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„Podhale. Trzy epoki.” to księga pamiątek.
Tryptyk którego części mocno oddzieliła od siebie historia:

czasem piękna, czasem dramatyczna i okrutna, a czasem zwyczajnie śmieszna.”

                                                                                                                     ...od autora

Treść...
Starannie  wydany  i  bogato  ilustrowany  album  przedstawiający  historię  zmian  na  Podhalu  na  przestrzeni 
minionych kilkudziesięciu lat. Historię ukazaną przez pryzmat zmian utrwalony za pomocą obiektywów aparatów 
fotograficznych,  od  czasów  sprzed  pierwszej  wojny  światowej,  przez  okres  Polski  Ludowej,  po  czasy 
współczesne. 

Szczególnie  interesujące  w  książce  są  rzadko  dostępne  archiwalne  fotografie,  pozwalające  zaglądnąć  w 
zamierzchłe czasy, gdy to rodziła się fascynacja Podhalem, gdy Zakopane ewoluowało z małej miejscowości do 
dynamicznie  rozwijającego  się  kurortu  turystycznego.  Ukazując  czasy  gdy  przebywał  w  nim kwiat  kultury 
polskiej, w tym środowisk artystycznych i muzycznych. 

Interesującą stroną publikacji, wyróżniającą ją na tle innych tego typu, jest fakt iż jest to książka dwujęzyczna. 
Wszystkie treści w niej zawarte zostały napisane po polsku, oraz w języku góralskim. Za wierność przekładu na 
język  góralski,  odpowiadała  Anna  Buńda i  Stanisław Trebunia-Staszel,  co  samo w sobie  jest  gwarancją  ich 
wysokiej poprawności. 

Książka została podzielona na pięć tematycznie uporządkowanych działów: 
• Rozdział I – Miasta i miejsca
• Rozdział II – Praca i życie codzienne 
• Rozdział III – Rozrywka i kultura
• Rozdział IV – Święta i wydarzenia
• Rozdział V – Sport i turystyka 

Taki podział w uporządkowany i interesujący sposób przeprowadza nas przez wszystkie ważne aspekty zmian 
jakie wydarzyły się w tym tak umiłowanym przez polaków rejonie, ilustrując nie tylko same fizyczne zmiany w 
otoczeniu, ale to jakie piętno wywarły one na mieszkańcach tych ziem, na ich styl życia, pracę i kulturę. 
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Książka ze wszech miar warta polecenia, jednak też nie pozbawiona drobnych niedociągnięć, szczególnie razić 
może  jakość  fotografii  współczesnych,  które  często  nie  zachwycają  poziomem  wykonania  i  ujęcia  tematu. 
Pomimo  jednak  tych  przywar  z  racji  choćby  na  tak  piękne  przedstawioną  część  historyczną,  wzbogaconą 
unikatowymi fotografiami, polecam ją wszystkim osobom zauroczonym Tatrami, oraz Podhalem. 

Przydatne linki: 
Wydawnictwo PASCAL: http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiegarnia.php 
Sklep internetowy / strona z książką – wydawnictwa PASCAL: http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiazka.php?
id=1700__Podhale._Trzy_epoki&search_conditions=aW5kPXN6dWthaiZwcm9kdWN0X2tleXdvcmQ9UG9kaGFsZS4rVHJ6eStlcG9ra
SZwcm9kdWN0X3Nlcmllc19pZD0w 

Uwagi:
Jak zapewne zauważyliście książka ma niezwykle zróżnicowaną cenę w księgarniach... od kilku złotych, do kilkudziesięciu. Stąd 
wskazane jest by przed jej nabyciem porównać ceny. W ofercie wydawnictwa PASCAL album ten dostępny jest w wyprzedaży po 
ekspozycyjnej za kwotę 9,90zł: http://ksiegarnia.pascal.pl/ksiazka.php?
id=1700__Podhale._Trzy_epoki&search_conditions=aW5kPXN6dWthaiZwcm9kdWN0X2tleXdvcmQ9UG9kaGFsZS4rVHJ6eStlcG9ra
SZwcm9kdWN0X3Nlcmllc19pZD0w 

Książka „Podhale. Trzy epoki.” - jest również jedną z głównych nagród w konkursie fotograficznym, przebiegających pod hasłem 
„Wschody i zachody słońca w górach” prowadzonym na łamach witryny: http://s-nikiel-
mojegory.pl/konkursy/konkursy/konkurs03/konkurs/konkursfoto2.index.html#.UhWIdX8Xe8B 

Opracowanie:
23.08.2013.

Sebastian Nikiel

www.s-nikiel-mojegory.pl 
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