TwórczoscStani,slawa
Góreckiegona zamku'wNiedzicy

Nie.tylko_oscypki.

Rysun~iartys'ty"'zeSromo-.'
wiec Wyznych przypominaja
gr~fike, twor~y'je'codpo-,.
nad 30 lat. Przeznajblizsze
dwa tygodnie twórczosc Stanislawa Góreckiegomozna ogladac na zaml<u"Dunajec" w Nie~dzicy.
Artysta ma juz kilka wystaw za soba, jego prace byly
prezentowane m.in. w pawilonie wystawowym Pieninskiego.
Parku
Narodowego
w Szczawnicy, w ,;Turbince"
na koronie zapory w Niedzicy,
Vi "Orlim Gniezllzie" w Sro~owcach Wyznych, ateraz
na niedziekim zamku. Rysun.ki Stanislawa
Góreckiego
ozdobily równiez kalendarZ
na 2006 r. wydany przez gmine Czorsztyn, dgbierajac je
sto"sownie do miesiaca i pory
roku. Prace artystyprzypominaj agrafike,
pierwsza powstala w latach 70., a do tej
pory zebral sie ich spory
zbiór. Te powstale w pierwszym okresie twórczosci maja
czesto charakter symboliczny,
jak na przyklad "Pochwala satllotnosci, wolllosci i swobodY", albo cykl zatytulowany
~"Czlowiek,Requiem, Narodziny". W tym czasie Górecki'
równie chetnie uw~ecznial
na rysunkach kos~ciófw 81;0mowcach czy stare domostwa.
Z czasem skoncentrowal ;sie
na scenach obyczajowych
z zycia górali i n~ przyrodzie.
Z 'tego okresu pochodza rysun~i prze,~st~wi~ja~~ z~aI?ki
~

".

Stanislaw r.;órecki i dyrektor zamku Ewa Jaworowska-Mazur

ksztaicenia
jest
geodeta, prace mozna ogladac na zamprzez wiele lat pTIacowal. ku Dunajec w Niedzicy.
- Niech zwiedzajacy zamek
przy budowie 'zbiornika wodnego w NiedzicYr~potgm 'jako \zobacza przy okazji,ze w tych
.urzednik w gmipie Czorsztyn. . .górach nie tylk.o oscypki - zarJest takze absolwentem stu- towala podczas wernisazu dydium
muzy}\.i koScielnej rektor zamku Ewa Jaworow'
przy Papieskiej Akademii ska-Mazur:
Na
uroczystosc
otwarcia
Teologicznej
w
Krakowie.
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tego -okresu pochodza rysunki przedstawiajace zamki
w Czorszt'nie
iNied~icy,
cztery pory roku w Pieninach,
ale i ~rysunki, o tematyce religjjnej, jak na przyklad Chrystus frasobliwy; Matka Boska
Siewna
czy, sw. Kinga
wdziecznie
rozsiewajaca
kwiaty J ziola.
Artystyczna pasje Stanislaw Górecki. laczy zcodzienna praca zawodowa. Z wy~

przy Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie.
Obecnie pracuje jako muzyk
koscielny przy parafii sw. Stanislawa Biskupa. Meczennika
w Sromowcach Wyznych oraz
jako flisak na Dunajcu, dodatkowo zajmuJe sie praca na gospodarce. -Od 2006 roku jest
czlonkiem szczawnickiego oddzialu T.owarzystwa Przyjaciól Sztuk Pieknych. Przez
najblizsze dwa tygodnie jego

ska-Mazur:
.
Na uroczystosc otwarcia
wystawy przybyli czlonkowie
rodziny artysty, jego przyjaciele, sasiedzi, a i flisaków nie
braklo, . stawil sie osobiscie
sam pre,zes Jan Sienkiewicz
z dwoma czlonkami zarzadu
Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pieninskich: wiceprezesem Stanislawem Chmielem
i skarbnikiem Jerzym Regiec'em. Przybyl równiez proboszcz Sromowiec Wyznych
ks. Kazimierz Tuiakiewicz
'oraz artiscizeszczawnickie,go Oddzialu Towarzystwa
Przyjaciól Sztuk Pieknych
i przygodnj turysci, którzy
ZWiedzali akurat zamek. Og l a,
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danie rysunków umilala mu-

Kapela góralska uswietnilawystawe

.
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zyka góralska w wykonaniu,
dziewczecej kapeli, a gazdziny
ze Sromowiec Wyznych"cze-.stowaly domowymi .,wypiekami, oscypkiem i korbaczami.
Byly równiez pierwsze prosby
o autograf i cierpliwe oczekiwanie na chwile rozmowy
z artysta, co'tenze - jako czlowiek' niezwykleakromny
. -. przyjmowal- ze wzruszeniem; ale:i zaklopotaniem.
Teksti fot. (TEZ)
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