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Nasze miasto wraz ze Spisską Bellą na Słowacji realizo-
wały wspólny transgraniczny mikroprojekt „Szczawnica 
i Spisska Bella wczoraj i dziś”. W ramach polskiej czę-

ści tego projektu, współfinansowanego w 90% ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz z bu-
dżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry z Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-
2020 został wydany przez Miasto i Gminę Szczawnica album pt. 
„Na szczawnickim deptaku”. 25 listopada w Muzeum Pienińskim 
odbyła się promocja książki, której autorką jest kustosz Muzeum 
Pienińskiego - Barbara Węglarz.

Podczas wieczoru Barbara Węglarz przedstawiła w ciekawych 
opowieściach, oprawionych prezentacją multimedialną, zawar-
tość albumu, który tworzą: Wstęp – wytłumaczenie, czym był 
kiedyś deptak uzdrowiskowy, kolejne rozdziały: Goście w kuror-
cie, Eskapady w Pieniny i okolice Szczawnicy, Górale, Górale w 
walce o Niepodległą i Zakończenie – Szczawnicka promenada, 
współczesny odpowiednik dawnego deptaku. Każdy z rozdzia-
łów został bogato zilustrowany zdjęciami z archiwum Muzeum 
Pienińskiego i z Biblioteki Polona (domena publiczna). Fotografie 
w rozdziale „Szczawnika promenada” są autorstwa fotografa Zbi-
gniewa Lacha. Teksty w albumie napisane są w języku polskim, z 
tłumaczeniem na słowacki, angielski i niemiecki.

W spotkaniu uczestniczyło wielu gości, których przywitał go-
spodarz uroczystości, burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgo-
da. Byli to m.in.: senator Jan Hamerski, wicestarosta nowotarski 

Bogusław Waksmundzki, radny powiatowy Tomasz Hamerski, 
burmistrz Spisskiej Beli Stefan Bielak (do 09 grudnia), burmistrz 
Spisskiej Beli Józef Kuna (od 09 grudnia), dyrektor biura Euro-
regionu Tatry Michał Stawarskim przewodniczący Rady Kazi-
mierz Zachwieja oraz radni obecnej kadencji i wielu zaproszo-
nych mieszkańców Szczawnicy. Burmistrz Niezgoda przedstawił 
także rozmiar współpracy polsko – słowackiej, przejawiającej się 
w szeregu wspólnych trans granicznych projektach, jak chociażby 
utworzenie promenady wzdłuż Grajcarka.

Podczas spotkania każdy z przybyłych otrzymał egzemplarz 
książki „Na szczawnickim deptaku”. Uświetnieniem uroczystości 
był występ Ewy Walkowskiej śpiewającej z akompaniamentem 
fortepianowym Ewy Zachwiei. Była także okazja do rozmów na 
temat albumu przy poczęstunku przygotowanym przez organiza-
tora promocji – Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.
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