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Wstęp

Oddajemy w Państwa ręce kolejny, 17 już, tom „Rocznika Babiogórskiego”. Mamy nadzieję, że jego 
nowa szata graficzna przypadnie Państwu do gustu. 

Układ publikowanych materiałów nie został zmieniony: obok artykułów i rozpraw poruszają-
cych zagadnienia z różnych dziedzin, swoje miejsce w tomie znalazły prezentacje dwóch gmin, spra-
wozdania z działalności Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i Babiogórskiego Parku Narodowego 
za rok 2015, wspomnienia Nieobecnych oraz poetyckie strofy. Dwa rozdziały, Komunikaty i Wy-
darzenia kulturalne, poświęcone zostały ważnym wydarzeniom, jubileuszom oraz różnym formom 
działalności społecznej i kulturalnej, składającym się na niepowtarzalny klimat naszego regionu. 

Pragniemy serdecznie podziękować za długoletnią współpracę pani Katarzynie Słabosz-Palacz, 
która współtworzyła „Rocznik Babiogórski” już od pierwszego tomu, a przez cztery ostatnie lata 
była jego redaktor naczelną. Jesteśmy pełni uznania dla Jej pracy oraz wdzięczni za poświęcony 
czas, wiele rozmów, a także za cenne uwagi i wskazówki. 

W przeddzień oddania do druku tegorocznego tomu z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
pana Stanisława Smyraka, pomysłodawcy i współzałożyciela Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, 
jego wieloletniego Sekretarza oraz członka Kolegium Redakcyjnego, laureata Lauru Babiogórskiego. 
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia. 

Redakcja
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Jerzy Mydlarz
Maków Podhalański

Powiatowy Komitet Narodowy w Suchej (Beskidzkiej)  
w latach 1914-1917. Zarys tematyki
Okresný národný výbor v Suchej (Beskidskej) v rokoch 1914-1917. 
Téma osnovy

Poviat National Communitee in Sucha (Beskidzka) in 1914-1917.  
Outline of topic

ROZPRAWY I  ARTYKUŁY
POJEDNANIA A ČLÁNKY

DISSERTATIONS AND ARTICLES

W sierpniu 1914 roku w Krakowie powstał Naczelny Komitet Narodowy. Zgodnie z założeniami miał 
funkcjonować jako najwyższa władza wojskowa, polityczna oraz skarbowa dla mieszkańców Galicji. Z jego 
inicjatywy tworzone były polskie formacje wojskowe – Legiony Polskie. NKN miał nie tylko werbować żołnierzy, 
ale także zadbać o ich wyposażenie, a w przyszłości zagwarantować opiekę nad rannymi, wdowami i sierotami. 
Aby podnieść sprawność działania NKN, zaczęto tworzyć oddziały terenowe. W Suchej Beskidzkiej (wtedy: 
Suchej) Powiatowy Komitet Narodowy powstał we wrześniu 1914 roku i stopniowo rozszerzał swą działalność 
w zakresie wojskowości także na teren Makowa Podhalańskiego (wtedy: Makowa) i Jordanowa. Popularyzował 
ideę legionów na terenach wiejskich, organizował uroczyste spotkania wieczorne, a także – zwłaszcza od 
1915 roku – roztaczał opiekę nad inwalidami wojennymi. Działalność PKN wygasła w 1917 roku. 

V auguste 1914 v Krakove bol založený Hlavný národný výbor. Zhodne s jeho plánmi mala pracovať aj najvyššia 
vojenská vláda, politická vláda a hospodárska vláda pre obyvateľov Galície. Z jej iniciatívy boli vytvorené poľské 
vojenské formácie – poľské légie. Hlavný národný výbor ne mal len verbovať žoldnierov ale taktiež sa starať o ich 
vybavenie a v budúcnosti byť garantom starostlivosti o ranených, vdovy a siroty. Garanciou riadnej činnosti 
Hlavného národného výboru bolo založenie regionálnych správ. V Suchej Beskidzkej v septembri 1914 bol 
založený Okresný národný výbor, ktorý postupne rozširoval svoju vojenskú činnosť do Makówa Podhalańskeho 
a Jordanówa. Popularizoval ideu legionárov na dedinách, organizoval slávnostne večerné stretnutia. V roku 1915 
začali starostlivosťou o vojenských invalidov. Práca Okresného národného výboru bola ukončená v roku 1917. 

The Supreme National Committee (NKN) was created in Kraków in August 1914. Pursuant to the assumptions, 
it was to function as the highest military, political, and treasury authority for the inhabitants of Galicia. Upon its 
initiative, the Polish Legions were set up as Polish military units. NKN was not only to conscript soldiers, but also 
to handle their equipment, and guarantee care of the wounded, widows, and orphans in the future. To enhance 
the efficiency of the operations pursued by NKN, field troops were established. In Sucha Beskidzka, a Poviat 
National Committee (PKN) was established in September 1914 and gradually expanded its functions in the field 
of military operations also covering the area of Maków Podhalański and Jordanów. It popularised the idea of 
legions in ruralareas, organised gala evening meetings, and also – especially from 1915 – it provided care for the 
war-disabled. Operations of PKN expired in 1917.

SŁOWA KLUCZOWE: Naczelny Komitet Narodowy, Powiatowy Komitet Narodowy, Sucha Beskidzka, Maków Podha-
lański, Jordanów, Legiony Polskie, wsparcie finansowe, opieka nad rannymi, wdowami i sierotami, prelekcje, zbiórki.

KĽÚČOVÉ SLOVA: Hlavný národný výbor, okresný národný výbor, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, 
Jordanów, Poľské légie, finančná podpora, starostlivosť o ranených, vdovy a siroty, prednášky, zbierky. 

KEYWORDS: Supreme National Committee, Poviat National Committee, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, 
Jordanów, Polish Legions, financial support, care of the wounded, widows and orphans, speeches, fund raising.



14 15ROZPRAWY I  ARTYKUŁY Jerzy Mydlarz Powiatowy Komitet Narodowy w Suchej (Beskidzkiej) w latach 1914-1917. Zarys tematyki

Wybuch Wielkiej Wojny spowodował, że w 1914 r. Niemcy i Austro-Węgry znalazły się w przeciw-
stawnym do Rosji bloku militarnym. W konsekwencji wojska rosyjskie rozpoczęły marsz w kierunku 
zachodnim, a wojska niemieckie i austro-węgierskie wyszły im naprzeciw, aby odeprzeć atak. 

Józef Piłsudski, naczelny komendant sił wojskowych Galicji, uzyskał zgodę na mobilizację od-
działów strzeleckich. 3 sierpnia 1914 r., przy krakowskiej ulicy Oleandry, została utworzona Pierw-
sza Kompania Kadrowa, na czele której Piłsudski trzy dni później wyruszył do Kielc (w zaborze 
rosyjskim), celem wywołania powstania antyrosyjskiego i zrealizowania swojej koncepcji uzyskania 
niepodległości przez Polskę. Rosjanie wycofali się z miasta, zatem 12 sierpnia Pierwsza Kompania 
Kadrowa mogła bez problemu wkroczyć do Kielc.

Nie pomogły jednak zachęty i kolportowanie odezw fikcyjnego Rządu Narodowego, nie było 
chętnych do powstania ani do wstąpienia do „kadrówki”1. W swoich kalkulacjach politycznych, obli-
czonych na wybuch powstania, Piłsudski nie docenił różnic, które zdążyły się wytworzyć pomiędzy 
zaborami. Mieszkańcy Królestwa Polskiego, zwani „Królewiakami”, z góry patrzyli na mieszkańców 
pozostałych zaborów. Jakże więc mieliby podporządkować się komuś z Galicji? Wobec powyższego 
dowództwo austriackie 12 sierpnia 1914 r. nakazało rozwiązanie formacji strzeleckich lub wcielenie 
ich do wojska austriackiego2.

Wyjście z tej trudnej sytuacji znaleźli polscy politycy, skupieni w Kole Polskim w Wiedniu 
i w Sejmie Krajowym. W wyniku ich zabiegów utrzymano zgodę władz austriackich na rozbudo-
wę wojska oraz na powołanie instytucji, która stanowiłaby nad nim nadzór. Dlatego różne partie 
i stronnictwa polityczne zawiązały 16 sierpnia 1914 r. w Krakowie Naczelny Komitet Narodowy 
(NKN), który zapowiedział utworzenie polskiej formacji wojskowej o nazwie Legiony Polskie. Proces 
formowania się tych oddziałów miał polegać na werbunku żołnierzy, wyposażeniu ich w konieczny 
ekwipunek, utrzymywaniu ich, a w przyszłości również na opiece nad rannymi, wdowami i sierota-
mi3. Plany te były jednak bardzo dalekosiężne, bowiem uzyskanie zgody na tworzenie legionów nie 
oznaczało zgody na ich finansowanie i wyposażenie.

Stopniowo struktury NKN zaczęły rozrastać się w potężną biurokratyczną machinę, której ob-
sługa wymagała pracy wielu ludzi oraz sporych nakładów finansowych. Wewnętrznie NKN dzielił 
się na departamenty, takie jak:

− Departament Organizacyjny z siedzibą w Oświęcimiu (przedstawiciele zagraniczni, centralne 
Biuro Danych);

− Departament Wojskowy z siedzibą w Krakowie (Biuro Werbunkowe, Biuro Prasowe, Biuro Pre-
zydialne, Oddział Wywiadowczy);

− Departament Skarbowy;
− Departament Opieki4.

Zaczęto też tworzyć oddziały w terenie – powiatowe i miejskie (w dużych miastach) Komitety 
Narodowe oraz koła terenowe5. Słowo powiatowy może być mylące, ponieważ dotyczy nie powia-
tu, a powiatowych okręgów sądowych, których w powiecie mogło być kilka. Oparcie komitetów 
terenowych o struktury sądownicze gwarantowało obecność ludzi wykształconych, umiejących 
biegle pisać – również na maszynie do pisania, co w tym czasie nie było oczywistością.

1 A. Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2000, s. 571.
2 Tamże, s. 571.
3 J. Mydlarz, Maków w okresie Wielkiej Wojny i pierwszych lat niepodległości (1914-1923), „Rocznik Babiogórski” 

2014, t. 15, s. 32-33.
4 Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Naczelny Komitet Narodowy (dalej: NKN), sygn. 215-947.  

Wstęp archiwalny do inwentarza.
5 J. Mydlarz, Maków..., s. 33.

W ówczesnym powiecie myślenickim powstały Powiatowe Komitety Narodowe w Myśleni-
cach, Jordanowie i Makowie6, a w powiecie żywieckim – Powiatowe Komitety Narodowe w Żywcu 
i Suchej7. Celem utworzenia tych struktur było przede wszystkim pozyskanie ochotników do Legio-
nów, ale też zbiórka pieniędzy na Legiony i utrzymanie struktur NKN. W tym celu organizowano 
odczyty, wydawano pisemka o treści narodowej, organizowano huczne obchody rocznic patriotycz-
nych, organizowano specjalne akcje zachęcające do hojności, walczono z postawami pasywistycz-
nymi i orientacją prorosyjską.

Lata 1914-1915 to okres, w którym struktury powiatowe NKN działały najprężniej; w roku 
1916 dał się już zauważyć pewien kryzys. Był on spowodowany postępującą w wyniku wojny 
pauperyzacją społeczeństwa, dokonywanymi przez władze austriackie rekwizycjami na cele wojen-
ne, powtarzającymi się werbunkami do wojska.

Nastąpiło zmniejszenie się rezerwy demograficznej. Mężczyźni walczyli w wojsku austriackim 
w wyniku poboru, zaciągali się również do Legionów – kto zatem mógł wziąć udział w ciężkich 
pracach polowych, takich jak żniwa8? Wielką akcją w 1916 r., mającą zmobilizować społeczeństwo 
do ofiar pieniężnych, było wbijanie gwoździ w Kolumny Legionów w większych miastach i Tarcze 
Legionów w mniejszych miejscowościach. Wbicie gwoździa równało się przekazaniu datku na rzecz 
Legionów; było to dostępne zarówno dla instytucji, jak i osób prywatnych.

Zmieniająca się sytuacja polityczno-militarna doprowadziła władze niemieckie i austro-węgier-
skie do wydania aktu 5 listopada, zawierającego obietnicę utworzenia Królestwa Polskiego. Króle-
stwo to miało mieć własne wojsko o nazwie Polski Wehrmacht (Polnische Wehrmacht). Ponieważ 
akcja werbunkowa do nowej formacji napotykała trudności, Niemcy zamierzali sięgnąć po najprost-
sze rozwiązanie, czyli przekształcenie już istniejących Legionów Polskich w Polski Wehrmacht. Wią-
zało się to jednak ze złożeniem przysięgi wierności cesarzowi niemieckiemu. Józef Piłsudski, obser-
wując zmieniającą się sytuację militarną i przewidując zwycięstwo Ententy, zakazał składania takiej 
przysięgi. Efektem tego tzw. kryzysu przysięgowego było aresztowanie Piłsudskiego (21/22 lipca 
1917 r.) i osadzenie go w twierdzy w Magdeburgu oraz internowanie oficerów i żołnierzy9.

Już pod koniec 1916 r. nie wydawało się konieczne dalsze istnienie NKN, dlatego rozpoczęła 
się stopniowa likwidacja tej instytucji. 15 października 1917 r., z chwilą powstania Rady Regencyj-
nej, zapadła decyzja o rozwiązaniu NKN. Pozostała tylko Komisja Likwidacyjna, która pracowała 
przez kilka kolejnych lat10.

Jak przedstawiała się sytuacja w Suchej11? Tuż po wybuchu Wielkiej Wojny (tak nazywano wte-
dy I wojnę światową), 2 sierpnia 1914 r., została ogłoszona w Suchej mobilizacja. 14 sierpnia 1914 r. 
w miejscowej szkole zostało zakwaterowane pospolite ruszenie, następnie część pomieszczeń zo-
stała przeznaczona na mieszkania dla kolejarzy, później na szpital wojenny oraz kwaterę jeńców 
wojennych. Do podobnych celów wykorzystywany był zamek, budynek „Sokoła” i inne budynki 
prywatne. Miasteczka Sucha i Maków leżały na głównym szlaku komunikacyjnym, którym prze-
mieszczały się różne oddziały militarne. Konsekwencją tego była bezustanna obecność wojsk, które 
w tych miasteczkach szukały kwater na noclegi, żywności i paszy dla towarzyszących koni. Przemar-
szom towarzyszył huk wozów, armat wiezionych na front, przemieszczające się tłumy ludzi, w tym 
uciekinierów obawiających się przerwania frontu i zajęcia1213 Suchej przez wojska nieprzyjacielskie.

6 Tamże, s. 34-40.
7 ANK, NKN, 29/530/298, Korespondencja z (komisarzami) delegatami w Suchej.
8 Por. J. Mydlarz, Maków…, s. 40-41. 
9 A. Chwalba, Historia..., s. 581.
10 ANK, NKN, Wstęp…
11 M. Leśniakiewicz, Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Sucha 

Beskidzka 2015, s. 293. Nazwa Sucha Beskidzka istnieje od 1964 r., wcześniej miejscowość istniała jako Sucha.
12 J. Hampel, W okresie niewoli narodowej i dobie autonomicznej [w:] Sucha Beskidzka, red. J. Hampel, F. Kiryk, 

Kraków 1998, s. 184. 
13 J. Mydlarz, Maków…, s. 30-31.



16 17ROZPRAWY I  ARTYKUŁY Jerzy Mydlarz Powiatowy Komitet Narodowy w Suchej (Beskidzkiej) w latach 1914-1917. Zarys tematyki

Wybuch wojny spowodował podniesienie się morale, pojawiła się nadzieja na zmianę sytuacji 
politycznej. Aktywiści, ci, którzy dalszy los Polski wiązali z rozwiązaniem trialistycznym, stworze-
niem monarchii Austro-Węgiersko-Polskiej, czynnie przystąpili do dzieła. Ich przeciwnicy, tzw. pa-
sywiści, swoje rachuby opierali na zwycięstwie Rosji, więc postanowili czekać na rozwój wydarzeń. 
Zawiązała się organizacja patriotyczna o nieokreślonej nazwie14.

W Suchej zdecydowanie przeważała koncepcja aktywistyczna. Od samego początku groma-
dzono fundusze, werbowano i przygotowywano ochotników, prowadzono agitację patriotyczną. 
Zawiązała się samorzutnie organizacja patriotyczna15. Dlatego idea tworzenia przez NKN struktur 
powiatowych padła na korzystny grunt. Ze względu na utrudnione połączenie z Żywcem, gdzie 
właśnie zawiązał się Powiatowy Komitet Narodowy, rozpoczęto starania o powołanie samoistnego 
okręgu narodowego16.

W wyniku tych starań, 1 września 1914 r., wobec delegata NKN, hr. Lubieńskiego, utworzony 
został w Suchej Powiatowy Komitet Narodowy (jako samoistna jednostka organizacyjna). Z Żywcem 
łączył nowo powstały PKN wspólny Komisariat Wojskowy z siedzibą w Żywcu. Niedługo potem 
ustanowiono Komisariat Wojskowy w Suchej jako centrala dla utrzymywania poczty kuryerowej po-
między ekspozyturą w Oświęcimiu (Departamentem Organizacyjnym – przyp. autora) a Komisaryata-
mi na Podhalu N. Targ, Zakopane, Limanowa, Nowy Sącz stosownie do rozporządzeń NKN17.

Na początku grudnia 1914 r. Komisariat Wojskowy w Suchej uzyskał niezależność od Żywca, 
przejmując zadania od innych komisji PKN18 oraz rozszerzając swoją działalność na okręgi sąsied-
nich PKN, czyli Maków i Jordanów. Natomiast działalność suskiego PKN ograniczała się teryto-
rialnie do obszaru objętego działaniem Sądu Powiatowego, a więc gmin: Stryszawa, Krzeszów 
z Targoszowem, Kuków, Las, Lachowice, Ślemień, Kocoń, Kurów, Pewelka i miasteczko Sucha19.

Pierwszy skład suskiego PKN ukonstytuował się następująco: przewodniczący – ks. dr Michał 
Kołodziej (miejscowy proboszcz), zastępca przewodniczącego – Karol Świątek (radca sądu krajowe-
go i naczelnik suskiego sądu), sekretarz – dr Władysław Burek (sędzia), skarbnik – Stoch (oficjał po-
datkowy) oraz członkowie – dr Karol Spannbauer (lekarz), Jakub Malczewski (suski burmistrz), Adam 
Loret (inżynier), Henryk Breyer (notariusz), dr Piotr Geschwind (adwokat), Michał Wągiel (majster 
szewski), Edward Krupka (b. poseł, kupiec).

Powołano:
− komisję skarbową – referent Karol Świątek;
− komisję administracyjną – referent Edward Krupka;
− komisję wojskowo-werbunkową – referenci dr Władysław Burek i dr Karol Spannbauer20.

Od samego momentu powstania Komitet miał dużo pracy.
Jesienią 1914 r. w Suchej wyznaczono miejsce kwaterunku batalionu uzupełniającego i przez 

czas od 20 października do 20 listopada 1914 miała wygląd prawdziwego garnizonowego miasta pol-
skiego21. PKN zajął się przygotowaniem kwater dla piechoty liczącej 1200 osób oraz dla oddziału 
konnego pod dowództwem Kordeckiego – w liczbie ok. 30 osób.

Ponadto w Suchej zatrzymywały się grupy osób z rozformowanego w Mszanie Dolnej Legionu 
Wschodniego, cofające się przed nadchodzącym od wschodu frontem. Powodem rozformowania 

14 A. Chwalba, Historia…, s. 577.
15 ANK, NKN, 29/530/513, Sprawozdanie z działalności powiatowego Komitetu Narodowego w Suchej  

za czas od 1 września 1914 do 26 maja 1915; źródła nie określają nazwy tej organizacji.
16 Tamże.
17 ANK, NKN, 29/530/298, Ogólne sprawozdanie z działalności Komisariatu Wojskowego w Suchej  

za czas od dnia 9 stycznia do 20 czerwca 1915 r.
18 ANK, NKN, 29/530/513 (dalej: w przypisach podawany jest końcowy numer sygnatury), Korespondencja z PKN 

w Suchej 1914-1917.
19 ANK, NKN, sygn. 298, Ogólne sprawozdanie...
20 ANK, NKN, sygn. 513, Sprawozdanie…
21 Tamże.

była odmowa złożenia przysięgi cesarzowi Austro-Węgier. Jak opisywano, w Suchej zatrzymywa-
ły się niejednokrotnie liczniejsze grupki obałamuconej młodzieży rozbitego legionu, wałęsającej się bez 
ustanku na przestrzeni między Krakowem i Mszaną głosząc hasła bierności, szerząc wszędzie dezoryen-
tacyę (dezorientację – przyp. autora) i zniechęcenie.

PKN podjął akcję w celu zapobieżenia przyjęcia się tym ideom w terenie. Praca ta polegała na 
popularyzowaniu idei Legionów Polskich we wsiach poprzez odczyty i pogadanki (58 zgromadzeń), 
a w mieście za pomocą uroczystych wieczorów, urządzanych we wszystkie rocznice narodowe, 
z programem artystycznym i przemówieniami dr. Michała Żmigrodzkiego. Jak donosi sprawozdanie, 
dzięki gorliwej pracy takich osób jak Ludwik Holzer, Rudy, dr Geschwind, Edward Krupka, dr Michał 
Żmigrodzki, pasywizm ten nie pozostawił żadnych widocznych skutków22.

W efekcie tej akcji terenowej, na cele narodowe gminy na ręce swoich pełnomocników złożyły 
datki23 w wysokości: Krzeszów – 465 k 90 h, Kuków – 127 k30 h, Lachowice – 752 k 65 h, Stry-
szawa – 504 k 66 h, Ślemień – 153 k 40 h; niezależnie od złożonej w urzędzie podatkowym (przy 
okazji pobierania zapomóg) kwoty 2000 k24. Oprócz pieniędzy na cele patriotyczne ofiarowano też 
kosztowności; w złocie: 16 obrączek ślubnych, 16 pierścionków, 19 szpilek, 1 broszka, 1 medalik, 
2 breloczki; w srebrze: 2 pierścionki, 9 breloczków, 9 monet starych, 13 bransoletek25.

W akcję pomocy żołnierzom i ochotnikom włączyły się kobiety zrzeszone w Lidze Kobiet przy 
miejscowym PKN. Ażeby strudzonemu po ćwiczeniach żołnierzowi dostarczyć uczciwej rozrywki, 
z inicjatywy PKN członkinie Ligi Kobiet zajęły się urządzaniem bezpłatnej herbaciarni, którą z du-
żym poświęceniem kierowała Janina Świątko. Oprócz niej aktywnie w Lidze Kobiet pracowały: Ka-
rolina Breyerowa, aptekarzowa Jasińska, Janina Kowalska, Teresa Nieszczyńska, wspomagane przez 
patriotyczną pracę tutejszych pań nauczycielek26.

Wydatki na herbatę pokrywała kasa PKN. Przeciętnie wydawano dziennie do 600 szklanek 
herbaty z cukrem, a ponadto 500-600 bułek z wędlinami i bryndzą. Wpłynęło wiele ofiar w naturze 
w postaci wina, soków, cukru, papierosów, wędlin, bryndzy od osób prowadzących herbaciarnię, 
a ponadto od pań Rudowej oraz Bojarskiej. W działalność samarytańską zaangażowane były ponad-
to panie: F. Bolimowa, Gawlikowska, Spannbauerowa, Suska27.

Ponieważ bułki z wędliną i bryndzą nie były darmowym poczęstunkiem (należało zapłacić 
4-6 k), dochód otrzymany z ich sprzedaży przeznaczano na zakup kolejnych bułek oraz tytoniu, 
z którego wyrabiano papierosy i rozdawano nieodpłatnie w herbaciarni. Życie w herbaciarni tętniło 
gwarem i wesołym żołnierskim humorem, a urozmaicały je urządzane od czasu do czasu koncerty. 
Z tych zaś prawdziwie artystyczną biesiadą zapisał się wieczorek w dniu 1 listopada 1914 r. urządzony 
ze współudziałem sił miejscowych oraz znanych śpiewaków p. Ludwiga i p. Hendrychówny28. 

Walki na froncie wschodnim przyczyniały się do masowego umieszczania rannych w miejsco-
wym szpitalu. Rodziło to zapotrzebowanie na materiały opatrunkowe, odzież, opiekę medyczną. 
W tej sytuacji Stowarzyszenie „Samarytanin Polski” (od 1919 r. PCK – przyp. autora) utworzyło 
swoją komórkę w Suchej, pozostającą z kontakcie z suskim PKN.

Suskie członkinie „Samarytanina”, zwane Samarytankami, zajmowały się szyciem bielizny dla 
wysyłanych na front oddziałów. Wydatki na ten cel pokrywały z kasy PKN oraz z datków pocho-
dzących z ofiarności publicznej. Obrót „Samarytanina” zamknął się w kwotach: przychody – 1052 k 
75 h, wydatki – 960 k 26 h, pozostało – 92 k49 h.

22 Tamże.
23 Podane w artykule kwoty są kwotami faktycznymi. Należy jednak pamiętać o postępującej wówczas inflacji. 
24 Tamże. Litera k oznacza koronę, litera h – halerz. 1 korona to 100 halerzy. Korony i halerze to ówczesna waluta.
25 ANK, NKN, sygn.298. Ofiary na legiony.
26 ANK, NKN, sygn. 513. Sprawozdanie...
27 Tamże. Nazwiska Samarytanek zostały dopisane w sprawozdaniu ręcznie, dość nieczytelnie – nazwisko pani 

Bolimowej mogło w rzeczywistości brzmieć inaczej, tak samo zamiast pani Gawlikowskiej mogła zostać wpisana 
pani Gawlikowa, żona dr. Gawlika.

28  ANK, NKN, sygn. 513. Sprawozdanie…
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Suski „Samarytanin” organizował kursy prowadzone przez dr Jana Gawlika i dr Karola Spannbauera, 
w których wzięło udział 80 uczestniczek. Egzamin z wynikiem bardzo dobrym zdało 30 słuchaczek. Jak 
zaznacza sprawozdanie: Wiadomości swoje zużytkowały samarytanki w szpitalach rezerwowych, przyczem 
okazały się nieocenione usługi żołnierzowi polskiemu, kiedy z końcem miesiąca grudnia 1914 r. i pierwszej 
połowie stycznia po bitwie pod Łowczówkiem tutejsze szpitale rezerwowe zapełniły się rannymi Legionistami 
w liczbie 232. Przez cały ten czas Samarytanki otaczały opieką rannych, dostarczały papierosów, książek oraz 
dzienników, których zbiórką zajął się miejscowy komisaryat29. To dzięki patronatowi suskiego PKN i jego 
wsparciu finansowemu suskie kobiety mogły tyle zdziałać na rzecz tak żołnierzy z poboru, jak i legioni-
stów. Suska Liga Kobiet, działająca przy PKN, w okresie swojego istnienia zebrała 3305 k 92 h30.

Rok 1915 przyniósł zmiany w lokalnym PKN. 15 stycznia 1915 r. z funkcji przewodniczącego 
i z  pracy w Komitecie zrezygnował ks. dr Michał Kołodziej. Rezygnację złożył również z funkcji se-
kretarza dr Władysław Burek, z powodu nominacji na komisarza wojskowego dla 3 okręgów PKN 
(Maków, Sucha, Jordanów). W wyniku reorganizacji powołano nowych członków PKN: dr Jana Gaw-
lika (lekarza), Ludwika Holzera (naczelnika stacji), Stanisława Bojarskiego (naczelnika sekcji kolejowej), 
Stanisława Szczepana (kandydata adwokackiego). Dr Burek zatrzymał godność członka komitetu.

W wyniku tych zmian skład PKN przedstawiał się następująco: przewodniczący – Karol Świą-
tek, zastępca przewodniczącego – dr Jan Gawlik, sekretarz – Stanisław Szczepan, członkowie: 
dr Władysław Burek, dr Karol Spannbauer, Ludwik Holzer, Stanisław Bojarski, Adam Loret, Henryk 
Breyer, dr Piotr Geschind, Michał Wągiel, Edward Krupka31.

Wspomniany niezależny od „Żywca” Komisariat Wojskowy znalazł swoje miejsce w domu 
dr. Gawlika. Zasługi doktora dla sprawy narodowej tak zostały opisane: Z pośród domów tutejszej 
inteligencyi najwięcej oddany sprawie narodowej dom Dr. Gawlika, gdzie dzięki uprzejmości gospodarza 
znalazł się bezpłatne pomieszczenie komisaryat wojskowy – stal się ośrodkiem i ogniskiem narodowego 
życia, skąd ożywcze promienie rozchodzą się na Zewnątrz w miasteczko i okolice. Sam gospodarz wice-
prezes N.K.N uczestnik ostatniego powstania – rozrzewniający trwałością zasad i niezmiennością drogi, 
po której idzie, oddawał do dyspozycyi członkom komisaryatu, cały swój dom, fortepian, salon, w którym 
stale odbywały się wszystkie próby i przygotowania na uroczyste wieczorki (zachowano oryginalną pi-
sownię i ortografię – przyp. autora). Dalej w sprawozdaniu można wyczytać: Z ludności najhojniejszą 
ofiarnością na cele legionowe odznaczają się kolejarze i to przeważnie maszyniści i robotnicy grupujący 
się kolo ogrzewalni maszyn, a ofiarność ta objawia się zarówno w obfitem zakupowaniu odznak narodo-
wych jak i w przygotowanych z własnego popędu zbieranych składkach na cele narodowe32.

Przejąwszy zadania komisji werbunkowej, Komisariat podał, iż zwerbowano ok. 180 kandy-
datów do Legionów. Miejscowy PKN zapewniał wyżywienie dla ochotników na czas ich szkolenia 
w Suchej. Dopiero później, w myśl kolejnych zarządzeń Komisarza Wojskowego NKN, skierowywa-
no ich większymi grupami do dalszych miejsc koncentracji33.

Suski Komisariat Woskowy, jak już zaznaczono, rozciągnął swoją działalność na sąsiednie mia-
steczka: Maków i Jordanów. Z inicjatywy dr. Burka odbył się w Makowie wiec doraźny, podczas 
którego 26 marca 1915 r. reaktywowano makowski PKN34. Zgodnie z terytorialnym zakresem dzia-
łalności suski Komisariat prowadził akcję odczytową i sprzedaż wydawnictw NKN na terenie ma-
kowskiego PKN. W wyniku tych działań zebrano: w Zembrzycach, 24 maja 1915 r. – dzięki sprze-
daży biletów wstępu (po 10 h): 25 k 33 h/dzięki sprzedaży wydawnictw NKN: kilkanaście koron 
(przy ponad dwustu uczestnikach); w Bieńkówce i Jachówce, 30 maja 1915 r. – 25 k / 28 k 80 h; 

29 Tamże.
30 Tamże.
31 Tamże.
32 ANK, NKN, sygn. 298. Ogólne sprawozdanie…
33 Tamże. Sprawozdawca nie może podać dokładnej liczby ochotników, gdyż wcześniejsze akta przejął Komisariat 

Wojskowy w Żywcu.
34 J. Mydlarz, Maków… 

w Stryszawie, 3 czerwca 1915 r. – 26 k / 5 K 70 h; w Budzowie, 3 czerwca 1915 r. – 31 k 4 h / 9 k 
30 h. Na własnym terenie, w Suchej – 26 k / 51 k 70 h.

Akcje te tak skomentował sprawozdawca Komisariatu: Słowem frekwencya jest tak tłumna, że 
trzeba po prostu przerywać prelekcje dla odświeżenia sali z powodu natłoku i panującego gorąca. Na 
zgromadzeniach zabierają głos chłopi i nawołują do zgody i jak najhojniejszego poparcia Legionów35.

W miarę upływu czasu sytuacja w Suchej uległa zmianie. W wyniku wygranej bitwy limanow-
skiej (grudzień 1914) i zwycięskiej operacji gorlickiej (maj 1915), które odrzuciły Rosjan na wschód36, 
Sucha przestała być przyfrontowym miasteczkiem, do którego napływają ranni oraz uciekinierzy, 
przez które maszerują wojska. Nastąpiła stabilizacja, wojna niejako się oddaliła. Z wojny powracali 
ranni, inwalidzi, którzy potrzebowali wsparcia i opieki. Na to wszystko potrzebne były pieniądze 
od stopniowo biedniejącej lokalnej społeczności. W zaistniałej sytuacji PKN starał się pobudzać 
pokłady patriotyzmu w miejscowym społeczeństwie poprzez odczyty połączone z wyświetlaniem 
klisz świetlnych o tematyce legionowej.

 Szczególne efekty przyniosły obchody rocznic narodowych; podczas patriotycznego wieczor-
ku w rocznicę Powstania Styczniowego zebrano 300 k, na wieczornicy poświęconej Konstytucji 
3 maja, w dniach 23 i 24 maja 1915 r. – 320 k.

Na szczególne wyróżnienie, jak zauważył sprawozdawca, zasługiwał dar dr. Jana Gawlika – 
1000 k, dar miasteczka Suchej – 1000 k, oraz comiesięczny podatek narodowy w kwocie 25 k, 
uiszczany przez dr. Michała Żmigrodzkiego. Ogółem pozyskano w pierwszej połowie 1915 r. 7346 k 
73 h37. Z pieniędzy tych między innymi ufundowano comiesięczne zasiłki dla trzech legionistów 
– inwalidów wojskowych oraz zasiłki dla dziesięciu rodzin legionistów (od lipca 1915)38.

Wspomniana wcześniej ogólnogalicyjska akcja fundowania Kolumn i Tarcz Legionów (1916 r.) 
znalazła oddźwięk również w Suchej. Suski PKN zamówił tarczę u Józefa Stręka z Krakowa. Tarczę 
wykonano w drewnie lipowym. Na tle, pokrytym farbą olejną w kolorze brązowym, znajdował się 
herb miasta – Starykoń – w kolorze srebrnym, W górnej części tarczy widniał napis „Sucha Legio-
nom Polskim”. Koszt wykonania tarczy wyniósł 350 koron. Jednocześnie w maju 1916 r. PKN zamó-
wił 25 gwoździ honorowych.

Uroczystość odsłonięcia tarczy odbyła się 4 czerwca 1916 r, w obecności delegata Naczelnego 
Komitetu Narodowego Artura Hausnera39, przybyłego w zastępstwie zaproszonego Wincentego 
Witosa (członka NKN, posła do austriackiej Rady Państwa)40. Po nabożeństwie pochód przeszedł 
na rynek, gdzie ustawiono specjalny pawilon mieszczący tarczę. Zebranych powitał przewodniczący 
PKN Karol Świątek, a następnie głos zabrał Artur Hausner, który przemawiał przez półtorej godziny. 
Następnie głos zabrał zastępca przewodniczącego, dr Jan Gawlik, który zachęcał zgromadzonych 
do hojności i wzniósł okrzyk na cześć Legionów Piłsudskiego i Naczelnego Komitetu Narodowego.

Rozpoczęto wbijanie gwoździ – tylko przez pierwsze 2 godziny uzbierano aż 700 koron. W cią-
gu całej akcji tarczę suską ozdobiło aż 167 gwoździ honorowych. Oprócz tych wbitych przez osoby 
prywatne, tarczę przyozdobiły gwoździe z napisami: Koło Ligi Kobiet w Suchej i Powiatowy Komitet 
Narodowy w Suchej. Akcja wbijania gwoździ trwała jeszcze w sierpniu 1916 r. Całkowity dochód 
zamknął się kwotą 1425 k i 94 h. Zebrane fundusze przekazano na potrzeby Legionów41.

35 ANK, NKN, sygn. 298. Ogólne sprawozdanie...
36 Por. J. Mydlarz, Maków…, s. 38-39.
37 ANK, NKN, sygn. 513. Sprawozdanie...
38 Tamże. Raport Komitetu miejscowego/męża zaufania N.K.N w Suchej za lipiec 1915. Nie udało się znaleźć 

sprawozdań z późniejszego okresu. ANK, NKN, sygn. 298. Ogólne sprawozdanie...,
39 ANK, NKN,sygn. 513. Sprawozdanie… 
  ANK, NKN,sygn. 513. Telegram Wincentego Witosa do NKN,w którym zawiadamia on, że nie może przybyć 

do Suchej z powodu choroby.
41 J. T. Nowak, Tarcze Legionów Polskich 1915-1917w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Kraków 2006, 

s. 71.Nie wiadomo jaki był jej późniejszy los. Ostatecznie trafiła do zbiorów Muzeum Historycznego miasta 
Krakowa, gdzie znajduje się do dziś.
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Zmieniająca się sytuacja polityczno-militarna coraz mniej sprzyjała dalszemu propagowaniu 
idei legionowej, jednak suski PKN zebrał jeszcze kwotę 1500 k i w dniu 23 marca 1917 r. odesłał 
ją czekiem Departamentowi Skarbowemu w Krakowie42. Była to ostatnia akcja miejscowego PKN. 
Dalsze jego losy nie są znane. Prawdopodobnie działalność zamarła, ponieważ nie udało się odna-
leźć dokumentów z późniejszego okresu.

Dokładnie sto lat później nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w  Su-
chej Beskidzkiej postanowili uczcić rocznicę poświęcenia suskiej Tarczy Legionów, organizując 
16 czerwca 2016 r. lekcję poświęconą Legionom Polskim walczącym w I wojnie światowej i umiesz-
czając wykonaną przez Teresę Mydlarz replikę tarczy w szkole43. W lokalnym miesięczniku „Ziemia 
Suska” ukazał się także okolicznościowy artykuł. 

42 ANK, NKN, sygn. 513. Pismo PKN w Suchy (wtedy jeszcze zamiennie używano starej nazwy Suchej – Suchy) 
do NKN w Krakowie, podpisane przez przewodniczącego PKN, Karola Świątka.

43 Teresa Mydlarz jesienią 2015 r. nawiązała kontakt z Muzeum Historycznym w Krakowie. Dzięki temu uzyskała 
skan zdjęcia suskiej Tarczy Legionów. Na podstawie tego skanu namalowała w skali naturalnej wspomnianą 
tarczę. którą wyeksponowała wraz z opisem na szkolnym korytarzu  naprzeciw wejścia w setną rocznicę 
poświęcenia tarczy.

Kamila Przybylska
Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec

Terminologia pasterska pod Babią Górą
Pastierska terminológia Babiej hory

Pastoral terminology in the Babia Góra area

Początki pasterstwa na stokach Babiej Góry związane były z pojawieniem się koczowniczego plemienia 
Wołochów. Przez szereg lat przekazywali oni ludności karpackiej nie tylko górski system gospodarki pasterskiej, 
ale także wzorce kulturowe i terminologię pasterską, która w znacznej mierze jest wspólna dla wszystkich 
mieszkańców Karpat. Do końca XIX wieku pasterstwo na zboczach Babiej Góry odgrywało znaczącą rolę. 
Elementy tego dziedzictwa na trwałe weszły do kultury górali babiogórskich, czego dowodem mogą być 
miejscowe nazwy szczytów i pagórków, a także lokalne nazwiska. Z pasterskiej terminologii wywodzi się 
również wiele określeń związanych z funkcjami pełnionymi w szałaśnictwie, produkcją sera, wykorzystywanymi 
narzędziami oraz innymi przedmiotami codziennego użytku, budynkami, a także zwierzętami czy instrumentami.

Pastierstvo na úbočiach Babiej hory je zviazané s valaským osídlením regiónu. Priniesli nielen systém horského 
vypasú, ale taktiež svoju kultúru a pastiersku terminológiu, ktorá je spoločná pre všetkých obyvateľov Karpát. 
Do konca 19.storočia pastierstvo bolo významným prvkom hospodárskeho života na úbočiach Babiej hory. 
Prvky tohto kultúrneho dedičstvá sa natrvalo vpísali do kultúry obyvateľov regiónu Babiej hory. Jeho dôkazom 
sú aj miestne názvy kopcov, pahorkov a miestnych roli. V pastierskej terminológii je mnoho spoločných názvov 
v salašníckom živote, produkcia syra, používané náradia a iných predmetov každodenného úžitku, budovami, 
zvieratami a hudobnými inštrumentami.

The origins of pastoral life on the slopes of Babia Góra were related to the arrival of a nomadic tribe of Vlachs. For 
many years they transferred to the people of the Carpathians not only a highland system of pastoral economy, 
but also cultural patterns and pastoral terminology that, to a large extent, is common for all the inhabitants of 
the Carpathians. By the end of the 19th century pastoralism on the slopes of Babia Góra played a major role. 
Elements of this heritage have permanently become part of the culture of Babia Góra highlanders, which can 
be seen in the local names of peaks and hill tops, and also in local surnames. A number of terms related to the 
functions in the building of shepherd huts, cheese production, the tools used, and other items of everyday use, 
buildings, and also animals or instruments are derived from pastoral terminology, too.

SŁOWA KLUCZOWE: Wołosi, Karpaty, Babia Góra, historia osadnictwa, pasterstwo, terminologia, nazwy 
własne, dziedzictwo, kultura, szałaśnictwo, 

KĽÚČOVÉ SLOVA: Valasi, Karpaty, Babia hora, história osídlenia, pastierstvo, terminológia, vlastne názvy, 
dedičstvo, kultúra, salašníctvo. 

KEYWORDS: Vlachs, Carpathians, Babia Góra, settlement history, pastoralism, terminology, proper names, 
heritage, culture, hut building,
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Początki gospodarki pasterskiej na zboczach Babiej Góry związane są z pojawieniem się na tym terenie 
Wołochów – koczowniczego plemienia, dla którego pasterstwo było podstawowym zajęciem. Badania 
nad pochodzeniem etnicznym pasterzy zdobywających Karpaty są prowadzone od przeszło stu lat1. 
Pomimo licznych opracowań naukowcy wciąż nie są zgodni co do tego, skąd przybyli i kim tak naprawdę 
byli Wołosi. Jednym z problemów badaczy genezy pasterskiego ludu jest fakt, iż próbują oni znaleźć 
przodków Wołochów wśród grup etnicznych, które utworzyły struktury państwowe. Wiele wskazuje 
jednak na to, że Wołosi, wędrowni pasterze, funkcjonowali „poza i ponad granicami państw2” od samego 
początku swego istnienia, a nie jedynie od wieków średnich, kiedy to ich przebywanie na terenie Europy 
zostało udokumentowane w źródłach historycznych. Pierwsza wzmianka o koczowniczych plemionach 
pasterzy pojawia się bowiem relatywnie późno, bo dopiero w IX-XI wieku3. W czasach starożytnych ród 
Wołochów prawdopodobnie również nie tworzył struktur państwowych ani narodowościowych, a jego 
członkowie mogli mieszać się i asymilować z członkami innych grup etnicznych4. Wiarygodna wydaje się 
być przy tym teoria, że w przypadku Wołochów mamy do czynienia z kilkoma grupami etnicznymi, które 
są do siebie zbliżone zarówno pod względem językowym, jak i kulturowym5. Prowadzone od ponad 
wieku badania nad pochodzeniem Wołochów nie dały, jak dotąd, jednoznacznej odpowiedzi. Współcze-
śnie istnieją dwie wiodące hipotezy dotyczące genezy pradawnych pasterzy – hipoteza dako-rumuńska 
i hipoteza południowo-bałkańska. Pierwsza z nich pochodziła z początku XIX wieku i była uznawana 
przez badaczy rumuńskich za wiodącą przez dziesiątki lat. Hipoteza dako-rumuńska zakłada, że Wołosi 
jako ród autochtoniczny zamieszkujący tereny dzisiejszej Rumunii to przodkowie narodu rumuńskiego. 
Według tej teorii ród wołoski miały stworzyć grupy Daków i Traków, które w latach 106-271, przeby-
wając pod okupacją rzymską, zostały zromanizowane na terytorium obecnej Rumunii. Po opuszczeniu 
zajmowanych w 271 roku przez Rzymian ziem, rzekomi protoplaści Rumunów mieli się schronić przed 
atakami Gotów i Alamanów w górzystych terenach Karpat Południowych6. Współczesne badania na-
ukowe jednak nie potwierdzają tej teorii. Przez kolejne setki lat żadne źródła historyczne nie wspominają 
o grupach ludności znacznych rozmiarów zamieszkujących tereny Karpat Południowych. Ponadto zdaje 
się, że tak mocno forsowana przez historyków rumuńskich teoria została stworzona na potrzeby poli-
tyczne jako wparcie tendencji państwowotwórczych w czasie powstawania państwa rumuńskiego. Kon-
cepcja najsilniej była podnoszona w czasie tworzenia i umacniania się idei tzw. „Wielkiej Rumunii”, która 
miała miejsce przede wszystkim podczas dwudziestolecia międzywojennego. Argument w postaci hipo-
tezy dako-rumuńskiego pochodzenia Wołochów stanowił usprawiedliwienie dla roszczeń terytorialnych 
strony rumuńskiej, np. w sporze z Węgrami. Prowadzone nad językiem rumuńskim badania lingwistycz-
ne skłaniają jednak do odrzucenia tej hipotezy. Źródła podają ponadto, że grupy Daków, które miały 
stworzyć zalążek państwowości rumuńskiej, zostały razem z Rzymianami ewakuowane w 271 roku7. 
Jak podkreśla jednak Tadeusz Olszański – „niewykluczone, że to właśnie potomkowie owych «Romano-
-Daków» zainicjowali migrację do kraju przodków: najpierw na Wołoszczyznę, później – za Karpaty”8. 

1 Na pytanie o pochodzenie Wołochów próbowali odpowiedzieć m.in. A. Wace i M. Tomson w The Nomads 
of the Balkans z 1914 roku czy A. Jabłonowski w Sprawach wołoskich za Jagiellonów z 1878 roku. 

2 I. Czamańska, Wołosi – strażnicy gór, http://www.goraleslascy.pl/aktualnosci/pierwsze-wydanie-kalendarza-
pasterskiego-na-2014r/ [dostęp 10.08.2016 r.]. 

3 Tamże. 
4 P. Kłapyta, Wołoskie osadnictwo w Karpatach w aspekcie historyczno-geograficznym, [w:] Kultura pasterska 

łuku Karpat i jej oddziaływanie na kulturę Babiogórców. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 
przez Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi z okazji 30. „Babiogórskiej Jesieni” 19 września 2014 r., 
pod red. Urszuli Janickiej-Krzywdy, Kraków-Zawoja 2014, s. 13. 

5 I. Czamańska, Wołosi…, 
6 Tamże. 
7 T.A. Olszański, Wołosi – zapomniany lud Bałkanów, „Płaj. Almanach Karpacki”, 2000/21, 

www.karpaccy.pl/wolosi-zapomniany-lud-balkanow-plaj-21, [dostęp 10.09.2016 r.]. 
8 Tamże. 

Poza Rumunią dominuje teoria o południowo-bałkańskim pochodzeniu Wołochów. Hipoteza 
ta zakłada, że byli oni autochtoniczną, „paleobałkańską” ludnością zamieszkującą tereny dzisiejszej 
Bułgarii, Serbii i Macedonii9. Ludność ta – Trakowie i Ilirowie – to indoeuropejskie plemiona, które 
w wyniku setek lat panowania rzymskiego zostały zromanizowane. Wołosi, początkowo prowadzący 
osiadły tryb życia, zostali – podczas ekspansji Słowian (VI-VII wiek) – wyparci z żyznych terenów 
południowych Bałkanów i zmuszeni do rozpoczęcia koczowniczej gospodarki pasterskiej10. Należy 
podkreślić, że pod względem językowym Wołosi byli bardzo spokrewnieni z ludnością zamieszkującą 
Italię, jednak w miarę ruchów migracyjnych przejmowali częściowo słownictwo innych grup etnicz-
nych11.  

Pochodzenie Wołochów nie zostało, jak dotąd, naukowo wyjaśnione. Nie ulega jednak wątpli-
wości, że lud ten dokonywał stopniowej ekspansji Karpat, gdzie na polanach uprawiali jedyny moż-
liwy w tych warunkach rodzaj gospodarowania – pasterstwo. Lubomir Sawicki dzieli migracje ludów 
na wędrówki o charakterze jednorazowym i periodycznym. W przypadku tych pierwszych mówimy 
o jednorazowych wędrówkach. Kiedy natomiast na migracje mają wpływ powtarzające się co pewien 
czas zmiany czynników, wówczas wędrówki ludzkie należy uznać za periodyczne. Do tej drugiej kate-
gorii zaliczamy wędrówki pasterskie, ponieważ „pasterstwo kwitnie jedynie tam, gdzie kultura ziemi 
już wskutek jaskrawych wahań klimatycznych musi przybrać charakter ekspansywny: (…) wymaga 
(to) wielkich ruchów ludności (…), a zmiana warunków klimatycznych zmusza do odszukania ciągle, 
chwilowo, korzystniejszych okolic”12. Ludność wołoska, kierując się ku masywom karpackim, wybiera-
ła je jako najbardziej naturalne środowisko dla gospodarki typu pasterskiego. Położone wysoko hale 
w Karpatach, bogate w leśne podszycie stanowiły dogodny teren do wypasu trzód przez znaczną 
część roku. Innym ważnym czynnikiem, dzięki któremu stały się celem ekspansji wołoskiej, był fakt, iż 
tereny te nie stanowiły w okresie owej ekspansji (XIII-XV wiek) przedmiotu zainteresowania ludności 
rolniczej. Docierała ona jedynie do kotlin, dolin rzecznych i łagodniejszych, niżej położonych, stoków13. 

Wędrując wzdłuż karpackich grzbietów, Wołosi przekazywali ludności karpackiej nie tylko gór-
ski system gospodarki pasterskiej, ale także wzorce kulturowe i terminologię, która w dużej części jest 
wspólna dla mieszkańców całego europejskiego pasma Karpat. Wędrówki pasterskiej ludności wołoskiej 
stanowią ewenement na tle historii Europy. Zjawisko to nie ma sobie równych pod względem intensyw-
ności, rozmiarów terytorialnych czy długotrwałości, a także z uwagi na rolę jaką odegrało w procesach 
osadniczych na terenie ukraińskiego, słowackiego, polskiego i czeskiego obszaru językowego14. 

Na zboczach Babiej Góry, podobnie jak w całych Karpatach Zachodnich, pasterstwo odgrywało 
znaczącą rolę aż do końca XIX wieku. Gospodarka oparta o sezonowy wypas owiec i bydła miała 
w tym czasie większe znaczenie dla rozwoju tego terenu niż rolnictwo, które na nieurodzajnych 
glebach nie mogło stanowić zabezpieczenia podstawowych potrzeb 15. 

Niektóre źródła podają, że początek ekspansji ludności wołoskiej na południowych stokach 
Babiej Góry miał miejsce już w XV wieku16. Główne fale migracji wołoskiej przybyły na Orawę do-
piero w wiekach XVI i XVII, a okresem największego rozwoju gospodarki pasterskiej był przełom 
XVI i XVII wieku. To wówczas na orawskich pastwiskach wypasano ponad 24 000 owiec17. W tym 

9 P. Kłapyta, Wołoskie osadnictwo… , s. 14.
10 Tamże.
11 I. Czamańska, Wołosi…
12 L. Sawicki, Wędrówki pasterskie w Karpatach I, Warszawa 1911, s. 83. 
13 K. Dobrowolski, Studia nad kulturą pasterską w Karpatach północnych. Typologia wędrówek pasterskich  

od XIV – XX wieku, „Wierchy”, 1960/29, s. 17. 
14 Tamże, s. 16. 
15 M. Dolińska, Naczynia i sprzęty pasterskie w Karpatach Zachodnich, „Rocznik Babiogórski” 2002/4, s. 33.
16 Zob. np. V. Chaloupecký, Valaši na Slovensku, Praha 1947, s. 36; M. Nemeth, Zapożyczenia węgierskie w gwarze 

orawskiej i drogi ich przenikania, Kraków 2008, s. 8; W. Jostowa, Pasterstwo na polskiej Orawie, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 20. 

17 E. Kowalczyk, R. Kowalczyk, Orawskie nazewnictwo pasterskie, „Rocznik Orawski”, 1997/1, s. 60. 
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samym czasie pasterze wołoscy zaczęli zaludniać także i północne stoki masywu Babiej Góry, przy-
bywając tam wraz z ostatnią, trzecią falą migracji wołoskich18. Ludność, która przybywała na tereny 
podbabiogórskie, asymilowała się z ludnością miejscową, dzięki czemu dochodziło do zetknięcia się 
dwóch kultur – wołoskiej i polskiej. Kultura wołoska reprezentowana była przez pasterzy wysoko-
górskich, kultura polska natomiast przez rolników pochodzących głównie z Małopolski. Spotkanie 
tych dwóch kultur zaowocowało wzajemną asymilacją, której efektem było wprowadzenie paster-
skiego typu gospodarki: wypasu bydła i owiec19, u podnóży i na stokach Babiej Góry.

Wyraźnym wołoskim dziedzictwem w całych Karpatach są zachowane nazwy miejscowe nada-
wane przez osadników szczytom i pagórkom, a także wykarczowanym polanom i halom. Warto 
zauważyć, że na terenie całych Karpat można znaleźć wiele tego typu podobieństw. 

Wspólnota nazewnicza to trwała spuścizna tradycji pasterskich, która została wpisana 
w kulturę osadniczą karpackich wsi. Wśród nazw szczytów i wzniesień, które są z pewnością 
pozostałością po migracjach wołoskich, wymienić należy spotykany w całych Karpatach Beskid 
lub Beskidek – wyraz pochodzenia albańskiego, gdzie bejskitt oznacza tyle co pastwisko, polana 
w górach. Inne nazwy miejscowe, będące reliktami kultury wołoskiej to Gawron – wyraz pocho-
dzący najprawdopodobniej z języka serbskiego, w którym hawran oznaczał gawrona, Magura lub 
Magurka – w języku wołoskim tym określeniem nazywano grudkę masła lub sera, Grapa – wyraz 
pochodzenia dako-dumuńskiego oznaczający pierwotnie pagórek lub mogiłę (groape). Spotykane 
w Karpatach nazwy pagórków i szczytów pochodzenia wołoskiego to: Kiczora (alb. chicer – zbo-
cze lub szczyt górski), Police (rum. police – półki na owcze sery), Przypór (woł. pripor – strome 
zbocze)20. Wołoskiej etymologii powinniśmy również szukać w karpackich nazwach potoków, np. 
Koszarawa, Kocierka, Kocońka pochodzą od wołoskiego koszaru, czyli zagrody dla owiec; Roztoka, 
Roztocek od dako-rumuńskiej nazwy doliny z małym strumykiem, czyli roztoki. Nazwy przełę-
czy, dolin i lasów także mają swój źródłosłów w mowie plemion wołoskich. Przysłop to nazwa 
o rumuńskiej etymologii oznaczająca pierwotnie wąwóz górski lub przełęcz (prislop)21. Nazwy 
miejscowe to pozostałość po migracjach wołoskich, która tkwi w kulturowym krajobrazie całych 
Karpat. Na poszczególnych obszarach językowych wyrazy te zostały zasymilowane przez język 
pod względem zarówno fonetycznym, jak i fleksyjnym. 

Liczne antroponimy to druga grupa nazw własnych, będąca pozostałością po migracjach woło-
skich. Najpopularniejsze z nich to: Wajda i Hajda – dwie wersje tego samego nazwiska, które wywodzą 
się od nazw funkcji w społeczności wołoskiej. Wajda stał na czele grupy wołoskich pasterzy i ustalał 
z właścicielem dóbr ziemskich warunki tworzenia nowej osady. Do jego obowiązków należało przede 
wszystkim utrzymywanie stosunków z dworem, a także pośredniczenie w przypadku wystąpienia sy-
tuacji konfliktowej. Inne nazwiska wołoskiego rodowodu to: Baca, Burdyl, Byrda, Dyrcz, Mentel, Mosor, 
Romanek, Walasek, Walaszek22. Obok nazwisk o rumuńskich i bałkańskich etymologiach pozostałością 
po wołoskich pasterzach są nazwiska o polskim rodowodzie, związane jednak ściśle z kulturą paster-
ską. Do nazwisk takich należą m.in.: Baran, Baraniec, Owczarz, Śmietana23. 

Terminologia pasterstwa górskiego jest bardzo obszerna. Można ją jednak podzielić na kilka 
grup. Pierwszą grupę stanowią nazwy funkcji pełnionych w gospodarstwie szałaśniczym. Praca 
w szałasie była silnie zhierarchizowana. Funkcji tych było niewiele, ale grupa obejmująca ten aspekt 
terminologii karpackiej jest najbardziej chyba zróżnicowana wewnętrznie. Najważniejszą funkcję 
pełnił w szałasie baca. Etymologia tego wyrazu nie jest do końca jasna – może on pochodzić z języka 

18 K. Ceklarz, Nazewnictwo pasterskie, [w:] Kultura pasterska w rejonie Babiej Góry. Materiały z konferencji naukowej 
zorganizowanej przez Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi i Urząd Gminy w Zawoi z okazji 29. „Babiogórskiej Jesieni” 
20 września 2013 r., pod red. Urszuli Janickiej-Krzywdy, Kraków-Zawoja 2013, s. 41. 

19 F. Fitak, Pasterstwo na południowych stokach Babiej Góry, „Rocznik Babiogórski”, 2002/4, s. 46. 
20 J. Pacyga, Słownictwo wołoskie u północnych podnoży Babiej Góry, „Rocznik Babiogórski”, 2002/4, s. 112. 
21 Tamże. 
22 Tamże. 
23 K. Ceklarz, Nazewnictwo…, s. 44. 

węgierskiego (bács, bacsó – pasterz), języka rumuńskiego (baciu – pasterz) lub z prasłowiańszczyzny, 
w której batja oznaczało – ojciec. Baca wybierał sobie pomocników wśród juhasów, czyli pasterzy. 
Na Orawie pomocników bacy zwano zazwyczaj wałachami. Ich zadaniem było przede wszystkim 
pilnowanie stada. Pomocnikami juhasów byli młodzi chłopcy, nazywani na Podhalu holajnikami lub 
honielnikami. Na Orawie pomocników juhasów nazywano honelnikami24. Wyraz ten ma najprawdo-
podobniej czeski lub słowacki rodowód. 

Kolejną grupą słów związanych z gospodarką pasterską są terminy dotyczące produkcji sera 
– najważniejszego zadania podczas wypasu owiec na halach. Terminologia z tym związana może 
być dodatkowo podzielona na dwie podgrupy. W pierwszej z nich znajdą się nazwy produktów 
i półproduktów związanych z wyrobem serów. Mowa tutaj m.in. o nazwach: bundz (in. gruda), czyli 
ser podpuszczkowy stosowany jako surowiec do wyrobu bryndzy, oscypków, redykołek, żyntyca – 
serwatka z mleka owczego, główny posiłek juhasów podczas pobytu na hali, hurda – lepsza żyntyca, 
zebrana z wierzchu kotła podczas jej podgrzewania, kłog, podpuscka, ryncka – naturalna podpuszcz-
ka ścinająca mleko, oscypek – ser owczy parzony, ręcznie formowany, ozdobny w formie, wędzony. 

W drugiej grupie natomiast zawierają się nazwy narzędzi oraz przedmiotów niezbędnych do 
omawianej produkcji, takie jak: ferula – drewniany przyrząd do rozbijania ściętego mleka, cyrpak – 
drewniane naczynie do picia żyntycy i do odmierzania sera na oscypki, formy – drewniane foremki na 
oscypki i inne drobne sery, podwysorek – świerkowa półka na odłożenie gotowego sera, aby dojrzał. 

Kolejną grupę terminów związanych z kulturą pasterską stanowią nazwy odnoszące się do se-
zonowego budownictwa pasterskiego. W grupie tej znajdują się takie nazwy jak – bacówka i koliba 
na Podhalu, kolyba na Śląsku Cieszyńskim, koliba lub buda na Orawie oraz staja na Huculszczyź-
nie. Inny zbiór z tej grupy to wyrazy nazywające zagrody przeznaczone do utrzymywania zwierząt 
w stadzie nocą, takie jak koszary – wyraz o wołoskim rodowodzie, okiły na Huculszczyźnie i stragi 
na Podhalu (zagrody służące do zaganiania owiec do dojenia) oraz dojarnie, które stanowiły jedyne 
miejsce zadaszone (tzw. dojarnik w polskim obszarze językowym albo strunka w ukraińskim)25. 

Kolejną bardzo liczną grupę terminów związanych z kulturą pasterską stanowią nazwy zwierząt 
(przede wszystkim owiec). Wśród nazw tych dominują słowa, które stanowią wspólne karpackie 
dziedzictwo. Można tutaj wymienić nazwy: jorka, w gwarze babiogórskiej jarka – owca niedojna, 
czasem też niepłodna, kornuta – owca z rogami, wetula – owca stara, jałowa dłużej niż rok26.

Na koniec warto wspomnieć o nazwach instrumentów pasterskich, takich jak piszczałki, złubco-
ki – gęśle i podhalańskie dudy, czyli koza oraz nazwach części garderoby pasterzy jak: portki bukowe, 
cucha, bunia, kierpce27. Zarówno elementy stroju, jak i instrumenty należą do wspólnego karpackie-
go dziedzictwa pasterzy wołoskich. 

Terminologia pasterska, której przykłady zostały wymienione wyżej, to w większości wyrazy 
pozostające współcześnie w tzw. biernym zasobie leksykalnym. Jak zauważa Józef Kąś – kla-
syczne, stadne wypasanie owiec lub bydła na Orawie poza miejscem zamieszkania należy już do 
przeszłości28. 

Wędrówka Wołochów zakończyła się w XVII wieku na terenach obecnych Czech na Wołosz-
czyźnie Morawskiej. W Karpatach polskich gospodarka o charakterze szałaśniczym zaczęła nato-
miast powoli zanikać na początku XX wieku. Rola pasterzy wołoskich w rozwoju tych terenów jest 
nieprzeceniona, a zachowane elementy dziedzictwa wpisały się trwałym śladem w kulturę i mental-
ność ludności zamieszkującej współcześnie tereny dawnej ekspansji. 

24 F. Fitak, Pasterstwo…, s. 47. 
25 A. Radzik-Rant, M. Wojnarska, Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe w gospodarce pasterskiej Huculszczyzny 

i Podhala, „Wiadomości Zootechniczne”, 2008/2, s. 35. 
26 W. Migdał, M. Migdał, Słownictwo gwarowe w hodowli zwierząt, „Wiadomości Zootechniczne”, 2008/3, s. 53-62. 
27  J. Pacyga, Słownictwo…, s. 113. 
28  J. Kąś, Słownictwo pasterskie w gwarach orawskich, „Rocznik Babiogórski”, 2002/4, s. 58. 
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W artykule przedstawiono wyniki waloryzacji geostanowisk w Paśmie Policy i jego północnych podnóży. Region 
ten położony jest w południowej części Polski, w sąsiedztwie Masywu Babiej Góry i cechuje się występowaniem 
na jego obszarze wielu cennych obiektów dziedzictwa Ziemi. Na badanym obszarze wykonano inwentaryzację 
geostanowisk, a następnie wyróżniono 51 najatrakcyjniejszych. Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji geostanowisk 
wskazują na możliwość zaproponowania obszaru Pasma Policy jako nowego cennego obszaru geoturystycznego 
w Karpatach.

V dokumente sú predstavene výsledky hodnôt prírodných plôch v horskom pásme Police a jeho severných 
svahoch. Tento región sa nachádza v južnej časti Poľská v susedstve horského masívu Babiej hory. V tomto 
regióne môžeme nájsť veľa cenných prírodných plôch. Na skúmanom priestore bol zrobený ich prieskum, z nich 
bolo vybrané 51 najatraktívnejších. Výsledky inventarizácie hodnôt prírodných plôch poukazujú na možnosť 
prípravy pásma horského masívu Police, ako novy turistický bod s cennými prírodnými hodnotami.

The paper presents the results of the valorisation of the geosites in the Polica Range and its northern foot. 
The region is located in the southern part of Poland, in the vicinity of the Mountain Range of Babia Góra. It 
is characterised by the existence of many valuable items of the Earth’s heritage in its area. The stock-taking 
of geosites has been performed in the examined area and subsequently 51 of the most attractive of them 
have been distinguished. The results of stock-taking and the valorisation of geosites indicate the possibility of 
proposing the Polica Range as a new, valuable geotourism area in the Carpathians.
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Wprowadzenie
Obszar Pasma Policy, stanowiący przedłużenie Masywu Babiej Góry w kierunku północ-

no-wschodnim, z którym tworzy Pasmo Babiogórskie, charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem 
przyrody nieożywionej oraz dobrymi możliwościami jej obserwacji, co stanowi podstawę do rozwo-
ju geoturystyki na jego obszarze. Badania dotyczące walorów geoturystycznych regionu koncentro-
wały się dotychczas głównie w Masywie Babiej Góry, a obszar Pasma Policy był pomijany – jednak 
przeprowadzona w ostatnich latach szczegółowa inwentaryzacja zasobów przyrody nieożywionej 
wykazała, że stanowi on obszar występowania dużej liczby potencjalnych geostanowisk. W związku 
z intensywnym w ostatnich latach wzrostem zainteresowania geoturystyką oraz korzystnym poło-
żeniem w sąsiedztwie Babiej Góry, którą co roku odwiedzają rzesze turystów, obszar ten może stać 
się ważnym punktem na trasie wielu wycieczek. Obiekty geoturystyczne Pasma Policy, odpowied-
nio zagospodarowane, mogą w znaczący sposób wzbogacić ofertę turystyczną podbabiogórskich 
gmin.

Lokalizacja obszaru badań oraz jego zagospodarowanie 
i atrakcje turystyczne
Pasmo Policy, położone we wschodniej części Beskidu Żywieckiego, rozciąga się na długości 

22 km z południowego-zachodu (od przełęczy Lipnickiej, popularnie nazywanej Krowiarkami) po 
dolinę Skawy na północnym-wschodzie. Od południa przylega do niego Pasmo Podhalańskie, roz-
dzielając łagodnie nachylone stoki opadające do doliny Bystrzanki i Zubrzycy. Natomiast strome 
stoki północne, które schodzą do głębokiej doliny Skawicy, charakteryzują się bogatym zróżnico-
waniem rzeźby terenu1.

Omawiany obszar zalicza się do grona popularnych regionów turystycznych. Głównym celem 
wypraw w ten rejon jest zdobycie szczytu Babiej Góry, stąd dominującą formą turystyki są pobyty 
jednodniowe. U podnóży Babiej Góry rozwinęły się miejscowości o charakterze letniskowo-wypo-
czynkowym, wśród których największą jest Zawoja. Pojedyncze kwatery występują również w Ska-
wicy i Zubrzycy Górnej. Ze względu na licznie przybywających do Zawoi turystów powstała tu do-
brze rozbudowana baza noclegowa oraz sieć połączeń komunikacyjnych, pozwalająca na dogodny 
dojazd z niemal każdego regionu kraju. Dzięki licznym kursom komunikacji publicznej łączącym 
Zawoję z Krakowem oraz Suchą Beskidzką, możliwe jest dogodne wyjście na teren Pasma z każdej 
miejscowości leżącej u jego północnych podnóży. Problem stanowią jedynie korki drogowe, two-
rzące się zazwyczaj podczas dużego natężenia ruchu w miejscowościach położonych w sąsiedz-
twie Pasma (głównie w Makowie Podhalańskim). Obszar Pasma Policy posiada bardzo gęstą, dobrze 
oznakowaną sieć szlaków pieszych, a u jego podnóży – szlaków rowerowych. Wszystkie te cechy 
jego łatwej dostępności sprawiają, że jest on predysponowany do rozwoju turystyki2.

Omawiany obszar posiada wysokie walory krajoznawcze, cenne obiekty przyrody ożywionej 
i liczne obiekty zabytkowe. W każdej z miejscowości rozciągających się u podnóży Pasma wystę-
puje interesująca zabytkowa architektura sakralna. Są to: drewniany kościół z 1888 roku w Zawoi, 
murowany z 1825 roku w Sidzinie czy też ceglany z 1948 roku w Skawicy. W licznych przysiółkach 
rozrzucone są przydrożne kapliczki, z których najstarsze pochodzą z początku XVIII wieku3. Nato-
miast w Skawicy wznosi się miniatura rzymskiej bazyliki św. Piotra. Na omawianym obszarze licznie 
reprezentowane jest również budownictwo ludowe, z którego najokazalsze obiekty umieszczone 

1 M. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Wyd. PWN, Warszawa 2002, s. 1–444.
2 P. Franczak, Podnoszenie jakości edukacji przyrodniczej poprzez utrwalenie istniejącej i rozwój innowacyjnej bazy 

edukacyjnej, na przykładzie gminy Zawoja, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica” 
2015, t. 7, s. 51–66.

3 S. Figiel, U. Janicka-Krzywda, P. Krzywda, W.W. Wiśniewski, Beskid Żywiecki. Przewodnik, Wyd. Rewasz,  
Pruszków 2006, s. 1–520.

zostały w skansenach w Zawoi i Sidzinie. Cennymi obiektami są znajdujące się na peryferiach Ska-
wicy, Zawoi i Białki cmentarze choleryczne zakładane podczas epidemii tej choroby w XIX wieku. 
Zabytkami kultury materialnej są również ryty naskalne, pochodzące z okresu II wojny światowej, 
których największe nagromadzenie mieści się w Skawicy4.

Na obszarze Pasma Policy znajduje się także wiele interesujących i objętych ochroną obiektów 
przyrody ożywionej. Trzy najcenniejsze dęby rosną w Sidzinie. Najbardziej eksponowany z nich liczy 
ponad 500 lat, kolejne dwa są natomiast młodsze i liczą po 400 i 250 lat. Ponadto cenny ponad 
dwustuletni starodrzew świerkowy występuje w szczytowych partiach Policy. Do walorów tury-
stycznych tego obszaru zaliczają się również liczne punkty widokowe z szerokimi panoramami5.

4 J. H. Harasimczyk (red.), Królewska wieś. Monografia Skawicy, Wyd. Faktoria Wyrazu, Skawica-Kraków 2009, s. 
1–460.

5 S. Figiel i in., Beskid Żywiecki…, s. 1–520.

Ryc. 1. Lokalizacja najważniejszych obiektów geoturystycznych
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Zarys budowy geologicznej obszaru
Pasmo Policy wraz z otaczającym je terenem budują paleogeńskie i neogeńskie utwory al-

lochtoniczne Karpat zewnętrznych, tworzące na badanym obszarze zachodnią część płaszczowiny 
magurskiej. Stanowi ono część synklinorium Beskidu Wysokiego i charakteryzuje się budową fał-
dową z wyraźną przewagą synklin nad rzadkimi i niewielkimi antyklinami. Na obszarze tego pasma 
występuje tylko jedna jednostka tektoniczno-facjalna – raczańska6.

Główną strukturę geologiczną badanego obszaru stanowi synklina Policy biegnąca z południo-
wego-zachodu ku północnemu-wschodowi. Budują ją głównie gruboławicowe piaskowce magur-
skie zapadające monoklinalnie w kierunku południowym. Równolegle do osi tej synkliny, po jej obu 
stronach przebiegają wąskie strefy antyklin i synklin. Na północ od łęku Policy jest to wąskie siodło 
Policy, zbudowane z warstw hieroglifowych utworzonych z drobnorytmicznego fliszu. Rozciąga się 
ono od Zawoi Widły przez Podpolice po Suchą Górę i Juszczyńskie Polany. Natomiast północną 
część pasma stanowi zbudowany z piaskowców magurskich łęk Zawoi. Na południe od głównego 
grzbietu Pasma Policy rozciąga się siodło Policznego, zbudowane z warstw hieroglifowych, a na-
stępnie łęk Czyrńca, zbudowany z piaskowców magurskich. W południowej części pasma rozciąga 
się antyklinorium orawskie o bardzo złożonej budowie geologicznej. Jego charakterystyczną cechą 
jest występowanie licznych łęków i siodeł na niewielkiej przestrzeni. Zajmowany przez nie obszar 
stanowi jednak marginalną część pasma.

Warstwy skalne budujące Pasmo Policy w wielu miejscach uległy pocięciu uskokami, w więk-
szości o charakterze zrzutowym lub zrzutowo-przesuwczym. Największym z nich jest uskok Jawo-
rzyny, który rozciąga się wzdłuż zachodniej granicy pasma. Na powstałej dyslokacji o przebiegu 

6 M. Książkiewicz, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Zawoja, Warszawa 1971; M. Książkiewicz, 
Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Zawoja. Inst. Geol., Warszawa 1971, s. 31–38; 
M. Książkiewicz, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Sucha Beskidzka, Warszawa 1974; M. 
Książkiewicz, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Sucha Beskidzka. Inst. Geol., 
Warszawa 1974, s. 71–72.

N–S nastąpiło zrzucenie podłoża ku wschodowi o około 1200–1300 m. Wzdłuż niego doszło do 
wydźwignięcia sąsiedniego Masywu Babiej Góry7. 

Spośród utworów czwartorzędowych, najstarsze plejstoceńskie osady rzeczne tworzą 
spłaszczenia terasów oraz stożków napływowych, położonych na wysokości 28-40 m ponad 
współczesnymi dnami dolin. Najlepiej wykształcone z nich, o miąższości dochodzącej do kilkunastu 
metrów, zachowały się w formie listew przylegających do zboczy w głównych dolinach, rozciągają-
cych się wokół Pasma Policy. Z kolei terasy i stożki napływowe wykształcone w holocenie wystę-
pują w większości dolin, z wyjątkiem ich źródłowych odcinków. Wyższy z nich, wznosi się średnio 
na wysokości 6-8 m nad dnem dolin, natomiast niższy – 2-4 m. Są one rozcięte potokami, których 
koryta pokryte są współcześnie tworzącymi się żwirami8.

Z kolei stoki pokrywają w znacznym stopniu utwory koluwialne, których miąższość dochodzi 
do kilkunastu metrów. Rozwinęły się one przede wszystkim na stokach północnych, a w mniejszym 
stopniu na południowych. Natomiast u południowo-zachodnich podnóży Pasma wykształciły się 
torfowiska9.

Ochrona przyrody
Ważnym czynnikiem wpływającym na zachowanie cennych obiektów przyrody na danym terenie 

jest poziom ich ochrony prawnej. Na obszarze Pasma Policy ustanowiono kilka obszarowych form 
ochrony przyrody, spośród których najwyższą formą jest Babiogórski Park Narodowy, którego frag-
ment znajduje się we wschodniej części pasma. W podszczytowych partiach Policy utworzono nato-

7 Z. Paul, W. Ryłkom A. Tomaś, Influence of tectonic of the consolidated basement of the Carpathians on distribution 
of flysch masses in the Polish part of the Western Carpathians, “Geological Quarterly, 1996, t. 40(4), s. 487–500.

8 A. Wójcik, W. Rączkowski, T. Mrozek, P. Nescieruk, P. Marciniec, Z. Zimnal, Babiogórski Park Narodowy. 
Mapa geologiczno-turystyczna, PIG, Warszawa 2010.

9 A. Łajczak, Przyroda nieożywiona [w:] D. Ptaszycka-Jackowska (red.) Światy Babiej Góry, Wyd. Grafikon, Kraków 
2002, s. 17–37.

Fot. 2. Wodospad na Mosornym Potoku (fot. A. Gasek) Fot. 3. Skalne koryto Roztoki poniżej wodospadów 
(fot. P. Franczak)

Fot. 4. „Gorące Skały” w korycie Skawicy (fot. T. Mleczek)
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miast dwa rezerwaty przyrody. Większy z nich o powierzchni 58,7 ha (Rezerwat przyrody na Policy 
im. Prof. Zenona Klemensiewicza; utworzony w 1972 roku) rozciąga się na stromych północnych sto-
kach Policy. Drugi (Rezerwat przyrody „Na Policy”), o powierzchni 13,21 ha utworzony został w 1998 
roku po przeciwległej stronie grzbietu Policy. Fragment najwyżej wydźwigniętej części Pasma został 
ponadto objęty ochroną w ramach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Na Policy” 
(PLH120012) oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Pasmo Policy” (PLB120006). 
Natomiast południowo-wschodnia część Pasma stanowi fragment Południowomałopolskiego Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu. W 2015 roku północne stoki pasma objęte zostały ochroną w ramach 
nowo utworzonego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Skawicy”.

Metoda waloryzacji geostanowisk
Podstawą realizacji projektu była szczegółowa inwentaryzacja terenowa odsłonięć geologicz-

nych, form morfologicznych i innych elementów przyrody nieożywionej przeprowadzona na obsza-
rze Pasma Policy. Obserwacje terenowe polegały na zebraniu informacji o geologicznych walorach 
obiektu, ocenie stanu zachowania oraz dostępności terenowej geostanowiska, a  także wykona-
niu dokumentacji fotograficznej. Informacje zbierane były w Karcie Dokumentacji Geostanowiska. 
W wyniku analizy zebranego materiału wyodrębniono 51 obiektów bądź zgrupowań obiektów, dla 
których w dalszej kolejności wykonano waloryzację w celu oceny ich atrakcyjności dla rozwoju geo-
turystyki. Dla zaznaczenia różnej rangi poszczególnych cech geostanowisk wykonano wielostop-
niowe wartościowanie stanowisk w drodze nadawania kolejnym cechom rangi liczbowej (tabela 
1). Metoda oceny geostanowisk (dobór kryteriów i wag), zaproponowana do oceny geostanowisk 
w Paśmie Policy, została zmodyfikowana i rozbudowana na podstawie metod zaproponowanych 
przez Pereirę i in. w 2007 roku10 oraz Ihnatowicza i in. w 2011 roku11, w celu dostosowania ich do 
regionalnych uwarunkowań.

10 P. Pereira, D. Pereira, M.I. Caetano Alves, Geomorphosite assessment in Montesinho National Park (Portugal), 
“Geographia Helvetica” 2007, t. 62(3), s. 159–168.

11 A. Ihnatowicz, J. Koźma, B. Wajsprych, Wałbrzyski Obszar Geoturystyczny – inwentaryzacja geotypów dla potrzeb 
promocji geoturystyki, „Przegląd Geologiczny” 2011, t. 59(11), s. 722–731.

Wartościowanie na podstawie kryterium naukowego i dydaktycznego pozwoliło nadać po-
szczególnym stanowiskom maksymalnie 27 punktów, natomiast kryterium dotyczącego dostęp-
ności terenowej obiektów – 21 punktów. Ponadto, ze względu na możliwość poprawy dostępności 
turystycznej geostanowisk o wysokim potencjale naukowym i dydaktycznym, dla zaznaczenia ich 
większego znaczenia, w ocenie geostanowiska przyznano rangi. Kryteriom naukowo-dydaktycznym 
przyznano rangę 1,5; natomiast kryteria dotyczące dostępności otrzymały rangę 1,0. Ostatecznie 
każde z geostanowisk maksymalnie mogło otrzymać 61,5 punktu12.

 
Tabela 1. Kryteria klasyfikacji, oceniane cechy i wartości punktowe waloryzacji geostanowisk

Kryterium Cecha Wartość 
punktowa

Kryteria naukowo-dydaktyczne 

Wartość naukowa

Unikalność stanowiska w skali regionalnej 1-3

Unikalność stanowiska w skali krajowej 0-1

Różnorodność reprezentowanych zagadnień geomorfologicznych 1-3

Różnorodność reprezentowanych zagadnień geologicznych 1-3

Stopień rozpoznania naukowego 1-3

Wartość dydaktyczna Ilość reprezentowanych zagadnień dydaktycznych 0-2

Stan przedstawienia dydaktycznego obiektu 0-2

Wartość dodana
Wartość ekologiczna 0-1

Wartość kulturowa 0-1

Wartość wizualna 0-2

Wartość przestrzenna Rozmiary obiektu 1-3

Wielkość powierzchniowa obiektu 1-3

Kryteria dostępności 

Dostępność terenowa

Dostępność komunikacją zbiorową 0-2

Położenie względem sieci szlaków turystycznych 0-2

Położenie względem dróg publicznych 0-2

Odległość od obiektów bazy noclegowej 0-2

Położenie względem innych obiektów turystycznych 0-2

Stopień zachowania
Stopień zachowania obiektu 1-3

Zagrożenie obiektu ze strony antropopresji 0-2

Ochrona prawna obiektu 0-1

Wartość użytkowa
Możliwość obserwacji wizualnej obiektu 0-2

Odległość od innych geostanowisk 0-1

Bezpieczeństwo dla osób odwiedzających obiekt 0-2

12 P. Franczak, Metodyka waloryzacji geostanowisk beskidzkich pod względem ich dostępności i walorów naukowo-
dydaktycznych [w:] M. Stec, A. Wysocka, A. Michniewicz, M. Szuszczewicz (red.), Przegląd studenckich badań 
geoturystycznych, I GiGR UWr, Wrocław 2015, s. 8–17.

Fot. 5. Odsłonięcie warstw hieroglifowych na Paluchówce (fot. S. Roman)
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Charakterystyka najatrakcyjniejszych geostanowisk
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej wyłoniono 20 geostanowisk, które pod-

dano waloryzacji (tabela 2). W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane geostanowiska, które 
zyskały najwyższą punktację w przeprowadzonym rankingu i charakteryzują się najwyższymi walo-
rami geoturystycznymi.

Tabela 2. Waloryzacja geostanowisk Pasma Policy

Nr geostanowiska Nazwa geostanowiska Położenie GPS Forma obiektu Wartość 
geostanowiska

1 wodospad na 
Mosornym Potoku

49°37’49.00”N/
19°33’54.00”E wodospad 48,0

2 Gorące Skały 49°40’32.00”N/
19°35’31.00”E dolina rzeki 47,0

3 rowy rozpadlinowe  
na Okrąglicy

49°37’38.00”N/
19°39’38.00”E rowy rozpadlinowe 45,0

4 Łysina 49°37’55.00”N/
19°38’38.00”E osuwisko 39,0

5 przełom Skawicy 49°40’50.50”N/
19°39’05.00”E przełom rzeczny 38,5

6 stożek napływowy 
Skawicy

49°42’34.00”N/
19°41’51.00”E stożek napływowy 38,0

7 jaskinia Oblica 49°39’37.00”N/
19°37’59.00”E jaskinia 38,0

8 Głęboki 49°37’44.80”N/
19°37’26.00”E wąwóz skalny 37,0

9 kamieniołom  
w Osielcu

49°39’55.00”N/
19°45’50.00”E kamieniołom 37,0

10 Jezioro Jastrzębie 49°38’57.00”N/
19°34’03.00”E jezioro osuwiskowe 36,5

11 Roztoczańskie 
Kaskady

49°39’21.00”N/
19°38’38.00”E kaskady 35,0

12 wodospad  
na Jaworzynie

49°37’13.60”N/
19°32’42.00”E wodospad 32,0

13 jeziorko eworsyjne  
w Zawoi Gołynia 

49°40’34.50”N/
19°35’35.10”E jezioro 31,5

14 osady aluwialne 
Skawicy Sołtysiej

49°39’54.50”N/
19°37’47.90”E dolina potoku 31,0

15
odsłonięcie warstw 

hieroglifowych 
na Paluchówce

49°38’13.00”N/
19°37’0.00”E odsłonięcie 30,5

16 Kopiste 49°36’35.40”N/
19°35’11.70”E

osuwisko,  
rowy rozpadlinowe 30,0

17 Las Skałki 49°39’38.00”N/
19°40’07.00”E skałki 29,5

18 Na Tokarnem 49°38’38.50”N/
19°36’48.50”E przełęcz górska 29,5

19 źródło mineralne  
w Zubrzycy Górnej

49°35’24.30”N/
19°36’37.30”E źródło mineralne 28,5

20 Rusinowy Potok 49°39’11.40”N/
19°37’52.50”E dolina potoku 27,0

Za najciekawszy uznano wodospad po-
wstały w obrębie koryta Mosornego Potoku 
w Zawoi (fot. 1 – p. 1)13. Jest to jeden z najwyż-
szych beskidzkich wodospadów14. Jego próg 
o wysokości 8 m15 powstał na odpornych na 
erozję gruboławicowych piaskowcach magur-
skich, które podścielone są cienkoławicowymi 
osadami piaskowcowo-łupkowymi, należącymi 
do warstw hieroglifowych16. Właśnie w ich ob-
rębie wykształcił się wtórny próg, którego strop 
stanowi wkładka gruboławicowych piaskowców 
magurskich. Powyżej i poniżej głównego progu 
powstało jeszcze kilka mniejszych progów, mie-
rzących od 1 do 2,5 m wysokości17.

Na obszarze Pasma Policy znajdują się po-
nadto dwa interesujące wodospady ześlizgo-
we, powstałe na konsekwentnie zapadających 
względem kierunku przepływu potoku grubo-
ławicowych piaskowcach magurskich. Pierwszy 
z wodospadów ześlizgowych tworzy rozciągają-
cy się na długości 55 m system Roztoczańskich 
Kaskad (fot. 1 – p. 11)18. Powstałe w korycie 
potoku Roztoka (prawobrzeżny dopływ Skawicy 
Sołtysiej) trzy progi wodospadowe mierzą łącznie 8,5 m wysokości. Założone na ławicach grubo-
ławicowych piaskowców magurskich o miąższości ok. 1 m mierzą odpowiednio 2,5, 2,0 i 3,5 m 
wysokości. Największy z nich – położony najwyżej w ciągu kaskad – rozciąga się na długości 16 m. 
Pod względem geomorfologicznym najciekawszy jest pierwszy z progów, którego powierzchnie po-
krywają niewielkie zagłębienia o głębokości dochodzącej do kilkudziesięciu milimetrów19. Formy 
te powstały w wyniku intensywnej kawitacji zachodzącej w trakcie gwałtownego przepływu wód. 
Bezpośrednio poniżej progów wodospadowych, na długości ponad 150 m, koryto potoku budują 
warstwy skalne nachylone konsekwentnie do biegu potoku, tworząc formy nazywane płytami ze-
ślizgowymi. Z kolei równie interesujący wodospad Lajkonik, mierzący 3,5 m wysokości, wykształcił 
się w korycie Jaworzyny, będącej prawobrzeżnym dopływem Skawicy (fot. 1 – p. 12). Próg wodo-
spadu, rozciągający się na długości 12 m, powstał na bardzo grubej ławicy piaskowca magurskiego. 
Natomiast u jego podstawy, w wyniku silnej erozji wgłębnej, powstał obszerny kocioł eworsyjny 
o średnicy 8 m i głębokości 1,5 m20. 

13 P. Franczak, Siedem cudów przyrody nieożywionej gminy Zawoja. Cud 2. Wodospad na Mosornym Potoku, „Pod 
Diablakiem” 2014, t. 2/2014, s. 18.

14 Z. Alexandrowicz, Ochrona wodospadów w Karpatach Polskich, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 1997, t. 53(4),  
s. 39–57.

15 P. Franczak, Proponowane do objęcia ochroną obiekty przyrody nieożywionej Pasma Policy w Beskidzie Żywieckim, 
„Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 2012, t. 68(4), s. 302–308.

16 Z. Alexandrowicz, D. Poprawa, Ochrona georóżnorodności w polskich Karpatach, Państw. Inst. Geol., Warszawa 
2000, s. 1–142.

17 A. Gasek, Progi korytowe w górnych dopływach Skawicy – ich założenia i współczesny rozwój, Praca magisterska, 
Archiwum IG UP, Kraków 2013, s. 1–87. 

18 P. Franczak, Siedem cudów przyrody nieożywionej gminy Zawoja. Cud 6. Wodospady ześlizgowe na Jaworzynce 
i Roztoce, „Pod Diablakiem” 2013, t. 1/2013, s. 12–13.

19 P. Franczak, Atrakcyjność geoturystyczna Pasma Policy, „Płaj” 2013, t. 45, s. 144–159.
20 P. Franczak, Proponowane..., 302–308; P. Franczak, K. Buczek, A. Fornal, Kaskady potoku Roztoka jako godna 

ochrony atrakcja geoturystyczna Pasma Policy (Karpaty zewnętrzne), „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 2014,  
t. 70(2), s. 99–106.

Fot. 6. Jaskinia Oblica (fot. T. Mleczek)
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Kolejne interesujące geostanowisko to przełom Skawicy na granicy wsi Skawica i Białka (fot. 1 
– p. 5)21. Długość koryta rzecznego w jego obrębie wynosi 1300 m, zaś jego wcięcie względem dna 
doliny dochodzi do 12 m. Jest to przełom strukturalny, który niemal w całym swym biegu rozciąga 
się na prostym odcinku, z wyjątkiem centralnej części, w której wśród progów skalnych następuje 
znaczna zmiana poziomu lustra wody. Na tym też odcinku rzeka toruje sobie koryto w mniej odpor-
nych warstwach hieroglifowych. 

W korycie Skawicy powyżej Zawoi Gołynia w miejscu zwanym przez lokalną społeczność Go-
rącymi Skałami – na odcinku 800 m – odsłania się strefa kontaktu między gruboławicowymi pia-
skowcami magurskimi i warstwami hieroglifowymi (fot. 1 – p. 2)22. Różnica odporności pomiędzy 
tymi utworami wpłynęła na zróżnicowanie wykształcenia rzeźby. W obrębie odpornych piaskow-
ców magurskich Skawica wcina się wąskim korytem na 9 m głębokości, natomiast w obrębie warstw 
hieroglifowych koryto jest szerokie i wcięte jedynie 2-5 m względem dna doliny23.

Warstwy hieroglifowe odsłaniają się również na obszarze Pasma Policy na wschodnim stoku 
grzbietu Paluchówka (w Skawicy) (fot. 1 – p. 15)24. W odsłonięciu tym skały wieku eoceńskiego, ty-
powe dla warstw hieroglifowych cienkoławicowe piaskowce przeławicone łupkami, odsłaniają się na 
ścianie o wysokości 35,2 m i szerokości od 10 do 25 m. Miąższość ich ławic jest podobna i wynosi 
ok. 20 cm, jedynie sporadycznie występują wkładki piaskowców o miąższości dochodzącej do 80 cm. 

21 P. Franczak, Atrakcje turystyczne Skawicy, „Wieści Babiogórskie” 2014, t. 4(18), s. 13.
22 P. Franczak, Siedem cudów przyrody nieożywionej gminy Zawoja. Cud 4. Gorące Skały, „Pod Diablakiem” 2013, t. 

3/2013, s. 32.
23  P. Franczak, Problemy ochrony geostanowisk na obszarze Pasma Polic w kontekście kształtujących je procesów 

geomorfologicznych i działalności człowieka [w:] Z. Mirek, A. Nikiel (red.), Ochrona przyrody w Polsce, Komitet 
Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2014, s. 133–144.

24 P. Franczak, Siedem cudów przyrody nieożywionej gminy Zawoja. Cud 7. Odsłonięcia warstw hieroglifowych na 
Paluchówce i w Zawoi Składy, „Pod Diablakiem” 2012, t. 3/2012, s. 36.

Na obszarze Pasma Policy występują również geostanowiska dokumentujące ruchy masowe. 
Najokazalszym z nich jest wielka zerwa skalna zwana Łysiną, powstała na północnych stokach pa-
sma – tuż poniżej Przełęczy Kucałowej (fot. 1 – p. 4). Stanowi ona część większego systemu osuwisk 
pokrywających niemal całe północne stoki Policy, a powstała na czołach ławic gruboławicowych 
piaskowców magurskich. Wysokość skarpy głównej dochodzi do 80 m, a u jej podnóża rozciąga się 
obszerny rów wewnątrzosuwiskowy, będący w części wypełniony blokami skalnymi. Natomiast na 
przedpolu powierzchni odkucia powstał skalny próg wewnątrzosuwiskowy. Poniżej tego rozległego 
pakietu skalnego w dół doliny na niemal 1000 m długości rozciąga się jęzor osuwiskowy.

Kolejne geostanowisko związane z ruchami masowymi znajduje się na Okrąglicy, w której pod-
szczytowych partiach wykształciły się rowy rozpadlinowe (fot. 1 – p. 3). Rozwinęły się one wśród 
gruboławicowych piaskowców magurskich. Największy spośród kilku rowów mierzy 60 m długości 
i 5 m głębokości. Z systemem rowów związane są także jaskinie, których na stokach Okrąglicy zin-
wentaryzowano 13. Są to niewielkie obiekty, stanowiące przedłużenie rowów, bądź też rozwinięte 
równolegle do nich, stanowiąc stadium inicjalne przyszłych rowów rozpadlinowych. Największa 
spośród zinwentaryzowanych jaskiń (System RI) mierzy 20 m długości25.

Największa jaskinia Pasma Policy, Jaskinia Oblica, znajduje się natomiast na północno-zachod-
nim stoku Śmietarniaka (fot. 1 – p. 7)26. Odkryta w 2003 roku, mierząca 436 m długości i 21,1 
m deniwelacji, jest największą jaskinią Beskidu Żywieckiego. Obiekt ten, o genezie osuwiskowej, 
powstał na jednej szczelinie powstałej w środkowej części osuwiska, która następnie w wyniku 
przemieszczeń dużych pakietów skalnych uległa przedzieleniu na kilka kondygnacji27.

25 P. Franczak, Jaskinie Beskidu Żywieckiego, Wyd. BLACK UNICORN, Jastrzębie-Zdrój 2012, 1–192.
26 P. Franczak, Siedem cudów przyrody nieożywionej gminy Zawoja. Cud 3. Jaskinia Oblica, „Pod Diablakiem” 2014, t. 

1/2014, s. 18.
27 W.J. Gubała, T. Mleczek, Jaskinia Oblica, „Jaskinie Beskidzkie” 2006, t. 6, s. 32.

Fot. 7. Otwór wejściowy do Jaskini Między Świerkami na Okrąglicy (fot. P. Franczak) Fot. 8. Skałki piaskowcowe w Lesie Skałki (fot. P. Franczak)



38 39ROZPRAWY I  ARTYKUŁY

Paweł Hotała
Babiogórski Park Narodowy, Zawoja

Siwerniak Anthus spinoletta – charakterystyka 
oraz monitoring gatunku wysokogórskiego
na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego
Ľabtuška horská (Anthus spinoletta) – charakterizácie  
a sledovanie alpského druha v národnom parku Babia hora 

Water pipit Anthus spinoletta – characteristics and monitoring 
of mountain species in the area of The Babia Góra National Park

Celem prowadzonego monitoringu jest oszacowanie liczebności jednego z przedstawicieli ptaków – siwerniaka 
– na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Prowadzone we wcześniejszych latach obserwacje wskazywa-
ły na duże trudności przy próbach wykonania pełnego liczenia wszystkich osobników tego gatunku zasiedlają-
cych dany teren. Dlatego skupiono się na wykonywaniu liczeń na reprezentatywnych powierzchniach próbnych, 
pozwalających – poprzez ekstrapolację wyników – sformułować ocenę liczebności dla całości obszaru. Prowa-
dzone obserwacje miały za zadanie jak najtrafniejsze określenie liczebności (podstawowej zmiennej charaktery-
zującej stan populacji) i rozmieszczenia badanej populacji. Corocznie prowadzona inwentaryzacja może pełnić 
również rolę monitoringu zmian liczebności populacji. 

Účelom monitorovania je zistiť počty  vtákov – Ľabtuška horská – v Babohorskom národnom parku. Pri pred-
chádzajúcich pokusoch boli zistené nedostatkypresného sčítania všetkých druhov vtákovžijúcich na toto mieste. 
Preto sčítanie prebehlo na vymedzenom reprezentatívnom  mieste  výskytu. Na základe výsledkov bol prepočí-
taný výskyt druhov  na celu oblasť. Pozorovania mali za úlohu, zistiť najpresnejšie počty a rozmiestnenie skúma-
nej populácie. Každoročne prebieha sčítanie druhov, ktoré plní úlohu zisťovania ich počtov.

The purpose of the bird population monitoring that is conducted in The Babia Góra National Park is to estimate 
the population size of water pipit, one of the most recognizable birds in Park’s area. Previous observations 
indicated some serious difficulties in conducting a complete bird count in this area. On that account following 
counts were focused on previously charted sample areas which allowed the researchers to extrapolate the 
outcome of the counts and estimate the whole Park’s population of water pipit. Conducted observations were 
intended to be as accurate as possible in determining population size (a primary variable characterising condition 
of the population) and the distribution of studied population. Annually performed counts can be acknowledged 
as the monitoring of population size changes.

SŁOWA KLUCZOWE: Babia Góra, Beskidy, siwerniak, monitoring, lęgi, populacja, świergotek łąkowy, świergotek 
drzewny

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Babia hora, Beskydy Ľabtuška horská, sledovanie, miesta výskytu, populácia, Ľabtuška lúčna, 
Ľabtuška lesná
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W dolinie Jastrzębiego Potoku – prawo-
brzeżny dopływ Skawicy – mieści się naturalne 
jezioro zaporowe (fot. 1 – p. 10)28. Jeziorko Ja-
strzębie utworzyło się w wyniku powstania na 
zachodnim stoku góry Hujdy osuwiska, które 
przegrodziło dno doliny. Powyżej powstałej na-
turalnej zapory wykształciło się jeziorko, które 
w wyniku transportu przez potok materiału skal-
nego ulega stopniowemu zamulaniu. Obecnie 
tafla wody mierzy 280 m2, jednak powierzchnia 
pierwotnej misy jeziornej mierzy 2330 m2, a roz-
ciąga się na długości 118 m29.

Na stokach Pasma Policy licznie reprezen-
towane są także formy skałkowe wykształcone 
w obrębie piaskowców magurskich. Największe 
ich nagromadzenie mieści się w Lesie Skałki – na 
grzbiecie góry Jawor (fot. 1 – p. 17). W czterech 
zgrupowaniach wznoszą się skałki o wysokości 
dochodzącej do 5 m, powstałe w wyniku inten-
sywnego wietrzenia. W większości reprezentują 
one formy w kształcie murów oraz ambon. Duże 
zgrupowanie skałek powstałych w wyniku wie-
trzenia mieści się także na południowych sto-
kach Pasma, na bocznym grzbiecie Naroża – tuż przy skraju polany Boniorka. Skałki te, rozciągające 
się na 200 m, mierzą do 3,5 m wysokości. 

Podsumowanie
Wysoka atrakcyjność geoturystyczna znacznie wzbogaca i tak już wysokie walory krajobrazo-

wo-kulturowe i przyrodnicze Pasma Policy, stanowiąc cenny element mogący poszerzyć jego do-
tychczasową ofertę turystyczną30. Aby tak się stało, najcenniejsze obiekty geoturystyczne powinny 
być udostępnione dla turystów, odpowiednio opisane i promowane. Jedną z form ich promocji jest 
umieszczenie wyczerpujących informacji o nich w ogólnodostępnym Centralnym Rejestrze Geosta-
nowisk Polski (CRGP), który prowadzony jest przez Państwową Służbę Geologiczną (http://geopor-
tal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/geostanowiska). Opisane przez autora geostanowiska znajdują się 
we wzmiankowanym rejestrze, co pozwala wszystkim zainteresowanym na zapoznanie się z ich 
szerszą charakterystyką. 

28 P. Franczak, Siedem cudów przyrody nieożywionej gminy Zawoja. Cud 5. Jeziorka Osuwiskowe: Mokry Stawek 
i Jastrzębie Jeziorko, „Pod Diablakiem” 2013, t. 2/2013, s. 18–19.

29 T. Nowalnicki, Beskidzkie jeziora zaporowe, „Wierchy” 1971, t. 40, s. 274–280.
  P. Franczak, K. Listwan, Inwentaryzacja i waloryzacja zasobów przyrody nieożywionej jako podstawa wyznaczania 

nowych szlaków geoturystycznych, na przykładzie doliny Skawicy, „Studia i Materiały Centrum Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej” 2015, t. 17, 4(45), s. 67–74.

Fot. 9. Skałka piaskowcowa na Okrąglicy  
(fot. P. Franczak)
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Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym pod względem ornitologicznym. Wpływ na to ma przede wszyst-
kim obecność naturalnych siedlisk, nieprzekształconych jeszcze przez człowieka oraz występowanie 
bardzo rzadkich już w Europie gatunków ptaków. Jedną z ważniejszych ptasich ostoi w naszym kraju 
jest Babia Góra1. Obszar Babiej Góry funkcjonuje w systemie sieci Natura 2000 i jest objęty zarówno 
Dyrektywą Ptasią, jak i Siedliskową. Typowy w środowiskach górskich warstwowy układ różnych śro-
dowisk roślinnych pozwala podczas jednej zaledwie wędrówki zaobserwować ptaki wielu gatunków, 
od typowo nizinnych po charakterystyczne dla strefy wysokogórskiej. Zachowane na Babiej Górze 
naturalne, niezmienione lub słabo zmienione lasy (zarówno regla górnego jak i dolnego) oraz piętra 
kosodrzewiny i hal, mają istotny wpływ na występujący tu zespół ptaków. W jego skład wchodzi 13 ga-
tunków (8-9 lęgowych), wymienionych w obu wydaniach ,,Polskiej czerwonej księgi zwierząt”. Jednak 
spośród gatunków lęgowych tylko głuszec zaliczany jest do kategorii ,,skrajnie zagrożonych”, natomiast 
cietrzew do kategorii gatunków ,,bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożonych”, a dzięcioł trójpalczasty 
do kategorii gatunków ,,wysokiego ryzyka, narażonych na wyginięcie”, pozostałe należą do kategorii 
,,niższego ryzyka” lub ,,na razie niezagrożonych wymarciem”. Trafiły tu przede wszystkim gatunki wy-
sokogórskie: płochacz halny i czeczotka, a z leśnych m.in. cztery gatunki sów i dzięcioł białogrzbiety. 
Zygmunt Bocheński wysunął wniosek, iż głuszec, puchacz, puszczyk uralski, dzięcioł trójpalczasty i pło-
chacz halny stanowią trzon najcenniejszych elementów zespołu ptaków Babiej Góry2. Niniejsze opra-
cowanie wskazuje, że do tej elity powinien być zaliczony jeszcze jeden gatunek – siwerniak. 

Siwerniak Anthus spinoletta jest jednym z czterech gatunków świergotków gnieżdżących się 
w Polsce. Należy do rodziny pliszkowatych (Motacillidae) z rzędu wróblowych (Passeriformes)3. Ro-
dzina pliszkowatych, do której zaliczamy pliszki i świergotki, obejmuje 70 gatunków i jest spotykana 
na całym świecie. 

Naukowa nazwa Anthus pochodzi z języka greckiego i oznacza kwiat. Natomiast nazwa spino-
letta pochodzi od łacińskiego i włoskiego słowa spina, które oznacza cierń i odnosi się do kształtu 
tylnego pazura tego ptaka4. Siwerniak nazywany bywa również świergotkiem górskim bądź górnym, 
połoninkiem lub siwarnikiem5. Według niektórych ornitologów nazwa ,,siwerniak” jest nieprawidło-
wa, gdyż powinna być wywodzona od góry Siwarny6. 

Siwerniaki zamieszkują łąki wysokogórskie w Europie i Azji, tworząc lokalne formy geograficz-
ne, zimują m.in. wokół wybrzeży Morza Śródziemnego7. Ich występowanie ma charakter lokalny. 
W górach środkowej i południowej Europy żyje Anthus spinoletta spinoletta8. W Polsce występo-
wanie siwerniaka ograniczone jest przede wszystkim do najwyższych części Karpat. Gniazduje tu 
ponad 90% polskiej populacji tego gatunku9. W Karpatach zasadniczo wymieniane są trzy głów-
ne rejony występowania: Tatry, Bieszczady i Beskidy Zachodnie (Gorce, Beskid Śląski i Beskid Ży-
wiecki). Od dawna – i najliczniej – zamieszkuje Tatry, gdzie jego pogłowie szacuje się ostatnio na 
2000-3000 par. Nieokreślona, lecz dość znaczna liczba przedstawicieli tego gatunku jest również 
w Bieszczadach10. W Beskidach Zachodnich najliczniejsza populacja występuje na Babiej Górze, 

1 E. Bezzel, Ptaki, tłum. i adapt. A. Kruszewicz, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
2 Z. Bocheński, Ptaki Babiej Góry, [w:] Monografia fauny Babiej Góry. Praca zbiorowa, pod red. B.W. Wołoszyn,  

D. Wołoszyn, W. Celary. Publikacja Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski Park Narodowy, 
Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2003.

3 J. Sokołowski, Ptaki ziem polskich, tom I, PWN, Warszawa 1958.
4 A. Kruszewicz, Ptaki Polski, tom II, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
5 J. Sokołowski, Ptaki…
6  L. Tomiałojć, Ptaki Polski – wykaz gatunków i rozmieszczenie, PWN, Warszawa 1972.
7 A. Kruszewicz, Ptaki….
8 J. Sokołowski, Ptaki…
9 K. Walasz, P. Mielczarek (red.), Atlas Ptaków Lęgowych Małopolski 1985-1991, Biologia Silesiae, Wrocław 1992. 
10 L. Tomiałojć, Ptaki Polski – rozmieszczenie i liczebność, PWN, Warszawa 1990.

lecz niestety jej liczebność nie była dokładnie znana i szacowało się ją na ,,kilkadziesiąt” par11. Poza 
Babią Górą w Beskidzie Żywieckim populację można oszacować na 50-70 par lęgowych. Natomiast 
w Beskidzie Śląskim gniazduje około 10-15 par12. Populacja z Gorców szacowana jest na około 
15 par. Przeprowadzona w latach 2004-2005 kontrola w Beskidzie Wyspowym, mająca na celu 
inwentaryzację stanowisk siwerniaka, wykazała obecność około 16-20 par. Zauważone wówczas 
nowe stanowiska tego gatunku stanowią najprawdopodobniej część populacji gorczańskiej, odle-
głej zaledwie o kilkanaście kilometrów na południe13. W Sudetach największa populacja lokalna 
– około 100 par – zamieszkuje Karkonosze polskie i Góry Izerskie. Po kilka par lęgnie się pod Zie-
leńcem i na Śnieżniku, a dawniej także w Górach Stołowych, czego ostatnio nie potwierdzono14.

Optymalne warunki siedliskowe siwerniak znajduje na wilgotnych halach i łąkach górskich z ka-
mieniami i głazami, także z rozproszonymi płatami kosodrzewiny, terenach źródliskowych i trawia-
stych upłazkach na zboczach kotłów skalnych. W okresie pozalęgowym pojawia się na równinach, 
często w sąsiedztwie płytkich zbiorników wodnych z mulistymi przestrzeniami, jak np. spuszczone 
stawy oraz wzdłuż rzek15. Siwerniaki zimują wokół wybrzeża Morza Śródziemnego, choć notowane 
są przypadki zimowych spotkań tego gatunku w Małopolsce16.

Siwerniak jest ptakiem wielkością zbliżonym do wróbla, choć nieco smuklejszym. Długość jego 
ciała wynosi około 16 cm, rozpiętość skrzydeł 28 cm, waga około 24 g. Samce praktycznie nie 
różnią się od samic, również młode w szacie spoczynkowej prawie nie różnią się od dorosłych. 
Osobniki obserwowane wiosną mają pierś w kolorze lekko różowym – rudym. Ponadto pierś i boki 
ciała są mocno kreskowane. Kreskowanie to uwidacznia się szczególnie w szacie spoczynkowej, 
gdyż wiosenne ubarwienie powoduje, że kreskowanie na piersi jest mniej widoczne. Ważną cechą 

11 Z. Bocheński, Ptaki Babiej Góry, „Acta Zoologica Cracoviana” 15, 1970, s. 1-59.
12 M. Faber, Rozmieszczenie i liczebność siwerniaka w Anthusspinoletta w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim, 

1993, Remiz 2: s. 74-79.
13 Ł. Kajtoch, A. Piestrzyńska-Kajtoch, Występowanie siwerniaka Anthusspinoletta w Beskidzie Wyspowym, 

„Notatki Ornitologiczne” 45 (3), 2005, s. 189-191.
14 L. Tomiałojć, Ptaki Polski – rozmieszczenie…,.
15 A. Dyrcz, W. Grabiński, T. Stawarczyk, J. Witkowski, Ptaki Śląska – monografia faunistyczna, Uniwersytet 

Wrocławski, Wrocław 1991.
16 A. Kruszewicz, Ptaki Polski….

Fot. 1. Siwerniak Anthus spinoletta, osobnik dorosły (fot. P. Hotała)
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odróżniającą go od świergotka łąkowego, który również występuje w tych samych miejscach i jego 
obserwacje mogą być mylące z siwerniakiem, jest wyraźna biała brew. Można ją stosunkowo łatwo 
zaobserwować nawet u osobników będących w locie, kiedy będąc ustawione pod wiatr, w spe-
cyficzny dla siebie sposób unoszą się w powietrzu, na przemian machając skrzydłami i szybując, 
praktycznie nie zmieniają wówczas swojego położenia. Ma to często miejsce tam, gdzie teren się 
gwałtownie załamuje, np. wzdłuż grani lub kiedy wieje wiatr. Ponadto siwerniak ma ciemne nogi, 
co go odróżnia od innych świergotków. Łatwo go rozpoznać, gdyż siwerniak zazwyczaj siada na 
wystających pędach kosodrzewiny lub kamieniach i jego nogi są dobrze widoczne. 

Gatunek ten w odróżnieniu od świergotka łąkowego zazwyczaj miewa tylko jeden lęg, w maju 
lub czerwcu17. Najprawdopodobniej do drugiego lęgu przystępują pary, które utraciły pierwszy, np. 
z powodu warunków atmosferycznych (opady śniegu). Nawroty zimy na wiosnę niszczą wiele lę-
gów18. Najczęściej w lęgu składanych jest 4-5 jaj o średnich wymiarach 21 na 15 mm, o białym tle 
z odcieniem szarawym lub zielonkawym z drobnym, szarawooliwkowym plamkowaniem. Pora lęgo-
wa jest silnie rozciągnięta, stwierdzono wykluwanie się piskląt jeszcze w połowie lipca, prawdopo-
dobnie jakaś część par wyprowadza dwa lęgi w roku19. Niewątpliwie ze względu na fakt, iż gniazdo 
ukryte jest na ziemi w gęstej trawie, nie jest łatwo je odnaleźć.

Siwerniak jest na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego gatunkiem charakterystycznym 
dla szczytowej części masywu. Razem z bardzo rzadkim płochaczem halnym i czeczotką są jedyny-
mi gatunkami wysokogórskimi, które występują na Babiej Górze20. Spotkać go można już powyżej 
górnej granicy lasu, jednak najczęściej pojawia się wyżej, gdzie zwarte zarośla kosodrzewiny ustę-
pują kosodrzewinie płatowej, pomiędzy którą wchodzą trawiaste murawy, a także powyżej górnej 
granicy kosodrzewiny21. Po raz pierwszy jego bytność na tym terenie została odnotowana przez No-
wickiego w roku 1870, każde następne obserwacje ornitologów potwierdzały jego obecność w tym 
rejonie. Jego przybliżoną liczbę określił jako pierwszy w 1970 roku Zygmunt Bocheński. Stwierdził, 
że w szczytowych partiach Babiej Góry i Cylu siwerniak gnieździ się w ilości przypuszczalnie kil-
kudziesięciu par22. Są to jednak dane uzyskane z obserwacji zebranych głównie podczas przejść 
granią oraz różnych dojść do grani szlakami turystycznymi i innymi ścieżkami, opierające się przede 
wszystkim na częstotliwości obserwacji osobników w wyodrębnionych środowiskach, co wskazuje 
prawdopodobnie na mało miarodajne określenie stanu ilościowego populacji tego gatunku. Brak 
było tutaj podejścia metodycznego, które mogłoby bardziej urealnić liczbę gnieżdżących się osob-
ników. Ten problem podkreślił również Faber, pisząc, iż nadal nieznana jest dokładna liczebność po-
pulacji na Babiej Górze, jednak biorąc pod uwagę fragmentaryczne dane można przyjąć, że oscyluje 
ona wokół liczby 50 par lęgowych23. Do tej pory nie prowadzono żadnych dodatkowych obserwacji 
tego gatunku, ograniczając się jedynie do stwierdzania jego obecności w terenie. 

Próby oszacowania wielkości populacji siwerniaka dokonano w oparciu o opracowaną metody-
kę. Wykorzystując zdobytą dotychczas podczas prowadzonych obserwacji wiedzę, jak również kie-
rując się informacjami z literatury na temat siwerniaka, wyznaczano, na podstawie zasięgu siedlisk 
na Babiej Górze, granice powierzchni potencjalnie odpowiadających wymaganiom gnieżdżenia się 
tego gatunku. Zostało to wykonane na podstawie map z bazy SIP BgPN oraz ortofotomapy BgPN 
2009 przy pomocy programu ArcView. Na powstałej mapie wyznaczono sieć kwadratów, które 
stanowiły ramkę losowania. Spośród nich w 2009 roku wylosowano 6 kwadratów, które stano-

17 Tamże.
18 J. Sokołowski, Ptaki…
19 A. Dyrcz, W. Grabiński, T. Stawarczyk, J. Witkowski, Ptaki Śląska… 
20 Z. Bocheński, Ptaki….
21 Tamże.
22 Tamże.
23 M. Faber, Rozmieszczenie… 

wiły właściwe powierzchnie inwentaryzacyjne. 
Wiosną 2011 roku wylosowano jeszcze jedną 
powierzchnię z grupy kwadratów reprezenta-
tywnych dla terenu na zachód od szczytu Babiej 
Góry – Diablaka. Po roku prowadzonych obser-
wacji uznano, że należy dla tej części wylosować 
również reprezentatywną powierzchnię próbną.
Celem prowadzonych obserwacji na powierzch-
niach próbnych było przede wszystkim stwier-
dzenie gniazdowania siwerniaka oraz policze-
nie par gnieżdżących się na danej powierzchni. 
Uzyskane wyniki można byłoby proporcjonalnie 
odnieść do całej powierzchni, którą uznano za 
potencjalny obszar gnieżdżenia się badanego 
gatunku, jak również do obszaru, gdzie obser-
wuje się go przez cały sezon lęgowy. 

Uzyskane dane w dużym stopniu pomogły 
oszacować liczebność badanego gatunku na 
Babiej Górze. W roku 2010 oszacowano liczbę 
gnieżdżących się siwerniaków na 70 par, co dało 
zagęszczenie 1,56 pary na 10 ha powierzchni jego 
występowania. Natomiast w roku 2011 liczbę par 
gnieżdżących się siwerniaków oszacowano na 60 
par, co dało zagęszczenie 1,33 pary na 10 ha po-
wierzchni terenu jego występowania [Tabela 1].

Tabela 1. Liczebność oraz zagęszczenie siwerniaka Anthus spinoletta na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego

Rok 
obserwacji

Liczba 
stwierdzonych 
par lęgowych 
na powierzchniach 
próbnych

Zagęszczenie par siwerniaka 
na potencjalnym obszarze 
gnieżdżenia się – 105 ha 
[par/10ha]

Szacowana 
liczba par 
lęgowych na 
terenie BgPN

Zagęszczenie 
par siwerniaka 
na terenie 
BgPN[par/10ha]

2010 4 6,7 70 1,56

2011 4 5,7 60 1,33

Średnio 4 6,2 65 1,45

Krajowa praktyka ocen liczebności ptaków jest zdominowana przez wieloletnią tradycję po-
wszechnego stosowania techniki mapowania terytoriów ptaków śpiewających – metodę kartogra-
ficzną. To podejście metodyczne jest jednak trudne do zastosowania w przypadku, gdy konieczne 
jest monitorowanie trudno dostępnych obszarów, gdzie brak jest naturalnych osłon umożliwiają-
cych odpowiednio wcześniejsze usłyszenie ptaka przed jego spłoszeniem bądź zaniepokojeniem. 
Takim terenem są niewątpliwie duże połacie kosodrzewiny na Babiej Górze. Ten sposób monito-
ringu nie daje jednak żadnej wiedzy o lęgach. Ani wiedzy o tym, czy śpiewający samiec połączył się 
w parę z samicą na danym terenie.

Punktem wyjściowym każdego monitoringu powinna być inwentaryzacja danego gatun-
ku w badanym obszarze, dająca podstawową wiedzę o stanie populacji. Chodzi tutaj mianowicie 
o szacowaną liczebność gatunku i jego rozmieszczenie. Sytuacje, w których możliwe jest policze-
nie wszystkich osobników w populacji, są w monitoringu ptaków bardzo rzadkie. Niniejsze badania 

Fot. 2. Siwerniak – gniazdo z pisklętami  
(fot. P. Hotała)
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skupione były na określeniu populacji docelowej, jaką tworzą pary lęgowe. W metodyce założono, 
że badania będą wykonywane na reprezentatywnych powierzchniach próbnych, pozwalających 
poprzez ekstrapolację wyników sformułować ocenę liczebności dla całości obszaru. Wyznaczenie 
obszaru potencjalnego gnieżdżenia się siwerniaka było stosunkowo trudne, ale zarazem niezbędne 
do prawidłowej oceny liczebności siwerniaka. Wymagało bardzo dobrej znajomości terenu oraz 
preferencji siedliskowych badanego gatunku na Babiej Górze. Wiedza zdobyta podczas obserwacji 
siwerniaka w badanym obszarze w latach przed rozpoczęciem monitoringu okazała się być bar-
dzo cenna. Pozwoliło to wykluczyć z obszaru występowania siwerniaka znaczną część terenu, na 
którym z różnych powodów nie zakłada gniazd, np. niewielkie polany, znajdujące się wewnątrz 
wielkopowierzchniowych połaci kosodrzewiny – nigdy wcześniej nie stwierdzono tam gnieżdżenia 
się siwerniaka. Pomimo iż siedlisko wydawało się być zgodne z jego wymogami, najprawdopodob-
niej zbyt mała powierzchnia tych polanek miała decydujące znaczenie przy ich pomijaniu. Podczas 
prowadzonego monitoringu stwierdzono, że w miejscach, w których wraz z kosówką pojawiały się 
pojedyncze świerki, pojawiał się również świergotek drzewny Anthus trivialis. Pomimo łukowatego 
występowania w tych miejscach kosówki, nie stwierdzano gnieżdżenia się siwerniaka. Występo-
wanie świergotka drzewnego może więc mieć wpływ na liczebność siwerniaka na terenie Parku. 
Ponadto, w czasie dwóch sezonów lęgowych, kiedy prowadzony był monitoring, nie zanotowano 
żadnej pary lęgowej świergotka łąkowego Anthus pratensis. Obecność tego gatunku stwierdzono 
tylko dwukrotnie. Świadczy to o tym, że gatunek ten ilościowo wyraźnie ustępuje siwerniakowi 
i  przypuszczalnie gnieździ się na terenie Parku sporadycznie. Występowanie świergotka łąkowego 
wydaje się nie mieć znaczącego wpływu na liczebność siwerniaka.

Liczba wyznaczonych powierzchni próbnych w ilości 7 wydaje się być niezbędnym minimum 
pozwalającym uniknąć ryzyka uzyskania ocen niereprezentatywnych. Przy mniejszej liczbie po-
wierzchni próbnych ryzyko wybrania powierzchni pod jakimś względem wyjątkowej – a przez to 
niereprezentatywnej, staje się bardziej realne. Biorąc pod uwagę fakt, iż w dużej próbie ekstremalne 
powierzchnie nie mają znaczącego wpływu na wypaczenie wyników, w następnych latach zostaną 
wylosowane ostatecznie jeszcze dwie powierzchnie próbne, które powinny wpłynąć na większą 
precyzję ocen liczebności. 

Niniejsze badania przyczyniły się głównie do określenia liczebności siwerniaka na terenie Ba-
biogórskiego Parku Narodowego. Uzyskana ilość 70 par lęgowych w roku 2010 i 60 par lęgowych 
w roku 2011 (średnio 65) w pewnym stopniu może potwierdzać wyniki obserwacji Bocheńskiego 
z lat 70. Uzyskana liczba jest większa od szacowanych na podstawie różnych źródeł i danych poda-
wanych przez Fabera. Jednocześnie sam autor podkreślił, że brak jest miarodajnych danych z terenu 
Babiej Góry. Inicjatywa jaka została podjęta w celu rozpoczęcia badań nad tym gatunkiem na tere-
nie BgPN wydaje się mieć pełne uzasadnienie. Dalsze lata prowadzonych inwentaryzacji pozwolą 
określić dynamikę zmian liczebności populacji tego gatunku. Na obecnym etapie prowadzonych 
badań można stwierdzić, że zagęszczenie (liczba par na 10 ha powierzchni) siwerniaka na terenie 
Parku jest zbliżone do tego, jakie jest w Gorcach (hala Turbacz). Na badanym terenie wyniosło ono 
średnio 1,45 a na Turbaczu 1,624. Natomiast jest zdecydowanie mniejsze od tego, jakie jest poda-
wane dla Bieszczad (połonina Bukowego Berda), gdzie wynosi ono 2,7. Na obecnym etapie prowa-
dzonego monitoringu nie sposób porównać uzyskanych wyników z danymi podawanymi z Tatr, gdyż 
tam zagęszczenie podawane jest osobno dla wyodrębnionych zbiorowisk i siedlisk leśnych.

Dużym zagrożeniem dla populacji siwerniaka na Babiej Górze niewątpliwie jest tempo rozprze-
strzeniania się kosodrzewiny – zarastanie trawiastych łąk, które stanowią potencjalne miejsca lęgowe 
tych ptaków. Powierzchnia kosodrzewiny w ciągu 40 lat znacznie się zwiększyła. Prowadzone badania 
mogą po pewnym czasie dostarczyć szczegółowych danych ilościowych dokumentujących zmniejsza-
nie się populacji siwerniaka ze względu na brak dogodnych warunków do rozmnażania się.

  K. Walasz, P. Mielczarek (red.), Atlas Ptaków…

Krzysztof Miraj
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ

Turystyka indywidualna czy zbiorowa w Orawskim 
Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej?
Individuálna či kolektívna turistika v Oravskom  
Národopisnom Parku v Zubrzyci Hornej?

Individual or collective form of tourism in The Orava  
Ethnographic Park Museum in Zubrzyca Górna?

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej odwiedza każdego roku wielu turystów. Przyjeżdżają oni 
z różnych regionów kraju, by poznać życie na dawnej wsi w górach. Do skansenu pod Babią Górą przybywają 
zarówno turyści indywidualni i zorganizowane grupy odwiedzających. W artykule scharakteryzowano rozmiary 
ruchu turystycznego oraz dokonano jego interpretacji w poszczególnych dniach tygodnia i miesiącach. Analizą 
objęto również liczbę współtowarzyszy turystów oraz ich miejsce zamieszkania według jednostek osadniczych. 
Określono również formy turystyki według liczby uczestników.

Oravsky etnografický park v Zubrzyci Hornej každý rok navštívi veľa turistov. Prichádzajú z rôznych oblastí 
krajiny, aby spoznali život na bývalej dedine v horách. Do  skanzenu pod upätím Babej Horyprichádzajú  
individuálni turisti a rovnako aj organizované skupiny návštevníkov. Tento článok popisuje veľkosť cestovného 
ruchu a robí jeho popis v rôznych dňoch týždňa a mesiacoch. Analýza zahŕňala počet turistov s miestom bydliska 
podľa sídelných útvarov. Taktiež boli stanovené formy cestovného ruchu v závislosti od počtu účastníkov.

The Orava Ethnographic Park Museum in Zubrzyca Górna is visited by many tourists each year. The tourists 
come – individually and collectively – from different regions of the country to get to know the bygone 
mountainous rural life. The article covers the analysis of tourist flow, its size and its frequency in different days 
of the week and in different months. The analysis includes also the number of tourists’ companions and their 
place of permanent residence as per settlement units. In the summary author determines the prevailing form of 
tourism in the Orava Ethnographic Park Museum.

SŁOWA KLUCZOWE: ruch turystyczny, skansen, Orawski Park Etnograficzny, muzeum, Orawa, Zubrzyca Górna

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: cestovný ruch, múzeum, Oravský etnografický park, múzeum, Orava Zubrzyca Horná

KEYWORDS: tourist flows, ethnographic park, The Orava Ethnographic Park Museum, museum, Orava, 
Zubrzyca Górna



46 47Krzysztof Miraj Turystyka indywidualna czy zbiorowa w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej?ROZPRAWY I  ARTYKUŁY

Wprowadzenie
Babia Góra i jej sąsiedztwo to obszar pełen różnorodnych atrakcji turystycznych. W tym gronie 

licznie reprezentowane są zarówno walory naturalne krajobrazu, jak i obiekty antropogeniczne. Jednym 
z nich jest Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Rokrocznie to muzeum na otwartym powie-
trzu odwiedza rzesza turystów, którzy chcą poznać dawne życie ludzi na wsiach w górskim regionie. 

Nawet pobieżna obserwacja ruchu turystycznego w omawianym skansenie wykazuje obecność 
zarówno turystów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Są wśród nich osoby pojedyncze, 
mniej lub bardziej liczne rodziny oraz kilkuosobowe grupy znajomych. W niniejszym artykule podję-
to próbę charakterystyki turystów odwiedzających orawski skansen i określono formy turystyki ze 
względu na liczbę uczestników. Niezbędnych danych dostarczyły czasochłonne badania terenowe, 
prowadzone przez cały rok 2015. Narzędziem, które wykorzystano do zbadania ruchu turystycz-
nego w omawianym muzeum, był jednostronicowy kwestionariusz ankiety, zawierający 16 pytań. 
W trakcie 12-miesięcznych badań pozyskano tą drogą informacje od 336 turystów przybywających 
do skansenu. Zebrane w terenie dane zostały następnie opracowane statystycznie i posłużyły m.in. 
do zobrazowania ruchu turystycznego w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej oraz 
określenia rozmiarów i form turystyki indywidualnej i zbiorowej w tej instytucji. Niniejszy artykuł 
powstał na podstawie wyżej opisanych badań terenowych. 

Wielkość ruchu turystycznego
W latach 2009-2014 Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej odwiedziło w sumie pra-

wie 134 tys. osób1. W tej liczbie zawierają się turyści indywidualnie zwiedzający muzeum oraz gru-
py zorganizowane uczestniczące w skansenowskich zajęciach edukacyjnych. Te ostatnie stanowiły 
28,9% osób przekraczających bramy omawianego muzeum, pozostałe 71,1% to turyści zwiedzający 
ekspozycje Orawskiego Parku Etnograficznego. Statystycznie każdego roku pojawiało się blisko 
16 tys. osób. Łatwo więc obliczyć, że w przeciętnym miesiącu w latach 2009-2014 zbiory skansenu 
oglądało około 1300 turystów. 

Najwięcej osób odwiedza jednak Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej w miesiącach 
wakacyjnych, kiedy tej formie spędzania wolnego czasu sprzyja pogoda. Potwierdziły to również 
badania terenowe w 2015 r., bowiem aż 47,6% z 336 ankiet wypełnionych zostało w lipcu i sierp-
niu. Mniejszy ruch turystyczny notuje się zaś w okresie zimowym oraz podczas chłodnych dni wcze-
snowiosennych i późnojesiennych.  

Frekwencja turystów według dni tygodnia
Liczba turystów goszczących w orawskim skansenie zmienia się w zależności od dnia tygodnia. 

W badanej grupie najwięcej osób (po 16,1%) odwiedziło skansen w Zubrzycy Górnej w piątki i w so-
boty, a najmniej (9,5%) w niedziele (tab. 1). W ciągu roku ankiety indywidualnego ruchu turystycznego 
wypełnili mieszkańcy wszystkich województw w Polsce. Największe grono turystów pochodziło z wo-
jewództw: małopolskiego (26,6%), śląskiego (16,2%) oraz mazowieckiego (14,7%). Najmniej osób przy-
jechało z województw: lubuskiego (0,9%), podlaskiego (0,9%) i warmińsko-mazurskiego (1,5%) (tab. 2). 

Turyści z województw: małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego zwiedzali Orawski Park Etno-
graficzny niezależnie od dnia tygodnia. Odwiedzających z województwa małopolskiego przybywało 
najwięcej w soboty (22,5%), a najmniej w środy i w czwartki (po 10,1%). Mieszkańcy województwa 
mazowieckiego docierali najczęściej do skansenu we wtorki i w czwartki (po 18,4%), zaś z wojewódz-
twa śląskiego najwięcej zwiedzających było w soboty (20,4%), w czwartki i w piątki (po 18,5%) (tab. 3).

1  R. Ciok, Działalność Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej w okresie 2009-2014, 
[w:] „Rocznik Orawski” X, Jubileuszowy wydany z okazji 60 rocznicy otwarcia Muzeum – Orawskiego Parku 
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Zubrzyca Górna 
2015, s. 195-255.

Niewielki ruch turystyczny notowano w poniedziałki. W te dni omawiany obiekt odwiedziło 
łącznie 13,1% osób. Jest to jednak średnia wartość, która zmieniała się w zależności od miesiąca. 
Podczas badań zdarzało się bowiem, że odsetek turystów obecnych w skansenie w poniedział-
ki wahał się od 4,2% w maju do 35,7% w styczniu (tab. 1). Wśród gości zwiedzających Muzeum 
w poniedziałki znaleźli się mieszkańcy 11 województw (tab. 2), jednak najwięcej osób pochodziło 
z województw małopolskiego (27,9%) oraz śląskiego (16,3%).

We wtorki rejestrowano zwiedzających z 12 województw. W tej grupie przeważali mieszkań-
cy województw małopolskiego (25,5%) i mazowieckiego (17,6%) (tab. 2). W drugim dniu tygodnia 
odsetek turystów wahał się od 5,6% w lutym do 25,0% w kwietniu, przy średniej rocznej 15,2% 
(tab. 1), zatem ruch turystyczny we wtorki był bardziej wyrównany niż w poniedziałki.

W środy do skansenu w Zubrzycy Górnej przyjeżdżało średnio 14,9% turystów. Pochodzili oni 
z 14 województw (tab. 2), przy czym najliczniej reprezentowane były województwa: małopolskie 
(18,0%) i śląskie (14,0%). W listopadowe środy do omawianego obiektu przybyło aż 44,4% podróż-
nych, za to w czerwcu w badaniach ankietowych nie zanotowano w tym dniu żadnego odwiedza-
jącego (tab. 1). 

W czwartki odsetek zwiedzających skansen kształtował się od 0,0% w listopadzie do 33,3% w paź-
dzierniku. W tym dniu tygodnia do Orawskiego Parku Etnograficznego w celach turystycznych trafiło 
15,2% osób (tab. 1), które na stałe mieszkają w 13 województwach. Dominowali wśród nich mieszkań-
cy województw: śląskiego (19,6%), małopolskiego (17,6%) oraz mazowieckiego (17,6%) (tab. 2).

W piątki do opisywanego skansenu pod Babią Górą przybyło w sumie 16,1% turystów. Naj-
liczniejszą grupą byli mieszkańcy województw małopolskiego (24,1%) i śląskiego (18,5%), pozostali 
pochodzili z 10 innych województw (tab. 2). W styczniu i w grudniu nie zarejestrowano w piątki 
ani jednej osoby, podczas gdy w czerwcu bramy muzeum przekroczyła w tym dniu tygodnia aż 1/3 
turystów (tab. 1). 

W pierwszy weekendowy dzień – w soboty – ruch turystyczny w opisywanym obiekcie kształ-
tował się średnio na poziomie 16,1%. Jego maksymalne wartości (29,2%) zanotowano w czerwcu, 
a minimalne (po 0,0%) w kwietniu, w październiku i w listopadzie (tab. 1). W soboty do Orawskiego 
Parku Etnograficznego przybywali turyści z 11 województw. Najczęściej byli to mieszkańcy z woje-
wództw małopolskiego (38,5%) i śląskiego (21,2%) (tab. 2). 

W niedziele skansen w Zubrzycy Górnej odwiedzało tylko 9,5% gości. Najwięcej (31,3%) było ich 
w kwietniu, a najmniej (po 0,0%) w styczniu, w marcu, w październiku, w listopadzie i w grudniu (tab. 1). 
Przybywali oni z 10 województw, najwięcej z małopolskiego (40,6%) i śląskiego (15,6%) (tab. 2). 

Tabela 1. Odsetek turystów odwiedzających skansen w Zubrzycy Górnej  
w poszczególnych dniach tygodnia według miesięcy

Miesiące Dni tygodnia
Razem Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Styczeń 100,0 35,7 7,1 3,6 25,0 0,0 28,6 0,0
Luty 100,0 22,2 5,6 27,8 16,7 5,6 16,7 5,6
Marzec 100,0 11,8 23,5 23,5 11,8 23,5 5,9 0,0
Kwiecień 100,0 6,3 25,0 12,5 18,8 6,3 0,0 31,3
Maj 100,0 4,2 16,7 12,5 8,3 25,0 20,8 12,5
Czerwiec 100,0 8,3 8,3 0,0 12,5 33,3 29,2 8,3
Lipiec 100,0 9,2 17,3 17,3 17,3 16,3 13,3 9,2
Sierpień 100,0 11,3 16,1 6,5 11,3 21,0 17,7 16,1
Wrzesień 100,0 10,5 10,5 26,3 15,8 10,5 15,8 10,5
Październik 100,0 11,1 11,1 22,2 33,3 22,2 0,0 0,0
Listopad 100,0 22,2 22,2 44,4 0,0 11,1 0,0 0,0
Grudzień 100,0 25,0 16,7 25,0 8,3 0,0 25,0 0,0
Ogółem 100,0 13,1 15,2 14,9 15,2 16,1 16,1 9,5

Źródło: Badania ankietowe 2015 r.
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Tabela 2. Odsetek turystów odwiedzających skansen w Zubrzycy Górnej  
w poszczególnych dniach tygodnia według województw 

Województwa Dni tygodnia
Ogółem Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Dolnośląskie 7,2 7,0 9,8 6,0 9,8 5,6 5,8 3,1
Kujawsko-pomorskie 2,4 0,0 2,0 8,0 2,0 0,0 3,8 0,0
Lubelskie 2,4 0,0 3,9 0,0 2,0 3,7 0,0 9,4
Lubuskie 0,9 4,7 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 0,0
Łódzkie 6,3 0,0 15,7 10,0 3,9 5,6 1,9 6,3
Małopolskie 26,7 27,9 25,5 18,0 17,6 24,1 38,5 40,6
Mazowieckie 14,7 14,0 17,6 12,0 17,6 14,8 13,5 12,5
Opolskie 1,8 2,3 2,0 2,0 3,9 0,0 0,0 3,1
Podkarpackie 3,9 9,3 2,0 6,0 2,0 3,7 1,9 3,1
Podlaskie 0,9 0,0 0,0 2,0 0,0 1,9 1,9 0,0
Pomorskie 4,5 4,7 3,9 6,0 5,9 1,9 5,8 3,1
Śląskie 16,2 16,3 7,8 14,0 19,6 18,5 21,2 15,6
Świętokrzyskie 1,8 0,0 0,0 6,0 2,0 3,7 0,0 0,0
Warmińsko-mazurskie 1,5 2,3 0,0 6,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Wielkopolskie 5,7 4,7 5,9 2,0 11,8 13,0 0,0 0,0
Zachodniopomorskie 3,0 7,0 3,9 2,0 0,0 1,9 3,8 3,1
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło: Badania ankietowe 2015 r.

Tabela 3. Odsetek turystów odwiedzających skansen w Zubrzycy Górnej  
z poszczególnych województw według dni tygodnia

Województwa Dni tygodnia
Razem Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Dolnośląskie 100,0 16,7 20,8 12,5 20,8 12,5 12,5 4,2
Kujawsko-pomorskie 100,0 0,0 11,1 55,6 11,1 0,0 22,2 0,0
Lubelskie 100,0 0,0 25,0 0,0 12,5 25,0 0,0 37,5
Lubuskie 100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Łódzkie 100,0 0,0 38,1 23,8 9,5 14,3 4,8 9,5
Małopolskie 100,0 13,5 14,6 10,1 10,1 14,6 22,5 14,6
Mazowieckie 100,0 12,2 18,4 12,2 18,4 16,3 14,3 8,2
Opolskie 100,0 16,7 16,7 16,7 33,3 0,0 0,0 16,7
Podkarpackie 100,0 30,8 7,7 23,1 7,7 15,4 7,7 7,7

Podlaskie 100,0 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 33,3 0,0
Pomorskie 100,0 14,3 14,3 14,3 21,4 7,1 21,4 7,1
Śląskie 100,0 13,0 7,4 13,0 18,5 18,5 20,4 9,3
Świętokrzyskie 100,0 0,0 0,0 50,0 16,7 33,3 0,0 0,0
Warmińsko-mazurskie 100,0 20,0 0,0 60,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Wielkopolskie 100,0 10,5 15,8 5,3 31,6 36,8 0,0 0,0
Zachodniopomorskie 100,0 30,0 20,0 10,0 0,0 10,0 20,0 10,0
Ogółem 100,0 13,1 15,2 14,9 15,2 16,1 16,1 9,5

Źródło: Badania ankietowe 2015 r.

Charakterystyka odwiedzających
Aż 48,8% turystów przybywało do skansenu w Zubrzycy Górnej w towarzystwie jednej, dwóch 

lub trzech osób (tab. 4). We wtorki i w czwartki zbiorowości te stanowiły ponad połowę odwiedza-
jących. W skali roku najwięcej takich gości przyjeżdżało do skansenu w lutym, w kwietniu, w maju, 
w lipcu, w listopadzie i w grudniu (tab. 5). Grona 2-4-osobowe dominowały w strukturze ruchu 
turystycznego z 12 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, 
mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (tab. 6). W tej najliczniejszej grupie odwiedzających zna-
leźli się zarówno mieszkańcy wsi, jak i średnich i dużych miast (tab. 7). 

Większe grupy, 5-6-osobowe, przybywały najczęściej do Orawskiego Parku Etnograficznego 
we wtorki, w piątki i w niedziele (ponad 1/3 turystów). Średnio było to 29,8% przybyłych (tab. 4). 
Obecność tych 5-6-osobowych grup przeważała w strukturze ruchu turystycznego jedynie w mar-
cu i w sierpniu (tab. 5). W składach 5-6-osobowych podróżowali najczęściej mieszkańcy 4 woje-
wództw: dolnośląskiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz podlaskiego (tab. 6).

Znacznie mniej (9-10%) osób zwiedzających skansen w Zubrzycy Górnej przyjechało w gru-
pach 7-8-osobowych lub liczących ponad 10 członków (tab. 4). W obu kategoriach dominowali – 
z 30,8% udziałem – turyści z małych miast, liczących poniżej 5 tys. mieszkańców (tab. 7). Odsetek 
grup liczących co najmniej 11 osób, mimo iż w skali roku był niewielki, to w styczniu skupił nieco 
ponad 60% turystów (tab. 5). 

Niespełna 2% gości odwiedzających omawiane muzeum pojawiło się w 9-10-osobowych for-
macjach. Ich wizyty w poszczególnych miesiącach nie przekroczyły 6%, z wyjątkiem marca, kiedy 
do skansenu przyjechało 11,8% turystów w 9-10-osobowych grupach (tab. 5). Pochodzili oni tylko 
z 5 województw (tab. 6). 

Podczas badań terenowych odnotowano jedynie 0,6% turystów przybyłych samotnie do pod-
babiogórskiego skansenu (tab. 4). Obecność tych osób zauważono wyłącznie w sierpniowe niedzie-
le (tab. 4, tab. 5). Pochodziły one z województw łódzkiego i śląskiego (tab. 6).

Tabela 4. Odsetek turystów odwiedzających skansen w Zubrzycy Górnej według dni tygodnia

Dni tygodnia Liczba turystów przybywających do skansenu
Razem 1 2-4 5-6 7-8 9-10 ponad 10

Poniedziałek 100,0 0,0 47,7 18,2 15,9 2,3 15,9
Wtorek 100,0 0,0 51,0 35,3 9,8 2,0 2,0
Środa 100,0 0,0 50,0 32,0 16,0 0,0 2,0
Czwartek 100,0 0,0 47,1 19,6 9,8 2,0 21,6
Piątek 100,0 0,0 57,4 35,2 3,7 0,0 3,7
Sobota 100,0 0,0 44,4 33,3 3,7 0,0 18,5
Niedziela 100,0 6,1 47,1 34,4 3,1 6,3 3,1
Ogółem 100,0 0,6 48,8 29,8 9,2 1,8 9,8

Źródło: Badania ankietowe 2015 r.

Tabela 5. Odsetek turystów odwiedzających skansen w Zubrzycy Górnej według miesięcy

Miesiące Liczba turystów przybywających do skansenu
Razem 1 2-4 5-6 7-8 9-10 ponad 10

Styczeń 100,0 0,0 25,0 14,3 0,0 0,0 60,7
Luty 100,0 0,0 50,0 38,9 11,1 0,0 0,0
Marzec 100,0 0,0 35,3 52,9 0,0 11,8 0,0
Kwiecień 100,0 0,0 50,0 37,5 6,3 0,0 6,3
Maj 100,0 0,0 58,3 25,0 8,3 0,0 8,3
Czerwiec 100,0 0,0 37,3 29,2 8,3 0,0 25,0
Lipiec 100,0 0,0 66,3 16,3 13,3 1,0 3,1
Sierpień 100,0 1,6 33,9 48,4 9,7 3,2 3,2
Wrzesień 100,0 0,0 42,1 31,6 10,5 5,3 10,5
Październik 100,0 0,0 44,4 44,4 11,1 0,0 0,0
Listopad 100,0 0,0 66,7 22,2 11,1 0,0 0,0
Grudzień 100,0 0,0 66,7 25,0 8,3 0,0 0,0
Ogółem 100,0 0,6 48,8 29,8 9,2 1,8 9,8

Źródło: Badania ankietowe 2015 r.
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Tabela 6. Odsetek turystów odwiedzających skansen w Zubrzycy Górnej według województw

Województwa Liczba turystów przybywających do skansenu
Razem 1 2-4 5-6 7-8 9-10 ponad 10

Dolnośląskie 100,0 0,0 29,2 50,0 12,5 0,0 8,3
Kujawsko-pomorskie 100,0 0,0 44,4 22,2 33,3 0,0 0,0
Lubelskie 100,0 0,0 50,0 25,0 25,0 0,0 0,0
Lubuskie 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0
Łódzkie 100,0 3,3 33,3 49,1 4,8 9,5 0,0
Małopolskie 100,0 0,0 53,9 25,8 3,4 1,1 15,7
Mazowieckie 100,0 0,0 40,8 24,5 12,2 0,0 22,4
Opolskie 100,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0
Podkarpackie 100,0 0,0 23,1 38,5 23,1 7,7 7,7
Podlaskie 100,0 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0
Pomorskie 100,0 0,0 57,1 21,4 14,3 7,1 0,0
Śląskie 100,0 1,7 57,5 27,8 7,4 0,0 5,6
Świętokrzyskie 100,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0
Warmińsko-mazurskie 100,0 0,0 60,0 0,0 40,0 0,0 0,0
Wielkopolskie 100,0 0,0 57,9 31,6 10,5 0,0 0,0
Zachodniopomorskie 100,0 0,0 60,0 30,0 0,0 0,0 10,0
Ogółem 100,0 0,6 48,8 29,8 9,2 1,8 9,8

Źródło: Badania ankietowe 2015 r.

Tabela 7. Odsetek turystów odwiedzających skansen w Zubrzycy Górnej według jednostek osadniczych

Miejsce zamieszkania Liczba turystów przybywających do skansenu
Razem 1 2-4 5-6 7-8 9-10 ponad 10

Wieś 100,0 0,0 42,6 29,5 9,8 1,6 16,4
Miasto do 5 tys. 
mieszkańców 100,0 7,7 23,1 7,7 30,8 0,0 30,8

Miasto 5-20 tys. 
mieszkańców 100,0 0,0 52,6 36,8 5,3 0,0 5,3

Miasto 20-100 tys. 
mieszkańców 100,0 0,0 43,6 34,5 9,1 1,8 10,9

Miasto ponad 100 tys. 
mieszkańców 100,0 0,5 54,3 29,3 8,0 2,1 5,9

Ogółem 100,0 0,6 48,8 29,8 9,2 1,8 9,8
Źródło: Badania ankietowe 2015 r.

W 2015 r. do Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej aż 65,0% turystów przyje-
chało wspólnie ze swoją rodziną. Rodzinne odwiedziny przeważały przez 9 miesięcy w roku – w mar-
cu, w kwietniu, w maju, w lipcu, w sierpniu, we wrześniu, w październiku, w listopadzie i w grudniu 
(tab. 8). Dominowały one w strukturze ruchu turystycznego w każdym dniu tygodnia i wahały się 
od 52,7% w czwartki do 78,8% w niedziele (tab. 9). Ponad połowa gości ze wszystkich województw 
podróżowała z własnymi rodzinami. Ich odsetek kształtował się od 58,8% z województwa pomor-
skiego do 100,0% z województwa lubuskiego. Jedynym wyjątkiem było województwo dolnośląskie, 
z którego do skansenu przyjechała tylko 1/3 osób ze swoją rodziną (tab. 10). Aż 60,0-70,0% tury-
stów zwiedzających Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej pochodziło ze wsi lub miasta 
liczącego ponad 5 tys. mieszkańców (tab. 11).

Przez 3 miesiące w roku – w styczniu, w lutym i w czerwcu – ponad połowa turystów przy-
bywała wspólnie ze swoimi znajomymi. Ogólnie stanowili oni 34,4% odwiedzających (tab. 8). Ich 
obecność w Parku oscylowała między 15,2% w niedziele a 47,3% w czwartki (tab. 9). Z grupą zna-
jomych muzeum zwiedzali turyści z 15 województw. Najwięcej, aż 66,7%, przyjechało z wojewódz-
twa dolnośląskiego (tab. 10). 

Tabela 8. Odsetek uczestników ruchu turystycznego w skansenie w Zubrzycy Górnej według miesięcy

Miesiące Razem Pojedyncze osoby Rodzina Krąg znajomych 
(kolegów)

Styczeń 100,0 0,0 32,1 67,8
Luty 100,0 0,0 47,6 52,4
Marzec 100,0 0,0 55,6 44,4
Kwiecień 100,0 0,0 52,9 47,1
Maj 100,0 0,0 54,2 45,9
Czerwiec 100,0 0,0 45,8 54,2
Lipiec 10 0,0 0,0 79,8 19,2
Sierpień 100,0 1,6 82,4 29,0
Wrzesień 100,0 0,0 65,0 35,0
Październik 100,0 0,0 55,6 44,4
Listopad 100,0 0,0 70,0 30,0
Grudzień 100,0 0,0 91,7 8,3
Ogółem 100,0 0,6 65,0 34,4

Źródło: Badania ankietowe 2015 r.

Tabela 9. Odsetek uczestników ruchu turystycznego w skansenie w Zubrzycy Górnej według dni tygodnia

Dni tygodnia Razem Pojedyncze osoby Rodzina Krąg znajomych 
(kolegów)

Poniedziałek 100,0 0,0 68,8 31,3
Wtorek 100,0 0,0 59,6 40,4
Środa 100,0 0,0 75,5 24,5
Czwartek 100,0 0,0 52,7 47,3
Piątek 100,0 0,0 69,6 30,4
Sobota 100,0 0,0 56,4 43,6
Niedziela 100,0 6,1 78,8 15,2
Ogółem 100,0 0,6 65,0 34,4

Źródło: Badania ankietowe 2015 r.

Tabela 10. Odsetek uczestników ruchu turystycznego w skansenie w Zubrzycy Górnej według województw

Województwa Razem Pojedyncze osoby Rodzina Krąg znajomych 
(kolegów)

Dolnośląskie 100,0 0,0 33,3 66,7
Kujawsko-pomorskie 100,0 0,0 77,8 22,2
Lubelskie 100,0 0,0 87,5 12,5
Lubuskie 100,0 0,0 100,0 0,0
Łódzkie 100,0 3,3 63,3 33,3
Małopolskie 100,0 0,0 60,7 39,3
Mazowieckie 100,0 0,0 71,4 28,6
Opolskie 100,0 0,0 83,3 16,7
Podkarpackie 100,0 0,0 60,0 40,0
Podlaskie 100,0 0,0 66,7 33,3
Pomorskie 100,0 0,0 58,8 41,2
Śląskie 100,0 1,7 67,3 31,0
Świętokrzyskie 100,0 0,0 83,3 16,7
Warmińsko-mazurskie 100,0 0,0 80,0 20,0
Wielkopolskie 100,0 0,0 63,6 36,4
Zachodniopomorskie 100,0 0,0 90,0 10,0
Ogółem 100,0 0,6 65,0 34,4

Źródło: Badania ankietowe 2015 r.
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Tabela 11. Odsetek uczestników ruchu turystycznego w skansenie w Zubrzycy Górnej  
według jednostek osadniczych

Miejsce zamieszkania Razem Pojedyncze osoby Rodzina Krąg znajomych 
(kolegów)

Wieś 100,0 0,0 62,3 27,5
Miasto do 5 tys. mieszkańców 100,0 7,7 23,1 69,2
Miasto 5-20 tys. mieszkańców 100,0 0,0 70,0 30,0
Miasto 20-100 tys. mieszkańców 100,0 0,0 61,0 39,0
Miasto ponad 100 tys. mieszkańców 100,0 0,5 69,4 30,1
Ogółem 100,0 0,6 65,0 34,4

Źródło: Badania ankietowe 2015 r.

Ponad połowa turystów, bo aż 56,0%, zwiedzających skansen w Zubrzycy Górnej, pochodziła z du-
żych aglomeracji miejskich. Najwięcej takich osób – ponad 60,0% – przybyło z województw: mazowiec-
kiego, opolskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego (tab. 12). W skali roku odwiedzający z dużych 
miast Polski dominowali w grudniu (83,3%) i w maju (79,2%), a najmniej było ich w  listopadzie (22,2%) 
oraz we wrześniu (31,6%) (tab. 13). W przeciągu kolejnych dni tygodnia odsetek turystów z dużych aglo-
meracji wahał się od 42,0% w środy i 49,0% w czwartki do 64,7% we wtorki i 64,8% w soboty (tab. 14). 

Z miast liczących 20-100 tys. mieszkańców przyjechało do opisywanego skansenu 16,4% zwie-
dzających, jednak ich zróżnicowanie ze względu na województwo, z którego pochodzili, było duże 
– tak samo w przypadku częstotliwości odwiedzin w poszczególnych dwunastu miesiącach roku 
i dniach tygodnia. Analogicznie układał się również ruch turystyczny osób pochodzących z mniej-
szych miast (tab. 12, tab. 13, tab. 14). 

W Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej swoją obecność na poziomie 18,2% zazna-
czyli turyści pochodzący z obszarów wiejskich. Ich odsetek był zmienny w poszczególnych wojewódz-
twach i na ogół nie przekraczał 30,0%, jednak turyści wywodzący się z terenów wiejskich wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego stanowili aż 60,0% ruchu turystycznego (tab. 12). Ta kategoria turystów 
w 11 miesiącach w roku nie stanowiła więcej niż 1/4 ruchu turystycznego w skansenie, jednak w listo-
padzie wśród gości Parku pojawiło się aż 55,6% osób pochodzących ze wsi (tab. 13). Odsetek turystów 
mieszkających stale poza miastem kształtował się od 9,4% w soboty do 25,5% we wtorki (tab. 14). 

Tabela 12. Odsetek turystów pochodzących ze wsi i miast według województw

Województwa

Miejsce zamieszkania turystów

Razem Wieś
Miasto 

do 5 tys. 
mieszkańców

Miasto 
5-20 tys. 

mieszkańców

Miasto 20-
100 tys. 

mieszkańców

Miasto ponad 
100 tys. 

mieszkańców
Dolnośląskie 100,0 4,2 12,5 4,2 20,8 58,3
Kujawsko-pomorskie 100,0 33,3 0,0 0,0 11,1 55,6
Lubelskie 100,0 0,0 0,0 12,5 37,5 50,0
Lubuskie 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Łódzkie 100,0 23,8 0,0 0,0 23,8 52,4
Małopolskie 100,0 28,1 4,5 7,9 11,2 48,3
Mazowieckie 100,0 8,2 6,1 8,2 4,1 73,5

Opolskie 100,0 16,7 0,0 0,0 0,0 83,3
Podkarpackie 100,0 7,7 0,0 15,4 38,5 38,5
Podlaskie 100,0 0,0 0,0 0,0 66,7 33,3
Pomorskie 100,0 21,4 0,0 7,1 7,1 64,3
Śląskie 100,0 16,7 1,9 0,0 22,2 59,3
Świętokrzyskie 100,0 0,0 0,0 33,3 33,3 33,3
Warmińsko-mazurskie 100,0 60,0 0,0 20,0 20,0 0,0
Wielkopolskie 100,0 26,3 10,5 0,0 5,3 57,9
Zachodniopomorskie 100,0 10,0 0,0 0,0 20,0 70,0
Ogółem 100,0 18,2 3,9 5,7 16,4 56,0

Źródło: Badania ankietowe 2015 r. 

Tabela 13. Odsetek turystów pochodzących ze wsi i miast według miesięcy

Miesiące

Miejsce zamieszkania turystów

Razem Wieś
Miasto 

do 5 tys. 
mieszkańców

Miasto 
5-20 tys. 

mieszkańców

Miasto 20-
100 tys. 

mieszkańców

Miasto ponad 
100 tys. 

mieszkańców
Styczeń 100,0 21,4 14,3 0,0 7,1 57,1
Luty 100,0 11,1 0,0 11,1 22,2 55,6
Marzec 100,0 17,6 0,0 5,9 23,5 52,9
Kwiecień 100,0 18,8 6,3 0,0 18,8 56,3
Maj 100,0 4,2 4,2 4,2 8,3 79,2
Czerwiec 100,0 16,7 8,3 4,2 25,0 45,8
Lipiec 100,0 24,5 5,1 6,1 10,2 54,1
Sierpień 100,0 14,5 0,0 12,9 11,3 61,3
Wrzesień 100,0 10,5 0,0 0,0 57,9 31,6
Październik 100,0 11,1 0,0 0,0 33,3 55,6
Listopad 100,0 55,6 0,0 0,0 22,2 22,2
Grudzień 100,0 8,3 0,0 0,0 8,3 83,3
Ogółem 100,0 18,2 3,9 5,7 16,4 56,0

Źródło: Badania ankietowe 2015 r. 

Tabela 14. Odsetek turystów pochodzących ze wsi i miast według dni tygodnia

Miesiące

Miejsce zamieszkania turystów

Razem Wieś
Miasto 

do 5 tys. 
mieszkańców

Miasto 
5-20 tys. 

mieszkańców

Miasto 20-
100 tys. 

mieszkańców

Miasto ponad 
100 tys. 

mieszkańców
Poniedziałek 100,0 18,2 6,8 4,5 20,5 50,0
Wtorek 100,0 25,5 0,0 2,0 7,8 64,7
Środa 100,0 20,0 2,0 10,0 26,0 42,0
Czwartek 100,0 23,5 7,8 5,9 13,7 49,0
Piątek 100,0 14,8 1,9 3,7 16,7 63,0
Sobota 100,0 13,0 3,7 5,6 13,0 64,8
Niedziela 100,0 9,4 6,3 9,4 18,8 56,3
Ogółem 100,0 18,2 3,9 5,7 16,4 56,0

Źródło: Badania ankietowe 2015 r. 

Zakończenie
Spośród dni tygodnia najbardziej wyrównany ruch turystyczny w Orawskim Parku Etnograficz-

nym zanotowano we wtorki i w poniedziałki, a maksymalne jego zróżnicowanie przypadło na środy 
i na niedziele (tab. 1). Najwięcej osób przybyło podziwiać ekspozycje muzealne skansenu z woje-
wództw małopolskiego i śląskiego. Odsetek przyjezdnych z województwa małopolskiego był domi-
nujący w strukturze ruchu turystycznego w każdym dniu tygodnia oprócz czwartków. W czwartki 
z kolei przeważały osoby z województwa śląskiego. Turyści z tego województwa stanowili drugą 
najliczniejszą grupę (za turystami z województwa małopolskiego) w poniedziałki, w środy, w piątki, 
w soboty i w niedziele (tab. 2).

W 2015 r. w każdym dniu tygodnia najwięcej odwiedzających przybywało do skansenu 
w Zubrzycy Górnej w 2-4-osobowych zbiorowościach (tab. 4). Przeważały one aż w 9 miesiącach 
w roku (tab. 5). Z każdego województwa najczęściej przyjeżdżali do Parku turyści w zespołach 
liczących od 2 do 6 (a jeszcze częściej od 2 do 4) członków (tab. 6); zwykle – jak już wcześniej 
wspomniano – z  wielkich i średnich miast oraz ze wsi. Tylko turyści wywodzący się z miast 
liczących do 5 tys. mieszkańców pojawiali się najczęściej w grupach mających ponad siedmio-
osobowy skład.
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130 ročná história staro-skautskeho oddielu 
„Stotridsiaty z  Mucharza“ kniežaťa Jozefa Poniatowského

History of Prince Józef Poniatowski 130 Venture Scouts Team 
„One hundred and thirty of Mucharz“

1 Artykuł powstał w związku z obchodami siedemdziesiątej rocznicy powstania harcerstwa w gminie Mucharz.

Z małych miast (liczących do 5 tys. mieszkańców) przyjeżdżało tylko 3,9% turystów, z więk-
szych (5-20 tys. mieszkańców) pochodziło 5,7% turystów, ze średnich miast (20-100 tys. mieszkań-
ców) 16,4%, a z największych aglomeracji w kraju (ponad 100 tys. mieszkańców) przyjechało 56,0% 
turystów (tab. 12). Widać więc, że odsetek turystów zwiedzających skansen w Zubrzycy Górnej 
wzrastał wraz z wielkością miast, z których przyjeżdżali.

Prawie 2/3 turystów podróżowało z rodziną, 1/3 ze znajomymi, zaś niespełna 1% to osoby 
przybywające do skansenu samotnie (tab. 8).

Jak wynika z analizy przeprowadzonych w 2015 roku badań ankietowych, turystyka indywi-
dualna w Orawskim Parku Narodowym zdecydowanie przegrywa z turystyką zbiorową. Jedynie 
0,6% turystów zwiedzało to miejsce samotnie, pozostali zwiedzający tworzyli grupy znajomych 
bądź krewnych. Najliczniejsze były zbiorowości 2-4-osobowe. Ponad połowa osób odwiedzających 
skansen wywodziła się z dużych miast Polski. Można więc stwierdzić, że turystyka w Orawskim 
Parku Etnograficznym ma charakter zbiorowy. Dominują w niej bez wątpienia rodzinne wyjazdy, 
służące nie tylko poznawaniu walorów krajoznawczych skansenu, ale też będące okazją do wspól-
nego wypoczynku i zacieśnienia więzi rodzinnych. 

70 lat temu powstała w Mucharzu 1 Drużyna Harcerska im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Dziś nosi ona nazwę 
130 Drużyna Starszoharcerska „Stu trzydziestu z Mucharza” im. Księcia Józefa Poniatowskiego. 1 października 
2016 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu drużyny: odsłonięto pomnik z tablicą pamiątkową upamiętnia-
jącą powstanie drużyny, dokonano otwarcia nowej bazy harcerskiej Mucharzu oraz wydano okolicznościową 
publikację „Wędruj z nami lasami, polami. 70-lecie powstania 1 Drużyny Harcerskiej im. Księcia Józefa Ponia-
towskiego. Mucharz 1946-2016”. 

Pred 70 rokmi bol založený skautský oddiel kniežaťa Jozefa  Poniatowského. Dodnes má názov 130- tý staro-
skautský oddiel, „Stotridsiatý z  Mucharza” kniežaťa Jozefa Poniatowského. 1 októbra 2016 uskutočnili sa 
slavnostné oslavy jubilea oddielu. Pri tejto príležitosti bol odhalena pamätna tabuľa na pamiatku povstania 
oddielu. Zaroveň otvorili novú zakladňu skautského oddielu a vydali publikaciu „S nami vandruj po lesoch 
a poliach.  70-té  výročie povstania skautského oddielu kniežaťa Jozefa  Poniatowského Mucharz 1946-2016”

70 years ago Prince Józef Poniatowski 1 Venture Scouts Team was founded in Mucharz.  Today it is called Prince 
Józef Poniatowski 130 Venture Scouts Team „One hundred and thirty of Mucharz”. On October 1, 2016 team 
solemnly celebrated an anniversary of creation of the team. A special monument with a commemorative plaque was 
unveiled, a new scouting base in Mucharz was opened and a celebratory publication, „Hike with us through forests 
and fields. 70th anniversary of Prince Józef Poniatowski 1 Venture Scouts. Mucharz 1946-2016”, was published.

SŁOWA KLUCZOWE: harcerstwo, Hufiec Mucharz, drużynowa, komendant, obozy letnie, obozy wędrowne, 
fotografia, historia 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: skauting, družina Mucharz, skupinová, veliteľ, letné tábory, turistické tábory, fotografia, história

KEYWORDS: scouting, Hufiec Mucharz, troop, team, team leader, summer camps, hiking camps, photography, 
history
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130 Drużyna Starszoharcerska „Stu trzydziestu z Mucharza” im. Księcia Józefa Poniatowskiego 
działa przy Gimnazjum im. Janiny Barbary Górkiewiczowej w Jaszczurowej. Jako harcerska jednost-
ka organizacyjna podlega Hufcowi Ziemi Wadowickiej ZHP, należącemu do Chorągwi Krakowskiej 
ZHP im. Tadeusz Kościuszki. Teren działania drużyny obejmuje całą gminę Mucharz.  

Dnia 5 września 1946 roku swoją działalność rozpoczęła 1 Drużyna Harcerzy im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego2, pierwsza drużyna założona przy Szkole Powszechnej w Mucharzu. Była to dru-
żyna męska, a od 1948 r. koedukacyjna, zgodnie z uchwałą Głównych Kwater Harcerek i Harcerzy 
o połączeniu w ZHP pionu męskiego i żeńskiego. Początkowo liczyła 42 członków. Drużynowym 
został wywiadowca Stanisław Putyra. Barwą drużyny był kolor zielony. Drużyna przynależała do 
Chorągwi Krakowskiej. 

W roku 1947 zmieniono dotychczasowy numer drużyny – z 1 na 143. Wraz z rozkazem z dnia 
11 października 1947 roku funkcję drużynowego 14 DH im. Księcia Józefa Poniatowskiego przejął 
wywiadowca Edward Stawowy4. Drużyna od początku uczestniczyła w różnych kampaniach wy-
chowawczych, m.in. Kampanii czytelnictwa i walki z analfabetyzmem5 oraz Kampanii wycieczkowej6.

W latach 50. nastąpiła zmiana patrona drużyny, która przyjęła imię Marii Konopnickiej. Zmie-
niła się także barwa drużyny z zielonej na czerwoną. Drużynowymi w tym czasie byli: Janina Barba-
ra Górkiewiczowa, Cecylia Art, Alicja Janusiewicz, Józef Potoniec, Krystyna Kwiatek, Maria Motak 
i Krystyna Gurdek (z domu Kwiatek).

W 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju powstała Chorągiew Bielska ZHP, liczą-
ca 40 hufców i 25 gminnych związków drużyn. Wówczas został utworzony Gminny Związek Drużyn 
w Mucharzu7. Komendantką związku została hm. Irena Pacek. W roku 1976 gminny związek został 
przekształcony w Hufiec Mucharz8. Lata 1976-1978 były okresem ciągłych zmian organizacyjnych 
wewnątrz nowej Chorągwi Bielskiej. W okresie istnienia Hufca Mucharz 2 DH im. Marii Konopnic-
kiej9 przy Zespole Szkół Gminnych w Mucharzu otrzymała tytuł Drużyny Sztandarowej ZHP. Miało 
to miejsce w roku szkolnym 1979/8010.

W trakcie działalności Hufca Mucharz 
odbyły się trzy obozy wędrowne: w 1978 
roku w Beskidzie Sądeckim, w 1979 roku 
w Sudetach oraz w ziemi słupskiej w 1980 
roku. W tym okresie swoje zadania realizował 
Harcerski Klub Krajoznawczo-Turystyczny, 
powstały przy drużynie w marcu 1978 r. 

10 października 1979 roku funkcję ko-
mendantki Hufca Mucharz przejęła hm. 
Lucyna Szczerbowska. Początki lat 80. 
przyniosły wiele zmian w stylu kierowania 
Związkiem. Funkcjonowanie małych hufców 
nie sprawdziło się, ponieważ nie były one 

2  S. Łyczkowski, Sprawozdanie Komendy Hufca Harcerzy w Wadowicach za rok 1947, Wadowice 1948, s. 8.
3  Komenda Hufca Harcerzy w Wadowicach, Rozkaz 5/47, Wadowice 1947.
4  Komenda Hufca Harcerzy w Wadowicach, Rozkaz 12/47, Wadowice 1947.
5  Komenda Hufca Harcerzy w Wadowicach, Rozkaz 1/48, Wadowice 1948.
6  S. Łyczkowski, Hufcowy, Rozkaz 9/48, Wadowice 1948.
7  T. Ceremuga, Struktura organizacji Chorągwi, Biuletyn Informacyjny Krajka, Bielsko-Biała 1990, nr 8, s. 12.
8  Rozkaz Komendanta Chorągwi L1/76, Bielsko-Biała 1976.
9  W wyniku reorganizacji struktur ZHP, drużyna, wchodząc w skład nowego hufca, zmieniła numer z 14 na 2.
10  A. Stopka, Komendant Chorągwi Bielskiej ZHP, Akt nadania tytułu drużyny sztandarowej, Warszawa 1980.

zdolne do samodzielnego działania, rozpoczął się więc proces ich łączenia. W wyniku tej reorgani-
zacji Hufiec Mucharz został przyłączony do Hufca Wadowice11. Drużynową 130 DH od 1981 do 
1985 roku była phm. Jolanta Plucha.

W lipcu 1985 roku odbył się IV obóz wędrowny: harcerki i harcerze podróżowali od Piły, przez 
Jastrowie, po Stręczno. W dniach 14-23 listopada 1985 roku w Rajczy miał miejsce chorągwiany 
kurs kształceniowy, gdzie patent drużynowego otrzymał Robert Kadela, który od tego czasu pełnił 
funkcję drużynowego 130 DH.

Od 1987 do 1992 roku odbyło się sześć kolejnych obozów wędrownych, podczas których har-
cerze poznali region Kaszub, Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego, Słowińskiego Parku Narodowe-
go, Pojezierza Mazurskiego, Gór Stołowych oraz Pomorza Zachodniego.  

W 1988 roku obchodzono w Polsce 70. rocznicę odzyskania niepodległości. W Mucharzu zo-
stał odsłonięty Obelisk, upamiętniający wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska po 
123 latach niewoli odzyskała wolność. Młodzież ze 130 DH otrzymała od Komitetu Opieki nad 
Kopcem Józefa Piłsudskiego12 list gratulacyjny w podziękowaniu za organizację uroczystości odsło-
nięcia pomnika.

Harcerze i harcerki, chcąc powrócić do pierwszego patrona drużyny (Księcia Józefa Poniatow-
skiego), rozpoczęli w 1989 roku Kampanię bohater. Dnia 9 listopada 1991 roku, podczas biwaku 
zorganizowanego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, 130 DH działającej przy Szkole Pod-
stawowej w Mucharzu nadano imię Księcia Józefa Poniatowskiego13.

Kadra drużyny szczególny nacisk kładła na wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu. Od 
roku 1989 do roku 1995 odbywały się kilkudniowe biwaki, połączone z obchodami Święta Niepod-
ległości oraz wieczornym terenowym biegiem niepodległości dla drużyn uczestniczących w biwaku. 

11  [osoba nieznana], Rozkaz L 4/82, Bielsko-Biała 1982.
12 Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudzkiego, List od Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudzkiego,  

Kraków 1989.
13 M. Bik, Komendant Hufca Wadowice, Akt nadania imienia, Mucharz 1991.

Fot. 2. Przed Harcerską Bazą Obozową w Zalesiu, 1987 (fot. R. Kadela)

Fot. 1. Alicja Janusiewicz z drużyną przed mucharską 
szkołą, lata 60. (fot. archiwum 130 DSTH)
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Obecnie impreza ta ma charakter środowi-
skowy, zawsze jednak przygotowywana jest 
przez 130 DSTH. 

W święcie listopadowym od 2008 roku 
bierze udział Harcerska Grupa Rekonstruk-
cji Historycznej14, która uczestniczy także 
w uroczystościach odbywających się pod 
pomnikiem 12 pp. piechoty w Wadowi-
cach. Powołana została do życia w 2008 
roku rozkazem L3/2008, w odpowiedzi na 
zainteresowanie młodzieży rekonstrukcją 
historyczną i historią II wojny światowej. 
Harcerze kompletują umundurowanie hi-
storyczne wojska polskiego. Grupa posiada 
repliki mundurów żołnierzy z września 1939 
roku, dwa mundury powstańców warszaw-
skich oraz sanitariuszki, a w 2014 drużyna 
nabyła mundur żołnierza 2 Korpusu Polskiego walczącego pod Monte Cassino. 

Od 1994 roku harcerze drużyny wyjeżdżają regularnie na letnie obozy do nadmorskiej bazy 
obozowej w Pogorzelicy. Wcześniej takie obozy odbywały się w Orzechowie i w Wisełce. 

W roku 1995 w Zegrzu odbył się Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego. Wśród siedmiu tysięcy 
harcerzy znalazła się także licząca 16 osób reprezentacja 130 DH im. Księcia Józefa Poniatowskiego 
z Mucharza. Zlot przebiegał pod hasłem Łączy nas Polska15. W tym czasie (1995 r.) w Mucharzu po-
wołany został Krąg Instruktorski „Knieja”, działający przy drużynie. Jego komendantką została pwd. 
Dorota Łopata, instruktorka drużyny 16.

W roku 1998 zainicjowana została harcerska wigilia drużyny, która wkrótce stała się imprezą 
środowiskową. Od wielu lat harcerze z gminy Mucharz spotykają się na uroczystej Wigilii Środo-
wiska Harcerskiego, podsumowującej cały rok działań. Zapraszane są władze samorządowe, przy-
jaciele drużyny, którzy czynnie wspomagają jej działania, rodzice oraz działające na terenie gminy 
Mucharz gromady zuchowe, drużyny harcerskie i wędrownicze. Młodzież 130 DH od 1999 roku 
włącza się w akcję Betlejemskie Światło Pokoju17, dbając o to, aby zaświeciło ono w domach miesz-
kańców gminy Mucharz. Co roku harcerze odwiedzają szkoły, instytucje oraz władze samorządowe, 
by podzielić się wartościami braterstwa i pokoju. Uczestniczą w mszach świętych odprawianych na 
terenie parafii Mucharz oraz parafii ościennych, gdzie zanoszą światło.

W celu dostosowania struktur ZHP do nowej sytuacji administracyjnej kraju, naczelne władze 
ZHP w październiku 1998 roku podjęły decyzję o rozwiązaniu Chorągwi Bielskiej ZHP.  Po 23 la-
tach jej działalności Hufiec Ziemi Wadowickiej 1 stycznia 1999 został przyłączony z powrotem do 
Chorągwi Krakowskiej18.

W wyniku reformy systemu oświaty wprowadzonej w 1999 roku, okres nauki w szkole podsta-
wowej został skrócony z 8 do 6 lat. Utworzono trzyletnie gimnazja. W strukturach ZHP wprowa-
dzono cztery piony wiekowe: zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy. Wskutek tego 130 DH 
przekształciła się w drużynę starszoharcerską (DSTH), która w swoich szeregach zrzesza młodzież 
w wieku od 13 do 16 lat. 

14 R. Kadela, Drużynowy 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza”, Rozkaz L3/2008, Mucharz 2008.
15 R. Kadela, D. Łopata, E. Kadela, Światowy zlot Harcerstwa Polskiego Zegrze ‚95, „Harcuś”, nr 10, Hufiec Ziemi 

Wadowickiej, Wadowice 1995, s. 2.
16 M. Bik, Komendant Hufca Wadowice, Rozkaz L9/95, Wadowice 1995.
17 Betlejemskie Światło Pokoju. Idea, dostępny w Internecie: http://swiatlo.zhp.pl/idea/ [dostęp: 1.06.2016].
18 A. Mika, Koniec Chorągwi...Ostatnia zbiórka, Kronika, Wadowice 1998, nr 49, s. 2.

W 2001 roku odbył się 9 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcja WOŚP po raz 
pierwszy została zorganizowana również w Mucharzu, a jednym z inicjatorów imprezy była 
130 DSTH19.

Od 2003 roku, tuż przed rozpoczęciem wakacji, na terenie gminy Mucharz odbywają się Dni 
Ziemi Mucharskiej. Do ich organizacji przyłączyli się także harcerze ze 130 DSTH, przygotowując 
wystawy fotograficzne (przy drużynie od 2008 r. działa Klub Fotograficzny „Okno”), ściankę wspi-
naczkową i inne atrakcje. 

Od 2003 roku 130 DSTH jest organizatorem istniejącego od lat siedemdziesiątych Harcerskie-
go Rajdu Powsinóg Beskidzkich dla drużyn z Hufca Ziemi Wadowickiej. Idea rajdu to przede wszyst-
kich krzewienie wśród młodzieży zainteresowania turystyką pieszą, ukazanie walorów Beskidów, 
promowanie kultury i historii regionu, w tym popularyzacja twórczości Emila Zegadłowicza i innych 
artystów ziemi wadowickiej.

W 2007 roku odbył się zlot na krakowskich Błoniach z okazji 100-lecia skautingu. Uczestnicy 
zlotu odnowili Przyrzeczenie Harcerskie, składając rotę przyrzeczenia na ręce  gen. Wojska Polskie-
go, hm. ojca Adama Studzińskiego. W 2007 roku miał miejsce również zlot  harcerski w Kielcach, 
zorganizowany dla uczczenia setnej rocznicy powstania skautingu. Zlot przebiegał pod hasłem Je-
den świat – jedno przyrzeczenie. W obydwu tych ważnych dla harcerzy  wydarzeniach wzięła udział 
reprezentacja 130 DSTH.

Decyzją Rady Drużyny 8 lutego 2008 powołane zostały dwa kluby działające przy drużynie: 
Klub Turystyczny, rozwijający zainteresowania młodzieży turystyką pieszą oraz Klub Fotograficzny 
„Okno”, rozwijający zainteresowania fotograficzne. Obydwa kluby pozostają aktywne. Klub Tury-
styczny stawia sobie za cel upowszechnienie turystyki kwalifikowanej, krzewienie wśród młodzieży 
zamiłowania do gór, rozwijanie sprawności ruchowej oraz poszerzanie umiejętności orientacji w te-
renie. Głównym projektem realizowanym przez harcerzy w ostatnich latach było zdobycie Korony 
Beskidów, czyli najwyższych szczytów w polskich Beskidach. W 2015 roku harcerze zdobyli ostatni 
szczyt Korony Beskidów – Babią Górę, a wiosną 2016 r. od wyjścia na Czupel rozpoczęli drugą edy-
cję projektu. 

Z kolei Klub Fotograficzny „Okno” od początku istnienia uczestniczył w wielu projektach fo-
tograficzno-kulturalnych, m.in.: w 2009 roku – Moja gmina Mucharz, w 2010 roku – Wieś na dnie 
jeziora. Ludzie i miejsca, w 2011 roku – Sagi rodzinne, w 2012 roku – Historia zamknięta w kamieniu, 

19 B. Polak, R. Kadela, Biuletyn informacyjny sztabu WOŚP w Gminie Mucharz, Mucharz 2001.

Fot. 4. Jubileuszowy Światowy Zlot Stulecia Harcerstwa w Krakowie, 2010 (fot. R. Kadela)
Fot. 3. Obóz wędrowny po Pojezierzu Suwalsko-Augustowskim, 
Olecko 1988 (fot. R. Kadela)
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drewnie i żelazie, w 2013-2014 roku Cuda czterech gmin, w 2015 roku – Wokół jeziora – cuda ośmiu 
gmin. Najnowszy projekt – Zaginął pterodaktyl – rozpoczął się w maju 2016 r. Fotograficy biorą 
udział w wielu warsztatach fotograficznych oraz filmowych, czego kwintesencją są liczne wystawy 
organizowane przez klub20.

W 2008 roku Rada Drużyny zarządziła zmianę koloru drużyny z czerwonego na  żółto-granato-
wy. Kolory nawiązują do barw stosowanych w mundurze piechoty Armii Księstwa Warszawskiego, 
której wodzem był Książę Józef Poniatowski – patron drużyny21.

Rok 2010 był dla polskich harcerzy rokiem szczególnym – obchodzono 100-lecie istnienia ru-
chu skautowego na ziemiach polskich. Dla uczczenia tej wyjątkowej rocznicy na krakowskich Bło-
niach odbył się Jubileuszowy Zlot Stulecia Harcerstwa „Kraków 2010”. Wzięli w nim udział także 
harcerze ze 130 DSTH. Podczas zlotu drużynowy hm. Robert Kadela otrzymał od prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego i działal-
ność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży22. W tym samym 
roku druh drużynowy został uhonorowany Nagrodą Instruktora Roku Chorągwi Krakowskiej ZHP 
23 (ponownie w 2014).

Drużyna od wielu lat bierze udział w Hufcowym Konkursie Historycznym, a od 2010 roku jest 
jego stałym organizatorem. Harcerze ze 130 DSTH uczestniczą aktywnie w cyklicznych imprezach 
hufcowych, takich jak: Rajd Powitania Wiosny, Festiwal Kultury Harcerskiej, Zlot Hufca, Andrzejki, 
Impreza na Orientację, Harcerska Gra Terenowa. Podnoszą swoje kwalifikacje na kursach zastępo-
wych i przybocznych, zdobywają stopnie.  

W trakcie roku harcerskiego 130 DSTH bierze udział w akcjach zarobkowych: sprzedaż zniczy, 
rozprowadzanie harcerskich kalendarzy, pomoc w pakowaniu zakupów w sklepach. Pieniądze zaro-
bione podczas akcji przeznaczane są na zakup sprzętu turystycznego, dofinansowanie kursów szko-
leniowych oraz finansowanie elementów umundurowania harcerskiego. Od 2014 roku drużyna jest 
w posiadaniu budynku, przekazanego jej w dzierżawę przez gminę Mucharz. Obiekt będzie pełnić 
rolę harcówki dla całego środowiska. 

20 Klub Fotograficzny Okno, dostępny w Internecie: http://www.130.wadowice.zhp.pl/klubfoto.htm, 
[dostęp: 1.06.2016].

21 R. Kadela, Drużynowy 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza”, Rozkaz L 4/2008, Mucharz 2008.
22 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 9.08.2010, Rej. 204/2010.
23 A. Żugaj, Komendant Chorągwi Krakowskie, Rozkaz specjalny L14/2010, Kraków 2010.

W 2014 roku w Krakowie została zorga-
nizowana pierwsza gala instruktorska podsu-
mowująca plebiscyt na najlepszego instruktora 
ZHP Chorągwi Krakowskiej. W kategorii drużyn 
starszoharcerskich zwyciężył hm. Robert Kade-
la. Celem wyróżnienia było docenienie codzien-
nej pracy wychowawczej liderów środowisk.

Funkcję przybocznej w drużynie pełni in-
struktorka ZHP phm. Dorota Polan, związana 
z drużyną od 1981 r., kiedy to wstąpiła do 
Związku Harcerstwa Polskiego. Jako członek 
drużyny była zastępową i przyboczną, pracując 
w niej do 1986 r. Ponownie nawiązała współ-
pracę ze 130 DSTH od roku 1992. 

Hufiec Ziemi Wadowickiej rokrocznie or-
ganizuje współzawodnictwo drużyn, chcąc 
wzmocnić ich aktywność oraz zaangażowanie 
i zachęcić do dalszego działania. Współzawod-
nictwo wpływa dodatnio na jakość pracy jed-

nostek harcerskich biorących w nim udział. Drużyny rywalizujące ze sobą są lepiej umundurowane, 
potrafią sprawnie zorganizować imprezy dla swojego środowiska czy hufca. 130 DSTH z Mucharza 
zajmowała czołowe lokaty  we współzawodnictwie, wielokrotnie zwyciężając w kategorii drużyn 
starszoharcerskich. Także w roku harcerskim 2014/2015 oraz w kolejnym, 2015/2016, 130 DSTH 
ponownie okazała się najlepszą drużyną w Hufcu, zajmując pierwszą lokatę. To duże wyróżnienie 
zarówno dla harcerzy, jak i dla instruktorów drużyny.

Na przestrzeni lat, pod opieką doświadczonych instruktorów, w szeregach drużyny wychowało 
się kilka pokoleń młodych ludzi. Działalność drużyny została oparta na harcerskim systemie warto-
ści, którego głównym wyznacznikiem jest Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, mające ponad stuletnią 
tradycję.

Fot. 7. 130 DSTH „Stu trzydziestu z Mucharza” im. Księcia Józefa Poniatowskiego 
przed harcówką w Mucharzu, 2016 (fot. R. Kadela)

Fot. 6. Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
pod pomnikiem 12 pp w Wadowicach (fot. R. Kadela)Fot. 5. Biwak mucharskiego środowiska harcerskiego w Zalesiu, czerwiec 2013 (fot. R. Kadela)
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PRESENTATIONS OF COMMUNES 

Zubrohlava (pol. Żubrohława) znajduje się w północnej części Kotliny Orawskiej. Część tego obszaru 
położona jest po zachodniej stronie rzeki Polhoranki, w północnej części powiatu namiestowskiego, 
północna część terytorium znajduje się w Wierzchowinie Podbeskidzkiej; granicą pomiędzy tymi 
dwoma obszarami jest rzeka Polhoranka, w przeszłości nazywana Słoną Rzeką. Najwyżej położoną 
częścią tego obszaru jest Poľana (881,6 m n.m.p.) na granicy z Rabčicami i Rabčą. W przeszłości 
Poľanę nazywano najpierw Mrdoľovą Polaną, a później Zbojnícky vrch. Komisja Państwa Orawskie-
go, zmieniając granice wsi, przyłączyła ją do Zubrohlavy w 1667 r. Administracyjnie wioska należy 
do powiatu namiestowskiego i do województwa żylińskiego. Zaludnienie wsi na dzień 31 grudnia 
2015 r. to 2276 mieszkańców. 

Powierzchnia obszaru to 1527 ha. W roku 1978 r. 699 ha obszaru zajmowały grunty rolne, 
242 ha – leśne, zaś pozostałe hektary – łąki i pastwiska. Lasy zachowały się aż do tej pory na za-
chodnim brzegu rzeki Polhoranki (las Stankovka) oraz na północnym wschodzie wsi – od granicy 
z Bobrovem aż po granicę z Rabčicami i Rabčą. W przeszłości cały teren wsi był zalesiony, lecz spora 
część tego obszaru została wykarczowana pod pola uprawne. 

Herbem Zubrohlavy jest żółta lwica na zielonej łące. Za nią na niebieskim tle znajdują się trzy 
drzewa iglaste. Taki herb uchwaliła słowacka Komisja Heraldyczna na podstawie pieczęci wiejskiej, 
której wieś używała w 1810 r. Uważa się, że ta pieczęć wyrażała poddaństwo względem Turzonów, 
którzy mieli w herbie lwa i lwicę. 

Jednymi z najważniejszych budynków we wsi są urząd gminy oraz szkoła podstawowa wraz 
z przedszkolem. Część pomieszczeń szkoły zostało urządzonych w budynku urzędu gminy, część 
musiała zmieścić się w dobudówce mieszczącej się tuż obok szkolnej jadalni. Do szkoły podsta-
wowej uczęszcza około 300 uczniów. Zubrohlava posiadała gminną bibliotekę, jednak ta została 
zlikwidowana, a książki zostały przeniesione do biblioteki szkolnej. We wsi znajduje się poczta, 
straż pożarna, trzy restauracje i stołówki szkolne, sześć sklepów spożywczych, kwiaciarnia i sklep 
z artykułami użytku domowego oraz kotłami grzewczymi, dwie piekarnie i sklep. 

Eva Kurjaková
Zubrohlava

Zubrohlava
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Legenda głosi, że pierwotna Zubrohlava, mieszcząca się w górach, została spalona podczas po-
wstania w 1605 r., co potwierdzają dokumenty potwierdzające opłaty parafialne z roku 1611 – wsie 
Zubrohlava, Klin i Nová Ves (Osada) przekazali proboszczowi symboliczne opłaty, ponieważ osiedlali 
się na nowo. Zubrohlava zajęła wtedy nowe miejsce, bliżej drogi królewskiej. 

Zubrohlava, wraz z sąsiednimi osadami, należała do parafii w Trstenie. W 1612 r. Jerzy Turzon 
ustanowił parafię ewangelicką w Námestovie oraz cmentarz w Zubrohlavie dla wsi, które znajdowa-
ły się za rzeką Polhoranką. 

Obywatele Zubrohlavy urządzili cmentarz na małym wzniesieniu terenu na początku 
wsi; w środku cmentarza wybudowali swój pierwszy drewniany kościół. Świadczy o tym pismo Je-
rzego Turzona, który w 1615 r. pisał do Banskej Bystrici, by jego zubrohlavskim poddanym dostar-
czyli miedzi do wyrobu dzwonu do nowo wybudowanego kościoła. Kościół przynależał do namie-
stowskiej parafii ewangelickiej, proboszcz z Námestova miał tam odprawiać mszę świętą w każdą 
czwartą niedzielę. Kościół był poświęcony w święto św. Michała w 1718 r. W kościele znajdował się 
ołtarz, kielich i lniane obrusy. Urban Vajda z Rabče obiecał 12 złotych na kielich, zubrohlavski sołtys 
Michal Zubrický i rabčanski sołtys Ramžík dali kościołowi po jednym ulu. Reszta mieszkańców zło-
żyła w ofierze po 12 denarów. 

Mieszkańcy chowali swoich zmarłych przy kościele zubrohlavskim. Obywatele Polhory płacili 
proboszczowi namiestowskiemu za każdego zmarłego chowanego we wsi 8 groszy – z tej kwoty 
jedną trzecią otrzymywał namiestowski nauczyciel za śpiew na pogrzebie. Ceremonia pogrzebowa 
w kościele kosztowała 1 złoty.

Turyści mogą zakwaterować się w kwaterach prywatnych, w restauracji Bakaľa i U kováča; póź-
niej zaś wybrać się na spacer, np. do Jeziora Orawskiego czy do krzyża na górze Stankovka, znanym 
jako Rio de Klin. Z obu tych miejsc roztacza się wspaniały widok na całą Kotlinę Orawską. Można tu 
uprawiać sporty, choćby narciarstwo biegowe oraz kolarstwo, ale też odbywać ciekawe wycieczki 
samochodowe do wielu atrakcyjnych miejsc, jakie oferuje Orawa. Ze względu na to, że północną 
część Jeziora Orawskiego zamieszkują chronione gatunki ptaków, po otrzymaniu stosownego ze-
zwolenia można tam obserwować ptactwo i łowić ryby. 

W Zubrohlavie znajdziemy również kompleks sportowy, w którego skład wchodzą dwa boiska, 
lodowisko, sala gimnastyczna szkoły podstawowej oraz wybieg dla psów (z urządzeniami do zabawy 
i tresury). Inne boiska znajdują się obok szkoły. Za rzeką Polhoranką znajduje się trasa motocrossowa. 

Najstarsza wzmianka o wsi 
Najstarsza wzmianka o wsi znajduje się na mapie pochodzącej z badań źródeł solnych pod 

Babią Górą (1550 r.), gdzie jest zapisana jako Zbracslaua. Jest to najstarsza mapa Górnych Węgier. 
Później pojawiała się jej nazwa w kształcie Zubra Hlava, Zubriehlava itp. Według legendy, taką na-
zwę nadali wsi jej pierwsi mieszkańcy, którzy w miejscu założenia osady znaleźli głowę żubra.

Mieszkańcy wsi swoje pochodzenie wywodzili od Wołochów z Kňažej, którzy otrzymali przy-
wilej od króla Mateja Korvína w 1474 r. w Ružomberku. Na jego podstawie uważali się za wolnych 
mieszkańców – strażników granicy, obowiązkowo uzbrojonych, chroniących kupców przed zbój-
nikami na starożytnej drodze handlowej z Tvrdošína do Żywca. Ta droga była według świadectwa 
z 1520 r. wolną drogą handlową, a w tamtym okresie jedyną trasą łączącą Orawę z Krakowem. 

Wołosi nie byli przywiązani do ziemi tak jak rolnicy; za króla Mateja Korvina mieli prawo paść 
swoje stada na królewskich gruntach, do których należała w tym czasie Orawa. Zajmowali się 
przede wszystkim pasterstwem i stopniowym karczowaniem lasów pod nowe uprawy. W 1526 r. 
Orawę uzyskali od króla Turzoni, którzy byli zainteresowani tym terenem z uwagi na możliwość han-
dlu z Niemcami (poprzez Polskę). Handlowali miedzią (wywożoną z Węgier i tam znów przywożoną), 
ołowiem i innymi towarami. Orawa pozostawała jednak przez kolejne lata w rękach innych właści-
cieli, co uniemożliwiało swobodny przepływ towarów. Udało się ją przejąć dopiero w 1556 r., kiedy 
panem na Zamku Orawskim został Franciszek Turzon, który ożenił się z Barbarą Kostkovą i zmienił 
na stanowisku dotychczasowego zarządcę majątku królewskiego, Václava Sedlnického.

W aktach podatkowych Zubrohlava pojawiła się później niż wsie sąsiednie: Bobrov, Slanica 
i Rabča. Dopiero w 1567 r. pojawiło się w dokumentach podatkowych pismo, w którym możemy 
przeczytać o tym, że wsie: Polhora, Klin i Zubrowa Hlava nie płaciły podatków. W poprzednich 
dokumentach podatkowych nie było o nich żadnej adnotacji, ponieważ na tak trudnym, górzystym 
terenie nie jest łatwo założyć osadę. Tak było z Zubrohlavą, tak samo ze Slanicami, obecnie zalanymi 
wodami Jeziora Orawskiego. Pierwotnie Zubrohlava znajdowała się na innym miejscu niż obecnie, 
w dolinie pod wzgórzem Kýčera, powyżej obecnej wsi. Lokalizacja chroniła ją zarówno przed prze-
marszami wojsk, jak i urzędnikami podatkowymi. W dokumentach podatkowych ponownie pojawiła 
się dopiero w 1588 r., zostało zapisane, że jej mieszkańcy, należący do Zamku Orawskiego, zaczę-
li w ostatnich dziesięcioleciach budować swoje mieszkania w gęstych lasach; tymczasowo wolni 
od płacenia podatków oraz obowiązku pańszczyzny. Ten rok uważa się za oficjalną datę założenia 
wsi. Razem z Zubrohlavą wspomniane zostały wsi Ťapešovo, Jasenica, Polhora, Podsklie, Studienka, 
Oravka, Pekelník, Brezovica, Ondrejovské i Biely Potok.

Dziesięć lat później, w 1598 r., Zubra Hlava należała do nowo założonych osad wołoskich 
i płaciła podatek w wysokości 6 złotych – 1 zł od każdego domu. Jednak liczba budynków rolni-
czych, które były w stanie płacić podatek, obniżała się – w 1600 r. z sześciu budynków zostało pięć, 
w 1601 r. już tylko cztery; w roku 1605 tylko dwa budynki miały majątek do opodatkowania. Jerzy 
Turzon, do którego należała Orawa, walczył przeciwko Turkom i nieustannie potrzebował pieniędzy, 
wina i żywności dla swojego wojska, co bardzo obciążało poddanych. Fot. 1. Widok wsi nad Jeziorem Orawskim ze szlaku do kaplicy na Kyčera (fot. Daniel Hajdučík) 
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Zamek Orawski, na którym przebywał ówczesny zarządca Państwa Orawskiego, Štefan Tekeli 
(podobno uwikłany w powstanie Fraňa Vešeléniho w 1670 r.), był okupowany przez wojska cesar-
skie. Jedną z konsekwencji tej okupacji była zmiana parafii ewangelickiej w katolicką (duchownych 
ewangelickich odwołano, mianowano księży katolickich).

W 1672 r. przyszedł na Orawę z Zemplína oddział kuruców, prowadzony przez Gašpara Pikę, 
jednak powstanie nie trwało długo; zamek, choć zdobyty przez powstańców, został ponownie 
zajęty przez armię cesarską. Gašpara Pika, wraz z 25 wójtami orawskimi i liptowskimi, którzy do 
niego dołączyli, został skazany na karę śmierci. Odbyły się także procesy wszystkich powstań-
ców, którzy dołączyli do Gašpara Piki, oskarżono też 300 księży ewangelickich (większość z nich 
pod groźbą kary śmierci stała się katolikami, reszta została uwięziona lub skazana na ciężkie 
prace w Neapolu). Od zakończenia powstania Gašpara Piki ewangelicy nie mieli prawa publicz-
nie sprawować mszy świętej, co wywołało kolejne powstanie szlachty węgierskiej, w większości 
ewangelickiej. Powstanie zakończyło się sukcesem, kościoły znów były ewangelickie, jednak nie 
na długo – w połowie października 1680 r. Orawę ponownie zajęły wojska cesarskie, które wy-
gnały węgierskich powstańców i powołały księży katolickich. Ta trudna karta historii odbiła się 
najbardziej na mieszkańcach Orawy, którzy cierpieli zarówno z powodu agresji wojsk cesarskich, 
jak i kolejnych grup powstańczych. Ponadto obie te grupy żądały od mieszkańców żywności i sys-
tematycznie zubażały ich. Mieszkańcy ukrywali się przed nimi w gęstych górach, żyjąc w niewy-
obrażalnej nędzy. 

W czasie wojny szczęście sprzyjało to jednej, to drugiej stronie. Imrich Tekeli połączył się z Tur-
kami, którzy próbowali zdobyć Wiedeń. Król Leopold I skoncentrował całe wojsko cesarskie wokół 
Wiednia, prosił też o pomoc polskiego króla, Jana III Sobieskiego. Turcy, wraz z Tekelim, przegrali 
– a część polskiego wojska pod dowództwem Kazimierza Sapiehy, hetmana litewskiego, zdobyła 
Zamek Orawski, rozprawiła się z powstańcami, a później rozpierzchła się po Orawie, paląc, grabiąc 
i mordując. Nastepne lata były dla Orawy bardzo trudne: osady zostały zniszczone, ziarno zgroma-
dzone w spichlerzach – spalone. W Zubrohlavie zagospodarowany był tylko jeden cały grunt (czyli 
4 domy), z drugiego gruntu – jeden dom. 

Zubrohlavskie sołtystwo wystawiono na sprzedaż. Nie było spalone, ale tak ubogie, że jego 
majątek ledwo wystarczał na codzienne wyżywienie; z tego powodu zubrohlavskiemu wójtowi 
odroczono termin zapłacenia podatków. Próżno było jednak czekać lepszych czasów: pod Babią 
Górą panowały głód i ubóstwo; bydło zostało zakażone chorobą, w czasie żniw pojawiły się ulew-
ne deszcze, a wreszcie powódź. Zubożałe wsie zwracały się do Państwa Orawskiego z wnioskami 
o obniżenie lub odroczenie podatków. W 1688 r. został wydany nowy spis, zwany „Urbarium re-
novatum“. Obok każdej wsi znajduje się powód obniżenia opłat, w przypadku Zubrohlavy jest to: 
Per depopoulationem Lytvanicam, co oznacza z powodu wyludnienia, spowodowanego przez Litwinów.

Czas powstań jednak się nie skończył: parlament węgierski uchwalił prawo dziedziczenia tro-
nu węgierskiego po mieczu, szlachta węgierska straciła prawo wyboru króla, umocniła się pozycja 
religii katolickiej – protestancka szlachta powstała pod dowództwem Františka Rákocziho. Miesz-
kańców Orawy cieszyło to powstanie, ponieważ Rákoczi obiecywał im umorzenie podatków, jednak 
zubrohlavianie znów musieli ponosić konsekwencje zakwaterowania w swoich domach kuruców. 
Ci zdobyli Zamek Orawski, zaś wojsko cesarskie zostało wydalone poza granice. 

W listopadzie 1705 r. w Sečanoch utworzono komisję, która zdecydowała o podziale kościołów 
i parafii pomiędzy katolików i ewangelików. Parafia namiestowska posiadała 13 filii; wszystkie pozo-
stały katolickie, z wyjątkiem kościoła zubrohlavskiego, który należał do ewangelików. Do kościoła 
przynależała również szkoła. 

Kościół wyposażony był w trzy dzwony; w środku budowli znajdował się ołtarz ze wspaniałym 
obrazem Matki Boskiej i Jezusa, a nad nim obraz św. Trójcy; istniał też ołtarz boczny. Jeden kielich 
miał pod opieką wójt, drugi zaś, wraz z innymi klejnotami, zabrał proboszcz z Námestova. Obok 
kościoła mieszkańcy Zubrohlavy wybudowali plebanię. Wierni opiekowali się kościołem niezależ-

W 1615 r. Turzon przydzielił wszystkim wsiom hale. Zubrohlavski wójt Martin Zubrický, inaczej 
Drápala, otrzymał hale na Babiej Górze na wypas 300 owiec. Za każdą owcę wójt oddawał pań-
stwu 8 denarów, raz w roku dostarczał barany do kuchni, a jesienią – każdą pięćdziesiątą owcę lub 
3 monety. Oprócz tego od każdego szałasu pasterskiego płacił rocznie jeden złoty i 12,50 denara. 

Po śmierci Jerzego Turzona, w 1616 r., zarząd nad majątkiem przejął jego jedyny syn, Imrich. 
W 1619 r. zlecił spisanie listy wsi, gruntów i rolników. W Zubrohlavie oprócz sołtysów Zubrickich 
– Drápalovców mieszkało 8 rodzin rolniczych: Kmeťova, Lukáčova, Spolníkova, Kajmova, Diakova, 
Sičova i Medveďova. Obszar zubrohlavski mial 10 gruntów, z tego 8 rolniczych i dwa sołtyskie. 
Jeden grunt miał rozmiar około 30 ha. Po śmierci Imricha Turzona w 1622 r., zarząd nad majątkiem 
przejęła jego matka, Elżbieta Coborová. Spis z 1619 r. uzupełniła w 1624 r. o listę mieszkańców 
z każdej wsi Państwa Orawskiego. 

W Zubrohlavie sołtysem (wójtem dziedzicznym) był Martin Zubrický. Miał trzech synów: Adama, 
Jakuba i Jana; gospodarowali na dwóch gruntach. Na ośmiu gruntach rolniczych mieszkało 16 rolników 
wraz ze swoimi rodzinami. W 1626 r., po śmierci Elżbiety Coborovej, powstał na podstawie jej testa-
mentu orawski komposesorat. Majątek nie podlegał dziedziczeniu, zyski z niego dzieliły się pomiędzy 
siedem córek z rodu Turzonów. Pierwszym zarządcą orawskiego komposesoratu był Gašpar Ilešházy. 
Nie mieszkał na Zamku Orawskim, ale w swojej posiadłości, zaś zarząd prowadzili urzędnicy państwowi.

W 1636 r. do kościoła w Zubrohlavie przyłączono wsie Rabčice i Sihelné; budynek nie mógł po-
mieścić wciąż powiększającej się liczby parafian, dlatego w 1647 r. został w Zubrohlavie poświęcony 
nowy kościół ewangelicki.

XVII wiek był wiekiem wojen i powstań. Po powstaniu Štefana Bočkaja (1605 r.) nastąpiło po-
wstanie Juraja Rákocziho (1644-1645), a po nim powstanie Františka Vešeléniho. Wyniki powstania 
Fraňa Vešeléniho miały dla podwładnych katastrofalne konsekwencje. Zostały wprowadzone nowe 
podatki, które wojsko mogło samo dostosowywać do swoich potrzeb. 

Fot. 2. Widok na Babią Górę (fot. Daniel Hajdučík)
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nie od tego, czy w danym czasie był świątynią katolicką czy ewangelicką; troszczyli się o wiszące 
tam obrazy i inne przedmioty. Do kościoła należało 13 uli; z pszczelego wosku wyrabiano świe-
ce do kościoła – był to obowiązek zakrystianina. Utrzymaniem kościoła oraz szkoły (a co za tym 
idzie, również proboszcza i nauczyciela) zajmowali się wybrani zarządcy. Opiekowali się majątkiem 
kościelnym, zabezpieczali najem i uprawę parafialnych gruntów. Oprócz ustawowych datków na 
kościół i szkołę, mieszkańców obowiązywały dodatkowe opłaty – np. jeśli zmarłemu nie towarzy-
szyła na cmentarz przynajmniej jedna osoba z rodziny, należało zapłacić 1 monetę kary. Proboszcz 
pobierał opłaty na Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Święto Zesłania Ducha Świętego i na 
gościnę, która odbywała się w niedzielę po święcie św. Michala (29 września). Jeśli ktoś z sąsiedniej 
wsi potrzebował obecności proboszcza, musiał po niego wysłać konia. 

Nauczyciel otrzymywał z każdego gruntu jeden worek mieszanego zboża i pół worka żyta, jeżeli 
był jednocześnie organistą w kościele. Za każdego ucznia płacono jeden złoty i wóz z drewnem, na 
kolędę miskę owsa, bogatsi dawali też kiełbasę i chleb. 

Zakrystianin za swoje usługi otrzymywał możliwość użytkowania jednej roli, tak samo garbarz 
– choć ten drugi dostawał też 5 monet za wykopanie i obróbkę grobu. Garbarz był jednocześnie 
dzwonnikiem. Ciekawostką jest, że jego obowiązkiem było dzwonić w czasie burzy – ludzie schodzili 
się wtedy do kościoła, wierząc, że ich obecność w tym miejscu oraz dźwięk dzwonów rozgonią burzę.

Nie zachowały się żadne informacje o lokalnych sporach między katolikami i ewangelikami; na-
wet proboszcz namiestowski ofiarował kościołowi w Zubrohlavie hojny datek na organy. 8 września 
1709 r. kościół zubrohlavski przeszedł w ręce katolików; od tej pory aż do dziś parafia ta jest katolicka. 

Powstanie Františka Rákocziho zakończyło się 1 maja 1711 r. ugodą zawartą w Satu Mare 
w Rumunii, na Orawie nareszcie nastał spokój. W 1712 r. Państwo Orawskie wydało nowy spis. 
Na liście znajdowały się w Zubrohlavie jedynie dwie w pełni zamieszkane osady, około 8 domków, 
powierzchni ornej było 50 bratysławskich miarek, z łąk można było uzbierać 6 wozów siana. Biedni 
mieszkańcy wsi zarabiali noszeniem płótna na plecach do odległych węgierskich miast. 

Państwo Orawskie zasiedliło opuszczone osady nowymi mieszkańcami. W 1715 r. w Zubrohla-
vie mieszkało już 105 rodzin, z tego na sołtystwie 35 rodzin, a na rolnictwie 70 rodzin. Powierzchnia 
orna rodziła 2026 korców ziarna, a z łąk zbierano 163 wozy siana. 

W 1716 r. rozpoczęły się tzw. zamrożone lata. Sroga zima zniknęła dopiero w maju – bydło nie 
mogło żywić się trawą, drzewa zakwitły dopiero pod koniec czerwca; 13 sierpnia znów spadł śnieg, 
zbiory zostały praktycznie zniszczone. Mieszkańcy orawskich wsi zaczęli uciekać do cieplejszych, 
południowych krajów. Do 1718 r. z Zubrohlavy wyprowadziły się 23 rodziny. Pożar w lipcu 1718 r. 
zniszczył jedną czwartą niedawno wybudowanej wsi, kolejne rodziny postanowiły się wyprowadzić. 
Młodzież z Górnej Orawy wyjeżdżała do pracy na roli na południe Węgier, stamtąd przywoziła 
żywność dla rodziny. 

Jednak dziesięć lat później mieszkańcy Zubrohlavy (a także mieszkańcy sąsiednich wsi) czerpali 
zysk z czegoś innego – handlowali płótnem, które z sukcesem sprzedawali węgierskiej ludności. 
Najpierw nosili płótno na sprzedaż na własnych plecach, ale już w roku 1751 r. mieli hodowlę koni, 
liczącą 49 zwierząt – z czego 44 wykorzystywane były do dowozu płótna. 

Korzystając z zysków, jakie dawał handel płótnem, mieszkańcy Zubrohlavy już w 1754 roku 
rozpoczęli budowę nowego, murowanego kościoła. Szesnaście lat później cieszyli się nie tylko ko-
ściołem oraz plebanią, ale utworzoną tam parafią, należącą do diecezji nitrzańskiej (a od 1776 roku 
– spiskiej). Pierwszym proboszczem katolickiej parafii zubrohlavskiej został ich rodak, syn wójta 
Jána Černika, Ondrej Černik. 

Chcąc dbać o jak najwyższą jakość domowego płótna, Orawianie zaczęli budować we wsiach 
farbiarnie oraz magle. W Zubrohlavie farbiarnia z maglem powstała w 1788 r. Założył ją Józef Kunst, 
młody farbiarz ze Śląska. W Zubrohlavie ożenił się Anną Marią Volfovą – ich najstarszy syn, Józef, 
został biskupem w Koszycach, a później arcybiskupem w Kaloči.

Okres rozwoju płóciennictwa nazywa się aurea aetas, złotym okresem płóciennictwa. Płótno 
sprzedawano nie tylko na Węgrzech czy w krajach bałkańskich, ale i w Stambule, Aleksandrii, Kairze, 
północnej Afryce oraz na terenie Bliskiego Wschodu, od Bejrutu po Jerozolimę.

Wieś się rozwijała, budowano piękne (wręcz ostentacyjnie zdobione) domy – kilka takich do-
mostw przetrwało do dziś, choć teraz nikt nie poznałby, że pod nową fasadą ukrywają się domy 
bogatych płócienników z XIX wieku… Z tego czasu pochodzą też kamienne pomniki – krzyż cmen-
tarny, pomnik św. Jana Nepomucena, pomnik Matki Boskiej z Jezusem, pomniki Matki Boskiej Bo-
lesnej oraz św. Anny. 

Przed pierwszą wojną światową bogaci płócien-
nicy zaczęli sprzedawać swoje domy; przeprowa-
dzali się do swoich magazynów z towarem, powoli 
zmieniając je w sklepy. Do 1912 r. zmarło 72 płó-
cienników z Zubrohlavy, rozproszonych na terenie 
Węgier; w trakcie pierwszej wojny światowej zmar-
ło 14 mieszkańców tej miejscowości, a w różnych 
krajach Europy zamieszkało 111 jej mieszkańców. 
W różnych wsiach i miastach słowackich pozostało 
65 mieszkańców. Najwięcej mieszkańców przenio-
sło się do Stanów Zjednoczonych, tam udało się 
zidentyfikować 301 mieszkańców wsi. Przez 50 lat 
z Zubrohlavy wyprowadziło się 477 mieszkańców. 

Po zakończeniu wojny we wsi panowała nę-
dza. Towar płócienników zajęto na potrzeby woj-
ska, nie było pracy dla mężczyzn, nie było jedzenia. 
W 1923 r. mieszkańcy wyjeżdzali do pracy w ko-
palni na Węgrzech, w latach trzydziestych do Belgii 
lub Francji. Kobiety, którym nie udało się zatrudnić 
w okolicach, wyjeżdzały pracować do Czech. 

Fot. 3. Kaplica w lesie Kýčera (fot. Daniel Hajdučík)

Fot. 4. Krzyż na skrzyżowaniu (fot. Eva Kurjaková)
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ciela farbiarni i zubrohlavskiej. Obok zachodniego wejścia do kościoła znajdują się dwa pomniki, św. 
Anny oraz Matki Boskiej Bolesnej, które zostały tu przeniesione z cmentarza i poświęcone w 2000 r. 

W kościele znajdują się drewniane organy z przełomu XVIII i XIX wieku i Droga Krzyżowa, poświę-
cona w 1923 r. Na północnej ścianie kościoła znajduje się późnobarokowa statua św. Anny z XVIII wieku. 
Pozostały wystrój kościoła – ołtarz główny, boczne ołtarze, Droga Krzyżowa – pochodzą z 1901 r. 

Po wyjściu z kościoła kierujemy się na południe. Między plebanią a kościołem znajduje się 
pomnik z piaskowca, zamówiony przez płóciennika Holmíka ze Slanic. Do Zubrohlavy został prze-
wieziony w 1952 r. przed utworzeniem na tamtym terenie Jeziora Orawskiego. 300 metrów dalej 
znajduje się cmentarz, a na nim kamienny krzyż z piaskowca, z roku 1855. Naprzeciwko cmentarza, 
po lewej stronie, znajduje się kaplica Matki Boskiej z 1802 r. 

W tym momencie znajdujemy się około 200 metrów od skrzyżowania, na którym rozpoczęli-
śmy nasz spacer, mierzący około 6 kilometrów. 

Piesza trasa do kaplicy Matki Boskiej w lesie Kýčera
Tę trasę zaczynamy przy kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła, którego opis znajduje się przy 

trasie numer 1. Po 50 metrach spaceru chodnikiem przy głównej drodze widzimy pomnik św. Jana 
Nepomucena, męczennika, patrona wody i flisaków. Cztery lipy, zasadzone koło pomnika ku czci 
cesarzowej Austrii i królowej Węgier, Elżbiety (Sissy), mają już ponad 100 lat.

Obok pomika św. Jana Nepomucena znajduje się murowany budynek, na którym widnieje 
fresk wykonany przez malarza akademickiego, Ernesta Zmetáka. Kontynuujemy spacer koło domku 
drewnianego z połowy XIX w. na ulicę Lazovą. Na pierwszym budynku po prawej stronie znajduje się 
pamiątka z byłego domku płótniczego, drewniany pomnik, który został umieszczony pod dachem domu.

Idziemy dalej ulicą Lazovą. Po około 200 metrach dojdziemy do skrzyżowania; po lewej stronie 
stoi mała kolumnowa kaplica z drewnianym pomnikiem św. Trójcy. Na końcu wsi kontynuujemy spacer 
polną drogą, idziemy ciągle na północ około 1200 metrów, aż do skrzyżowania, na którym skręcimy 
w lewo. Dochodzimy do ogródka pomiędzy drzewami, w środku którego stoi krzyż misyjny, który 
został tutaj przeniesiony z kościoła. Na ławce można odpocząć, kontemplować szelest drzew, ewentu-
alnie odświeżyć się i kontynuować spacer na północ pod Babią Górę. Warto zatrzymać się na chwilę, 
gdyż rozpościerają się przed nami wspaniałe widoki: na południowym zachodzie pagórek Magury, na 
południu majestatyczne Tatry Zachodnie – 
Rohacze, a przed nimi Skoruszyńskie Wier-
chy. Jeśli wyjdziemy jeszcze trochę wyżej, 
zobaczymy przed sobą Jezioro Orawskie 
i jego wyspy. Las, który ciągnie się po pra-
wej stronie, wyrasta na miejscu okopów 
wojskowych drugiej wojny światowej.

Po przejściu około 1200 metrów od 
krzyża misyjnego docieramy do kaplicy 
na górcę Kýčera. Kapliczka została wybu-
dowana w 1991 r. na miejscu starej ko-
lumnowej kaplicy. Obraz ze starej kaplicy 
znajduje się na przedniej ścianie nowej. 
To miejsce od dawna cieszyło się dużym 
szacunkiem, miało swój urok. Obok kapli-
cy znajduje się schronisko dla turystów, 
gdzie można rozpalić ognisko, upiec kieł-
basę, ukryć się przed deszczem. Z tego 
miejsca jest piękny widok na Babią Górę, 
królową Beskidów.

Druga wojna światowa również nie oszczędziła Zubrohlavy. Żydowskie rodziny wywieziono do 
Oświęcimia, w lasach tuż obok wsi toczyły się walki, wieś zajęło wojsko niemieckie. Po przejściu 
frontu 20 domów i budynków gospodarczych zostało spalonych, 139 domów i budynków gospo-
darczych było całkowicie lub częściowo zniszczonych; uszkodzona została nowa szkoła, a także 
plebania i kościół. 

Po wojnie mężczyźni znaleźli pracę przy tworzeniu Jeziora Orawskiego: najpierw przy wydoby-
ciu torfu, a później przy zalewaniu terenu torfowisk. Budowano również nowe fabryki w Námesto-
vie i Trstenie. Utrzymanie rodziny nadal było trudne, ponieważ część zbiorów trzeba było oddać na 
rzecz publicznego zaopatrzenia; niełatwy był też dla mieszkańców proces kolektywizacji rolnictwa, 
oddawanie nie tylko gruntu, ale i zwierząt. 

Wbrew tym przeszkodom największy rozwój wsi nastąpił właśnie po drugiej wojnie światowej. 
Miejscowość została prawie całkowicie przebudowana, drewniane domy mieszkańcy zamienili na 
murowane. Liczba obywateli wzrosła z 905 w 1948 r. do 2276 mieszkańców (2011 r.), a liczba do-
mów z 188 w 1946 r. do 541 w 2011 r.

Spacery po Zubrohlavie

Piesza trasa do obszaru ptaków chronionych
Zubrohlava znajduje się w odległości około 2,5 kilometra od Jeziora Orawskiego. Nasz spacer 

zaczynamy na głównym skryżowaniu: skręcamy na południe, droga prowadzi bezpośrednio do ko-
ścioła slanickiego, znajdującego się na wyspie. Przechodzimy przez nową część wsi, która powsta-
ła po drugiej wojnie światowej. Po około 20 minutach znajdujemy się na obszarze leśnym, około 
300 metrów od brzegu jeziora. Jezioro Orawskie jest ważnym przystankiem dla ptaków migrujących 
w miesiącach wiosennych i jesiennych; głównie mniejsza, Ptasia Wyspa. Kiedy nasiąkniemy spoko-
jem, szeptem wody i obserwowaniem ptactwa, wrócimy leśną drogą do wsi. 

Tuż obok pierwszych napotkanych domów naszą uwagę może zwrócić wysoki komin, swoisty 
pomnik ceglarni zubrohlavskiej, która od drugiej wojny światowej aż do 1986 r. dostarczała cegłę 
dla Górnej Orawy. Obecnie na terenie byłej ceglarni ma siedzibę firma Apiagra, znana w Europie 
i poza jej granicami z produkcji urządzeń wentylacyjnych.

Bezpośrednio za terenem Apiagry 
skręcamy w prawo, w uliczkę prowa-
dzącą do drogi głównej do Bobrova. Tą 
drogą przechodzimy około 200 metrów 
w kierunku Bobrova, mijając po drodze 
prywatną piekarnię Plutinský. Później 
skręcamy w prawo i docieramy do ulicy 
Stará bobrovská. Po kolejnych 200 me-
trach dochodzimy ulicy Školskej, na 
skrzyżowaniu skręcamy w prawo i po 
około 80 metrach docieramy już do 
budynku szkoły podstawowej i przed-
szkola.

Kontynuujemy spacer ulicą Škol-
skou do kościoła pw. Św. Ap. Piotra 
i Pawła z 1761 r., wybudowanego 
w stylu późnobarokowym. Jest to naj-
piękniejszy i najcenniejszy zabytek wsi. 
Przed północnym wejściem do kościoła 
znajduje się grób Józefa Kunsta, założy- Fot. 6. Dom drewniany w stylu domów ze Slanicy  

(fot. Eva Kurjaková)
Fot. 5. Dom drewniany z 1934 roku (fot. Eva Kurjaková)
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Pieszy spacer do krzyża „Rio de Klin“
Nasz spacer zaczyna się w starej części wsi, przy Urzędzie Gminy. Kierujemy się w stronę mostu 

nad rzeką Polhoranką (1970 r.). Widzimy Dom Kultury i pocztę, a także majątki prywatne. Za mo-
stem skręcamy w prawo, przechodzimy koło ośrodka sportowego i idziemy w kierunku lasu Stan-
kovka. Przechodzimy obok toru motocrossowego – teraz przed nami kilometrowy odcinek polnej 
drogi, prowadzący do miejsca zwanego „Rio de Klin“. Nazwa ta pochodzi od znajdującego się tam 
pomnika Chrystusa z rozpiętymi ramionami, wzorowanego na pomniku z Rio de Janeiro. Krótkie, 
lecz strome wzniesienie doprowadzi nas do szczytu Stankovki, zwanego Grapą (797 m n.p.m.).

Znajdujemy się na cudownym, piękne urządzonym miejscu. Wspomniana figura Chrystusa jest 
najwyższym Jego pomnikiem na Słowacji. Jej wysokość to 9,5 m, a waga – 23 tony. Do tego po-
mnika dodano figurę papieża Jana Pawła II, zbudowano miejsca wypoczynku dla dorosłych i dzieci. 
Warto zatrzymać się tutaj dłużej, choćby ze względu na atrakcyjne widoki: na Tatry, Magurkę, na 
Kotlinę Orawską z Jeziorem Orawskim w środku, na miasto Námestovo i sąsiednie wsie. 

Z powrotem wracamy tą samą trasą obok toru motocrossowego lub polną drogą przez las Stan-
kovka. Kiedy dojdziemy do rzeki Polhoranki, mamy dwie możliwości. Jedną z nich jest wrócić się tą 
samą trasą, druga możliwość to przejść przez rzekę i przejść koło budynku byłego młyna z 1930 r. 
Jeśli mamy siłę na dalsze spacery, możemy przejść stamtąd jeszcze 300 m w kierunku Rabčy. Tutaj, 
na skraju lasu, znajduje się pomnik Matki Boskiej – pochodzący z połowy XIX w. i stanowiący pa-
miątkę czasów płóciennictwa we wsi. 

Główną drogą wracamy do Urzędu Gminy, gdzie możemy na zakończenie spaceru przyjrzeć się 
starej pompie strażackiej. Przeszliśmy około 5 kilometrów, około 173 m n.p.m.; trasa powinna była 
nam zająć 4 do 5 godzin, nawet jeśli spacerowaliśmy z dziećmi.

Literatura: 
Gebura J., Listiny k dejinám oravských obcí, rkps, MV SR Štátny oblastný archív Bytča, pobočka Dolný Kubín.
Hromádka J., Zemepis Oravy, Štátne nakladateľstvo Bratislava, 1934.
Kavuljak A., Historický miestopis Oravy, Bratislava 1955.
Kurjaková E., Kronika obce Zubrohlava do roku 2015, rkps autorski.
Kurjaková E., Lamorski T., Namislovská V., Omylak J., Cestami, necestami a chodníčkami Oravy, Námestovo 2007.

Z miejsca obok kaplicy startują uczestnicy Biegu chotarzem zubrohlavskim, które są organizowa-
ne przez młodych entuzjastów na początku września. Co roku w święto Matki Boskiej (15 września) 
ludzie gromadzą się tu na dożynki – po to, by przy kaplicy, w otoczeniu przyrody, podziękować Bogu 
za żniwa. 

Po odpoczynku w schronisku, możemy kontynuować spacer w kierunku Babiej Góry, którą 
mamy przed sobą, aż do kościoła do Rabčíc, tam wsiąść do autobusu i wrócić do Zubrohlavy.

Jeżeli zdecydujemy się od razu wrócić do Zubrohlavy, kierujemy się na skraj lasu, aż na górę 
Kýčerę. Po około 400 metrach znajdziemy mały pomniczek, który po drugiej wojnie światowej wy-
budowali wdzięczni mieszkańcy wsi za uratowanie życia w czasie wojny. Jeżeli wejdziemy aż na 
szczyt Kýčery, mamy przed sobą całą Kotlinę Orawską jak na dłoni. Od północy widzimy całą drogę 
na Rabčę aż do granicy z Polską, Námestovo i Jezioro Orawskie, a także sąsiednie wsie. 

Dalej schodzimy z góry szeroką polną drogą, która w przeszłości służyła jako miejsce wspólnego 
wypasu bydła w górach. Po lewej stronie znajdują się budynki spółdzielni rolniczej, która wynajmuje 
grunty od właścicieli zubrohlavskich. Zajmuje się ona hodowlą bydła, stąd stada i ich pasterze są 
tu częstym widokiem. Po 800 metrach znajdujemy się już we wsi, a po kolejnych 500 metrach doj-
dziemy do skrzyżowania ulic Výhonovej i Vyšnej. Właśnie tutaj w przeszłości znajdowały się domy 
najbogatszych rodzin płócienników. Jeden z nich – dom Vendelína Kovalčíka – został zachowany 
w swojej oryginalnej formie, drugi był już co najmniej trzykrotnie przebudowany, ostatnio w 2016 r. 
Pod budynkiem znajdowały się nie tylko duże piwnice na ziemniaki, ale i kuźnia. 

Kontynuujemy spacer – idziemy w lewo ulicą Vyšną i wchodzimy w ulicę Potočną. Schodzimy 
do doliny Bučkowskiego potoka, gdzie widzimy zachowany w niemal oryginalnej formie dom Józefa 
Kunsta. Ulicą Potočną dojdziemy, po około 300 m, do głównej drogi, tam możemy zobaczyć kilka 
zachowanych domów drewnianych typu slanickiego. Nasz spacer kończymy przy Urzędzie Gminy, 
budynku starej szkoły, wybudowanej w 1941 r.

Na tej trasie pokonaliśmy różnicę wysokości 179 metrów, przechodząc około 5 kilometrów. 
Trasę tam i z powrotem przejdziemy w około 4 godziny. 

Fot. 7. Widok na Tatry ze szlaku turystycznego do kaplicy w lesie Kyčera (fot. Daniel Hajdučík)

Fot. 8. Nad jeziorem Orawskim  (fot. Daniel Hajdučík)
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Zubrohlava

Zubrohlava sa nachádza v severnej časti Oravskej kotliny, v  Bobrovskej tabuli. Časť zubrohlavského chotára na 
západnom brehu rieky Polhoranky sa nachádza v severnej časti Námestovskej tabule. Hranicou medzi oboma 
tabuľami je rieka Polhoranka. Severná časť územia sa nachádza v Podbeskydskej vrchovine.

Najjužnejšia časť zubrohlavského chotára sa nachádza v nadmorskej výške 605 m2, na mieste, kde Pol-
horanka opúšťa Zubrohlavu a vlieva sa do bývalého slanického chotára, ktorý teraz patrí mestu Námestovo. 
Zubrohlavský kostol je postavený v nadmorskej výške 623,8 metrov, jeho zemepisná poloha je: N 49 stupňov 
26 minút 39,9 sekúnd, E 19 stupňov 30 minút a 43,1 sekundy. Najvyššie položená časť chotára je Poľana, ktorá 
dosahuje 881,6 m nadmorskej výšky na hraniciach s Rabčicami a Rabčou. V minulosti mala Poľana rôzne názvy: 
nazývala sa Mrdoľovou poľanou, neskôr mala názov Zbojnícky vrch. Zubrohlave ju prisúdila komisia Oravského 
panstva v roku 1667, keď upravovala hranice medzi dedinami. 

Rozloha chotára je 1527 hektárov (ha). Z toho poľnohospodárskej pôdy bolo v roku 1978, 699 ha, lesnej 
242 ha, ostatnú pôdu tvorili lúky a pasienky. Lesy sa doposiaľ zachovali na západnom brehu rieky Polhoranky v 
lese Stankovka, tiež na severovýchode obce od hraníc s Bobrovom po hranice s Rabčicami a Rabčou. V minulosti 
bolo celé územie obce zalesnené, poľnohospodárskou činnosťou človeka došlo k odlesneneniu veľkej časti cho-
tára. Intravilán obce sa nachádza nad riekou Polhorankou, v minulosti nazývanou Slanou riekou.

Administratívne patrí obec do okresu Námestovo a do samosprávneho Žilinského kraja. Ku 31. decembru 
2015 žilo v obci 2. 276 obyvateľov. 

Erb Zubrohlavy tvorí žltá levica na zelenej pažiti. Za ňou sa na modrom pozadí vypínajú tri ihličnaté stromy. 
Tento erb schválila Slovenská heraldická komisia na základe obecnej pečate, ktorú obec používala v roku 1810. 
Usudzuje sa, že túto pečať obec používala na vyjadrenie príslušnosti k Turzovcom, ktorí mali v erbe leva a levicu.

V obci sa nachádza obecný úrad, základná škola s materskou školou, ktorá sa skladá z dvoch častí. Jedna 
trieda bola zriadená v budove obecného úradu, druhá vznikla prístavbou pri jedálni Základnej školy. Základná 
škola má okolo 300 žiakov. Obecná knižnica bola zrušená a knihy boli prevezené do školskej knižnice. V obci 
sa nachádza poštový úrad, hasičská zbrojnica, tri pohostinstvá, šesť obchodov s potravinami, predajňa kvetov 
a  predajňa potrieb pre domácnosť a vykurovacích kotlov, dve pekárne a predajňa. Stravovať sa možno v troch 
pohostinstvách a v dvoch školských jedálňach.

Turisti sa môžu ubytovať v súkromí, v reštaurácii Bakaľa a U kováča. Zubrohlava ponúka turistom možnosti 
vychádzok do prírody, k Oravskej priehrade, ku krížu na kopci Stankovka, známom ako Rio de Klin. Všetky sa 
vyznačujú nádhernými výhľadmi na celú Oravskú kotlinu. Sú tu možnosti bežeckého lyžovania, cyklistiky, alebo 
aj výjazdov autom do blízkych atraktívnych miest Oravy. Vzhľadom k tomu, že severná časť Oravskej priehrady 
je chráneným areálom vtáctva, možno tu pozorovať vtáctvo a rybárčiť na základe povolenia (rybárskeho lístka). 

Na šport slúži športový areál s dvoma ihriskami, klzisko, kynologické ihrisko na cvičenie psov a telocvičňa 
základnej školy. Ďalšie ihriská sa nachádzajú pri škole. Za riekou Polhorankou sa nachádza motocrossová dráha.

Najstarší záznam o obci 
Najstarší záznam o obci sa nachádza na mapke z výskumu soľných prameňov pod Babou horou z roku 

1550, kde sa uvádza ako Zbracslaua. Je to najstaršia mapka Horného Uhorska. Neskôr sa jej názov uvádzal aj 
v tvare Zubra Hlawa, Zubriehlava a podobne. Podľa povesti obci dali názov prví obyvatelia, ktorí na území, kde 
zakladali obec, našli hlavu zo zubra. Obyvatelia obce svoj pôvod odvodzovali od valaských obyvateľov z Kňažej, 
ktorí dostali valaské privilégium od kráľa Mateja Korvína v roku 1474 v Ružomberku. Na základe privilégia sa po-
važovali za slobodných obyvateľov – strážcov hraníc a ochrancov kupcov pred zbojníkmi na prastarej obchodnej 
ceste z Tvrdošína do Živca. Mali povinnosť nosiť zbraň. Táto cesta bola podľa svedectva z roku 1520 slobodnou 
obchodnou cestou a v tom čase jedinou cestou, ktorá spájala Oravu s Krakovom. 

Valasi neboli pevne pripútaní k pôde ako sedliaci. Za kráľa Mateja Korvína mali Valasi právo pásť svoje stáda 
na kráľovských územiach, ku ktorým patrila v tom čase aj Orava. Zaoberali sa predovšetkým pastierstvom a po-
stupne klčovali lesy, aby získali nové polia na osiatie obilninami. Máme zmienku o tom, že obyvatelia Kňažej sa 
na severnej Orave pohybovali v roku 1594.

V roku 1526 získali Oravu od kráľa donáciou Turzovci, ktorí mali o ňu veľký záujem pre svoje obchody cez 
Poľsko s Nemeckom, obchodovali s meďou, ktorú vyvážali z Uhorska a naopak, dovážali olovo a rôzny iný tovar. 
Orava však bola v rukách iných vlastníkov a tak ju nemohli slobodne užívať. Podarilo sa to až v roku 1556, keď 

sa pánom Oravy a Oravského hradu stal František Thurzo, ktorý sa oženil s Barborou Kostkovou a vystriedal vo 
funkcii doterajšieho správcu kráľovských majetkov, Václava Sedlnického.

V daňových súpisoch sa Zubrohlava objavila neskôr ako susedné obce Bobrov, Slanica a Rabča. Až v roku 
1567 bol k daňovému súpisu je dolepený list, na ktorom obce: Polhora, Klin a Zubrowa Hlawa neplatili dane. 
Uvádza sa tu, že v predchádzajúcich daňových súpisoch o nich nebola zmienka, pretože na tomto mieste suro-
vom a hornatom s ťažkosťami odnedávna obnovujú stavby. O Zubrohlave je známe, že jej založenie bolo v tomto 
hornatom kraji veľmi ťažké, podobne ako Slanice, ktorá je v súčasnosti zatopená Oravskou priehradou. Pôvodne 
sa Zubrohlava nachádzala na inom mieste, ako dnes, v doline pod kopcom Kýčera nad súčasnou dedinou. Uvádza 
sa, že tam bola chránená pred vojskami, ktoré sa po starej obchodnej ceste presúvali, aj pred daňovými úradník-
mi. V daňových súpisoch sa znovu objavila až v roku 1588, kde sa píše, že jej obyvatelia, patriaci k Oravskému 
hradu, si začali v posledných desaťročiach budovať svoje obydlia v hustých lesoch. Ešte neodvádzali panstvu 
nijaké dávky, ani nerobotovali. Tento rok sa považuje za právny vznik obce. Spolu so Zubrohlavou sa spomínajú 
Ťapešovo, Jasenica, Polhora, Podsklie, Studienka, Oravka, Pekelník, Brezovica, Ondrejovské a Biely Potok.

O desať rokov, v roku 1598 Zubra Hlawa patrila medzi novozaložené valaské osady v lesoch. Okrem richtár-
stva tu bolo 6 sedliackych domov, ešte nebola dobudovaná. Platila daň 6 zlatých, od každého domu jednu zlatku. 
Počet sedliackych domov schopných platiť daň sa stále znižoval. V roku 1600 zo šiestich domov bolo 5 domov 
zdanených, v roku 1601 už iba štyri a do roku 1605 iba dva domy mali zdaniteľný majetok. Juraj Turzo, ktorému 
Orava patrila bojoval proti Turkom a na vydržiavanie svojho vojska neustále potreboval peniaze, víno, potraviny, 
čo veľmi zaťažovalo jeho poddaných.

Podľa povesti bola pôvodná Zubrohlava v horách vypálená počas povstania v roku 1605 Bočkajovými haj-
dúchmi a osídľovala sa na novom mieste. Potvrdzuje to aj kanonická vizitácia trstenskej farnosti v roku 1611, 
v ktorej sa uvádzali poplatky fare. Farárovi dávali obce Zubrohlava, Klin a Nová Ves (Osada) koľko mohli, pretože 
sa nanovo osídľovali. Zubrohlava sa v tom čase prenášala na nové miesto, bližšie ku kráľovskej ceste. Cestu 
z Tvrdošína do Živca obyvatelia tunajšieho kraja oddávna nazývali „cisárkou“. Pri Polhoranke staval šoltýs mlyn. 

Cirkevne patrila Zubrohlava spolu s okolitými obcami k fare v Trstenej. V roku 1612 zriadil Juraj Turzo 
evanjelickú farnosť v Námestove a zároveň cintorín v Zubrohlave pre dediny, ktoré sa nachádzali za riekou 
Polhorankou. Tu sa mali pochovávať mŕtvi zo všetkých dedín za Polhorankou, patriace k námestovskej fare: 
Bobrovčania, Slaničania, Rabčania a Polhorčania. Iných obcí tu ešte nebolo. 

Zubrohlavčania si cintorín zriadili na miernej vyvýšenine na začiatku obce a uprostred cintorína postavili 
svoj prvý drevený kostolík. Svedčí o tom list palatína Juraja Thurzu, ktorý v roku 1615 písal do Banskej Bys-
trice, aby jeho zubrohlavským poddaným dodali meď na zvon do novopostaveného kostola. V roku 1618 bol 
už drevený kostolík uprostred cintorína v Zubrohlave postavený. Tento kostolík bol evanjelický, pretože Juraj 
Turzo ako evanjelik presadzoval túto vieru na všetkých panstvách, ktoré mu patrili. V tomto filiálnom kostole 
mal námestovský pán farár slúžiť sv. omšu každú štvrtú nedeľu. Kostolík bol vysvätený na sviatok sv. Micha-
lav roku 1718, preto sa pamiatka posvätenia chrámu oslavovala vždy v nedeľu po sv. Michalovi. V kostole 
bol oltár, kalich a ľanové prikrývky. Urban Vajda (Vajdák z Rabče prisľúbil 12 zlatých na kalich, zubrohlavský 
šoltýs Michal Zubrický a rabčanský šoltýs Ramžík darovali na kostol po jednom kláte včiel. Ostatní platili 12 
denárov. Svojich mŕtvych pochovávali pri zubrohlavskom kostole. Polhorčania dávali námestovskému fará-
rovi za každého zosnulého pochovaného v obci 8 grošov. Z tejto sumy tretinu dostával námestovský rechtor 
za spievanie pri pohrebe. Za pohrebný obrad v kostole platili 1 zlatý.

V roku 1615 Turzo pridelil všetkým dedinám hole. Zubrohlavský richtár Martin Zubrický inak Drápala dostal 
hoľu na pasenie 300 oviec v Babej hore. Za každú ovcu na salaši vyberal richtár od sedliakov a panstvu odvádzal 
8 denárov, raz v roku odovzdával barance pre kuchyňu a na jeseň každú päťdesiatu ovcu, alebo 3 peniaze. Okrem 
toho od každého salaša platil ročne jednu zlatku a 12,50 denára. 

Po smrti Juraja Turzu v roku 1616 prevzal správu majetkov jeho jediný syn Imrich. V roku 1619 dal spísať 
zoznam dedín, ralí a sedliakov. V Zubrohlave okrem šoltýsov Zubrických – Drápalovcov žilo 8 sedliackych rodín: 
Kmeťova, Lukáčova, Spolníkova, Kajmova, Diakova, Sičova a Medveďova.

Zubrohlavský chotár mal 10 ralí, z toho 8 sedliackych a dve šoltýske. Jedna raľa mala výmeru okolo 60 jutár 
(okolo 30 hektárov). Postupom času pribúdalo obyvateľov a rale sa delili na menšie diely. Po smrti Imricha Turza 
prevzala v roku 1622 správu majetkov jeho matka Alžbeta Coborová. Urbár z roku 1619 dala v roku 1624 doplniť 
zoznamom osadníkov v každej obci Oravského panstva. 

V Zubrohlave bol šoltýsom (dedičným richtárom) Martin Zubrický so synmi Adamom, Jakubom (Kubom) 
a Jánom. Obhospodarovali dve rale (dva lány sedliacke). Za to dávali panstvu poplatky, ako boli určené urbárom 
v roku 1619. Mali už aj sluhov, domkárov Michala Zubáľa a Barboru Koľanovú, ktorí mali síce dom a záhradu, ale 
nemali pole. Šoltýsi na svoje polia vysiali do 40 lukien obilia, nasušili 12 vozov sena. 

Na ôsmich sedlickych raliach žilo 16 gazdov: Hans a Ondrej Kmetik, Jakub a Juraj Lukáč, Ondrej Konik, Mi-
chal Picirad, Gregor Čitka, Mikuláš Kajmo, Tomko a Ján Poliak, Adam Diak, Pavol Nuoška, Juraj Otiepka, Michal 
Štrbáň, Mikuláš Nikol a Ondrej Nemec so svojimi rodinami. Na každej rali bola nejaká časť opustená, spolu tieto 
opustené čiastky tvorili dve úplné rale. 
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 Sedliacke rale boli menšie, ako šoltýske. Na jednu sedliacku raľu sa vysialo okolo 12 lukien obilia a mohli 
dorobiť 6 vozov sena. 

V roku 1626, po smrti Alžbety Coborovej vznikol na základe testamentu z turzovského panstva Oravský 
komposesorát. Majetok sa nedelil, iba výnosy z neho sa delili medzi sedem Turzových dcér. Na čele komposes-
orátu bol volený správca, ktorý sa za hospodárenie zodpovedal ostatným dedičom. Prvým správcom Oravského 
komposesorátu sa stal Gašpar Ilešházy. Správca sa obvykle nezdržiaval na Oravskom hrade, ale na svojich ma-
jetkoch a správu vykonávali panskí úradníci.

V roku 1647 bol v Zubrohlave posvätený nový evanjelický kostol, pretože počet obyvateľov za Polhorankou 
sa zväčšoval a starý kostolík už bol malý. Ku kostolu od roku 1636 patrili aj nové obce Rabčice a Sihelné.

17. storočie môžeme označiť za storočie vojen a povstaní. Po povstaní Štefana Bočkaja, ktoré je opísané 
vyššie, vzniklo v rokoch 1644 – 1645 povstanie Juraja Rákociho, po ňom povstanie Františka Vešeléniho. Ná-
sledky povstania Fraňa Vešeléniho mali pre poddaných neblahé následky. Boli zavedené nové dane, nazývané 
porcie, ktoré si vojsko mohlo samo vyberať podľa svojich potrieb. 

Oravský hrad, na ktorom sa uchýlil vtedajší správca Oravského panstva Štefan Tekeli, ktorý mal byť zaple-
tený do povstania Fraňa Vešeléniho v roku 1670, obsadilo cisárske vojsko. Rodinným sídlom Tekeliovcov bol 
Kežmarok. Tieto povstania mali vždy dopad aj na náboženský život obyvateľstva Oravy. Podľa toho, ktorá strana 
obsadila Oravu, menili sa kňazi v kostoloch, aj vo filiálnom kostole v Zubrohlave. Cisárske vojsko dosadzovalo do 
fár katolíckych, povstalci evanjelických kňazov.

Po obsadení Oravy cisárskym vojskom boli z námestovskej fary a tým aj zo zubrohlavskej filiálky odstránení 
evanjelickí kazatelia a dosadení katolícki kňazi.

V roku 1672 prišiel na Oravu zo Zemplína oddiel kurucov pod vedením Gašpara Piku. Usadil sa u šoltýsa 
Žiačika v Námestove a verboval v okolitých dedinách. Spolu s povstalcami sa vrátil evanjelický farár Štefan 
Bocko so svojimi synmi, ktorý obsadil námestovskú faru. Pikovi povstalci vyhnali z fary katolíckeho kňaza. K po-
vstaniu Gašpara Piku sa pod vplyvom kazateľa Bocku pridali mladí muži z dedín, ktoré patrili k námestovskému 
kostolu, medzi nimi aj zo Zubrohlavy. 

Povstanie Gašpara Piku nemalo dlhé trvanie. Cisárske vojsko sa vrátilo a tak ako sa podarilo zradou obsadiť 
hrad Pikovi, ďalšou zradou bol hrad vydaný zas vojsku. Gašpara Piku dal generál Sporck 25. novembra 1672 
naraziť na kôl a s ním dal popraviť aj 25 oravských a liptovských richtárov, ktorí sa k Pikovi pridali. Mužov, ktorí 
sa k Pikovi pridali a ktorých vojsko pochytalo, čakala krutá smrť na vrchu Šibenice oproti Oravskému hradu, kde 
ich lámali v kolese, vešali za črevá a všelijako mučili. Pod vplyvom týchto hrozných popráv nastal na Orave strach. 

Po potlačení povstania cisárske vojsko vyhnalo z fár evanjelických kňazov. Z Námestova musel odísť evan-
jelický farár Bocko aj evanjelický diakon Levius. Cisárske vojsko umožnilo príchod katolíckym kňazom. Za Pikov-
ho povstania ostalo cisárovi verných len 16 richtárov poväčšine hornooravských a liptovských obcí, ostatní sa 
pridali k povstaniu. Po dedinách nastalo vyšetrovanie a strach.

1. februára 1675 sa konal súd nad povstalcami, ktorí sa pridali ku Gašparovi Pikovi a podieľali sa na rabovaní 
katolíckych fár. Zo Zubrohlavy (ex possessione Zubrohlava) súdili 12 mužov a mládencov za účasť na rabovačke 
trstenskej fary. 

V roku 1673 súdili v Bratislave 300 evanjelických kňazov. Väčšina sa pod hrozbou smrti obrátila na katolíc-
ku vieru, ostatní boli väznení, alebo odsúdení na galeje do Neapola.

Od potlačenia povstania Gašpara Piku nemali evanjelici právo verejnej bohoslužby. Tieto pomery vyvolali 
ďalšie povstanie uhorskej šľachty, ktorá bola prevažne evanjelického vyznania.

V septembri 1678 prišli na Oravu kuruci, vedení Imrichom Tekelim, ktorý ako chlapec v roku 1670 nočnou 
hodinou utekal z Oravského hradu pred cisárskymi vojakmi. Tekeli bol evanjelik, katolíkom opäť odobral kostoly 
a do nich ustanovil zas evanjelických kňazov. Jeho kuruci prenasledovali katolíckych kňazov, ktorých vyháňali 
z kostolov a väznili. 

Katolíkom v Zubrohlave a na okolí vysluhovali sviatosti oltárne v rokoch 1678-1680 poľskí misionári Kvas-
nicovský a Chmeľovský s nasadením vlastného života. Bohoslužby sa konali v dome richtára Juraja Draškoviča.

V polovici októbra 1680 obsadili Oravu zas cisárske vojská, ktorí vyhnali kurucov, dosadili katolíckych kňa-
zov a na obyvateľstve hornej Oravy páchali rôzne násilnosti. Po Orave sa potulovali skupiny povstaleckých kuru-
cov a cisárskych vojsk, labancov. Obe skupiny vyžadovali od obyvateľstva porcie a ožobračovali ho. Obyvatelia 
sa pred nimi ukrývali v hustých horách, žili v nepredstaviteľnej biede, ale utekať nebolo kde, všade sa potulovali 
ozbrojenci. 

Vojnové časy priali raz jednej, raz druhej strane. Oravu obsadzovali raz kuruci, raz cisárski labanci. V druhej 
polovici roka 1682 sa na severnej Orave zdržiavali kuruci, ktorí pod vedením rotmajstra Petróciho 2. októbra 
1682 prekročili hranice Uhorska a vtrhli až do Bialska, ktoré vyrabovali, napádali ľudí, sťali katolíckeho kňaza 
Kryštofa Jána Buriana, ktorý pred nimi utekal do bezpečia. Kuruci v počte 16 koruhví tam plienili, znásilňovali 
ženy a panny, zabili asi 40 mešťanov. Na faru v Námestove sa vrátil evanjelický kazateľ. Katolícky kňaz sa ukrýval 
v domoch veriacich katolíkov a v horách pod Babou horou, kde sa až do dnešných čias zachoval názov jedného 
potoka stekajúceho z Beskýd do Polhoranky „Kšenzny potok“, čiže Kňazov potok.

Imrich Tekeli sa spojil s Turkami, s ktorými sa pokúšal dobyť Viedeň. Kráľ Leopold I. stiahol všetky cisárske 
vojská na obranu Viedne, o pomoc požiadal aj poľského kráľa Jána Sobieskeho. Tekeliho a turecké vojská dva 
mesiace obliehali Viedeň, ale 12. septembra utrpeli pod hradbami Viedne porážku od spojenej kresťanskej ar-
mády, v ktorej bojovali vojská poľského kráľa Jána Sobieskeho, ako aj bavorského, lotrinského a saského kniežaťa 
a ďalších cisárových spojencov. 

4. októbra, takmer mesiac po porážke Turkov a Tekeliho, vtrhli na Oravu zadné voje poľského kráľa Jána 
Sobieskeho. Týmto oddielom velil Kazimír Sapieha, litovský hajtman (poľský kráľ Ján Sobiesky bol tiež pôvodom 
Litvan). Dobyli Oravský hrad, kuruckej posádke poodtínali hlavy a okolo hradu ich narazili na koly. Potom sa roz-
pŕchli sa po Orave, kde pálili, lúpili, vraždili. Obilie v sýpkach ľahlo popolom. Vypálili Tvrdošín, Trstenú, Ústie, Ná-
mestovo a okolité dediny, ktorých na Orave napočítali 27. Medzi vydrancovanými dedinami bola aj Zubrohlava. 
Z Trstenej ukradli aj zázračný obraz Panny Márie, ku ktorému kresťania zo širokého okolia oddávna konali púte 
aj v časoch evanjelických. 

Po porážke Turkov cisárske vojská znovu obsadili územie Slovenska, aby potlačili kurucké povstanie. Obsa-
dili aj Oravu. Námestovskú faru s filiálkami začali spravovať katolícki kňazi. V nasledujúcich rokoch bola na Orave 
hrozná bieda. Usadlosti boli úplne vydrancované, na jar nebolo čo siať. Následkom vyššie uvedených hrozných 
udalostí ostala aj v Zubrohlave obsadená iba jediná celá raľa (asi 4 domy) a z druhej rale iba jeden biedny dom 
a obhospodarovaná len jedna raľa. O pomeroch, aké vládli na Orave, si môžeme urobiť úsudok z listu Tvrdošín-
čanov, ktorým sa obrátili na Oravské panstvo v nádeji, že im odpustí, alebo zníži poplatky. V liste písali, že počas 
vpádu Litvanov o všetko prišli a po odchode Litvanov ich zas zaťažilo kvartírovaním a neznesiteľnými porciami 
cisárske vojsko. Vojaci používali ich kone na svoje potreby, kuruci im viackrát zajali dobytok. Aj Zubrohlava 
upadla z rovnakých dôvodov, ako Tvrdošín, pre Litvanov a pre ťarchy, ktoré znášala s ubytovaním a vydržiavaním 
cisárskeho vojska. 

Zubrohlavské šoltýstvo bolo na predaj. Nebolo vypálené, ale také biedne, že jeho majetok sotva stačil 
na každodennú obživu. Preto zubrohlavskému richtárovi odložili platenie poplatkov na lepšie časy. Pod Babou 
horou vypukol hlad a bieda. Dobytok postihli choroby, na to prišli počas žatvy veľké dažde a nakoniec veľká 
povodeň. 

Zbedačené obce sa obracali na Oravské panstvo so žiadosťami o zníženie alebo odpustenie poplatkov. 
V roku 1688 bol vydaný nový urbár, nazvaný „Urbarium renovatum“. Pri každej obci sa uvádza dôvod zníženia 
poplatkov. Pri Zubrohlave sa uvádza: „Per depopoulationem Lytvanicam“, čiže „pre vyľudnenie Litvanmi“. Na Orave 
sa zdržiavalo cisárske vojsko krutého generála Karaffu. 

Uhorský snem uzákonil dedičnosť uhorského trónu po meči, uhorská šľachta stratila právo voliť kráľa, posil-
nila sa moc katolíckej cirkvi. Tieto udalosti vyvolali novú nespokojnosť uhorskej, prevažne protestantskej šľachty. 
Vypuklo nové povstanie vedené Františkom Rákócim. 

Utrpenie spôsobené neustálymi vojnami s Turkami a povstaniami sa ešte neskončilo. V júni 1703 prekročil 
severné hranice Uhorska František II. Rákóczi, nevlastný Tekeliho syn a jeho kuruci obsadili Oravu. Spočiatku 
poddaní jeho povstanie vítali, lebo im sľuboval odpustenie daní. Obyvatelia Zubrohlavy znovu trpeli , museli vo 
svojich domoch ubytovať kurucov. Kuruci dobyli Oravský hrad, cisárske vojsko vyviezli na hranicu so Sliezskom. 

V novembri roku 1705 zasadal v Sečanoch výbor, ktorý rozhodoval o rozdelení kostolov a fár medzi katolí-
kov a evanjelikov. Námestovská farnosť mala 13 filiálok. Všetky ostali katolícke, iba Zubrohlavský kostol pripadol 
evanjelikom a bola tu zriadená evanjelická farnosť, pretože počet evanjelikov tu prevyšoval počet katolíkov. 
Zubrohlavská evanjelická farnosť mala slúžiť všetkým evanjelikom okolitých obcí. Prvým kazateľom zubrohlav-
skej evanjelickej farnosti sa stal Matej Klačáni, ktorý po štyroch mesiacoch odišiel do Nižnej a namiesto neho 
prišiel Ondrej Hrušovský. 

Súčasťou farnosti bola aj škola. V rokoch 1705/1706 bol v Zubrohlave rechtorom Michal Trstenský. V hor-
nooravských dedinách sa zdržiavali Rákociho kuruci. Strážili severnú hranicu, obávali sa, že od severu by Oravu 
mohli obsadiť cisárske vojská zo Sliezska, ktoré patrilo k Rakúsku. Strážili preto priechod cez Beskid. V Polhore 
si postavili strážny dom. 

Napriek rokovaniam a ústupkom kráľa Jozefa I., boje s Rákóciho povstalcami sa v lete roku 1706 obnovili. 
Ale obyvateľstvo Uhorska už bolo unavené z neustálych bojov. Od Rákociho sa postupne odvrátila šľachta, 
zemania, i obyčajný ľud. 

1. októbra 1706 bola vizitácia novej zubrohlavskej evanjelickej farnosti. Vykonal ju evanjelický superin-
tendent Daniel Krman, ktorý nám zanechal takýto opis zubrohlavskej evanjelickej farnosti: Kostol mal oltár 
s nádherným obrazom Panny Márie (!) s Ježiškom a nad ním obraz sv. Trojice. Mal i druhý oltár, odložený bokom. 
Kalich z kostola zobral námestovský katolícky farár so všetkými rekvizitami potrebnými na slúženie sv. omší, kle-
notmi kostola. Druhý kalich opatroval richtár, aby ho námestovský farár neodniesol. Pri kostole Zubrohlavčania 
stavali faru. 

Kostol mal tri zvony a dlh 130 toliarov. Superintendent prikázal viesť matriky, tlačené (katolícke) obrazy zo 
stien sňať a slušne uložiť. Veriaci si kostol neprestajne zveľaďovali, raz ako katolíci, inokedy ako evanjelici. Pri 
častých zmenách vždy museli niečo z kostola odkladať, čo nevyhovovalo raz jednej, raz druhej konfesii. Kazateľ-
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nica bola poškodená, prikázal ju opraviť a kúpiť nový kalich v Poľsku z najjednoduchšieho materiálu. Ku kostolu 
patrilo 13 klátov včiel. Včelstvá tu boli od založenia kostola, pretože bol potrebný vosk na výrobu sviec do kos-
tola. Výroba sviec bola povinnosťou kostolníka. Včelstvá darovali šoltýsi z obcí, patriacich ku kostolu. Boli usta-
novení noví kurátori kostola (správcovia kostolného majetku): Jakub Klinovský z Klina, Mikuláš Gallas zo Slanice, 
Juraj Kulaša zo Zubrohlavy a Ondrej Strapčák. Kurátori bdeli nad dodržiavaním cirkevných ustanovení, za ich 
porušovanie vyberali od veriacich pokuty a odvádzali ich do kostolnej pokladnice. Starali sa o cirkevný majetok, 
zabezpečovali prenájom alebo obrábanie farských pozemkov poddanými. Vyberali od farníkov dôchodky, čiže 
predpísané merice obilia, maslo, syry, kohúty atď. tak, aby ich farár nemusel vyberať po domoch sám. Starali sa, 
aby zubrohlavský kostol a škola, farár a rechtor mali dostatok dreva na zimu a všetko potrebné. Vizitátor Krman 
nariadil, aby každého mŕtveho sprevádzala na cintorín aspoň jedna osoba z domu. Kto neposlal ani jednu osobu 
na pohreb, bol pokutovaný jedným peniazom na kostol. Boli stanovené aj ofery pre pána farára: Na Vianoce, na 
Veľkú noc, na sv. Ducha a na hostinu, ktorá bývala v nedeľu po sviatku sv. Michala (29. septembra). Od pohrebu 
dieťatka, ak ho nepochovával pán farár sa platilo 5 grošov, od kázne jeden zlatý, od spevu a procesie tiež jeden 
zlatý (florén). Bola predpísaná koľada, za ktorú dávali z každého domu po mise ovsa, žita, klobásu, chlieb a pe-
niaze. Kto potreboval pána farára na druhú dedinu („cez pole“), musel si poňho poslať koňa. Rechtorovi platili od 
pohrebu 12 denárov a chlapcom miništrantom dávali turák od nosenia kríža. Od zvonenia platili po 12 denárov.

Rechtorovi dávali z každej rale jeden korec miešaného obilia a pol korca raže, ak bol zároveň organistom 
v kostole. Od každého chlapca (ktorý chodil do školy, E.K.), dávala rodina jeden zlatý a fúru dreva, na koľadu 
misku ovsa, bohatší aj klobásu a chlieb. Za pochovanie zomrelého bez obvyklých obradov platili pozostalí pokutu 
6 zlatých na kostol. V roku 1706 a nasledujúcich bol v Zubrohlave rechtorom Michal Greščík.

Kostolníkom bol Ondrej Biely. Za svoje služby kostolu (robenie sviec, posluhovanie počas obradov) užíval 
jednu roľu. Hrobárovi platili v zime i v lete po 5 peňazí od vykopania a úpravy hrobu a za zvonenie mohol užívať 
jednu kostolnú roľu. Počas búrky sa malo nielen zvoniť, lebo sa verilo, že zvony rozháňajú búrku, ale aj prísť do 
kostola.

Kto by sa od tejto cirkvi odštepoval k cudzej (rozumej katolíckej), toho mali kurátori potrestať. Kurátori prisa-
hali pred celým cirkevným spoločenstvo, že svoje povinnosti budú dôsledne vykonávať.

3. augusta 1708 v bitke pri Trenčíne porazili cisárske vojská povstaleckých kurucov. Cisárska armáda postu-
povala na východ a čistila hornaté kraje od kurucov. Mestá a dediny si vydýchli, pretože cisárske vojská trochu 
lepšie dodržiavali disciplínu, ako povstalci. 

Napriek tomu, že zubrohlavský kostol bol evanjelický, katolícky kaplán námestovskej farnosti Severín Steblín-
sky zo Živca poručil na organ do kostola 10 imperialov. Severín Steblínsky zomrel v Živci 24. januára 1706. V  
zubrohlavskom kostole si pravdepodobne dobre rozumeli katolíci, aj evanjelici. Nezachovali sa žiadne zmienky 
o tunajších sporoch katolíkov a evanjelikov, ako v iných farnostiach.

8. septembra 1709 prešiel zubrohlavský kostol do rúk katolíkov, evanjelická farnosť tu bola zrušená a zub-
rohlavský kostol sa vrátil ako filiálka k námestovskej katolíckej farnosti. V Námestove bol farárom Pavol Filovič. 
Ondreja Hrušovského zo zubrohlavskej fary vyhnali. Od tých čias Zubrohlavčania spolu s ostatnými hornoorav-
čanmi ostali katolíkmi.

Povstanie Františka Rákóciho sa skočilo 1. mája 1711 mierovou zmluvou, uzavretou v Satu Mare v Rumun-
sku. Po viac ako 100 rokoch nastal konečne pokoj. V roku 1712 Oravské panstvo vydalo nový urbár.

V Zubrohlave boli podľa súpisu z roku 1712 pre daňové účely spísané len dve plne obývané usadlosti (asi 
8 domov), osevnej plochy bolo na 50 bratislavských meríc a lúk na 6 vozov sena. Chudobní obyvatelia obce si 
zarábali nosením plátna na chrbtoch do vzdialených stolíc Uhorska. Predávali najmä v miestach, kde v letných 
mesiacoch chodila mládež za prácou počas žatvy.

Oravské panstvo na opustené usadlosti priviedlo nových osadníkov zo svojich panstiev. V roku 1715 žilo 
v Zubrohlave už 105 rodín, z toho na šoltýstve 35 rodín a na sedliackych raliach 70 sedliackych rodín. Osevná 
plocha sa zväčšila na 2026 korcov zrna a lúky na 163 vozov sena. Novým richtárom v obci bol Juraj Draškovič 
alias Kulašša. 

V auguste prišiel na Oravu belehradský biskup Lukáš Natali, ktorý po dedinách krstil ľudí, birmoval. Po-
sväcoval kostoly a zvony, postavené katolíkmi, ale i tie, ktoré odňali protestantom. Orava nevidela katolíckeho 
biskupa okolo 150 rokov, preto sa mu katolíci veľmi tešili a na birmovku nosili deti ešte vo vankúšoch. Posvätil 
aj evanjelický kostol v Zubrohlave. V roku 1715 k námestovskej fare patrila Zubrohlava s kostolom a dediny bez 
kostola: Jasenica, Vavrečka, Klin, Slanica, Bobrov. Ostatné dediny – Rabča, Rabčice, Polhora a Sihelné, patrili 
k samostatnej rabčickej farnosti. Farárom v Námestove bol Jakub Jurčák, ktorý tu pôsobil až do roku 1755. 

V roku 1716 postihli oravské dediny studené roky, ktoré súdobá literatúra označuje ako „zamrznuté roky“. 
Studené počasie zachytil živiecky starosta Komoniecki: „ Ešte aj 13. marca bola neznesiteľná zima, napadli veľké 
snehy, ani v apríli ešte nemohla rásť tráva, dobytok po predchádzajúcom chudobnom roku trpel hladom. Snehy 
ledva zliezli v máji, jar bola veľmi neskorá. Stromy kvitli až na Jána (24. júna), ovsy od pľuští vymokli a zbeleli, ka-
pusty od zimy očerveneli. 13. augusta napadol sneh, pretrvávalo chladné počasie. Ľudia sa v kostoloch modlili za 
dobrú úrodu. Na jar siali koncom mája a začiatkom júna, v jeseni ešte nedozretý ovos zapadol snehom. Neurodil 

sa dokonca ani ľan, nebolo oleja. V septembri ľudia lopatami odhadzovali sneh, vyberali spod neho biednu úrodu. 
Čo sa podarilo zobrať, bolo zelené, múka a chlieb z takéhoto zbožia boli zelené až čierne“. 

Z oravských dedín začali úteky do teplejších, južnejších krajov. Do roku 1718 sa zo Zubrohlavy odsťahovalo 
23 rodín. Všetky rodiny sa sťahovali do okolia Pešti a Budy (v súčasnosti Budapešť v Maďarsku). K tomu požiar 
v júli 1718 zničil štvrtinu nedávno vybudovanej dediny. Do roku 1720 ušli ďalšie rodiny. V oravských dedinách 
nastala nepredstaviteľná bieda. Mládež z dedín hornej Oravy odchádzala od jari do jesene na poľnohospodárske 
práce do južnejších krajov Uhorska, aby odtiaľ priniesli poživeň pre rodiny. 

V roku 1728 už obyvatelia Zubrohlavy spolu s obyvateľmi okolitých obcí obchodovali v južných krajoch 
Uhorska aj s plátnom, ktoré s úspechom predávali. Najskôr nosili plátno na predaj na vlastných chrbtoch, v roku 
1751 už podľa daňového súpisu chovali 49 koní, z nich 44 využívali na dovoz plátna. Obchod s plátnom prinášal 
dedinám zisk. Plátno malo taký veľký odbyt, že už v tom čase ho tunajšie dediny nestačili vyrábať. Preto Zub-
rohlavčania, Slaničania, Námestovčania a Bobrovčania chodili kupovať plátno do Oravky pod Vlčkom (dnešný 
Podwilk), ako vyplýva zo sporu Zubrohlavy a Bobrova o farnosť.

Zubrohlavčania už v roku 1754 začali z peňazí zarobených predajom plátna stavať namiesto doterajšieho 
dreveného kostola nový, murovaný kostol. Dostavali ho v roku 1761, hoci bol ešte bez veže. O dva roky, v roku 
1763 žiadali o povolenie postaviť aj faru. Zamýšľali požiadať o zriadenie vlastnej farnosti. Vlastnú farnosť do-
siahli v roku 1770 s pomocou svojho rodáka na biskupskom stolci v Nitre Jána Gustínyho Zubrohlavského. V tom 
čase Orava patrila do nitrianskej diecézy, až v roku 1776 bola pričlenená k novovzniknutej Spišskej diecéze.

Prvým farárom katolíckej zubrohlavskej farnosti sa stal rodák z obce, syn richtára Jána Černika, Ondrej 
Černik. K zubrohlavskej fare bol rozhodnutím vyšších cirkevných orgánov pričlenený Bobrov. V jednej farnosti 
boli do roku 1791, keď Bobrov požiadal o vlastnú farnosť a k zubrohlavskej fare bola pričlenená dedina Klin. 
V spoločnej farnosti zotrvali obe obce až do roku 2007, keď sa konečne obyvateľom Klina podarilo zriadiť si 
samostatnú farnosť.

Aby dosiahli vyššiu kvalitu domáceho plátna, začali sa v dedinách stavať farbiarne a mangle. Vo farbiarňach 
sa farbilo indigom a po vyschnutí a naškrobení sa plátno vyhladilo mangľovaním. V Zubrohlave vznikla farbiareň 
s mangľom v roku 1788. Založil ju Jozef Kunst židovského pôvodu, ktorý tu prišiel ako mladý farbiar zo Sliezska. 
V Zubrohlave konvertoval na katolícku vieru a oženil sa so židovkou Annou Máriou Volfovou, ktorá tiež prestú-
pila na katolícku vieru. Ich najstarší syn Jozef sa stal biskupom v Košiciach a neskôr arcibiskupom v Kaloči.

Doba rozkvetu plátenníctva sa nazýva „aurea aetas“, zlatou dobou plátenníctva. Zubrohlavskí plátenníci ob-
chodovali po celom Uhorsku, v krajinách Balkánu, v Carihrade (dnes Istanbul v Turecku), dokonca aj v Alexandrii 
a Káhire v severnej Afrike a v krajinách Blízkeho východu, od Bejrútu v Libanone až po Jeruzalem a Betlehem.

Táto doba plátenníctva trvala až do prvej svetovej vojny, ktorá vypukla v roku 1914. Bolo to obdobie 
rozkvetu obcí, výstavby honosných murovaných plátenníckych domov na spôsob zemianskych kúrií. Mnohé 
z týchto domov pretrvali až do súčasnosti, pravda, upravené na súčasné podmienky bývania. Dnes by už nikto 
nepoznal, že pod novými fasádami sa ukrývajú domy bohatých plátenníkov z polovice 19. storočia. Na mieste 
iných sa nachádzajú nové stavby. Z polovice 19. storočia pochádzajú aj kamenné sochy. Na cintoríne ústredný 
kríž, povyše kostola socha sv. Jána Nepomuckého, na konci obce socha Panny Márie s Ježiškom, pri kostole 
dve sochy prenesené z plátenníckych hrobov na cintoríne, socha bolestnej Panny Márie a socha sv. Anny. Me-
dzi farou a kostolom sa nachádza socha prenesená zo Slanice pred jej zatopením vodami Oravskej priehrady. 
Aj túto sochu dal postaviť slanický plátenník Holmik. Kaplnka pred cintorínom pochádza z roku 1802.

Pred prvou svetovou vojnou bohatí plátenníci predávali svoje domy a usadzovali sa na miestach, kde mali 
svoje sklady tovaru, ktoré premenili na obchody. Zubrohlavčania ostávali v rôznych miestach Maďarska, ale 
najviac v Sedmohradsku v Rumunsku. Ich domy si kupovali obyvatelia spišských obcí z okolia Jurgova a Čarnej 
gury v Malopoľsku. 

Do roku 1912 na mnohých miestach Uhorska zomrelo 72 zubrohlavských plátenníkov, od 12- ročných 
chlapcov po mužov dospelého veku. V prvej svetovej vojne padlo 14 Zubrohlavčanov. V rôznych krajinách Eu-
rópy ostalo žiť 111 obyvateľov. V rôznych dedinách a mestách Slovenska 65 obyvateľov. Najviac obyvateľov sa 
vysťahovalo za prácou do Spojených štátov amerických, podarilo sa zistiť 301 obyvateľov obce. Zhruba za 50 
rokov zo Zubrohlavy ubudlo 477 obyvateľov. Migrácia obyvateľov bola obrovská.

Vojaci, ktorí sa vrátili zo zajatia a z bojov, našli po vojne svoje rodiny zúbožené. Muži boli narukovaní vo vojne, 
doma ostali len ženy, deti a starci. Aj to málo, čo sa im podarilo dopestovať na poli, im zrekvirovali pre potreby 
vojny. Jediní, ktorí neutrpeli, boli obyvatelia židovského pôvodu, obchodníci a tak sa hnev mužov obrátil proti nim. 
Ale nie proti všetkým. V Zubrohlave vojaci vyrabovali jednu židovskú rodinu, druhú nechali na pokoji. Domáci túto 
rodinu obhájili, že počas vojny pomáhala chudobným.

Keď sa vojna skončila, dedina sa vo svojom vývoji vrátila o 200 rokov dozadu. Rakúsko – uhorská ríša sa 
rozpadla, vznikli nové štáty, medzi nimi hranice. Plátenníkom pre potreby vojny zrekvirovali tovar. Pre mužov 
nebolo práce, skončili sa časy dostatku. Aby ich rodiny prežili, uchádzali sa o prácu v zahraničí. V roku 1923 
odchádzali na práce do baní v Tatabáni v Maďarsku, v tridsiatych rokoch do Belgicka, Francúzska. Ženy, ktorým 
sa nepodarilo zamestnať v okolí, odchádzali slúžiť do Čiech.
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zásoby v obchode s potravinami, alebo sa občerstviť v reštaurácii. Prešli sme sa časťou novej obce, ktorá vznikla až 
v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. 

Do konca druhej svetovej vojny bola prvým domom v dedine fara s kostolom. Naša nenáročná oddychová 
trasa s malým prevýšením (cca 30 metrov) merala okolo 6 kilometrov.

Pešia trasa ku kaplnke Panny Márie v lese Kýčera
Túto trasu začneme pri kostole sv. Petra a Pavla, ktorého opis sa nachádza pri trase číslo 1. Pokračuje-

me chodníkom okolo hlavnej cesty asi 50 metrov. Prídeme k soche sv. Jána Nepomuckého, ktorú dal postaviť 
plátennícky kupec a veľkoplátenník Jozef Kovalčík v roku 1867 na slávu tohto českého mučeníka, patróna vôd 
a pltníkov. Štyri lipy okolo sochy majú viac ako 100 rokov a boli vysadené na počesť rakúsko-uhorskej cisárovnej 
Alžbety (Sissy) po jej zavraždení. 

Vedľa sochy sv. Jána Nepomuckého sa nachádza murovaná budova, ktorú dal krátko po roku 1873 postaviť 
notár a richtár Matej Tomaštík. Budovu neskôr odkúpil urbariát pre potreby urbáru, školy a obce. Na dome sa na-
chádza freska od akademického maliara Ernesta Zmetáka. Pokračujeme okolo drevenice z polovice 19. storočia 
na Ulicu lazovú. Hneď na prvom dome vpravo sa nachádza pamiatka z bývalej plátenníckej drevenice, drevená 
plastika, ktorá bola umiestnená pod strechou domu, teraz sa nachádza v zasklenej nike domu Alojza Štureka. 

Pokračujeme Ulicou lazovou. Asi po 200 metroch prídeme k odbočke vľavo, za ktorou stojí malá stĺpová 
kaplnka s drevenou soškou sv. Trojice. Na konci dediny pokračujeme upravenou poľnou cestou stále na sever asi 
1200 metrov až k rázcestiu, na ktorom odbočíme vľavo. Prišli sme k ohrádke medzi stromami, uprostred ktorej 
stojí misijný kríž, ktorý tu bol prenesený od kostola. Na lavičkách si môžeme oddýchnuť, rozjímať za šelestu stro-
mov, prípadne sa občerstviť a pokračujeme ďalej do kopca na sever smerom k Babej hore. Stojí za to na chvíľu 
sa zastaviť a obzrieť sa za seba, pretože sa nám postupne otvárajú nádherné výhľady: na juhozápade na pohorie 
Magury, na juhu na majestátne Západné Tatry – Roháče a pred ním pohorie Skorušiny. Keď vyjdeme trochu 
vyššie, otvorí sa nám aj výhľad na Oravskú priehradu s ostrovmi uprostred.

Keď sa pozrieme na mladý les vpravo, ten rastie na mieste polomu z roku 1987. Až k Bobrovu sa okrajom 
tohto lesa tiahli nemecké zákopy druhej svetovej vojny. Po vojne boli tieto lesy plné mŕtvych tiel nemeckých 
a sovietskych vojakov, tu stál front. V zákopoch zamrzli mladí nemeckí vojaci v marci 1945, ešte len 15- 17 ročné 
deti. Po prechode frontu tu obyvatelia nachádzali ruských a nemeckých vojakov. Stále pokračujeme miernym 
stúpaním.

Cesta nás asi po 1200 metroch od kríža priviedla zákrutou ku kaplnke na vrchu Kýčera. Kaplnka bola po-
stavená v roku 1991 na mieste starej stĺpovej kaplnky. Obraz zo starej kaplnky sa nachádza na priečelí novej. 
Toto miesto sa od dávna tešilo veľkej úcte, malo akési magické čaro. Tu sa stretávali zberači čučoriedok a húb, 
ktorí sa rozišli po lese. Cestou z dediny priniesli kvety do vázy, keď sa vracali späť, tu sa pomodlili za dobrý zber, 
oddýchli si, až potom sa pobrali domov.

Vedľa kaplnky sa na veľkom priestranstve nachádza prístrešok pre turistov, v ktorom si možno naklásť oheň, 
opiecť slaninku či klobásku, ukryť sa pred dažďom. V súčasnosti toto miesto radi využívajú mladí ľudia na stanova-
nie v prírode. Z tohto miesta je krásny výhľad na Babiu horu, kráľovnú Beskýd.

Z priestranstva pri kaplnke štartujú preteky v behu s názvom Beh zubrohlavským chotárom, ktorý organizu-
jú mladí nadšenci behu začiatkom septembra. Každý rok v nedeľu na sviatok Panny Márie okolo 15. septembra 
tu prúdia zástupy ľudí na Dožinky, aby sa pri kaplnke, v božej prírode poďakovali Pánu Bohu za úrodu. 

Keď sme si oddýchli v prístrešku, môžeme cestou pokračovať smerom k Babej hore, ktorú máme pred sebou 
až ku kostolu do Rabčíc, tam nastúpiť na autobus a vrátiť sa do Zubrohlavy.

Ak sa rozhodneme vrátiť sa do Zubrohlavy, od kaplnky sa nevrátime tou istou cestou, ale vraciame sa kra-
jom lesa až na vrch Kýčera. Okrajom lesa môžeme zbierať huby, čučoriedky, neskôr černice. Asi po 400 metroch 
natrafíme na malý pamätníček, ktorý po druhej svetovej vojne postavili vďační obyvatelia obce za záchranu 
života počas vojny. Na najvyššom bode Kýčery v nadmorskej výške 803 m sa nám otvoria nádherné výhľady 
na juh – Západné Tatry, na pohorie Magury. Ak zostúpime ďalších asi 200 m na kraj Kýčery, máme pred sebou 
celú Oravskú kotlinu ako na dlani. Od severu vidíme celú cestu na Rabču na hranice s Poľskom, Námestovo 
s Oravskou priehradou a priľahlé dediny. Na tomto mieste vpravo sa nachádzala v minulosti zemľanka, v ktorej 
po skončení druhej svetovej vojny našli mŕtvych ruských a nemeckých vojakov.

Ďalej zostupujeme širokou poľnou cestou, ktorá v minulosti slúžila ako výhon na vyháňanie dobytka na spo-
ločnú pašu v horách. Vľavo sa nachádzajú budovy poľnohospodárskeho družstva, ktoré obhospodaruje pozemky 
zubrohlavských vlastníkov. Zaoberá sa chovom hovädzieho dobytka, preto tu možno uvidieť stádo s pastierom. 
Po 800 metroch zostúpime celkom do dediny a po ďalších cca 500 metroch prídeme na križovatku ulíc Výho-
novej a Vyšnej. Práve tu sa v minulosti nachádzali domy najbohatších plátenníckych rodín Kovalčíkovcov. Jeden 
z nich – bývalý plátennícky a richtársky dom Vendelína Kovalčíka ešte stojí skoro v pôvodnom stave, druhý bol 
už najmenej trikrát prebudovaný, naposledy v roku 2016. Pod domom sa nachádzali rozľahlé pivnice na zemiaky, 
ale aj kováčska vyhňa. Ku kúrii patril veľký dvor a rozsiahle hospodárske budovy. Dnešné stavby kopírujú bývalú 
hospodársku zástavbu pozemku.

Na začiatku druhej svetovej vojny, keď došlo k rozbitiu Československej republiky, odchádzali mladí ľudia 
na práce do Nemecka. Pracovali tam v zeleninárstvach, v lesoch. Z chotára našej obce prekvapení obyvatelia 
zaznamenali útok nemeckej armády na Poľsko. Cez vojnu z dedín odviezli židovské rodiny do koncentračného 
tábora v Osvienčime, kde zahynuli. Koncom druhej svetovej vojny sa v lesoch nad dedinou odohrali kruté boje 
nemeckej a ruskej armády. Dedina bola obsadená nemeckým vojskom, obyvatelia od januára do apríla prežívali 
v pivniciach. Pri prechode frontu zhorelo 20 domov a hospodárskych stavieb, 139 domov a hospodárskych bu-
dov bolo zničených úplne, alebo čiastočne. Strelami bola poškodená nová škola, fara aj kostol.

V zubrohlavskom chotári padlo 43 vojakov a dôstojníkov Červenej armády. Z lesov nad dedinou po precho-
de frontu odvážali gazdovia na vozoch padlých vojakov oboch armád.

Po vojne pokračovala výstavba Oravskej priehrady, kde si muži našli prácu. Pred zaplavením územia sa 
v Slanických boroch smerom k Zubrohlave ťažila rašelina. Začalo sa s budovaním nových závodov v Námestove, 
v Trstenej. Veľmi ťažko dopadli na rodiny povinné kontigenty, keď časť svojej úrody museli povinne dodávať na 
verejné zásobovanie za minimálne ceny. Ešte ťažšie prežívali kolektivizáciu, keď do poľnohospodárskych druž-
stiev museli združiť nielen pôdu, ale aj kravy.

Napriek tomu najväčší rozmach obce nastal po druhej svetovej vojne. Obec bola takmer celá prebudovaná, 
drevené domy si obyvatelia obce nahradili murovanými domami. Počet obyvateľov sa zvýšil z 905 v roku 1948 
na súčasných 2276 obyvateľov, počet domov zo 188 v roku 1946 na 541 v roku 2011.

Od fary a kostola smerom na juh a juhovýchod vyrástla nová časť obce nazvaná Klinec, intravilán obce sa 
neustále rozširuje. 

Vychádzky po Zubrohlave

Pešia trasa ku chránenému areálu vtáctva
Zubrohlava je od Oravskej priehrady vzdialená asi 2,5 kilometra. Našu vychádzku začíname na hlavnej 

križovatke, z nej sa vyberieme na juh, cesta vedie priamo k slanickému kostolu uprostred jazera. Prechádzame 
novou časťou obce, ktorá vznikla po druhej svetovej vojne. Do tých čias tu nebolo ani jedného domu. Asi po 
20 minútach je pred nami lesné pásmo okolo priehrady. Bolo umelo vysadené v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia. Keď prejdeme asi 300 metrov pásma, ocitneme sa na brehu Oravskej priehrady, kde hniezdi niekoľko 
druhov vodného vtáctva. Oravská priehrada je aj dôležitou zastávkou migrujúceho vtáctva v jarných a jesenných 
mesiacoch, hlavne menší, Vtáčí ostrov. Keď sa nabažíme pokoja, žblnkotu vody a pozorovania vtáctva, vrátime 
sa lesnou alejou do dediny. 

Po príchode k prvým domom zameriame svoju pozornosť na vysoký komín, ktorý tu ostal ako pamätník 
po zubrohlavskej tehelni, ktorá od druhej svetovej vojny až do roku 1986 zásobovala tehlou celú hornú Oravu. 
V súčasnosti v areáli bývalej tehelne sídli firma Apiagra, známa v Európe aj za jej hranicami výrobou vzducho-
technických zariadení.

Tesne za areálom Apiagry odbočíme doprava a uličkou sa dostaneme na hlavnú cestu do Bobrova. Po ceste 
prejdeme asi 200 m smerom na Bobrov do súkromnej pekárne Plutinský, kde si môžeme kúpiť čerstvé pečivo 
a pokračujeme novou bobrovskou ulicou smerom ku križovatke. Asi po 200 m odbočíme doprava a krátkou 
uličkou sa dostaneme na Ulicu stará bobrovská, ktorá bola starou cestou do Bobrova. Asi po 200 metroch sa 
dostaneme k Ulici školskej, na odbočke doprava sa asi po 80 m dostaneme k budove základnej a materskej školy 
s telocvičňou, školskou jedálňou a krásne vybudovaným a upraveným areálom školy. 

Pokračujeme Školskou ulicou ku kostolu sv. apoštolov Petra a Pavla z roku 1761, postavenému v nesko-
robarokovom slohu. Je to najkrajšia najcennejšia kultúrna pamiatka obce. Pred severným vchodom do kostola 
sa nachádza hrob Jozefa Kunsta, zakladateľa zubrohlavskej farbiarne. Pomník mu dal postaviť jeho syn Jozef 
Kunst (1790-1866), ktorý dosiahol cirkevnú hodnosť košického biskupa a arcibiskupa v Kaloči. Vedľa západného 
vchodu do kostola sú dve sochy, z južnej strany socha sv. Anny a zo severnej strany socha bolestnej panny Márie, 
ktoré tu boli prenesené z cintorína a v roku 2000 vysvätené. 

V kostole sa nachádza organ- polychrómovaná drevorezba z prelomu 18. a 19. storočia, luiséz od nezná-
meho autora a nástenná krížová cesta, posvätená v roku 1923. Na severnej stene kostola sa nachádza neskoro-
baroková socha sv. Anny- polychrómovaná drevorezba z konca 18. storočia. Ostatné zariadenie kostola- hlavný 
oltár, oba bočné oltáre, krížová cesta, pochádzajú z roku 1901. Do kostola boli zakúpené od tirolskej dielne J. B. 
Purgera z Grodenu po požiari v roku 1901, keď bolo pôvodné zariadenie kostola úplne zničené.

Z kostola sa vyberieme na juh. Medzi farou a kostolom sa nachádza socha z pieskovca, ktorú dal postaviť 
plátenník Holmík zo Slanice. Do Zubrohlavy bola prevezená v roku 1952 pred zatopením Slanice Oravskou prie-
hradou. Okolo novej fary z roku 1991 prídeme asi po 300 m k cintorínu. 

Nachádza po pravej strane. Na cintoríne je najvýznamnejší hlavný kamenný kríž z roku 1855 z pieskovca, 
ktorý dal postaviť Matej Tomaštík mladší, potomok zámožnej plátenníckej rodiny. Oproti cintorínu vľavo sa nachá-
dza kaplnka blahoslavenej Panny Márie z roku 1802. Kaplnku postavili obyvatelia obce Zubrohlava z peňažných 
zbierok. Asi po 200 metroch sme znovu na križovatke, z ktorej sme začali našu vychádzku. Tu si môžeme doplniť 
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Pokračujeme vľavo Ulicou vyšnou na Ulicu potočnú. Zostúpime do doliny Bučkového potoka. Tu ešte 
takmer v pôvodnom stave stojí dom bývalého farbiara Jozefa Kunsta. Vpravo sa nachádza pekáreň, kde sa mô-
žeme zásobiť čerstvým chlebom a rôznymi druhmi pečiva.

Ulicou potočnou prídeme asi po 300 m k hlavnej ceste, môžeme si pozrieť niekoľko zachovaných dreveníc 
slanického typu. Naša vychádzka končí pri budove Obecného úradu, bývalej školy, postavenej v roku 1941.

Na tejto trase sme prekonali výškový rozdiel 179 metrov, prešli sme asi 5 kilometrov. Trasu tam a späť prej-
deme za 4 hodiny, ak sa nezdržíme dlhšie. 

Pešia vychádzka ku krížu „Rio de Klin“
Naša vychádzka začína v starej časti obce, pri Obecnom úrade. Odtiaľ sa vyberieme na most cez rieku Pol-

horanku. Naša trasa prechádza pomedzi dva bývalé panské domy, dve panské kúrie, ktoré panstvo prenajímalo 
ako kuriálne domy na obchodnú činnosť. V budove vpravo sa v súčasnosti nachádza kultúrny dom a pošta, vľavo 
je súkromný majetok.

Most bol postavený v roku 1970 z americkej výbavy Baily Bridge potom, čo v roku 1958 a v roku 1970 Polhoran-
ka podmyla kamenné základy dovtedajších mostov. Za mostom odbočíme vpravo, prejdeme okolo športového areálu 
s dvoma ihriskami a pokračujeme smerom k lesu Stankovka po poľnej ceste. Prechádzame na chodník, potom opäť na 
poľnú cestu a pokračujeme k motocrossovej dráhe. Od mosta sme prešli cca 1 km cesty. Prejdeme okolo dráhy a ide-
me poľnou cestou miernym stúpaním na západ ďalších cca 1000 m k vrcholu Stankovky, k areálu nazvanému „Rio de 
Klin“. Areál dostal názov podľa sochy Krista s rozpätými krídlami po vzore sochy z brazílskeho Ria de Janeiro. Po krát-
kom ale strmšom stúpaní sa dostaneme k areálu na vrchu Stankovky nazývanom Grapa v nadmorskej výške 797 m. 

Nachádzame sa na čarovnom, krásne upravenom mieste. Areálu dominuje socha Krista, ktorá je treťou 
kópiou na svete sochy v Riu de Janeiro v Brazílii. Je najvyššou sochou Krista na Slovensku. Má výšku 9,5 metra, 
váži 23 ton. Socha bola dokončená 1. mája 2008. Od tých čias sa areál na Grape nad Klinom stále zveľaďuje. 
K soche Krista pribudla socha pápeža Jána Pavla II, pribudli miesta na relax a oddychovanie pre dospelých, aj 
deti. Stojí za to zdržať sa dlhšie. Z areálu sú nádherné výhľady na Tatry, Magurku, na Oravskú kotlinu s Oravskou 
priehradou uprostred, na mesto Námestovo a na dedinky v okolí. 

Naspäť sa vrátime tou istou trasou okolo motocrossovej dráhy, alebo lesnou cestou cez les Stankovka. Keď 
prídeme k rieke Polhoranke, máme dve možnosti. Jedna je vrátiť sa tou istou trasou, druhá možnosť je prebrodiť 
rieku a vrátiť sa okolo budovy bývalého mlyna z roku 1930. V súčasnosti v budove sídli urbárske spoločenstvo 
obce. Okolo mlyna sa dostaneme na hlavnú cestu. Ak ešte vládzeme, pokračujeme asi 300 m smerom na Rabču. 
Tu na kraji lesíka, na rezervoári pitnej vody, sa nachádza socha Panny Márie s Ježiškom, ktorá tiež pochádza 
z polovice 19. storočia a je pamiatkou na plátennícku dobu obce.

Vrátime sa chodníkom okolo hlavnej cesty. Cestou sa môžeme občerstviť a nasýtiť v bare, nakúpiť si po-
traviny v potravinách a pred budovou obecného úradu obdivovať starú hasičskú striekačku. Vrátili sme sa na 
miesto, z ktorého sa začal náš výlet.

Na tejto trase sme prekonali 173 metrov nadmorskej výšky, prešli sme okolo 5 kilometrov. Trasu stihneme 
absolvovať aj výlet pre rodinu za pol dňa (cca 4 – 5 hodín).
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Przemiany Polskiej Orawy 
na przykładzie gminy Jabłonka
Premeny poľskej Oravy na príklade obce Jablonka

Transformation of Polish Orava  
based on the example of Jabłonka Commune

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian gospodarczych i społecznych na polskiej wsi, kształtowanych przez 
szereg różnych czynników, zjawisk i procesów. Wejście do Unii Europejskiej, zmiany ekonomiczne i polityczne 
spowodowały ich znaczną intensyfikację. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przemian Polskiej Orawy, 
jakie miały miejsce w ostatnim dziesięcioleciu na przykładzie gminy Jabłonka. Okres ten dla gminy Jabłonka to czas 
istotnych zmian. Przestrzeń gminy charakteryzuje się licznymi przekształceniami, na które znaczący wpływ ma 
w dużej mierze efektywność działań lokalnego samorządu, ale także mentalność społeczności lokalnej i atrakcyjne 
położenie. Przeobrażenia te widoczne są w postaci rozwoju takich dziedzin życia jak: turystyka, ochrona 
środowiska, ochrona zdrowia, kultura, komunikacja, gospodarka, sport, łatwo zauważyć także znaczną poprawę 
poziomu i jakości życia mieszkańców – co skutkuje szeroko pojętym, wielofunkcyjnym rozwojem Gminy Jabłonka. 

Posledné roky priniesli na poľskom vidieku veľa hospodárskych a sociálnych zmien, ktoré vznikli v dôsledku množstva 
rôznych faktorov, jedinečností a procesov. Vstup do Európskej Únie, ekonomické a politické zmeny spôsobili ich značné 
zintenzívnenie. Cieľom tohto článku je predstavenie zmien poľskej Oravy, ktoré sa uskutočnili v poslednom desaťročí na 
príklade obce Jablonka. Toto obdobie bolo pre Jablonku časom podstatných zmien. Výzor obce je charakteristický mnohými 
zmenami, na ktoré mala veľký vplyv efektivita miestnej samosprávy, ale tiež mentalita miestnej spoločnosti a atraktívna 
poloha. Tieto zmeny sú viditeľné v takich oblastiach  ako: turistika, ochrana životného prostredia, ochrana zdravia,  kultúra, 
komunikácia, ekonomika, šport, taktiež viditeľné zlepšenie úrovne a kvality života obyvateľov – čo spôsobuje v širšom slova 
zmysle multifunkčný rozvoj obce Jablonka.

Recent years have brought many economic and social changes in rural areas of Poland, shaped by a variety of 
factors, phenomena and processes. Accession to the European Union alongside the economic and political 
changes has intensified them significantly. The article will cover the issue of Polish Orava transformation over 
the past decade, based on the case of Jabłonka Commune. During the last ten years Jabłonka Commune has 
undergone some major changes. Communal space transformed due to not only the efficiency of the local 
government but also the mentality of the local community and attractive location. This metamorphosis can 
be noticed in the development of following areas: tourism, environmental protection, health care, culture, 
communication, economy and sports. It is clearly visible that residents’ quality of life improved significantly and 
that lead to the broadly defined multifunctional development of the Jabłonka Commune.
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Długie lata rozbiorów, surowe warunki klimatyczne, nieurodzajne gleby, a także epidemie i klęski 
głodu przyczyniały się do pogarszania sytuacji mieszkańców, którzy ponadto tracili świadomość naro-
dową, będąc na przemian pod wpływem Słowaków i Węgrów. Doprowadziło to do masowej emigracji 
Orawian, głównie w celach zarobkowych, na Węgry, do Prus i do Ameryki. W 1918 roku powstała Pol-
ska Rada Narodowa, która domagała się przyłączenia Orawy do ojczyzny. Pierwotnie miano przepro-
wadzić plebiscyt, jednakże ostatecznie o podziale Orawy zadecydowała Rada Ambasadorów w 1920 
roku. Do kraju powróciło wówczas czternaście wsi (w tym wsie obecnej gminy Jabłonka). W chwili 
wybuchu II wojny światowej cała Górna Orawa znów znalazła się w granicach państwa słowackiego. 
Po 1945 roku powróciła do Polski. W okresie powojennym nastąpił rozwój miejscowości na Orawie, 
rozbudowano infrastrukturę techniczną i społeczną oraz zelektryfikowano wszystkie wsie. 

ROZWÓJ GMINY JABŁONKA W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU
Ostatnia dekada dla gminy Jabłonka to czas istotnych zmian. Liczne przekształcenia i przeobra-

żenia widoczne są w każdym obszarze działalności samorządu i życia mieszkańców. Realizacja wielu 
przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych z roku na rok przyczynia się do poprawy standardów 
życia mieszkańców – co w efekcie skutkuje szeroko pojętym wielofunkcyjnym rozwojem gminy. 

Priorytetowym obszarem działalności gminy jest infrastruktura w zakresie ochrony środowiska. 
W ostatnich latach wybudowano ponad 180 km sieci kanalizacyjnej, a liczba budynków przyłączo-
nych do sieci kanalizacyjnej od 2006 roku wzrosła dwukrotnie i obecnie stopień skanalizowania gminy 
wynosi około 95%. Rozbudowywane i modernizowane są również istniejące oczyszczalnie ścieków. 
Działania te w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy środowiska zarówno po polskiej stronie 
granicy, jak i po słowackiej – z racji tego, że wszystkie rzeki z terenu Orawy spływają na teren Słowacji.

W zakresie ochrony środowiska Gmina Jabłonka od 2013 roku realizuje program „Demontaż 
i bezpieczne składowanie materiałów zawierających azbest z terenu województwa małopolskiego”, 
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi kra-
jami członkowskimi Unii Europejskiej. Z roku na rok usuwanych jest z terenu gminy coraz więcej 
materiałów zawierających azbest. Od początku realizacji programu (w latach 2013-2015) usunięto 
2 996,27 Mg tego niebezpiecznego materiału z 778 budynków. Szwajcaria pokryła 85% kosztów, 
a pozostałych 15% gmina Jabłonka. Mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów. 

Kolejnym priorytetowym obszarem działalności gminy są inwestycje w zakresie infrastruktury 
komunikacyjnej. Dostępność komunikacyjna jest jednym z ważniejszych elementów zaplecza infra-
strukturalnego. Inicjatywą gminy Jabłonka jest łączenie Orawy, dlatego też powstały drogi łączące 
orawskie wsie (Lipnicę Małą i Lipnicę Wielką oraz Podwilk i Zubrzycę Dolną). Zbudowano i zmoder-
nizowano wiele kilometrów dróg gminnych i mostów. Sukcesywnie dokonywana jest modernizacja 
i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego. Dodatkowo budowane są również chodniki dla bezpie-
czeństwa i komfortu mieszkańców. 

Fot. 1. Oczyszczalnia ścieków w Podwilku (fot. z arch. UG Jabłonka)

Gmina Jabłonka jest malowniczym regionem położonym w powiecie nowotarskim wojewódz-
twa małopolskiego. Stanowi centralną część Górnej Orawy – krainy położonej pomiędzy pasmem 
Tatr a Babią Górą. Ponad połowę powierzchni gminy Jabłonka stanowią lasy. Dodatkowo w swoich 
granicach skupia cenne elementy naturalnego środowiska przyrodniczego, a w jej sąsiedztwie znaj-
duje się Jezioro Orawskie. Warto także dodać, że pewnym ewenementem jest położenie Jabłonki 
w zlewisku Morza Czarnego. Dodatkowo ciekawa i bogata historia, zachwycający folklor oraz go-
ścinni mieszkańcy zapewniają wyróżnienie tej orawskiej gminie. 

Ostatnie lata przyniosły bardzo wiele znaczących zmian gospodarczych i społecznych na pol-
skiej wsi, kształtowanych przez wiele różnorodnych czynników, zjawisk i procesów. Zmiany poli-
tyczne, ekonomiczne, wejście do Unii Europejskiej spowodowały ich znaczącą intensyfikację (Bań-
ski, 2005). Również dla gminy Jabłonka ostatnia dekada była znaczącym okresem. Miały tu miejsce 
liczne przeobrażenia, które widoczne są w każdej sferze działalności samorządu i życia mieszkań-
ców. Prężny rozwój gminy Jabłonka zawdzięczamy odpowiedniemu zarządzaniu oraz umiejętnemu 
wykorzystywaniu Funduszy Europejskich. Realizacja licznych projektów zdecydowanie wpłynęła na 
poprawę warunków bytowych mieszkańców. 

RYS HISTORYCZNY
Szczegółowy opis historii regionu Orawy przedstawił w 2012 roku – na kartach publikacji 

„Jabłonka – stolica polskiej Orawy” – Jan Łabus, w artykułach „Zarys dziejów Orawy” i „Początki 
Jabłonki”. To kompendium wiedzy o historii tego orawskiego regionu; jednak w niniejszym opraco-
waniu ukazany został jedynie zarys dziejów Górnej Orawy, wpisanej w losy Polski, Węgier, Austro-
-Węgier i Słowacji.

Historia gminy Jabłonka jest nieodłączną częścią historii Górnej Orawy, do której należy. Ba-
dania archeologiczne wykazały, że najstarsze ślady pobytu ludności na badanym terenie pocho-
dzą z epoki paleolitu. Krainę tę u schyłku neolitu przemierzały także ludy koczownicze, o czym 
świadczą znaleziska z okolic Jabłonki, Podwilka i Zubrzycy. Do połowy XVI wieku północna Orawa 
pokryta była lasami i puszczami, przerywana naturalnymi polanami i halami górskimi. Tędy bowiem 
przebiegały stara rzymska droga od Trenczyna przez Twardoszyn na północną stronę Beskidów 
w kierunku Krakowa oraz drugi szlak, prowadzący przez słowacką Półhorę w kierunku Żywca, co 
odgrywało znaczącą rolę w rozwoju tej krainy. Na przełomie XV i XVI wieku dotarli tu Wołosi, któ-
rzy wprowadzili swoje zwyczaje pasterskie i prawo wołoskie, na podstawie którego lokowane były 
wsie. Rozwój stałego i trwałego osadnictwa nastąpił w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie 
XVII wieku, kiedy to Thurzonowie objęli Zamek Orawski i przystąpili do akcji kolonizacyjnej Górnej 
Orawy. W tym okresie powstały prawie wszystkie wsie górnoorawskie; sprzyjały temu: napływ 
ludów pasterskich (Wołosi) oraz uchodźstwo chłopów z ziem polskich. W przypadku Górnej Orawy 
decydujące znaczenie miał ten drugi czynnik. Ulgi w czynszach, długie okresy wolnizny przyciągały 
chłopów z dóbr: żywieckich, oświęcimskich, zebrzydowskich oraz Podhala i Śląska Cieszyńskiego. 
Osady zakładane były na przydzielonych łanach leśnych, na surowym korzeniu. Wykorzystywane 
były wyżej położone śródleśne polany. Początkowo podstawą utrzymania osadników była hodowla 
– głównie owiec. W miarę przyrostu ludności, napływu nowych osadników miało miejsce dalsze 
karczowanie lasu i powiększanie pastwisk. Bardzo trudne warunki egzystencji, lata nieurodzaju, epi-
demie, zamieszki czy walki religijne przyczyniły się do tego, że pewna część ludności Górnej Orawy 
wywędrowała na południe w celu poszukiwania lepszych warunków bytu.

Pierwszą osadą na Górnej Orawie była Jabłonka. Po raz pierwszy pojawiła się w orawskim reje-
strze podatkowym w 1566 roku, jako ,,noviter erecta possessio non est connumerata”, niepodlega-
jąca żadnym poborom ani świadczeniom. Od początku stanowiła swoiste centrum administracyjno-
gospodarcze Górnej Orawy i odgrywała istotną rolę na pograniczu polsko-węgierskim.
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tystycznego jest istotą działalności OCK. Orawskie Centrum Kultury powstało w ramach projek-
tu „Centrum Kultury Górnej Orawy” realizowanego we współpracy z miastem Trstená w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka. W obiekcie 
znajduje się wielofunkcyjna sala widowiskowo-konferencyjna na 350 osób ze sceną i zapleczem. 
Sala dysponuje profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem oraz sprzętem multimedialnym, jest 
przystosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajdują się również sale 
warsztatowe dla dzieci i młodzieży, przystosowane do różnorodnych zajęć. Orawskie Centrum 
Kultury otworzyło nowe perspektywy dla rozwoju życia kulturalnego Orawy, można powiedzieć: 
uwolniło energię twórczą, a przez nią nowe przestrzenie kultury i wiedzy. Dla dzieci i młodzieży 
prowadzone są warsztaty artystyczne, działa Klub Orawskiego Artysty, gdzie spotykają się wszyst-
kie pokolenia twórców z terenu Orawy, działa także Młodzieżowy Klub Filmowy. Organizowane są 
różnego typu wystawy i prezentacje oraz realizuje się wiele cyklicznych imprez: Orawskie Kolędo-
wanie, Orawski Moj, Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie, Orawa Dzieciom Afryki, Orawski Dzień 
Dziecka, Świętojańskie Zwyki, Orawskie Lato, Kiermasz Orawskiej Sztuki, Małolipnickie Grzybobra-
nie, Festiwal Piosenki Religijnej „Stabat Mater”, Mikołajki, Orawski Opłatek oraz konkursy. 

Rozwój oferty kulturalnej obejmuje również otwarcie w 2010 roku Orawskiej Biblioteki Pu-
blicznej w nowej lokalizacji: w historycznym Domu Ludowym w Jabłonce. OBP posiada bogaty za-
sób materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej i nie tylko. Orawska Biblioteka Publiczna to 
nie tylko punkt wypożyczania książek czy czytania prasy, ale także miejsce, w którym tętni życie 
kulturalne. Miejsce, w którym działa się na rzecz upowszechniania i rozwoju czytelnictwa, książ-
ki i rozwoju słowa poprzez organizacje licznych konkursów, warsztatów, spotkań oraz wydawanie 
pozycji książkowych. Biblioteka, podążając za postępem technologicznym, aktywnie wprowadza 
nowoczesne technologie w swoją działalność – w pełni już skomputeryzowaną. W ostatnim czasie 
również jako pierwsza w powiecie nowotarskim przystąpiła do platformy zapewniającej czytelni-
kom możliwość korzystania z e-booków, a zatem i czytania bez konieczności wychodzenia z domu. 
Stosunek środowiska do biblioteki jest pozytywny, wzrasta poziom czytelnictwa i zainteresowanie 
książką.

Gmina Jabłonka w poprzednich latach znacząco powiększyła swoją bazę sportową o kolej-
ne obiekty. Powstały m.in. cztery boiska – Orliki, trzy boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, 
przyszkolne place zabaw, sale sportowe oraz kryta trybuna na stadionie sportowym w Jabłonce. 
Dostępność profesjonalnych obiektów sportowych ma korzystny wpływ na dzieci i młodzież, jest 
czynnikiem motywującym do aktywności fizycznej. Dodatkowo organizowane imprezy sportowe 
zapewniają młodzieży i dzieciom możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, pogłębiają spor-
towego ducha i jednocześnie integrują wszystkich mieszkańców.

Fot. 3. Gminne Przedszkole Samorządowe w Jabłonce 
(fot. arch. UG Jabłonka)

Fot. 4. Wnętrze w Gimnym Przedszkolu 
Samorządowym (fot. UG Jabłonka)

W trosce o zdrowie mieszkańców powstało wielofunkcyjne Orawskie Centrum Zdrowia. Jest 
największym ośrodkiem związanym z ochroną zdrowia w gminie Jabłonka i powstało w celu uła-
twienia mieszkańcom Orawy dostępu do opieki zdrowotnej i podniesienie jej jakości. W obrębie 
ośrodka, poza podstawową opieką medyczną, funkcjonują liczne poradnie specjalistyczne (chirur-
giczna, dla dzieci zdrowych i chorych, ginekologiczna, kardiologiczna, ortopedyczna, neurologiczna, 
stomatologiczna) oraz gabinety: gabinet położnej, gabinet medycyny szkolnej, a także gabinet pie-
lęgniarki środowiskowo rodzinnej. Stacjonuje tu również pogotowie ratunkowe oraz (od 2014 roku) 
sprawowana jest całodobowa opieka medyczna.

Inwestycje w zakresie infrastruktury szkolnej co roku są aktywnym obszarem działalności gmi-
ny. Na bieżąco prowadzone są prace remontowo-modernizacyjne i zakup wyposażenia. W oma-
wianym okresie baza szkół uległa znacznej poprawie. Głównymi inwestycjami w tym zakresie były 
między innymi: generalny remont Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce, nowy bu-
dynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Małej, rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół 
w Zubrzycy Dolnej, remont i wyposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej, 
nowe elewacje wraz z termoizolacją w budynkach Szkoły Podstawowej w Jabłonce-Bory oraz Ze-
społu Szkół w Chyżnem. 

Na szczególną uwagę zasługuje Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jabłonce 
– powstała w 2013 roku dzięki staraniom wójta gminy, pana Antoniego Karlaka i Rady Gminy. Od 
początku istnienia wzbogaca kulturalną ofertę gminy Jabłonka i regionu. W początkowym okresie 
oferta OSSM obejmowała naukę na ośmiu instrumentach: fortepianie, skrzypcach, flecie, perkusji, 
altówce, akordeonie, saksofonie i trąbce. Wzrost zainteresowania działalnością szkoły muzycznej 
sprawił, iż ofertę nauczania poszerzono o klarnet, wiolonczelę i gitarę; obecnie prowadzona jest na-
uka gry na jedenastu instrumentach. O dynamicznym rozwoju OSSM świadczy również wzrastająca 
z roku na rok liczba uczniów. Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna stanowi istotny element roz-
woju kulturalnego w gminie, wychowuje przez sztukę oraz umuzykalnia uczniów. Pozwala dzieciom 
i młodzieży na rozwijanie swoich zainteresowań.

Szczególnym obszarem działalności gminy Jabłonka jest kultura i ochrona dziedzictwa kulturo-
wego. Powstałe w latach 2010-2011 Orawskie Centrum Kultury i Orawska Biblioteka Publiczna są 
wizytówką naszej gminy. Od początku istnienia stanowią najważniejsze ośrodki krzewienia kultury, 
tradycji i czytelnictwa w gminie. 

Uroczyste otwarcie nowego domu kultury w Jabłonce miało miejsce 31 maja 2011 roku i od 
tej pory aktywnie pobudza działalność kulturalną mieszkańców. Wykorzystywanie elementów tra-
dycyjnego dziedzictwa kulturowego regionu w celu tworzenia współczesnych form przekazu ar-

Fot. 2. Orawskie Centrum Zdrowia w Jabłonce (fot. z arch. UG Jabłonka)
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prężnej działalności w przyszłości. Priory-
tetem dla gminy w dalszym ciągu jest roz-
wój na wielu płaszczyznach, działalność 
dla dobra Orawy i dla dobra przyszłych 
pokoleń. Ostatnie 10 lat w tym regionie 
Polskiej Orawy to czas istotnych zmian. 
Przestrzeń Gminy Jabłonka charakteryzu-
je się licznymi przekształceniami, na które 
znaczący wpływ ma w dużej mierze efek-
tywność działań lokalnego samorządu, 
ale także mentalność społeczności lokal-
nej i atrakcyjne położenie. Przeobrażenia 
te widoczne są w postaci rozwoju takich 
dziedzin życia jak: turystyka, ochrona śro-
dowiska, ochrona zdrowia, kultura, komu-
nikacja, gospodarka, sport, co w efekcie skutkuje znaczną poprawą poziomu i jakości życia miesz-
kańców. 
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przez kulturę i sport współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacja 2007-2013.

Strony internetowe: www.jablonka.pl [dostęp: 29 listopada 2016]. 

Fot. 7. Boisko sportowe Orlik 2012 w Podwilku  
(fot. z arch. UG Jabłonka)

Bardzo istotną sferą działalności gminy jest także dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców. Re-
mizy są modernizowane, a jednostki straży stopniowo wyposażane w nowoczesny sprzęt techniki 
pożarniczej i ratowniczej. W omawianym okresie gmina, między innymi, dofinansowała zakup lek-
kich samochodów ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Jabłonka, OSP Zubrzyca Dolna, OSP 
Orawka oraz ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zubrzyca Górna. Największym 
zrealizowanym projektem z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego był zakup nowoczesne-
go, wielozadaniowego wozu bojowego dla OSP Jabłonka w ramach projektu „Ochrona przed kata-
strofami naturalnymi i powodziami w terenie przygranicznym Górnej Orawy” realizowanego przez 
gminę Jabłonka i miasto Trstená w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Nowoczesny ciężki samochód gaśniczy marki MAN jest 
wyposażony w zbiornik wody o pojemności 10020 litrów oraz autopompę o wydajności 6400 dm3/s, 
zapas wody pozwala prowadzić działania ratownicze z podaniem trzech skutecznych prądów wody 
o wydajności ponad 300 dm3/min każdy, dodatkowo układ nasad samochodu umożliwia jego zasila-
nie jednocześnie z ośmiu źródeł, dachowe działko wodno-pianowe umożliwia podawanie strumieni 
gaśniczych bez wychodzenia na dach pojazdu – sterowane jest elektrycznie z pilota umieszczonego 
w tylnej części samochodu. Taki sprzęt sprawia, że akcje ratunkowe w razie katastrof są bardzo 
szybkie i efektywne. Należy podkreślić, że to jedyny samochód o takich możliwościach w okolicy, 
dlatego zasięg jego użycia jest bardzo szeroki. 

Gmina Jabłonka współpracuje z licznymi partnerami zagranicznymi, co owocuje możliwością 
wymiany doświadczeń na różnych polach, realizacji unijnych projektów, poznawania różnych kul-
tur, a przede wszystkim daje możliwość rozpowszechniania i promocji kultury orawskiej na arenie 
międzynarodowej. Działalność na rzecz propagowania idei jedności europejskiej realizowana jest 
poprzez współpracę z miastami partnerskimi takimi jak: Trstená na Słowacji, Wolbórz w Polsce, Re-
ichelsheim w Niemczech, Horice w Czechach, Nagymányok na Węgrzech oraz gmina Brebu w Ru-
munii. Działania samorządu gminy Jabłonka zostały docenione przez Zgromadzenie Parlamentar-
ne Rady Europy w Strasburgu, które w 2011 roku nagrodziło gminę Jabłonka Dyplomem Europy, 
a w 2014 Flagą Honorową Rady Europy.

Przypadająca w bieżącym roku 450 rocznica istnienia Jabłonki sprawiła, że jest to wyjątkowy 
rok dla całej społeczności lokalnej. Główne obchody uroczystości jubileuszowej odbyły się w dniach 
10-17 lipca. Miały miejsce liczne spotkania i konferencje. Najważniejszym wydarzeniem podczas 
obchodów była uroczystość odsłonięcia pomnika świętego Jana Pawła II – Pielgrzyma, ponadto 
Jabłonka miała zaszczyt gościć Arturo Mari – osobistego fotografa papieża Jana Pawła II.

Dotychczasowe działania gminy Jabłonka wskazują na maksymalne wykorzystanie możliwości 
stojących przed nią w uprzednich latach. Jednocześnie również świadczą o dużym potencjale do 

Fot. 5. Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce  
(fot. z arch. UG Jabłonka)

Fot. 6. Sala sportowa przy Szkole Podstawowej  
w Lipnicy Małej (fot. z arch. UG Jabłonka)
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Badania naukowe na obszarze  
Babiogórskiego Parku Narodowego
Výskum v oblasti Národného parku Babia Hora

Scientific research in the area of The Babia Góra National ParkMATERIAŁY 
BABIOGÓRSKIEGO 
PARKU NARODOWEGO
MATERIÁLY NÁRODNÉHO  
PARKU BABIA HORA

MATERIALS OF THE BABIA GÓRA 
NATIONAL PARK

Naukowe poznawanie przyrody Babiej Góry zostało rozpoczęte ponad 200 lat temu. Bogactwo i różnorodność 
przyrody oraz zjawisk przyrodniczych były i nadal są inspiracją dla wielu badaczy. Przeprowadzone badania 
dostarczyły wiele dowodów potwierdzających stwierdzenie, że jest to modelowa góra polskich Karpat oraz dały 
naukowe podstawy do utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego, obszarów Natura 2000 PLH120001 
Ostoja Babiogórska i PLB120011 Babia Góra oraz powołania Rezerwatu Biosfery Babia Góra. Nadal aktualnym 
wyzwaniem stojącym przed środowiskiem naukowym jest prowadzenie badań naukowych nad problemami 
związanymi z ochroną przyrody. Uzyskane wyniki przyczynią się do wzbogacenia wiedzy i wypracowania 
skutecznych metod ochrony przyrody. Obszaru BgPN jest udostępniany do celów naukowych w sposób, który 
nie wpłynie negatywnie na przyrodę. Osoby mające zamiar eksplorować Babia Górę zobowiązani są do uzyskania 
zgody Dyrektora Parku i przestrzegania regulaminu badań „Zasady prowadzenia działalności naukowej w BgPN”.  

Vedecké poznanie prírody Babej Hory začalo pred 200 rokmi. Bohatstvo a rozmanitosť prírodných javov bola a stále 
je inšpiráciou pre mnoho výskumníkov. Štúdia priniesla mnoho dôkazov, že sa jedná o ukážkový model poľských 
Karpát a dal vedecký základ pre zriadenie Národného parku Babia Hora, Natura 2000 PLH120001, PLB120011 
Babia Hora, jeho pilierom  je zriadenie  biosférickej rezervácie. Stále aktuálnou výzvou pre vedeckú komunitu 
je vykonávanie výskumu v otázkach súvisiacich s ochranou prírody. Výsledky budú prispievať k obohateniu 
vedomostí a vypracovanie účinných metód jej ochrany. Oblasť NP Babia Hora je k dispozícii pre vedecké účely 
takým spôsobom, ktorý nebude mať nepriaznivý vplyv na prírodu. Tí, ktorí chcú skúmať Babia Horu musia mať 
súhlas riaditeľa parku a musia dodržiavať odborne pravidlá „Pravidla pre vedecký  výskum v NP Babia Hora”.

Babia Góra became an area of scientific inquiry over 200 years ago. The richness and the diversity of nature 
and natural phenomena were – and still are – an inspiration to many researchers. The research confirmed that 
Babia Góra may be rightly described as the exemplary mountain of Polish Carpathian Mountains and provided 
a scientific keystone that enabled establishing The Babia Góra National Park, Natura 2000 sites: PLH120001 
Ostoja Babiogórska and PLB120011 Babia Góra as well as Babia Góra Biosphere Reserve. Nonetheless the 
researches examining the area of Babia Góra National Park still face valid scientific challenges, mainly related 
to environmental protection. The results will not only enrich the knowledge but also contribute to improving 
practises of protecting the environment. Babia Góra National Park area is available for scientific purposes 
providing the research will not have any severely harmful impact on the wildlife. Those who wish to explore 
Babia Góra are required to obtain the permission licensed by the Director of the Park and obey the rules 
included in „Principles of researching in The Babia Góra National Park”.

SŁOWA KLUCZOWE: historia badań, tematy naukowe, udostępnianie parku narodowego, zasady prowadzenia 
badań naukowych

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: výskum histórie, vedeckých tém, zdiel’anie park, principy výskumu

KEYWORDS: history of scientific research, themes of research, sharing of park, principles of conducts of research
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210 lat temu Stanisław Staszic rozpoczął naukowe badania przyrody Babiej Góry. W kolejnych 
dziesięcioleciach przeprowadzono badania florystyczne i faunistyczne o charakterze inwentaryza-
cyjnym, co pozwoliło na rozpoznanie wielu grup systematycznych roślin i zwierząt, a także obec-
ność gatunków wysokogórskich. Przeprowadzone badania dostarczyły wiele dowodów potwier-
dzających twierdzenie, że jest to modelowa góra polskich Karpat oraz dały naukowe podstawy do 
utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego, obszarów Natura 2000 PLH120001 Ostoja Ba-
biogórska i PLB120011 Babia Góra oraz powołania Rezerwatu Biosfery Babia Góra. Wzrost za-
interesowania obszarem Babiej Góry nastąpił po utworzeniu Babiogórskiego Parku Narodowego. 
Bogactwo i różnorodność przyrody oraz zjawisk przyrodniczych była i nadal jest inspiracją dla wielu 
badaczy. Dotychczas na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego zrealizowano ponad 1000 
tematów badawczych, w pracach terenowych brało udział kilka tysięcy osób. Liczba prowadzonych 
prac w poszczególnych latach nie jest stała, średnio 40 tematów na rok, a średni czas realizacji to 
2 lata. Wśród realizowanych tematów dominują badania zmierzające do poznania poszczególnych 
elementów przyrody i ich wzajemnych powiązań: z zakresu biologii (florystyczne – 35% wszystkich 
tematów oraz faunistyczne – 20% wszystkich tematów), z dziedziny nauk o Ziemi (20%) oraz nauk 
leśnych (15%). Badania z zakresu nauk humanistycznych są realizowane głównie w następujących 
dyscyplinach: etnologia, historia, językoznawstwo i socjologia. W tej dziedzinie walory przyrodni-
cze i teren Parku nie są bezpośrednim obiektem badań, ale analizowane są powiązania dziedzictwa 
kulturowego z przyrodą oraz relacje społeczności lokalnych do terenów chronionych. Często w pro-
wadzonych badaniach wykorzystywane są zbiory etnograficzne i biblioteczne gromadzone w BgPN. 
Nadal aktualnym wyzwaniem stojącym przed środowiskiem naukowym jest prowadzenie badań 
naukowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody. Uzyskane wyniki przyczynią się do 
wzbogacenia wiedzy i wypracowania skutecznych metod ochrony przyrody. 

Prowadzenie badań naukowych nad problemami związanymi z ochroną przyrody zawsze sta-
nowiło ważny element funkcjonowania Babiogórskiego Parku. Rozporządzenie Rady Ministrów 
o utworzeniu Parku, wydane w dniu 30 października 1954 roku, wskazuje Dyrektora Parku jako 
osobę, która może udzielać zezwoleń na dokonywanie na obszarze Parku pozyskiwania materia-
łów przyrodniczych dla celów naukowych i doświadczalnych. Wydanie zezwolenia na pozyskanie 
materiału dowodowego dla celów doświadczalnych i ochrony przyrody mogło się odbywać tylko 
na podstawie opinii Rady Parku. Obecnie istniejące zasady udostępniania obszaru parku narodowe-
go wynikają bezpośrednio z ustawy o ochronie przyrody, w której znajduje się zakaz prowadzenia 
badań naukowych w parku narodowym bez zgody dyrektora parku. Ponadto, minister właściwy 
do spraw środowiska może zezwolić na obszarze parku narodowego na odstępstwa od zakazów 
obowiązujących na obszarze parku narodowego po zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowe-
go, jeżeli jest to uzasadnione wykonywaniem badań naukowych i nie spowoduje to negatywnego 
oddziaływania na przyrodę parku. Wobec czego osoby mające zamiar prowadzić badania naukowe 
na obszarze parku narodowego zobowiązane są do uzyskania zgody dyrektora parku, niezależnie 
od konieczności uzyskania zgody na poruszanie się poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi 
lub drogami publicznymi, czy pozyskanie materiału dowodowego. Podstawowa zasada udostępnia-
nia obszaru parku narodowego dla wszelkiej działalności brzmi: „udostępniany w sposób, który nie 
wpłynie negatywnie na przyrodę”, dotyczy to również udostępniania dla celów naukowych. Obszar 
Babiogórskiego Parku Narodowego jest miejscem intensywnych i różnorodnych badań naukowych, 
dlatego opracowano „Zasady prowadzenia działalności naukowej w BgPN”, które zawierają m.in. 
normy udostępniania Parku do badań: 

• w celach naukowych udostępnia się cały teren (obszary poddane ochronie ścisłej, czynnej i kra-
jobrazowej) Babiogórskiego Parku Narodowego. Prowadzenie badań na terenie niebędącym 
w zarządzie Parku wymaga uzyskania zgody właściciela lub zarządcy gruntu;

• działalność naukowa może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia Dyrektora 
Parku; 

• Dyrektor wydaje zezwolenie po zasięgnięciu opinii Rady Parku oraz działu nauki Parku. Opinia 
Rady nie jest konieczna przy pracach krótkoterminowych, niezwiązanych z ingerencją w śro-
dowisko przyrodnicze Parku, z wyjątkiem badań prowadzonych na terenie objętym ochroną 
ścisłą;

• badania naukowe w Parku mogą prowadzić instytucje naukowe, a organizacje i towarzystwa 
przyrodnicze oraz osoby prywatne po uzyskaniu referencji instytucji naukowych. W Parku 
mogą również być prowadzone badania naukowe lub wykonywane ekspertyzy: 
− zlecone przez Dyrektora Parku innym instytucjom lub ich pracownikom,
− własne, realizowane przez pracowników Parku;

• studenci wykonujący badania w ramach prac doktorskich, magisterskich, inżynierskich, licen-
cjackich i dyplomowych muszą przedstawić wniosek o zgodę na realizację badań podpisaną 
przez naukowego opiekuna;

• instytucje lub osoby z zagranicy mogą występować o zgodę na prowadzenie samodzielnych 
badań po uzyskaniu pozytywnej opinii współpracującego z nimi polskiego ośrodka nauko-
wego.

Ustalają, że pisemny wniosek o zgodę na realizację badań w Parku powinien zawierać: 
• imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;
• pełny tytuł tematu badawczego;
• sformułowaną tezę badawczą;
• opis założeń metodycznych badań;
• wskazanie zakazów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, od których wniosko-

dawca zamierza uzyskać zezwolenie na odstępstwo w trakcie prowadzenia badań terenowych;
• cel wykonania wnioskowanych czynności wraz z uzasadnieniem;
• opis planowanych czynności;
• termin i lokalizację wykonywania planowanych czynności;
• uzasadnienie konieczności prowadzenia badań na terenie Parku;
• opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na przyrodę parku narodowego;
• określenie zakresu oczekiwanej pomocy ze strony Parku;
• zobowiązanie, że wyniki badań zostaną przekazane Parkowi.

Ustalają również, że:
• pisemny wniosek o zgodę na realizację badań na terenie Parku powinien być złożony co naj-

mniej miesiąc przed rozpoczęciem prac terenowych;
• Dyrektor Parku może wymagać od wnioskodawcy dodatkowych informacji lub wyjaśnień do-

tyczących celu, metodyki, harmonogramu badań oraz rodzaju, ilości oraz miejsca pozyskania 
materiałów badawczych;

• w przypadku tematów wymagających zaopiniowania przez Radę Naukową, nowych tematów 
badawczych, a także w razie wystąpienia szczególnych okoliczności (np. powołanie niezależne-
go eksperta), okres rozpatrywania wniosku może być wydłużony do 3 miesięcy;

• rozpoczęcie prac badawczych może nastąpić dopiero po uzyskaniu zezwolenia określającego 
warunki i zasady realizacji badań. Zezwolenie należy przedstawiać w trakcie prac w terenie na 
każde żądanie służb Parku;

• zamiar zakładania powierzchni badawczych na terenie BgPN wymaga uzgodnienia ich lokali-
zacji, oznakowania granic i obiektów pomiarowych. W przypadku nakładania się powierzchni 
badawczych, wnioskodawca powinien uzyskać od kierownika tematu badawczego, w ramach 
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którego założono istniejącą powierzchnię badawczą, pozytywną opinię dotyczącą możliwości 
nałożenia się powierzchni badawczych. Po założeniu powierzchni w terenie, prowadzący bada-
nia zobowiązany jest do złożenia w BgPN dokumentacji kartograficznej ich rozmieszczenia oraz 
opisu technicznego. Powierzchnie czasowe powinny być zlikwidowane po wykonaniu badań, 
wszelkie oznaczenia i wyposażenie usunięte, a teren przywrócony do stanu wyjściowego. Dy-
rektor BgPN może wydać decyzję o pozostawieniu powierzchni badawczej;

• niestosowanie się do warunków określonych w zezwoleniu może spowodować jego cofnięcie;
• po zakończeniu tematu wykonawca zobowiązany jest w ciągu 6 miesięcy złożyć sprawozdanie 

końcowe, zawierające informacje o sposobie publikowania wyników badań i miejscu przecho-
wywania zebranych materiałów dokumentacyjnych. 

Agnieszka Urbaniec
Babiogórski Park Narodowy, Zawoja

Zbiory etnograficzne 
Babiogórskiego Parku Narodowego
Etnografická zbierka Národného parku Babia hora

Ethnographic collection of The Babia Góra National Park

Gromadzenie zbiorów etnograficznych w Babiogórskim Parku Narodowym sięga lat 60. XX wieku. W Zbiornicy 
przeważają obrazy i rzeźby sakralne. Najcenniejszymi elementami kolekcji są obrazy Doroty Lampart, malarki 
ludowej i rzeźby Antoniego Mazura, rzeźbiarza prymitywisty. Różnorodność zebranych eksponatów ukazuje 
zmiany życia codziennego Babiogórców na przestrzeni lat.

Začiatok etnografických zbierok v národnom parku Babia hora siaha do 60 rokov 20 storočia. V zbierkach  
prevažujú obrazy a sakrálne drevorezby. Medzi najcennejšie kolekcie sú obrazy Doroty Lampart, ľudovej maliarky 
a drevorezby Antoni Mazur, insitného umelca. Rôznorodosťexponátov v zbierkach poukazuje na každodenné 
zmeny života obyvateľov okolia Babiej hory v čase storočia.

Collecting ethnographic items in the Babia Góra National Park goes back to the 1960’s. The collection is 
dominated by sacred paintings and sculptures. The most valuable items in the collection are the paintings by 
Dorota Lampart, a naïve artist and sculptures by Antoni Mazur, a primitive art sculptor. The diversity of the 
collected exhibits shows the changes in the daily life of the inhabitants of Babia Góra over the years.

SŁOWA KLUCZOWE: BgPN, zbiory etnograficzne, Dorota Lampart, Antoni Mazur

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Národný park Babia hora,etnografické zbierky, Dorota Lampart, Antoni Mazur 
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Historia gromadzenia zbiorów o charakterze etnograficznym w Zawoi sięga niemal okresu między-
wojennego, kiedy to Alojzy Cybulski rozpoczął tworzenie Muzeum Babiogórskiego. Zbiór szybko 
się rozrastał i do wybuchu wojny udało się zgromadzić całkiem pokaźną ilość eksponatów. Niestety 
wojenna zawierucha spowodowała rozpad kolekcji, która została wywieziona przez hitlerowców. 
Na domiar złego to, co ocalało – po wojnie zostało rozszabrowane przez zbieraczy. Niewielka część, 
która pozostała, niszczała w magazynie1. 

W 1954 roku powołany został do życia Babiogórski Park Narodowy. Jako instytucja państwo-
wa, na mocy ustawy był zobowiązany do ochrony nie tylko walorów przyrodniczych, ale i dzie-
dzictwa kulturowego. Podjęte przez Park starania o przejęcie zbiorów zostały uwieńczone sukce-
sem w  1961 roku. Ocalałe zbiory zostały po przejęciu ich przez Park odpowiednio zabezpieczone 
w Zbiornicy przez Jerzego Pawłowskiego. 

Zbiory etnograficzne są stale powiększane i obecnie liczą 519 sztuk. Wśród eksponatów panuje 
różnorodność zarówno pod względem ich wielkości, jak i wartości. Wszystkie eksponaty są skatalo-
gowane i odpowiednio przechowywane. Zdecydowaną większość stanowią obrazy i rzeźby sakralne, 
co nie dziwi wobec dużej liczby rzeźbiarzy samouków, którzy nawet i dziś mieszkają pod Babią Górą. 
Oprócz rzeźb, wśród skatalogowanych obiektów można znaleźć przedmioty związane z gospodar-
stwem, zbieractwem, łowiectwem, hodowlą, pasterstwem, rolnictwem, transportem i komunikacją2. 
Eksponaty te przedstawiają dawne życie mieszkańców okolic Babiej Góry, niemniej jednak zaznaczyć 
trzeba, iż większość z nich pochodzi z Zawoi, od pojedynczych ofiarodawców lub rodzin. 

Najcenniejszym i zarazem najbardziej 
wartościowym elementem zbioru jest kolek-
cja obrazów malarki ludowej, prymitywistki 
Doroty Lampart i rzeźbiarza prymitywisty 
Antoniego Mazura. Prace obu tych artystów 
posiadają klasyczne cechy spotykane w twór-
czości górali babiogórskich. 

Dorota Lampart całe życie spędziła w Za-
woi, mieszkając w przysiółku Czarnotowa na 
Podpolicach. Wychowywali ją dziadkowie, 
ucząc życia gospodarskiego, jednak po ich 
śmierci Dorota nie umiała odpowiednio zająć 
się gospodarstwem i żyła w biedzie i nędzy, 
odrzucając gesty dobroci ze strony ludzi. Jej 
przyjaciółmi były przede wszystkim zwierzę-
ta, gdyż stroniła od ludzi. Wśród sąsiadów 
również nie cieszyła się szacunkiem – głównie 
ze względu na styl życia. Mimo to znaleźli się 
również ludzie doceniający jej umiejętności 
i pasję do malowania. Malowała na czym się 
dało, np. na skrawkach papieru czy resztkach 
gazet. Spod jej rąk wychodziły także piękne 
hafty.

1 J. Muszyński, Informacja nt. strat poniesionych w przedmiotach sztuki ludowej Muzeum Babiogórskiego  
w czasie II wojny światowej, mps, ze zbiorów BgPN, 1951.

2 M. Rusecka, Muzealnictwo w Zawoi [w:] Monografia Zawoi, pod red. U. Janickiej-Krzywdy,  
Kraków-Zawoja 1996, s. 295.

Fot. 1. „Święta Genowefa” Doroty Lampart (fot. T. Urbaniec)

Fot. 2. „Gwiazda Betlejemska” Doroty Lampart (fot. T. Urbaniec)

Fot. 3. „Autoportret” Doroty Lampart (fot. T. Urbaniec)
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Obrazy zgromadzone przez Park Babiogórski pochodzą z lat 60. XX wieku. Są to trzy akwarele 
na papierze. Akwarela „Święta Genowefa” została namalowana na białym papierze podklejonym 
grubym szarym papierem. Obraz wzorowany był na oleodruku narracyjnym: po środku umieszczony 
jest wizerunek świętej, a dookoła niej usytuowanych jest jedenaście owali, w których przedstawio-
ne są sceny z jej życia. Akwarela „Gwiazda Betlejemska” namalowana została na sklejonym, potrój-
nie złożonym starym afiszu. Przedstawia scenę zwiastowania pasterzom narodzenia Jezusa przez 
anioła, usytuowaną w górskim krajobrazie. Natomiast akwarela „Autoportret” prezentuje siedzącą 
na pastwisku kobietę w różowej sukni. W tle zauważamy dom i górski krajobraz.

Za swoją twórczość Dorota Lampart zdobyła w 1980 roku nagrodę im. Brata Alberta. Niestety 
do dzisiejszych czasów niewiele pozostało jej dzieł. Większość uległa zniszczeniu, została wyrzuco-
na czy wywieziona za granicę3. 

Obrazy Doroty Lampart pochodzące ze Zbiornicy BgPN były w 2010 roku prezentowane na 
wystawie pt. „Wyrwany skrawek nieba. Malarstwo Doroty Lampart” w Muzeum Etnograficznym 
w Krakowie.

3 G. Mosio, Wyrwany skrawek nieba. Malarstwo Doroty Lampart, wystawa czasowa,  
Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli, Kraków 2010.

Drugi z artystów – Antoni Mazur – również pochodził z Zawoi, mieszkał w przysiółku Kali-
na. Uzdolniony muzyk i rzeźbiarz, w wolnych chwilach oddawał się swoim pasjom. Będąc młodym 
chłopcem zaczął naukę gry na skrzypcach. Następnie w wieku trzydziestu lat zainteresował się 
rzeźbą. Zaczynał od tworzenia lalek podczas wypasu krów. Pierwsze prace wykonywał z kory robinii 
akacjowej, potem rzeźbił w lipie i osice. Rzeźbił przede wszystkim postacie świętych, ale również 
zwierzęta, ptaki czy szopki bożonarodzeniowe. Wykonał także ołtarze do kościoła Ojców Karme-
litów Bosych w Zawoi Przysłop. Większość rzeźb robił na zamówienie dla klientów w Polsce i za 
granicą. Dzięki zaangażowaniu kolekcjonerów jego rzeźb, miał wystawy swojej twórczości nie tylko 
w kraju, ale i za granicą – w Nowym Jorku oraz San Francisco4. 

W zbiorach Babiogórskiego Parku Narodowego znajdują się trzy rzeźby Antoniego Mazura, 
które ofiarował on jako dar dla Parku w 2000 roku. Rzeźby wykonane są w drewnie, które następ-
nie polichromowano. Pierwsza przedstawia ołtarzyk z figurą Matki Boskiej adorowaną przez dwa 
anioły. Ołtarzyk ma formą domkowej kapliczki, zwieńczonej na szczycie krzyżem. We wnęce stoi na 
kuli ziemskiej figura Matki Boskiej, a po bokach znajdują się postaci aniołów, ministranta i biskupa. 
Rzeźba jest barwna, złocona i srebrzona. Druga przedstawia stojącą postać anioła z rękami złożo-
nymi na piersiach w geście modlitwy. U ramion anioła wyrastają duże skrzydła, ubrany jest w białą 
suknię i złotą koronę z klejnotami. Trzecia rzeźba przedstawia stojącą postać Mojżesza. W uniesio-
nych do góry rękach trzyma nad głową tablice z Dekalogiem. Ubrany jest w białą szatę przepasaną 
pasem z klamrą. 

Babiogórski Park Narodowy już od ponad pięćdziesięciu lat gromadzi i zabezpiecza przed znisz-
czeniem zbiory etnograficzne związane z regionem Babiej Góry. Eksponaty pochodzące ze Zbiorni-
cy BgPN są prezentowane m.in. w Galerii „Pod Cylem” w dyrekcji Parku oraz w Orawskim Parku Et-
nograficznym w Zubrzycy Górnej, w ramach wystaw tematycznych. Różnorodność zgromadzonych 
zbiorów ukazuje bardzo dobitnie jakim zmianom podlegało nasze życie oraz kultura na przestrzeni 
lat. Uchwycenie tych zmian stanowi niejednokrotnie powód do głębokiej refleksji nad kierunkami 
rozwoju społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest gromadzenie świadectw naszej historii, szczególnie 
dla przyszłych pokoleń. 

Babiogórski Park Narodowy serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom za przekazane ekspo-
naty. Wszystkich, którym leży na sercu zachowanie dla przyszłych pokoleń pamiątek z przeszłości 
zachęcamy do ich przekazywania. Znajdą one swoje miejsce w Zbiornicy BgPN, gdzie nie tylko będą 
pieczołowicie przechowywane i konserwowane, ale także eksponowane szerszej publiczności pod-
czas wystaw okolicznościowych. 

4 Rzeźbiarz i jego mecenas, „Dziennik Polski”, 13.06.2006 r.

Fot. 4. Rzeźba autorstwa Antoniego Mazura 
(fot. T. Urbaniec)

Fot. 5. Rzeźba autorstwa Antoniego Mazura  
(fot. T. Urbaniec)
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Dnia 27 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Bieńkówce odbył się V Gminny Konkurs Kolęd  i Pa-

storałek pod hasłem „Hej kolęda, kolęda”, adresowany do przedszkoli i szkół podstawowych gminy Budzów, a zor-
ganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury oraz Szkołę Podstawową i parafię pw. Trójcy Świętej 
w Bieńkówce. Koncertowy klimat konkursu przeniósł wszystkich uczestników, widzów i jurorów w bajeczną at-
mosferę Świąt Bożego Narodzenia, w której kolędy i pastorałki grały główną rolę. Konkurs miał na celu zaprezen-
towanie wartościowych pod względem religijnym i artystycznym kolęd i pastorałek oraz kultywowanie pięknej, 
polskiej tradycji ich śpiewania. Był również okazją do odkrywania, rozwijania i promocji talentów muzycznych 
wśród dzieci. Konkurs podzielony został na trzy części. W pierwszej części wystąpiły przedszkolaki z wszystkich 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gminy. W części drugiej zaprezentowali się uczniowie młodszych klas 
szkół podstawowych, a w trzeciej uczniowie klas starszych. Młodzi wykonawcy przygotowali prawdziwą ucztę 
muzyczną, z niezwykłym zaangażowaniem prezentując przygotowane kolędy i pastorałki. Uczestnicy występo-
wali w 3 kategoriach: solista, duet i zespół. Zgodnie z regulaminem oceniane były umiejętności wokalne, dobór 
repertuaru do wieku uczestnika, aranżacja i interpretacja utworów, a także ogólne wrażenie artystyczne. Pod-
czas konkursu swoje umiejętności wokalne przedstawiło łącznie 72 wykonawców, w tym 19 przedszkolaków. 

Dnia 10 marca 2015 r. odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych, zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową w Jachówce oraz Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów w Palczy. Głównym 
celem konkursu było zaprezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej i obcej oraz popularyzacja piękna 
i kultury języka polskiego. Każda szkoła mogła zgłosić 4 recytatorów. W konkursie wzięło udział 28 uczestni-
ków z wszystkich szkół podstawowych gminy Budzów. Przy doborze repertuaru należało kierować się walorami 
literackimi, artystycznymi i wychowawczymi utworu oraz doborem dostosowanym do możliwości wykonaw-
czych recytatora. W pracy z uczniem należało zwracać uwagę na zrozumienie treści, naturalność wypowiedzi 
i poprawność dykcji. Konkurs rozpoczął się od recytacji uczniów klas I-III, a następnie zaprezentowały się dzieci 
z klas IV-VI. Uczestnicy przygotowali do konkursu po dwa utwory: jeden pisany prozą (fragment), drugi utwór 
poetycki. Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Przygotowany repertuar był ciekawy, pokazywał możliwo-
ści interpretacyjne recytujących i w większości dostosowany do możliwości wykonawczych recytatora. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 

Wzorem lat ubiegłych, w dniu 28 marca 2015 r. w Bieńkówce odbył się XI Powiatowy Konkurs Potraw 
i Palm Wielkanocnych, zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Staro-
stwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Celem konkursu była popularyzacja tradycyjnych zwyczajów i obrzędów 
ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi, pielęgnowanie i kultywowanie wielowiekowej tradycji oraz 
integracja społeczności gminy i powiatu. W konkursie wzięło udział 12 Kół Gospodyń Wiejskich powiatu su-
skiego startujących w dwóch kategoriach konkursowych: „Potrawy wielkanocne” i „Palma wielkanocna”. Zanim 
przystąpiono do oceny potraw i palm, uczestniczki konkursu oraz przybyli goście obejrzeli Oratorium Krzyża pod 
hasłem „Miłość” w wykonaniu młodzieży i dzieci z Grupy Apostolskiej z Bieńkówki. Występ o tematyce pasyjnej 
wprowadził wszystkich w nastrój zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. Degustacji przygotowanych przez gospo-
dynie przysmaków towarzyszył koncert Kapeli Góralskiej „Zbójnicy” z okazji rocznicy kanonizacji Jana Pawła II.

„Tolerancja” – pod takim hasłem odbyła się  dziesiąta już (2015) edycja Gminnego Przeglądu Teatrzyków 
Szkolnych Szkół Podstawowych. Organizatorami Przeglądu była Szkoła Podstawowa w Jachówce, Bibliote-
ka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Teatr ma ogromne walory kształcące, wychowawcze oraz terapeutyczne. Wprowadze-
nie dzieci w świat sztuki poprzez „zabawę w teatr” przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali 
mowę, uczy koncentracji uwagi. W kategorii wiekowej klas I-III zaprezentował się jeden zespół teatralny pn. 
„Promyczki” z ZSP w Baczynie. Grupa ta przygotowała spektakl pt. „Brzydkie Kaczątko”. Natomiast w kate-
gorii klas IV-VI na scenie zaprezentowało się siedem zespołów teatralnych. Łącznie wystąpiło 104 „ma-
łych aktorów”. Uczniowie, rodzice i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć w sumie osiem przedstawień. 
Jury konkursu oceniało przedstawienia według następujących kryteriów: dobór repertuaru, kultura słowa, opra-
cowanie dramaturgiczne, plastyczne i muzyczne przedstawienia, ogólny wyraz artystyczny. 

Powiatowe spotkania z poezją i prozą, które corocznie odbywają się w gminie Budzów, pozwalają młodzie-
ży na obcowanie ze słowem wyjątkowo pięknie mówionym. Umiejętność sprawnego posługiwania się różnymi 
formami literackimi w mowie pobudza wrażliwość emocjonalną w uczniach i przybliża wszystkim znajomość 
literatury. Tak było i tym razem. Dnia 7 maja 2015 r. w Budzowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski 

KOMUNIKATY
OZNAMY

MESSAGES



102 103KOMUNIKATY Komunikaty z gmin

Szkół Gimnazjalnych zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo 
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. W konkursie wzięło udział 23 gimnazjalistów ze wszystkich gmin powiatu su-
skiego. Poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki. W kategorii „Poezja” uczniowie najczęściej sięgali po 
twórczość Wisławy Szymborskiej, Bolesława Leśmiana i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Przedstawiając 
utwory pisane prozą, recytatorzy prezentowali bardzo zróżnicowany repertuar, jednak zdecydowanie najwięk-
szą popularnością cieszyli się rodzimi pisarze, w tym przede wszystkim teksty autorstwa Sławomira Mrożka. 
Wszyscy uczestnicy wykazali wysoki poziom recytatorski. Przygotowany repertuar był ciekawy, pokazywał moż-
liwości interpretacyjne recytujących i w większości był dostosowany do możliwości wykonawczych recytatora. 

Tegoroczne „Dni Gminy Budzów – Dożynki 2015”, podczas których mieszkańcy gminy mogli świętować 
i bawić się, odbyły się tradycyjnie w trzeci weekend sierpnia. Wspaniałą zabawą dla dzieci i ich rodziców roz-
począł się pierwszy dzień imprezy. Przednią zabawę zapewniła grupa teatralna w programie „Baw się z nami 
rodzicami”, urozmaiconym licznymi konkursami sprawnościowymi, zagadkami, zabawami ruchowymi i wokalny-
mi. Dzieci miały także okazję uczestniczyć w warsztatach baniek mydlanych, podczas których wyczarowywały 
tęczowe, gigantyczne bańki. Było również malowanie buziek w najbardziej fantastyczne wzory, a czas umilały 
maskotki: Kaczuszka i Zebra, które chętnie pozowały do wspólnych zdjęć. Najmłodsi mogli też miło spędzić czas 
bawiąc się w wesołym miasteczku. Liczne atrakcje dały naszym milusińskim doskonałą okazję do wspaniałej 
zabawy. Po atrakcjach dla dzieci przyszedł czas na program dla nieco starszych mieszkańców gminy. Znakomitą 
rozrywkę zapewniła biesiada z kapelą „Kamraty” prezentująca program kabaretowo-satyryczny o akcencie ślą-
skim, doskonale bawiąc zgromadzoną publiczność. Po biesiadzie serca fanów muzyki disco polo podbił wpisany 
na stałe do panteonu gwiazd muzyki disco polo sześcioosobowy zespół „Fan-Tastic”. Pierwszy dzień imprezy za-
kończyła zabawa taneczna „pod gwiazdami” z zespołem „Contra Band”. W niedzielę gminne uroczystości dożyn-
kowe rozpoczął barwny korowód, w którym niesione zostały piękne wieńce dożynkowe, symbole ogromnego 
trudu i poświęcenia rolników. Następnie proboszcz parafii Budzów, ks. Zbigniew Kaleciak, odprawił w intencji 
rolników uroczystą Mszę Dożynkową. W tegorocznych dożynkach honory starostów pełnili: p. Zofia Hankus 
i p. Tadeusz Goryl, którzy – jak każe obyczaj – wręczyli tradycyjny bochen chleba gospodarzowi gminy, wójtowi 
Janowi Najdkowi. Wójt, Starostowie Dożynek i sołtysi wszystkich sołectw gminy obdzielili również symbolicz-
nym kawałkiem chleba wszystkich zgromadzonych na uroczystościach. Po Mszy Świętej nadszedł czas na część 
artystyczną, w której wystąpiły orkiestry dęte naszej gminy, prezentując bogaty repertuar muzyczny – od muzyki 
marszowej, klasycznej, poprzez kościelną, ludową, aż do rozrywkowej. Po uczcie muzycznej w wykonaniu or-
kiestr nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”, poprzedzone ich prezentacją 
na scenie i pięknym ośpiewaniem. Do konkurencji stanęły wszystkie koła gospodyń wiejskich gminy. W kate-
gorii „Wieniec tradycyjny” I miejsce zajął wieniec autorstwa członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Jachówki. 
W kategorii „Wieniec współczesny” I miejsce zdobyło KGW z Bieńkówki, dwa równorzędne II miejsca zajęły 
KGW z Palczy i Baczyna, natomiast dwa równorzędne III miejsca przypadły KGW z Budzowa i Zachełmnej. Na-
stępnie na scenie zaprezentował się wszystkim dobrze znany Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”, który 
jest wizytówką naszej gminy i stanowi cenną i wyjątkową część kultury naszej społeczności. Zespół zaprezen-
tował barwne stroje, naszą piękną gwarę i regionalny śpiew i taniec. Po prezentacjach lokalnych zespołów nad-
szedł czas na występy zaproszonych artystów. Najpierw na scenie pojawił się kabaret „Best”, który wprowadził 
zgromadzoną publiczność w doskonały nastrój. Dużo dobrej zabawy dostarczył również zespół „Szlagier Maszy-
na”, który zaprezentował niepowtarzalne widowisko, odznaczając się profesjonalizmem i swobodą twórczą. Po 
wspaniałej zabawie z biesiadą na scenie zagościł Wojciech Gąssowski, znany z utworów „Gdzie się podziały tam-
te prywatki”,„Zielone wzgórza nad Soliną” czy tytułowej piosenki serialu „M jak Miłość”. Na zakończenie imprezy 
grupa coverowa „Coco Afro” zaproponowała „Muzyczne wędrówki przez świat”. Podczas imprezy nie zabrakło 
również innych atrakcji: wesołego miasteczka, stoisk gastronomicznych i handlowych, stoisk z produktami lokal-
nymi, tradycyjnymi i rękodzielniczymi. W tym roku po raz pierwszy na stoiskach promocyjnych zaprezentowały 
się wszystkie sołectwa naszej gminy.

Dnia 12 grudnia 2015 r. odbyło się podsumowanie konkursów regionalnych związanychz tradycją Świąt Bo-
żego Narodzenia. Finał V Powiatowego Konkursu „Pająki, Światy, Podłaźniki”, organizowanego przez Szkołę Pod-
stawową w Zachełmnej oraz Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, a także Starostwo Powiatowe 
w Suchej Beskidzkiej, zgromadził licznych laureatów. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Zachełmnej przywitali 
wszystkich zebranych spektaklem nawiązującym do Świąt Bożego Narodzenia. Podczas imprezy odbył się rów-
nież kiermasz świąteczny, przygotowany przez zespół nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców. 
Konkurs „Pająki, Światy, Podłaźniki” prezentował prace związane ze starym zwyczajem przystrajania wnętrza 
chat w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Przypomniał charakterystyczne dla regionu Podbabiogórza elementy 
plastyki obrzędowej, jaką stanowiły dekoracje związane z Godnymi Świętami, czyli Bożym Narodzeniem.

Gmina Bystra-Sidzina
„Perłą regionu” nazwać można Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, miejsce niezwykłe i wciąż 

przez bardzo wielu nieodkryte. To tutaj można na chwilę pochylić się nad przeszłością i dowiedzieć się więcej 
o życiu naszych przodków – Babiogórców i Kliszczaków. Muzeum regionalne zostało otwarte ponad 50 lat temu, 
z okazji 400-lecia lokacji Sidziny. Inicjatorem jego powstania był pan Adam Leśniak, lokalny działacz społeczny. 
Od początku swojej działalności muzeum podlegało Orawskiemu Parkowi Etnograficznemu w Zubrzycy, jako 
jednostka organizacyjna gminy Bystra-Sidzina funkcjonuje od 2009 roku. W stałej ekspozycji Skansenu w Sidzi-
nie – Muzeum Kultury Ludowej znajduje się obecnie siedem zabytkowych budynków architektury drewnianej 
z XIX i początku XX wieku oraz ponad 550 eksponatów muzealnych – m.in. przedmiotów gospodarstwa domo-
wego, sprzętu gospodarskiego, obiektów kultu religijnego. 

W skansenie, na łonie natury, można usiąść przy grillu lub tradycyjnie rozpalić ognisko. Teren sprzyja także 
przeprowadzaniu zabaw ruchowych (można pobiegać, zagrać w piłkę, ale także usiąść na ławce – wsłuchać się 
w odgłosy lasu i szmer wody przepływającego przez Skansen potoku, który nadaje pęd wodnemu młyńskiemu 
kołu). W ofercie muzeum znajdują się także ciekawe warsztaty dla dzieci – artystyczne i kulinarne. W bajecznej 
scenerii sidzińskiego skansenu rokrocznie odbywają się imprezy plenerowe: Noc Muzeów (maj), Wigilia św. Jana 
– Wianki (czerwiec), Czar smaków i czasów minionych (lipiec), Między dawnymi a nowymi czasy (sierpień), Dzień 
św. Jana Pawła II (październik), Dzień Pamięci Narodowej (październik-listopad). 

Gmina Jabłonka
Przypadająca w 2016 roku 450 rocznica istnienia Jabłonki sprawiła, że jest to wyjątkowy rok dla całej 

orawskiej społeczności. Główne obchody uroczystości jubileuszowej odbyły się w dniach 10-17 lipca; wpisały 
się w nie liczne spotkania, konferencje, koncerty i wiele innych wydarzeń. Ten wspaniały jubileusz stanowi pod-
sumowanie dorobku wszystkich pokoleń Orawian, zachowania pięknej kultury i wspomnień z historii Orawy.

Inauguracją uroczystych obchodów 450-lecia Jabłonki była Msza Święta na szczycie Babiej Góry, którą 
odprawił proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Jabłonce-Bory, ks. Grzegorz Łomzik. Na spotkanie przybyło 
wiele osób, wśród których nie zabrakło gospodarza gminy Jabłonka, Antoniego Karlaka i przewodniczącego 
Rady Gminy, Eugeniusza Moniaka. 

Drugi dzień obchodów był poświęcony historii Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. W Orawskim Centrum 
Kultury miała miejsce konferencja podsumowująca historię i dorobek stowarzyszenia, wręczenie Laurów Ba-
biogórskich, a następnie występy zespołów regionalnych. Przez całe popołudnie można było oglądać wystawy: 
wydawnictw Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, strojów ludowych i rękodzieła ludowego oraz degustować 
potrawy regionalne. W kolejnym dniu z życzeniami przybył Euroregion Tatry. Uroczyście otwarto wystawę re-
zultatów zrealizowanych mikroprojektów w Euroregionie Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Następnie na scenie Orawskiego Centrum Kultury 
prezentowały się zespoły ze Słowacji i Polski.

W czwartym dniu obchodów tradycyjnie już otwarto V Kiermasz Sztuki na Orawie, na którym można było oglą-
dać i kupować prace naszych artystów oraz degustować i kupować potrawy regionalne. Natomiast w Orawskiej Bi-
bliotece Publicznej w Jabłonce została otwarta wystawa malarstwa ks. bpa Jana Szkodonia. Zebrani mogli posłuchać 
o twórczości Księdza Biskupa i zobaczyć jego obrazy. Wieczorem w Orawskim Centrum Kultury odbyły się również 
Orawskie posiady, które rozpoczął wójt Antoni Karlak, witając przybyłych i przywołując kilka faktów z historii Orawy. 
Zaprezentowano także najnowszy film o Jabłonce, który zrealizowała Telewizja Kraków (scenariusz i realizacja: Inga 
Bogucka). W filmie najstarsi mieszkańcy Jabłonki opowiadali o powojennych czasach oraz wskazywali na zmiany wa-
runków i sposobu życia. Posiady to rozmowy i dyskusje – zebrani opowiadali więc o przeszłości, wspominali, jak się 
żyło w drugiej połowie XX wieku i co z tamtych lat pozostało w ich pamięci. Warto zaznaczyć, że ten środowy wieczór 
był poświęcony najnowszym publikacjom o Jabłonce: drugiej części monografii pt. „Jabłonka – stolica polskiej Ora-
wy” oraz albumowi pt. „Jabłonka na starej fotografii”. Posiady zakończył występ zespołu z Ukrainy.

W czwartek 14 lipca 2016 roku miały miejsce najważniejsze wydarzenia obchodów jubileuszowych. O go-
dzinie 14.30 spod Urzędu Gminy w Jabłonce wyruszył orawski przemarsz w kierunku kościoła parafialnego 
pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce. Następnie zebrani w kościele wysłuchali kompozycji Stanisława 
Radwana pt. „Orawskie oratorium”, skomponowanej z okazji 450-lecia Jabłonki, w wykonaniu Zespołu Śpie-
waków Miasta Katowice Camerata Silesia i Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej pod dyrekcją Anny Szostak. Po 
koncercie odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem księdza kardynała Stanisława 
Dziwisza. Punktem kulminacyjnym tego popołudnia było odsłonięcie pomnika świętego Jana Pawła II – Piel-
grzyma. Ten wyjątkowy dzień zakończył się orawskim poczęstunkiem i uroczystą akademią w Orawskim Cen-
trum Kultury w Jabłonce. 
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Kolejny dzień uroczystych obchodów rozpoczął się rozgrywkami sportowymi – Turniejem Piłki Nożnej „Mi-
nimistrzostwa EURO 2016”, w którym brały udział reprezentacje z miast partnerskich. Następnie w godzinach 
popołudniowych w Orawskim Centrum Kultury odbyła się konferencja naukowa i odsłonięto tablice pamiątko-
we, ufundowane przez miasta partnerskie z okazji 450-lecia lokacji Jabłonki. 

Podczas obchodów jubileuszu 450-lecia Jabłonka miała zaszczyt gościć Arturo Mari – osobistego fotografa 
papieża Jana Pawła II. W piątkowy wieczór miało miejsce spotkanie z tym wyjątkowym człowiekiem, który 
stale towarzyszył Papieżowi, nie korzystając wcale z urlopu, a ostatnie zdjęcie Janowi Pawłowi II zrobił w dniu 
pogrzebu. Podczas spotkania publiczność oglądała zdjęcia wykonane przez bohatera wieczoru, słuchała relacji 
z różnych pielgrzymek papieża i opowieści o „niemedialnych” sytuacjach. Arturo Mari wspaniale zrelacjonował 
okres 27 lat, kiedy towarzyszył Janowi Pawłowi II i swą opowieścią wzruszył wszystkich zebranych. Wieczór 
zakończył się koncertem pt. „Pokłon Orawie”.

W sobotnie popołudnie odbył się I Międzynarodowy Festiwal „Na pograniczu kultur w Jabłonce na Ora-
wie”. Wystąpiły w nim grupy m.in. z Ukrainy, Rumunii, Węgier, Słowacji i Polski. Festiwal zakończył się jubile-
uszowym występem zespołu De Press.

W niedzielę 17 lipca 2016 r. ośmiodniowe obchody 450-lecia Jabłonki zakończyło XXV Orawskie Lato. 
Miały miejsce pierwsze podsumowania i podziękowania, nie zabrakło również orawskich konkursów i wystę-
pów folklorystycznych zespołów. Gwiazdą wieczoru był zespół PECTUS. Tak zakończyły się uroczyste obchody 
jubileuszu i przeszły do historii Orawy. 

Jordanów
Spośród wielu wydarzeń i imprez, jakie miały miejsce w 2015 roku w Jordanowie, należy przede wszystkim wspo-

mnieć o Dniach Ziemi Jordanowskiej, obchodzonych w dniach 17-23 sierpnia 2015 roku. To coroczne święto miasta 
organizowane jest nieprzerwanie od 1978 roku. Od 2010 roku impreza przyjęła nową, rozbudowaną formę i trwa przez 
cały tydzień w drugiej połowie sierpnia. W kolejnych dniach odbywają się panele dyskusyjne, spotkania z ciekawymi 
ludźmi, przedstawienia teatralne, koncerty muzyki klasycznej i jazzowej, koncerty zespołów rozrywkowych, występy 
kabaretowe, pokazy tańca, pokazy sztuk walki i inne. Do współorganizacji imprezy zapraszane są instytucje pożytku 
publicznego działające na terenie miasta, czego efektem są licznie otwierane wystawy przedstawiające ich dorobek ar-
tystyczny. W tym corocznym świętowaniu bierze udział kilka tysięcy osób, w tym wielu turystów z różnych stron Polski.

Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Jordanowskiej od kilku lat prowadzą cy-
kliczne Jordanowskie Spotkania z Historią dla tych osób, które pragną dowiedzieć się czegoś więcej o naszej ziemi, 
jak również o ważnych wydarzeniach historycznych Polski i skutków, jakie miały dla naszej małej Ojczyzny. Spotkania 
odbywają się w kilkumiesięcznych odstępach i prowadzone są przez znawców, którzy posiadają bogatą wiedzę na 
temat naszej rodzimej historii, a także historii Polski. W spotkaniach biorą również udział najstarsi mieszkańcy naszego 
miasta, którzy chętnie dzielą się swoimi przeżyciami z dawnych lat i uzupełniają w ten sposób rodzimą kartę historii. 
W ubiegłym roku odbyło się 5 wieczorów historycznych. Powodzeniem cieszą się także cyklicznie organizowane spo-
tkania z podróżnikami, na które przybywa wielu mieszkańców Jordanowa. Ta forma spotkań prowadzona jest od trzech 
lat, a do udziału w niej zapraszane są osoby, których pasją są podróże po całym świecie, a także osoby żyjące miłością 
do gór. Zapraszani goście są ludźmi otwartymi na innych i chętnie dzielą się swoimi przeżyciami z odbytych podróży.

Gmina Koszarawa
Od wielu lat w Koszarawie każdy okres zabaw noworocznych kończy karnawałowa impreza Na kwacki. 

Zgodnie z tradycją gospodarze wsi gromadzili się w okresie zakończenia karnawału i… tańczyli, śpiewali, za-
pewniając sobie w ten sposób obfite plony w danym roku. Tak więc tańczono i śpiewano przyśpiewki związane 
niemal z każdym płodem rolnym, wymieniając je kolejno, stąd nazwa „Na kwacki” – bo najwięcej uwagi w przy-
śpiewkach poświęcano kwackom (rodzaj rzepy): jak się „kwacki urodzą” zapewnią obfitość zwierzętom i ludziom 
(dawniej gotowano również potrawy z kwacków). Podczas kwackowej biesiady część taneczna uzupełniana jest 
kulinariami – podaje się m.in. zupę z kwacków i prażuchę – podtrzymując w ten sposób lokalne tradycje.

W marcu organizowany jest Babski Wieczór – święto dla wszystkich kobiet z gminy, podczas którego niezmien-
nie od 5 lat wójt oraz radni składają paniom życzenia. Po części „oficjalnej’ zostają na sali już tylko panie, i to dla nich 
jest cały wieczór. Impreza jest odpowiedzią na wielką potrzebę integracji, spotkania kobiet z różnych pokoleń. Oprócz 
programu artystycznego przygotowywana jest zawsze jakaś niespodzianka – w roku 2015 był to koncert na krysz-
tałowych misach oraz wspaniała prelekcja „Odkryj w sobie wewnętrzne dziecko”. Spotkanie było niezwykłe, kobiety 
chociaż na chwilę mogły się przenieść w świat cudownych wibracji, energii i tak naprawdę pomyśleć tylko o sobie.

Lato także obfituje w wydarzenia, spośród których najpopularniejszymi są Dni Koszarawy – wolny wstęp 
i wiele darmowych atrakcji dla dzieci przyciąga bardzo liczne grono odbiorców. Imprezie towarzyszy kiermasz 
sztuki ludowej, degustacje potraw regionalnych, występy lokalnych i okolicznych zespołów regionalnych oraz 
występ gwiazdy – w roku 2015 był to zespół Baciary. Mieszkańcy Koszarawy oraz goście i turyści bardzo licznie 
przybyli na tę imprezę, ustanawiając w 2015 roku rekord frekwencji. 

Od pięciu lat odbywa się także niezwykłe spotkanie tuż przed wigilią – „Świąteczne życzenia zmieniają 
pokolenia”. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie tą imprezą, która gromadzi coraz więcej osób. Jest to czas 
słuchania kolęd, składania życzeń – często zupełnie przypadkowym osobom. Ta zaczarowana atmosfera udziela 
się wszystkim; osobliwym jest obserwowanie, jak ludzie wspólnie stroją ogromną choinkę, rozmawiają, śmieją 
się i otwierają na siebie nawzajem.

Gmina Lanckorona
Gmina Lanckorona jest miejscem organizacji wielu imprez. Jedną z nich jest Rajd Konfederatów Barskich – 

to impreza cykliczna organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony w celu popularyzacji historii oraz 
czynnego wypoczynku. Rajd realizowany jest w formie gry terenowej. Uczestnicy, pokonując trasy, docierają do 
poszczególnych (oznakowanych) punktów kontrolnych, gdzie biorą udział w zabawach i konkursach, zdobywając 
punkty. Rajd kończy się przy ognisku, na polanie pod Ruinami Zamku, gdzie organizatorzy wzorem lat ubiegłych 
przygotowali wiele niespodzianek i nagród dla uczestników. Wycieczka po okolicach Lanckorony, związanych 
z historią Konfederacji Barskiej, była okazją do przypomnienia tamtych, jakże ważnych dla Polski, wydarzeń, ale 
również możliwością spędzenia czasu w kontakcie z tutejszą przepiękną przyrodą i ludźmi, którzy pokochali tę 
niezwykłą część Małopolski.

 W 2001 roku odtworzono, po blisko 100 latach, lanckorońskie jarmarki na świętego Jana. Miasteczko już 
od średniowiecza miało, nadane przez króla Kazimierza Wielkiego, przywileje organizowania targów i jarmarków 
i leżało na ważnych szlakach handlowych, m.in. z Wiednia do Krakowa. Jarmark Świętojański odbywa się co roku 
w weekend przez nocą świętojańską. Podczas imprezy na lanckorońskim rynku prezentują się artyści ludowi, 
malarze, rzeźbiarze, garncarze, przedstawiciele ginących zawodów, zespoły artystyczne i producenci żywności 
ekologicznej z Lanckorony, sąsiednich gmin i innych zakątków Bursztynowego Szlaku. Dzieci i młodzież przygo-
towują pokazy i występy artystyczne. Staramy się, żeby co roku wydarzeniu towarzyszyła inna myśl przewodnia.

Co roku w sierpniu malownicze „miasteczko na wzgórzu”, Lanckoronę, biorą we władanie Amor i Wenus, 
roztaczając atmosferę ciepła i miłości. Przywabieni niepowtarzalnym klimatem tego miejsca i zapachem lubczy-
ku, zjeżdżają tu zakochani z całego kraju. „Romantyczna Lanckorona” to coroczny Festiwal, który co roku zaska-
kuje swą odmiennością. W jego programie znajdują się wernisaże wystaw, wieczorne koncerty na lanckorońskim 
rynku, spacery z przewodnikiem leśnymi ścieżkami wokół zamku, kiermasz rękodzieła artystycznego, potrawy 
z dodatkiem miłosnych afrodyzjaków przygotowane przez miejscowe Koła Gospodyń, a także liczne atrakcje na 
lanckorońskim rynku. Nie są one przeznaczone wyłącznie dla ujętych w nazwie wydarzenia zakochanych. Or-
ganizatorzy pomyśleli o osobach w każdym wieku oraz tych zakochanych w Lanckoronie. Co roku odbywają się 
spotkania z poetami oraz artystami związanymi z Lanckoroną. Można tu znaleźć ciszę i spokój, piękną przyrodę 
i ciekawą architekturę – wszystko to razem tworzy idealną mozaikę walorów pożądanych przez osoby szukające 
miejsca na romantyczne spotkanie bądź dłuższy pobyt w tym niezwykłym miejscu.

Jak co roku w Lanckoronie grudniową porą w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia wprowadzają nas Lanc-
korońskie Anioły. Ideą festiwalu „Anioł w Miasteczku” jest nawiązanie do dawnej tradycji, kiedy to Lanckorona 
słynęła z jarmarków i targów. Każdego roku wiosną odbywają się dwa jarmarki, jednak ten anielski, grudniowy, 
jest najważniejszy i najbardziej uroczysty. A dlaczego anielski? Skąd tyle aniołów krążących po tym małym, ma-
lowniczym miasteczku? Właściwie trudno znaleźć na to odpowiedź, jednak wszyscy są pewni, że anioły idealnie 
tutaj pasują i świetnie się tutaj czują. Zarówno mieszkańcy, jak i goście zgodnym chórem twierdzą, że atmosfera 
w Lanckoronie jest sielska i anielska, romantyczna i pełna ulotnych nastrojów. Corocznie „Anioły z życzeniami 
wyruszają w świat” – jest to akcja składania życzeń świątecznych, które roznoszone są przez młodzież szkół 
gminy Lanckorona do mieszkańców. Tradycją zimowej imprezy i bardzo ważnym punktem „Anioła w miasteczku” 
jest nadawanie przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” honorowego tytułu 
Anioła Lanckorony. Jest ono przyznawane osobom, które „Lanckoronę ukochały, a jej dobre imię i urok noszą 
w sercu, głoszą światu poprzez swoje czyny i dzieła pamiętając o niej nawet wtedy, kiedy są daleko”.

W zamiarze organizatorów festiwal „Anioł w Miasteczku” ma być spotkaniem z różnymi formami aniołów, 
które są wizją czegoś mało widzialnego i ulotnego. Choć są tylko naszymi wyobrażeniami, to przyczyniają się do 
refleksji nad duchowymi aspektami naszego życia, otwierając nam serca i dodając wiary. Ale to nie jedyna myśl 
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przewodnia tej imprezy – jest to również chęć pokazania, że wśród nas żyją ludzie, można by rzec, pełni aniel-
skich cech, którzy swoją pasją, bezinteresownym działaniem, swoją głęboką i prawdziwą wrażliwością dzielą się 
z innymi, ofiarowując im nieocenione dary.

Gmina Lipnica Wielka
Laur Babiogórski dla Doktora Jana Grygierczyka. Tradycyjnie już odbyło się uroczyste wręczenie Laurów 

Babiogórskich – nagrody Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich dla ludzi oddanych regionowi. To zaszczytne wy-
różnienie przypadło w tym roku dr Janowi Grygierczykowi. W ten sposób władze gminy pragnęły wyróżnić peł-
ną poświęcenia przeszło czterdziestoletnią posługę doktora dla lipnickiej gminy. Uroczystość wręczenia nagród 
przeprowadzono dnia 19 grudnia 2015 roku w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekolekcyjnym Totus Tuus w Zem-
brzycach. Doktorowi Janowi towarzyszyli wójt gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski, który wygłosił 
laudację, przewodniczący gminy Mariusz Wnenk oraz fotograf  Bronek Kowalczyk. Serdecznie gratulując tego 
zasłużonego wyróżnienia, poniżej przybliżamy osobę dra Jana Grygierczyka.

Dr Jan Grygierczyk, urodzony 28 stycznia 1944 r. w Czechowicach-Dziedzicach; syn Marii i Józefa; mieszka 
co prawda w Rabce, ale miasto to bardziej traktuje jako miejsce odpoczynku; to w Lipnicy Wielkiej żyje proble-
mami ludzi, interesuje się rozwojem miejscowości; to Lipnica jest bliska jego sercu. Od 1974 roku sprawuje tu 
kierownictwo nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

Po zakończeniu studiów medycznych w Krakowie, trwających przez okres 1963/64-1968/69, uzyskał 
10 czerwca 1969 roku dyplom lekarza i rozpoczął pracę w szpitalu w Rabce (1969-1990). W latach 1971-1973 
został powołany do okresowej służby wojskowej, pracując jako asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala 
Wojskowego w Żarach w stopniu kapitana; zaczął również specjalizację chirurgiczną, czując, że właśnie praca 
przy zabiegach operacyjnych jest jego powołaniem. W latach 1975-2007 pracował w Poradni Chirurgicznej 
w Jabłonce. Następnie ówczesny dyrektor szpitala w Rabce, dr Zygmunt Baranowski, w latach 70. powierzył mu 
funkcję kierownika w Ośrodku Zdrowia w Lipnicy Wielkiej (1974); doktor Jan Grygierczyk od początku pokochał 
pracę na rzecz społeczności lipnickiej, traktując ją jako posłannictwo i misję. Czuł się tu dobrze od początku, 
ciepło przyjęty przez personel, siostry zakonne i mieszkańców. W roku 1977 zdobył II stopień specjalizacji z chi-
rurgii ogólnej, a w roku 2000 specjalizację z zakresu medycyny pracy.

Praca medyczna w Lipnicy Wielkiej, służba ludziom na tej ziemi, nie jest rzeczą prostą. Bardzo duża liczba 
mieszkańców, złe połączenia komunikacyjne z miastami, niewielki dostęp do opieki specjalistycznej uświadamiały 
doktorowi bardzo wielką odpowiedzialność, wymagania mieszkańców oraz ich nadzieje położone w jego osobie. 
Wymagało to niezwykłego poświęcenia się dla tej społeczności; niejednokrotnie pomagał ludziom dniami i nocami.

Swą pracą na przestrzeni lat cały czas zmieniał podejście ludzi do dbałości o zdrowie, zmieniał świadomość 
w kwestiach prozdrowotnych, dbał o rozwój infrastruktury medycznej tej miejscowości, o rozwój usług medycz-
nych. Starał się, aby jego ośrodek był wyposażony w specjalistyczną aparaturę na wysokim poziomie, doktor 
dbał o jego standard. 2 kwietnia 2009 roku dzięki staraniom m.in. dra Jana Grygierczyka spełniło się jego wielkie 
marzenie i otwarto po gruntownym remoncie nowoczesny Ośrodek Zdrowia w Lipnicy Wielkiej.

W zeszłym roku dr Jan Grygierczyk obchodził jubileusz czterdziestolecia pracy w Lipnicy Wielkiej. 

20 lat Szkoły Maturalnej w Lipnicy Wielkiej
To było niezwykłe wydarzenie w życiu naszej Szkoły. Obchody trwały dwa dni. W piątek 9 października świę-

towali nasi obecni uczniowie. W sobotę kontynuowaliśmy obchody jubileuszu w towarzystwie przybyłych na uro-
czystość dostojnych gości, absolwentów szkoły oraz byłych jej pracowników. Sobotnia uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Świętą sprawowaną w intencji społeczności szkolnej w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Łukasza 
Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej. Nabożeństwo zostało odprawione przez księdza proboszcza Jerzego Bargiela, ks. 
Krzysztofa Korbę, księży, którzy pracowali w naszej szkole – ks. Mariana Błaszczyka, ks. Grzegorza Grzybowskiego, 
ks. Mirosława Gurdka oraz absolwenta naszej szkoły – ks. Grzegorza Pastorczyka. Po Mszy św. wszyscy goście udali 
się do Domu Ludowego. Obchody w Domu Ludowym rozpoczęły się od powitania gości przez wójta gminy Lipnica 
Wielka – pana Bogusława Jazowskiego oraz dyrektora ZSO – pana Jana Kuligę. Po powitaniu przybyłych gości 
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego i Technikum – pan Franciszek Sojka – przedstawił historię szkół maturalnych 
w Lipnicy Wielkiej. Wszyscy cofnęliśmy się do roku 1995, w którym powstało Liceum Techniczne, przy wielkim 
zaangażowaniu i determinacji pana Franciszka Adamczyka – ówczesnego wójta gminy Lipnica Wielka i dra Emila 
Kowalczyka – przewodniczącego Rady Gminy. Pan Dyrektor przybliżył dalej początki istnienia lipnickiej placówki, 
przypomniał pierwsze grono pedagogiczne, przedstawił losy absolwentów oraz dorobek i osiągnięcia szkoły.

Następnie mogliśmy wysłuchać przemówień zaproszonych gości. Wiele ciepłych słów padło pod kierun-
kiem osób, które przez lata troszczyły i nadal troszczą się o lipnicką szkołę.

Na zakończenie wójt gminy Bogusław Jazowski, dyrektor ZSO Jan Kuliga i dyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego i Technikum Franciszek Sojka złożyli podziękowania za wszelką pomoc okazaną nam w minionych latach. 

Wyrazem tych podziękowań były listy okolicznościowe złożone na ręce zaproszonych Gości. Po części oficjal-
nej młodzież Liceum Ogólnokształcącego i Technikum – pod kierunkiem pani Bożeny Marcinek i pani Jadwigi 
Oskwarek – zaprezentowała swoje zdolności aktorskie w humorystycznym spektaklu pt. „Zapomniany diabeł”, 
zaprezentowanym na tle pięknej dekoracji wykonanej przez panią Monikę Tlałkę i panią Marię Jeż. Przedstawie-
nie wzbudziło wiele pozytywnych emocji wśród widzów. Po obchodach w Domu Ludowym, zaproszeni Goście 
udali się do szkoły na zwiedzanie i poczęstunek. Absolwenci przy wspólnym stole mogli wrócić wspomnieniami 
do najpiękniejszych młodzieńczych lat oraz osób, które już odeszły.

Jubileusz szkoły jest wspaniałą okazją do wspomnień, trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, 
w którym spędziło się najpiękniejsze lata swojego życia. Cieszymy się, że w tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy 
się z licznymi wyrazami sympatii. Wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych dziękujemy za szczere 
życzenia i pamięć o szkole. 

Gmina Maków Podhalański
W dniach 27-28 czerwca 2015 roku uczestniczyć można było w dwudniowym święcie gminy – Dniach 

Ziemi Makowskiej. Imprezie towarzyszyły liczne koncerty artystów estradowych, występ kabaretu „Weźrzesz”, 
zawody sportowe i wiele imprez towarzyszących. Gwiazdą tegorocznych DZM była Kate Ryan. Najmłodsi 
uczestnicy gminnego święta poznać mogli „Przygody Krasnala Pączka” i uczestniczyć w bloku zabaw. Jak co 
roku nagrodzeni zostali wtedy właściciele najpiękniejszych ogrodów i gospodarstw rolnych w gminie.

Corocznie w maju Maków Podhalański gości wielu znakomitych sportowców, także z zagranicy, którzy biorą 
udział w Międzynarodowym Biegu Ulicznym po Ziemi Makowskiej. Jego XXIII edycja odbyła się 23 maja 2015 roku. 
Trasa biegu głównego, licząca 10 km, posiada atest PZLA. Na starcie tego dystansu stanęło 85 zawodników. Zwycięz-
cą z czasem 00:30:42 został reprezentant Ukrainy – Ruslan Savchuk. Wśród pań najszybciej linię mety przekroczyła 
Paulina Golec, reprezentująca KS AZS AWF Kraków, która trasę pokonała w 00:36:55. Również dzieci i młodzież 
licznie wzięły udział w imprezie, startując w odpowiednich dla siebie dystansach i kategoriach wiekowych. 

Gmina Mucharz
Na terenie gminy Mucharz w Jaszczurowej w 2015 roku została otwarta ścieżka edukacyjna o nazwie «Wo-

kół Jeziora Mucharskiego». Zlokalizowana jest ona na koronie wału chroniącego zabytkowy zespół dworsko-
-parkowy w Jaszczurowej. Wzdłuż jej trasy najistotniejsze punkty przystankowe zostały opatrzone siedmioma 
tablicami, z których pierwsza prezentuje przebieg ścieżki na mapie gminy z zaznaczonymi ważnymi i godnymi 
zobaczenia miejscami wokół Jeziora Mucharskiego. Kolejna tablica przedstawia główne zadania Jeziora Muchar-
skiego – jego funkcje i role jako zbiornika wodnego utworzonego na rzece Skawie, z koroną zapory w Świnnej 
Porębie. Na następnej opisane zostały dzieje i historia zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Jaszczuro-
wej. Trzecia tablica stanowi wskazówkę i instrukcję do wykonania pomiarów temperatury, wilgotności i ciśnienia 
powietrza podczas wizyty nad Jeziorem Mucharskim oraz niezbędne informacje na temat wpływu zbiorników 
retencyjnych na mikroklimat występujący w ich okolicy. Czwarta z kolei tablica wprowadza w zagadnienia ba-
dań archeologicznych prowadzonych na dnie Jeziora Mucharskiego, odkrytych zabytków z różnych okresów 
– od  epoki kamienia po wczesne średniowiecze. Przyrodzie wokół jeziora poświęcona jest kolejna tablica, za-
wierająca zestaw informacji na temat ptasich wysp, rzeki Skawy, parku przydworskiego czy okolicznych lasów. 
Ostatnia plansza informuje o dawnych dziejach ziem, które stały się dnem Jeziora Mucharskiego.

Gmina Stryszawa
Tradycyjnie już po raz piętnasty w lachowickiej remizie OSP odbył się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 

„Hej kolęda, kolęda...”. We wtorek, 20 stycznia br., od 9 rano rozbrzmiewały kolędy i pastorałki. Ośmiu wykonaw-
ców ze szkół gminy Stryszawa zaprezentowało zarówno znane polskie kolędy i pastorałki, jak i zupełnie nowe, 
nieznane. Komisja zauważyła, że co roku poziom przygotowania wzrasta, przede wszystkim pod względem in-
strumentalnym. Coraz więcej dzieci i młodzieży w naszej gminie gra na instrumentach, co bardzo cieszy. Radość 
muzykowania udzieliła się wszystkim obecnym. Komisja pod przewodnictwem Izabeli Pyclik – muzyka i regio-
nalisty – po obradach przyznała następujące miejsca: w kategorii szkół podstawowych I miejsce otrzymał chór 
„Słoneczka” ze Szkoły Podstawowej w Lachowicach, II miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie, 
a III miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej w Kukowie, natomiast w kategorii gimnazjalnej I miejsce przypadło 
Gimnazjum nr 1 w Stryszawie, II miejsce zespołowi z ZSS w Krzeszowie, a III Gimnazjum nr 2 w Lachowicach.
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7 lutego 2015 roku Orkiestra Dęta Gminy Stryszawa obchodziła 10-lecie swego istnienia. Uroczystość rozpoczęła 
Msza św. w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krzeszowie. Uczestniczyli w niej członkowie orkiestry, ich 
rodziny, zaproszeni goście oraz mieszkańcy, którym bliska jest działalność orkiestry. Po Mszy św. w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kukowie rozpoczęła się część oficjalna. Zebranych na sali gości powitał kapelmistrz Krzysztof Górski, 
który przedstawił historię powstania orkiestry, jej osiągnięcia, a także plany na przyszłość. Podziękował też za zakupione 
w ostatnim czasie dwa instrumenty – jeden przekazany z okazji jubileuszu przez wójta gminy Stryszawa, a drugi przez 
sponsora – firmę Pacyga Meble, który od lat wspiera orkiestrę. Następnie głos zabrali: wójt gminy Stryszawa Rafał Lasek, 
posłanka na Sejm RP Joanna Bobowska, były starosta powiatu suskiego Tadeusz Gancarz, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Stryszawie Renata Chudzik oraz kapelmistrz zaprzyjaźnionej orkiestry dętej z Pewli Wielkiej.

Z okazji jubileuszu 10-lecia orkiestry, jej dotychczasowych osiągnięć – zdobywania licznych nagród i wy-
różnień – na ręce kapelmistrza Krzysztofa Górskiego wójt gminy Stryszawa przekazał pamiątkowy puchar i sta-
tuetkę oraz wręczył list gratulacyjny.

Następnie orkiestra zaprezentowała się w krótkim koncercie, zaczynając od wykonania Sygnału GOD 
w opracowaniu K. Górskiego i Marszu „Na falach eteru” E. Maya, a kończąc Marszem Radetzkiego Johanna 
Straussa, w aranżacji Franza Bumera. 

17 kwietnia 2015 r. już od rana remiza OSP w Lachowicach tętniła energią. W tym dniu wszyscy uczestnicy 
IX Festiwalu Ekologicznego, reprezentanci szkół powiatu suskiego, byli „eko”. W ramach Festiwalu, jak co roku, od-
były się 3 konkursy tematycznie związane z ekologią: wiedzy, plastyczny i muzyczny. Hasło przewodnie tegorocznej 
edycji brzmiało: „Z energią zmieńmy źródła” i było tożsame z tematem ogólnopolskich obchodów Dnia Ziemi, a doty-
czyło odnawialnych źródeł energii i ich promocji. Jak co roku ok. 300 uczestników wzięło udział w imprezie. Festiwal 
otworzył wójt gminy Stryszawa – Rafał Lasek, który nie krył zadowolenia z tak licznego udziału dzieci i młodzieży 
w Festiwalu. Organizator, Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie bardzo dziękuje za wsparcie i zaznacza, że tak dużą 
imprezę udaje się zorganizować dzięki pomocy współorganizatorów: Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej 
– Wydziału Środowiska, Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi, Nadleśnictwa Sucha oraz OSP Lachowice. 

Dziewiętnasta edycja Święta Zabawki Ludowej w Stryszawie przeszła do historii, a zapisze się na jej kartach 
jako wyjątkowa pod wieloma względami. W dniach 5-7 czerwca królowały tutaj drewniane zabawki ludowe, 
a zwłaszcza „stryszawskie rajskie ptaszki”, które były tematem przewodnim tegorocznej imprezy. Patronat ho-
norowy nad imprezą objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marek Sowa – marszałek 
województwa małopolskiego. Wyjątkowy klimat stworzyli zabawkarze, którzy na stoiskach mieli warsztat pracy 
i pokazywali, jak powstają zabawki, a także inni twórcy ludowi, m.in. bibułkarki, hafciarki, wspaniałe zespoły i ar-
tyści występujący na scenie oraz licznie zgromadzona publiczność. Impreza rozpoczęła się już w piątek. Na ten 
dzień zaplanowano otwarcie wystawy pokonkursowej z wręczeniem nagród uczestnikom Konkursu na Zabawkę 
Ludową, postawienie w Parku Drewnianej Zabawki Ludowej dwóch nowych zabawek oraz przeprowadzenie 
happeningu „Ogród rajskich ptaszków”, który wzbudził wiele emocji i stworzył ciekawe kreacje artystyczne. 
W sobotę, po oficjalnym otwarciu imprezy przez wójta gminy Stryszawa – Rafała Laska i przemówieniach gości: 
Joanny Bobowskiej – posłanki na Sejm RP, Zbigniewa Hutniczaka – wicestarosty powiatu suskiego, na scenie 
prezentowały się grupy szkolne biorące udział w konkursie, a następnie kapele, zespoły regionalne z Podba-
biogórza oraz łemkowski zespół folkowy „Serencza”. Uczestnicy mogli spróbować potraw regionalnych, które 
przygotowały gospodynie z KGW działających na terenie gminy Stryszawa. Organizatorzy nie zapomnieli o naj-
młodszych uczestnikach i przygotowali dla nich liczne atrakcje: wesołe miasteczko, malowanie buziek, balo-
nowe zwierzaki, żonglera i inne. Uczestnicy mogli też pojechać w sobotę specjalną „ciuchcią” do Beskidzkiego 
Centrum Zabawki Drewnianej, żeby zobaczyć wystawy zabawek. Wiele emocji wzbudził niedzielny program: 
występ Zespołu Regionalnego „Zbyrcok” z Juszczyna, kabaretu Rak, Kamila Kołodziejczyka z zespołem Zbyrcoki 
oraz Zbigniewa Wodeckiego, którego koncert na długo pozostanie w pamięci mieszkańców gminy. 

Sucha Beskidzka
W uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami Suchej Beskidzkiej po raz pierwszy przeszedł barwny Orszak 

Trzech Króli. Mędrcom ze wschodu licznie towarzyszyli mieszkańcy, a radosne kolędy długo rozbrzmiewały 
z suskiego Rynku. Orszak Trzech Króli w Suchej Beskidzkiej poprzedzony został występem Miejskiej Orkiestry 
Dętej, która przed Mszą św. w kościele parafialnym dała koncert najpiękniejszych kolęd. Po Mszy św. barwny 
korowód, za przewodnictwem Orkiestry, wyruszył na suski Rynek, gdzie na przygotowanej scenie uczniowie 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II zaprezentowali jasełka. Po nich na scenie zaprezentowali się muzycy z Chóru 
Jasień oraz Kapeli Mała Ziemia Suska, którzy do wspólnego, radosnego kolędowania zachęcili mieszkańców. 
Organizatorami pierwszego w Suchej Beskidzkiej Orszaku Trzech Króli był burmistrz miasta przy współpracy 
z parafią Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii po raz siódmy zorganizowali w naszym mieście Juwenalia. Ich 
inauguracji tradycyjnie dokonały władze uczelni wspólnie z burmistrzem miasta, który przekazał symboliczny 
klucz do bram miasta. W programie Juwenaliów znalazły się m.in. Turniej Piłki Siatkowej oraz Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Rektora, a także występy zespołów młodzieżowych. 

Do Suchej Beskidzkiej w lipcu w ramach Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem zawitały 
zespoły z różnych zakątków świata, które zaprezentowały swoje rodzime tańce, pieśni i obrzędy. Sucha Be-
skidzka gościła Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Myślenicka” oraz grupę „PraSłowianki”. Ponadto, na scenie pre-
zentowały się zespoły z Irlandii, Tajwanu, Cypru i Czarnogóry. Wystąpił także nasz rodzimy Zespół Regionalny 
„Ziemia Suska”.

8 sierpnia odbyła została 17 edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka”. 
Patronat honorowy nad wyścigiem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W tego-
rocznej edycji wystartowało 147 zawodników z 23 zespołów reprezentujących 14 państw europejskich. Trasa 
liczyła 165,9 km i przebiegała ulicami naszego miasta oraz gmin: Zembrzyce i Stryszawa. Zwycięzcą został Czech 
Alois KANKOVSKY, zawodnik ekipy Whirlpool Author, dugi był Ukrainiec Buts VITALIY (KOLSS BDC TEAM), 
a trzeci Rosjanin Roman RUSSIAN (NATIONAL TEAM). Wyścig kolarski, który na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez miejskich jest najważniejszym wydarzeniem sportowym w powiecie suskim. 

Imprezy zorganizowane w ramach miejskiego święta otworzył w pierwszym dniu II Piknik Organizacji Poza-
rządowych. Na specjalnie przygotowanych stoiskach prezentowały się organizacje, stowarzyszenia i kluby sporto-
we działające na terenie Suchej Beskidzkiej oraz krakowskie stowarzyszenie Lud Art. Celem Pikniku była prezen-
tacja różnorodności działań tychże organizacji oraz zachęcenie mieszkańców miasta do włączania się w działania 
prospołeczne. Na estradzie obok zamku wystąpiły zespoły rockowe, a gwiazdą wieczoru był Zespół „Feel”. Drugi 
dzień obchodów rozpoczęła Miejska Orkiestra Dęta występem na płycie Rynku, a następnie dzieci z Zespołu 
Regionalnego „Ziemia Suska” z programem tradycyjnych zabaw i przyśpiewek, inaugurując w ten sposób jubi-
leuszowe, dwudzieste Suskie Spotkania z Folklorem. Na dużej estradzie obok zamku wystąpiły kapele i zespoły 
regionalne, w tym „Hyrni” z Nowego Targu i z partnerskiego miasta – Jászberény na Węgrzech. Swój program 
artystyczny zaprezentował Zespół Regionalny „Ziemia Suska”, który w tym roku świętował jubileusz 10-lecia dzia-
łalności artystycznej. Gwiazdą Suskich Spotkań z Folklorem był Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, który w programie pt. 
„A to Polska właśnie” zafundował widzom wspaniałe widowisko i pełną wrażeń, etnograficzno-folklorystyczną po-
dróż przez niemal wszystkie regiony naszego kraju. Dni Ziemi Suskiej zakończyły się koncertem zespołu „Turnioki” 
oraz pokazem laserowym. Szacuje się, że w samym tylko koncercie zespołu „Feel” uczestniczyło kilka tysięcy osób.

XIX „Dni Muzyki na Zamku” odbyły się tradycyjnie we wrześniu w Sali Rycerskiej. 5 września przed suską 
publicznością zaprezentował się zespół Capella Cracoviensis Bass Trio. Dwa tygodnie później, w suskim zam-
ku wystąpił miejski chór „Jasień” oraz męski chór z zaprzyjaźnionego węgierskiego miasta Jászberény. W dniu 
25 września przeprowadzona została lekcja edukacyjna – wykład pt. „Johann Sebastian Bach – Muzyka okresu 
baroku”, którą wygłosił dr Marek Skrukwa, teolog i muzyk. Natomiast 27 września odbył się koncert kameralny 
na flet poprzeczny i fortepian w wykonaniu Martyny Klupś-Radny i Wioletty Fludy oraz koncert Zespołu Muzyki 
Dawnej im. Gaspare Castiglione. Organizatorem Dni Muzyki jest Miejski Ośrodek Kultury – Zamek, przy współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym.

3 października 2015 roku na dziedzińcu suskiego zamku odbył się Festiwal Funduszy Europejskich pod hasłem 
„Małopolska Myśli o Tobie” organizowany przez Urząd Marszałkowski. W ramach przedsięwzięcia beneficjenci 
funduszy unijnych z województwa małopolskiego prezentowali swoje osiągnięcia, dzielili się doświadczeniem oraz 
udzielali praktycznych porad mieszkańcom, przedstawicielom stowarzyszeń i przedsiębiorcom, którzy zamierzają 
realizować swoje pasje i plany zawodowe w oparciu o dofinansowanie z funduszy europejskich. Oprawę muzyczną 
imprezy zapewniły Kapela Mała Ziemia Suska, Miejska Orkiestra Dęta, Big Band uczniów Szkoły Muzycznej oraz 
Zespół Regionalny „Ziemia Suska”. Na festiwalowej estradzie wystąpiła także Paulina Bisztyga z zespołem oraz 
odbył się koncert zespołu Future Folk na czele z wokalistą Stanisławem Karpielem-Bułecką. Podczas imprezy 
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa wspólnie z wiceprezesem WFOŚiGW w Krakowie oraz Bur-
mistrzem Miasta wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu pn. „Małopolska myśli kreatywnie”.

W Sali Rycerskiej suskiego zamku 27 listopada odbyła się uroczysta gala „Pąsowej Róży”, podczas której 
Burmistrz Miasta w imieniu samorządu oraz działających w mieście instytucji kultury podziękował wszystkim 
sponsorom i darczyńcom za ich wkład finansowy, a także wsparcie miejskich inicjatyw kulturalnych oraz sporto-
wych realizowanych w 2015 roku. Po raz kolejny mecenasom suskiej kultury i sportu wręczone zostały statuetki 
„Pąsowej Róży” oraz specjalnie przygotowane na tę okazję podziękowania.
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Gmina Zawoja
30 maja 2015 roku w Skawicy miało miejsce niezwykłe wydarzenie – otwarcie Chodnika Zbójnickiego 

– Quest wyprawa odkrywców. Świętowanie rozpoczęło się od wędrówki oznakowanym chodnikiem skawic-
kich zbójników. Uczestnicy pokonywali trasę poruszając się leśnymi ścieżkami, zatrzymując się przy kluczowych 
punktach trasy, słuchając rymowanych opowieści i podziwiając rzeźby wykonane przez Kazimierza Pająka. Po 
długiej i nieco męczącej wyprawie wędrowcy zadowoleni zatrzymali się na boisku LKS Huragan, gdzie przy mu-
zyce i poczęstunku cieszyli się nową inicjatywą.

Tradycyjnie już w lipcu u stóp samej Królowej Beskidów odbyły się V Sianokosy Zawojskie organizowane 
przez BCK oraz firmę pani Kazimiery Winczewskiej „W góry...”. Zawodnicy pokazali, że tradycje związane z sia-
nokosami pod Babią Górą są ciągle żywe. Zmaganiom kosiarzy przyglądali się nie tylko najbliżsi, ale i wypoczy-
wający w Zawoi goście. 

We wrześniu w Skawicy spotkali się kolejny już raz uczniowie okolicznych szkół, by przez udział w Rajdzie 
Turystycznym Szlakiem Ks. Kard. Karola Wojtyły kultywować pamięć o tym Wielkim Człowieku. Trasa rajdu 
na pamiątkę ostatniej wędrówki Karola Wojtyły przed wyborem na Stolicę Piotrową wiodła ze Skawicy, przez 
Suchą Górę, Halę Krupową, Policę, aż do Krowiarek.

W przeddzień listopadowego Święta Niepodległości po raz siódmy mogliśmy posłuchać piosenek pa-
triotycznych i żołnierskich w wykonaniu dzieci i młodzieży z naszej gminy, które swoje wokalne umiejętności 
prezentowały w Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej, Powstańczej oraz Piosenki Żołnierskiej. Konkurs 
organizowało Babiogórskie Centrum Kultury.

Już po raz czwarty, tuż przed Bożym Narodzeniem Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi zorganizowało 
Kiermasz Bożonarodzeniowy. Kiermasz odbył się w niedzielę, 20 grudnia. Co prawda, pogoda była iście wiosen-
na, ale na kiermaszu można było zakupić nie pisanki, ale stroiki, choinki, bombki i inne ozdoby świąteczne. Były 
również piernikowe anioły, chatki, choinki, serca, a to wszystko z miodu z zawojskiej pasieki.

Gmina Zembrzyce
Dni Gminy Zembrzyce to dwudniowa impreza plenerowa organizowana co roku w Zembrzycach, nawiązu-

jąca do lokalnych tradycji garbarstwa, stolarstwa, uprawy roli, wyrobów rękodzielniczych i kulinarnych. Podczas 
Dni można wysłuchać koncertów odbywających się na pięknie usytuowanej scenie, potańczyć w zielonej sce-
nerii przy dźwiękach melodii tradycyjnych i współczesnych. Na kiermaszach można nabyć rękodzieło twórców 
ludowych i miejscowe przysmaki. Dla najmłodszych przygotowanych jest również wiele atrakcji, będących nie-
spodzianką. Zapraszamy na imprezę na przełomie czerwca i lipca.

 
Kubajka to cykliczna, plenerowa, sierpniowa impreza letnia. Święto odbywa się na boisku w Marcówce.

Uczestnicy mają możliwość posłuchania regionalnej muzyki i śpiewu oraz koncertów orkiestr dętych. Nieod-
łącznym elementem imprezy są konkursy nawiązujące do tradycji ludowych, między innymi koszenie trawy, 
ubijanie masła, młócenie zboża cepami. Konkursy te są niemałą atrakcją dla ich uczestników i obserwatorów. Dla 
dzieci przewidziane są dmuchane atrakcje oraz wiele konkursów i zabaw. Wszyscy biorący udział w konkursach 
otrzymują dyplomy i drobne upominki. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie KGW „Marcowianki”. Panie 
przyrządzają dla uczestników swojskie jadło oraz stoiska z własnoręcznie wykonanymi produktami. Wszystko to 
wpływa na wyjątkową atmosferę Kubajki, która z roku na rok przyciąga coraz to większą liczbę osób pragnących 
dobrze się bawić. 

 
Rombanica to podbabiogórskie zbójowanie, organizowane przez Bractwo Zbójników spod Babiej Góry 

zrzeszające członków z terenu całego powiatu suskiego. Jest to impreza folklorystyczna w malowniczej scenerii 
Bacówki u Harnasia w Marcówce. Motywem przewodnim imprezy są góralskie, zwłaszcza zbójnickie tematy. 
Można podziwiać piękne stroje zbójników w widowiskowych inscenizacjach obrzędów, zwyczajów i żartów 
zbójnickich. Uczestnicy imprezy mogą popróbować swoich sił pracując w autentycznej kuźni, czy wyrabiając 
własnoręcznie serki. Posmakować można jadła i napitków – specjałów przygotowanych przez Gaździny. Naj-
młodsi mogą obejrzeć w zagrodzie przy szałasie żywe owieczki, kozy i drób. Przybyłym czas umilają zespoły 
regionalne, a do tańca przygrywają kapele góralskie. Każdy, kto zechce się dobrze bawić, może wziąć udział 
w konkursach i zawodach nawiązujących do dawnych prac wiejskich. 

Maria Dominika Wachałowicz-Kiersztyn
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna

Obchody jubileuszu 60-lecia istnienia 
Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego 
w Zubrzycy Górnej1

Oslava 60. výročiaMúzea – Oravského 
etnografického parku v Hornej Zubrici

60th anniversary commemoration of The Orava 
Ethnographic Park Museum in Zubrzyca Górna

1 Artykuł jest skrótem tekstu opublikowanego w dziesiątym tomie „Rocznika Orawskiego”: M.D. Wachałowicz-
-Kiersztyn, Muzealne jubileusze – celebrowanie przeszłości dla przyszłości, „Rocznik Orawski”, t. 10, 2015, s. 256-
285.

Jedną z form upamiętniania ważnych wydarzeń w dziejach ludzi lub instytucji są jubileusze. 
Utrwalają one w świadomości społecznej czyjąś historię, życie, dzieje od momentu utworzenia 
(bądź narodzin) do chwili obecnej. Celebrują ważne elementy życia jednostek, ludzkich zbiorowo-
ści lub instytucji, takie jak: daty urodzin, ślubu, przebieg pracy zawodowej (szczególnie związanej 
z działalnością kulturalną bądź naukową), a w przypadku instytucji regionalnych – odmierzaną naj-
częściej dziesiątkami lat cenną i pożyteczną dla regionu działalność i osiągnięcia w zakresie ratowa-
nia dziedzictwa materialnego i niematerialnego danej wspólnoty, lokalnej zbiorowości.

Jednakowoż jubileusz w przypadku instytucji kultury jest nie tylko formą upamiętnienia, utrwa-
lenia w świadomości społecznej przeszłości, dorobku, zasług, ale też (i to staje się już regułą) pró-
bą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czym owa instytucja ma być w przyszłości, jakie społeczne 
role ma spełniać we współczesnych realiach, jakie zadania i cele realizowane przez jednostkę są 
istotne z punktu widzenia zachowania dziedzictwa narodu, regionu etc. Częstokroć jubileusz staje 
się przyczynkiem do naukowych rozważań (prezentowanych na przykład podczas okolicznościowej 
konferencji) na tematy szczególne, tzw. niszowe, które mogłyby w przyszłości stać się podwaliną, 
motorem działań podejmowanych dla rozwoju kraju lub regionu – przy zachowaniu jego odrębności 
kulturowej.

Na znajdujących się w kolekcji muzealnej fotografiach Władysława Wernera, pamiętnego dnia 
11 września 1955 r., kiedy to uroczyście otwarto orawskie Muzeum dla zwiedzających, widzimy 
przemawiającego przed Dworem Moniaków Juliusza Zborowskiego – Dyrektora Muzeum Tatrzań-
skiego. Wśród zaproszonych gości byli także: dr Hanna Pieńkowska, prof. Walery Goetel, prof. Wła-
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dysław Szafer, Jan Pluciński ze Spisza, członkowie miejscowego zespołu z Zubrzycy Górnej – pro-
wadzonego przez Andrzeja Pilcha, oraz delegacje PTTK z oddziałów: krakowskiego, zakopiańskiego 
i z Warszawy2. 

Do tego jakże ważnego momentu narodzin zubrzyckiego skansenu wracamy z nostalgią i wdzięcz-
nością poprzez kolejne organizowane muzealne jubileusze, uświadamiając sobie za każdym razem, że 
gdyby wtedy Muzeum nie powstało, nie zachowałyby się szlachetne w proporcjach orawskie zagrody 
wraz ze sprzętami codziennego użytku, dziełami ludowych artystów i rzemieślników, zakłady przemy-
słów wiejskich, sędziwe karczmy, obiekty małej architektury, a w końcu starodawne siedlisko Monia-
ków – serce skansenu, ale i serce Orawy. Zatem gdyby nie skansen i jego założyciele, dzisiaj nie byłoby 
mowy o realizowaniu muzealnych marzeń i regionalistycznych idei powrotu do korzeni, edukacyjnych 
programów lub nawet aktywności twórczej i artystycznej inspirowanych pięknem dawnej wsi oraw-
skiej. Stąd w historii zubrzyckiego skansenu ogromną wagę przywiązuje się do celebracji narodzin 
Muzeum i rozpamiętywania oraz interpretowania jego przeszłości dla teraźniejszości i przyszłości.

 
Jubileusz Muzeum Anno Domini 2015
W piątek 11 września i w sobotę 12 września 2015 r., w Orawskim Centrum Kultury w Jabłon-

ce, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej obchodziło swój jubileusz 60-lecia 
istnienia. Pierwszy dzień uroczystości został poświęcony historii skansenu i osobom zasłużonym 
poprzez działalność naukową, edukacyjną lub regionalną dla Orawy. W drugim dniu skupiono się na 
problematyce górnoorawskiego farbiarstwa i płóciennictwa w bardzo kompleksowym, wieloaspek-
towym ujęciu tej tematyki przez specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki.

Jubileuszowe obchody w dniu 11 września zostały podzielone na dwa panele. Pierwszy miał 
charakter naukowo-historyczny, ściśle związany z dziejami zubrzyckiego Muzeum. Drugi był typo-
wą galą jubileuszową. Uroczystości rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12.00 krótką prezentacją 
multimedialną, obrazującą dzieje skansenu od jego powstania do czasów dzisiejszych. Następnie 
zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać trzech wykładów ekspertów w dziedzinie etnologii, an-
tropologii kulturowej i historii.

Wykłady rozpoczął prof. dr hab. Jan Święch3 – Dziekan Wydziału Historycznego na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, ekspert w dziedzinie muzealnictwa i skansenolog. Prelekcja pt. Muzea wsi na 
wolnym powietrzu dotyczyła niezwykle istotnej roli, jaką odgrywają w lokalnych społecznościach 
skanseny prezentujące dziedzictwo kulturowe wsi. 

Kolejny prelegent – prof. dr hab. Ryszard Kantor4 – etnolog i antropolog kultury, kierownik 
Katedry Antropologii Kultury Współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, wygłosił referat 

2 Zdjęcia W. Wernera z Archiwum Muzeum – Orawskiego Parku w Zubrzycy Górnej. Wspomnienia Jadwigi Pilch – 
kustosz Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. W. Jostowa, Kultura regionalna Orawy 
a Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, „Rocznik Podhalański”, t. 4, 1987, s. 328. 

3 Prof. dr hab. Jan Święch – etnolog, kustosz dyplomowany, długoletni kurator Muzeum Etnograficznego w Toruniu, autor 
koncepcji i współorganizator Muzeum Etnograficznego we Włocławku i Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficzne-
go w Kłóbce; kierownik Zakładu Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej w Instytucie Etnologii i Antropologii 
Kulturowej UJ, kierownik Podyplomowego Studium Muzeologicznego UJ (2000–2012), dziekan Wydziału Historyczne-
go UJ (od 2012); autor ponad 130 prac z zakresu drewnianej architektury polskiej wsi i muzealnictwa etnograficznego 
oraz blisko 60 wystaw muzealnych (http://kongresmuzealnikow.pl/prof-dr-hab-jan-swiech/, dostęp: 21.11.2015 r.).

4 Prof. dr hab. Ryszard Kantor – etnolog i antropolog kultury, kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej 
w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Autor pracy doktorskiej pt. Recepcja i funkcje artystycznej twórczości ludowej 
na Polskiej Orawie w drugiej połowie XIX i w XX wieku, rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej Ubiór – strój – kostium. 
Funkcje odzienia w tradycyjnej społeczności wiejskiej w XIX i XX wieku na obszarze Polski oraz kilkunastu książek i 
ponad czterystu artykułów, recenzji, omówień i haseł encyklopedycznych. Współzałożyciel i pierwszy prezes To-
warzystwa Przyjaciół Orawy. Członek rad redakcyjnych kilku czasopism – m.in. roczników: „Małopolska”, „Orawa” 
i „Wierchy”. Były członek Rady Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Od 2011 r. 
jest również członkiem Komitetu Nauk Etnologicznych PAN. (http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/struktura, dostęp 
2.11.2015 r.; R. Kantor, Moja Orawa. Kilka wspomnień i refleksji z okazji ćwierćwiecza Towarzystwa Przyjaciół Orawy, 
„Orawa”, R. XXIII–XXV, 2013, nr 49-51, s. 5-6; R. Hołda, Ciekawość świata… O zainteresowaniach naukowych profe-
sora Ryszarda Kantora, [w:] Ciekawość świata, ludzi, kultury... Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Ryszardowi 
Kantorowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. R. Hołda, T. Paleczny, Kraków 2012, s. 1-6).

pt. Muzeum regionalne jako istotny element ruchu społecznego – regionalizmu versus globalizacja 
kultury. Prelegent prowadził słuchacza od zagadnień i definicji ogólnych, odnoszących się do 
kultury narodowej budowanej na historii i tradycji narodu oraz trendów multikulti, globalizmu, 
światowej wioski, po historię i zagadnienia związane z nurtami regionalistycznymi – przeciw-
stawiającymi się łatwej, lekkostrawnej ze swej natury, kulturze masowej i jej przemysłom czasu 
wolnego.

Podkreślił, że najcenniejsze bodaj działania na rzecz ochrony dziedzictwa lokalnych społeczno-
ści podejmują muzea regionalne, wśród których na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność 
Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej – instytucji, która nie tylko gro-
madzi i utrwala duchowy oraz materialny dorobek Górnej Orawy, lecz doskonale edukuje i upo-
wszechnia wiedzę o regionie poprzez realizowane w kooperacji z lokalnymi samorządami i stowa-
rzyszeniami oraz szkołami wydarzenia, koncerty, wystawy i konkursy.

 Po prelekcji prof. Ryszarda Kantora przed publicznością wystąpił dr hab. Jerzy Roszkowski 
z Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem5 z referatem o tytule Rola 
Muzeum Tatrzańskiego w powołaniu i rozwoju Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 
Prof. Jerzy Roszkowski w sposób niezwykle zajmujący nakreślił dzieje Muzeum – Orawskiego Parku 
Etnograficznego począwszy od 1935 r., kiedy to w głowie Juliusza Zborowskiego6 powstała myśl 
otoczenia fachową opieką Dworu Moniaków, założonego na Orawie przez polskich osadników, po-
przez przekazanie na rzecz Skarbu Państwa Polskiego rzeczonego dworu przez ostatnich właścicieli 

5 Dr hab. Jerzy Roszkowski – historyk, bibliotekoznawca i archiwista, specjalizujący się w dziejach nowożytnych 
i najnowszych Podhala, Spisza i Orawy oraz w historii politycznej Europy XIX i XX w. Od 1991 r. pracuje w Muzeum 
Tatrzańskim, zawiadując tamtejszym Archiwum. Jest autorem ponad stu artykułów naukowych i około czterdzie-
stu popularnonaukowych oraz m.in. książki: Zapomniane Kresy. Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach 
Polaków 1895–1925 (2011). Nieprzerwanie od 1994 r. jest członkiem Rady Muzeum – Orawskiego Parku Etnogra-
ficznego w Zubrzycy Górnej, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego, a od dwóch kadencji przewodniczą-
cego. Od 2001 r. redaguje „Rocznik Orawski”, wydawany sumptem zubrzyckiego skansenu (J.M. Roszkowski, Nota 
biograficzna, [w:] J.M. Roszkowski, Zapomniane Kresy. Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 
1895–1925, Nowy Targ–Zakopane 2011).

6 Juliusz Zborowski – ukończył studia językoznawcze na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie w Lip-
sku, od 1913 r. prowadził badania gwary i innych form kultury górali polskich (w tym górali orawskich), od 
1918 r. był redaktorem „Gazety Podhalańskiej” i „Nowin Spisko-Orawskich”, w latach 1919–1920 brał czynny 
udział w pracach Komitetu Plebiscytowego Spisko-Orawskiego (prowadząc jego Biuro Prasowe). Po I wojnie 
współpracował z Muzeum Tatrzańskim, by od 1922 r. wejść w poczet pracowników tej instytucji, najpierw 
pełniąc funkcję kustosza, a później obejmując stanowisko dyrektora Muzeum, które piastował do 1965 r. 
(J.M. Roszkowski, Rola Muzeum Tatrzańskiego w powołaniu i rozwoju Orawskiego Parku Etnograficznego w Zu-
brzycy Górnej, mps, s. 1-4). 

Fot. 1. Wykład prof. Jana Święcha. Konferencja 
Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo  
(fot. R. Ciok, Archiwum MOPE)

Fot. 2. Wykład prof. Ryszarda Kantora.  
Jubileusz 60-lecia MOPE, OCK w Jabłonce  
(fot. K. Świerczek, Archiwum MOPE)  
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(13 sierpnia 1937 r.), utworzenie i uroczyste otwarcie Muzeum 11 września 1955 r.7, aż po rok 
1978, kiedy to na emeryturę przeszła Wanda Jostowa, długoletnia dyrektor orawskiego skansenu 
i twórczyni koncepcji jednego z najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce8.

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie wystawy jubileuszowej pt. Muzeum – Orawski 
Park Etnograficzny na przestrzeni lat. Ekspozycja ta została zorganizowana przez Leszka Janiszew-
skiego9 i Zofię Warciak10 w holu Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce na podstawie scenariusza 
Jadwigi Pilch. Warstwę tekstową do wystawy opracowała Jadwiga Pilch, a po przygotowanej eks-
pozycji gości oprowadzał Leszek Janiszewski. 

Narracja i zarazem aranżacja wystawy, skupiona była na sylwetkach założycieli skansenu: Juliu-
sza Zborowskiego, dr Wandy Jostowej, dr Hanny Pieńkowskiej, Tadeusza Staicha i Andrzeja Pilcha 
oraz kolejnych dyrektorów: dr Wandy Jostowej, Teodora Pawlaka11, Grażyny Herzig-Wolskiej12, Eu-
geniusza Moniaka13 i Emilii Rutkowskiej14, a także ich koncepcjach rozwoju Muzeum, działalności 
i dokonaniach. 

Gośćmi pierwszej części Jubileuszu byli: prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz – Senator RP, An-
toni Karlak – wójt Gminy Jabłonka, Monika Wiejaczka – zastępca dyrektora Departamentu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dyrektorzy 
małopolskich instytucji kultury oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół średnich i gimnazjów 
z terenu Orawy, m.in. młodzież z Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej i Zespołu Szkół w Zubrzycy Górnej.

7 Muzeum utworzono głównie dzięki zabiegom Juliusza Zborowskiego, dr Hanny Pieńkowskiej, Tadeusza Staicha, 
Wandy Jostowej i Andrzeja Pilcha, pod egidą zakopiańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego i merytoryczną opieką Podhalańskiej Komisji Opieki nad Zabytkami działającej przy zakopiańskim 
PTTK oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nowo powstała instytucja nosiła wówczas nazwę: Orawski 
Ośrodek Turystyczno-Krajoznawczy w Zubrzycy Górnej (J.M. Roszkowski, Rola Muzeum Tatrzańskiego…, s. 4–9).

8 J.M. Roszkowski, Rola Muzeum Tatrzańskiego…, s. 9–10.
9 Leszek Janiszewski – asystent w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.
10 Zofia Warciak – Kierownik Działu Oświaty w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.
11 Teodor Pawlak – p.o. dyrektora Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w latach 1978–1981, wcześniej 

kierownik administracyjny skansenu, muzykant, regionalista i nauczyciel (E. Rutkowska, O Orawskim Parku Etnogra-
ficznym z perspektywy 50 lat, „Zeszyty sądecko-spiskie”, t. 1, 2006,  s. 13). 

12 Grażyna Herzig-Wolska – dyrektor Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w latach 1981–1993, etnograf. 
Pełniąc funkcję dyrektora nie ustawała w wysiłkach ochrony dawnego budownictwa orawskiego poprzez trans-
lokację najcenniejszych obiektów na teren skansenu lub zabezpieczanie ich in situ, a także poprzez prowadzenie 
intensywnych badań terenowych dawnych zagród orawskich i wykonywanie przez fachowców inwentaryzacji ar-
chitektonicznych najcenniejszych zabytków budownictwa. Organizatorka plenerów artystycznych, Spotkań Oraw-
skich (corocznych cykli sesji popularnonaukowych, w ramach których przedstawiano historię, sztukę, rzemiosło 
regionu oraz ważne i zasłużone sylwetki społeczników, rodzimych działaczy, naukowców, muzealników etc. Prele-
gentami były znane i uznane postacie świata nauki i kultury. W roku 1995 ukazało się wydawnictwo pod redakcją 
prof. Czesława Robotyckiego, opracowane i wydane sumptem Muzeum, które stanowiło wybór najważniejszych 
i najciekawszych referatów wygłoszonych podczas spotkań na przestrzeni lat 1987–1990). Dzięki G. Herzig-Wol-
skiej Janusz Kaczorowski prowadził na terenie skansenu teatrzyk Kubuś Orawiocek, angażujący do realizacji przed-
stawień miejscowe dzieci i młodzież.  

13 Eugeniusz Moniak – pełnił funkcję dyrektora Muzeum w latach 1993–2001. Z ogromną energią rozbudowywał 
nowy sektor skansenu pod okiem i według koncepcji J. Pilchowej. Za koncepcję rozbudowy nowego sektora w ty-
pie orawskiej łańcuchówki rozproszonej Muzeum w 1999 r. otrzymało wyróżnienie SYBILLI.

14 Emilia Rutkowska – dyrektor zubrzyckiego skansenu w latach 2001-2012, pedagog, nauczycielka, kierownik wie-
lu instytucji, znakomita organizatorka, regionalistka, działaczka i prezes Związku Podhalan Oddziału Orawskie-
go, rodowita Orawianka, dzięki której Muzeum rozkwitło, wzbogacając się m.in. o: zabytkowy zespół kościelny 
z Tokarni, zespół plebański z Podwilka i Orawki oraz wiele zabudowań gospodarczych i budynków mieszkalnych 
z terenu Orawy. Powstała wówczas nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura turystyczna, nowe mosty, drogi, 
system przeciwpożarowy i wiele, wiele innych ważnych dla skansenu urządzeń i obiektów. Za sprawą dyrektor 
Rutkowskiej wprowadzono nowatorskie i cieszące się olbrzymią popularnością ścieżki regionalne, ożywiono skan-
sen organizowanymi we współpracy z instytucjami z terenu Orawy wydarzeniami kulturalnymi, wystawami cza-
sowymi i konkursami. Wówczas narodziła się sztandarowa impreza skansenu „Święto Borówki”, organizowana 
do dziś. (Opracowane na podstawie tekstów do wystawy jubileuszowej napisanych przez J. Pilch oraz na kanwie 
dokumentacji inwestycji realizowanych przez Muzeum w ramach MRPO zadań: Archiwum Muzeum – Orawskiego 
Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, Ścieżkami 
przemysłów chłopskich na Orawie).

W oczekiwaniu na drugą część uroczystości wszy-
scy chętni zwiedzali orawski skansen w towarzystwie 
pracowników Muzeum: Zofii Warciak i Józefa Knapczyka.

Uroczysta gala jubileuszowa rozpoczęła się koncertem, 
punktualnie o godz. 17.00. Zaprezentowany został wybór 
XVII i XVIII-wiecznych pieśni staropolskich z czasów rodów 
Bukowińskich, Wilczków i Moniaków w wykonaniu Anto-
niego Pilcha z Dworu na Wysokiej. Publiczność nagrodziła 
solowy występ artysty gromkimi brawami. Część tę uświet-
nił swoją obecnością przedstawiciel Zarządu Województwa 
Małopolskiego – Leszek Zegzda, który wraz z Moniką Wie-
jaczką wręczył odznaczenia osobom i instytucjom szczegól-
nie zasłużonym dla Orawy: Srebrną Odznakę Honorową 
Województwa Małopolskiego, Krzyż Małopolski – prof. 
drowi hab. Ryszardowi Kantorowi oraz nagrody Polonia 
Minor – Jadwidze Pilch15, Muzeum – Orawskiemu Parkowi 
Etnograficznemu w Zubrzycy Górnej, prof. drowi hab. Jó-
zefowi Kąsiowi16 oraz prof. drowi hab. Tadeuszowi M. Traj-
dosowi17.

Po uroczystym przekazaniu odznaczeń oraz lauda-
cjach na scenie wystąpiły orawskie zespoły regionalne: „Orawiacy” i „Rombań” z Lipnicy Wielkiej 
i Chyżnego. Później głos zabrali goście, którzy chcieli złożyć życzenia oraz przekazać listy gratula-
cyjne na ręce kierownictwa placówki obchodzącej jubileusz:

15 Jadwiga Pilch – etnograf, kustosz Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego, od początku swojej kariery za-
wodowej (1968) aż do chwili obecnej związana ze skansenem. W Muzeum prowadziła Dział Etnografii do roku 
2005, zajmując się kwerendami, zakupami oraz prowadzeniem inwentarza muzealiów, prowadzeniem bibliote-
ki muzealnej oraz pozyskiwaniem książek do tejże. Organizowała wystawy czasowe i ekspozycje stałe. Autorka 
licznych prac i publikacji naukowych o tematyce etnograficznej, szczególnie dotyczących Górnej Orawy, a także 
współautorka katalogu orawskich kamiennych figur. Ceniona znawczyni historii tego regionu, jego folkloru, ob-
rzędowości, architektury, a także stroju orawskiego. Uczestniczka sympozjów i spotkań muzealników. Opiekunka 
praktyk studenckich. Członkini jury konkursów muzealnych i różnorakich konkursów gminnych. Współtwórczyni 
koncepcji nowej części skansenu, tzw. łańcuchówki rozproszonej. Współorganizatorka Konkursu Literackiego im. 
Piotra Borowego, którego nadal jest stałym jurorem. Autorka wielu prac i artykułów związanych z architekturą, 
etnografią i kulturą ludową. (por. M. Kowalczyk i R. Ciok, Życiorys Jadwigi Pilch, mps).

16 Prof. dr hab. Józef Kąś – Orawianin rodem z Piekielnika, językoznawca, dialektolog, profesor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, pracownik naukowy w Katedrze Historii Języka i Dialektologii Polskiej Wydziału Polonistyki Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na badaniach przeobrażeń współczesnych gwar 
ludowych oraz na ogólnopolskiej i gwarowej leksykologii i leksykografii. Autor książek: Wariantywność fonetyczna 
w mowie ludności wiejskiej obrzeży Krakowa (Kraków 1988), Interferencja leksykalna słownictwa gwarowego i ogól-
nopolskiego (na przykładzie gwar orawskich) (Kraków 1994), współautor Słownika współczesnego języka polskiego 
(Warszawa 1996), wydanego pod red. B. Dunaja, współautor (z B. Lewandowską) Pieśni z Orawy (Kraków 2007) 
oraz Wesela orawskiego dawniej i dziś (Wrocław 2010). Autor Słownika gwary orawskiej (Kraków 2003; II wydanie 
znacznie poszerzone – 2011). Obecnie pracuje nad kilkutomowym Ilustrowanym leksykonem gwary i kultury podha-
lańskiej (http://www.dialektologia.polonistyka.uj.edu.pl/pracownicy/prof.-dr-hab.-jozef-kas, dostęp: 21.11.2015; 
nota biograficzna w Słowniku gwary orawskiej, wyd. 2., Kraków 2011).

17 Prof. dr hab. Tadeusz M. Trajdos – profesor Instytutu Historii PAN, historyk i historyk sztuki. Główne zaintereso-
wania badawcze: życie religijne i dzieje Kościoła na ziemiach wschodnich Korony Królestwa Polskiego i na teryto-
rium W. Ks. Litewskiego; historia osadnictwa, kultura i dzieje kościelne na Spiszu i Orawie oraz społeczne i religijne 
dzieje południowej Sądecczyzny (dawnego dominium muszyńskiego). Autor 473 publikacji, z tego blisko 100 na 
tematy orawskie. Bibliografia orawska opracowana przez prof. T. Trajdosa znajduje się w bieżącym, jubileuszowym 
wydaniu „Rocznika Orawskiego”. Organizator i pomysłodawca działalności Rady Muzealnej (1993) i jej przewod-
niczący w latach 1994–2000 i 2008–2012; twórca muzealnego periodyku naukowego „Rocznik Orawski” i jego 
pierwszy redaktor w latach 1997–2001; pomysłodawca i współtwórca pełnej inwentaryzacji figur przydrożnych 
na Orawie oraz archiwaliów parafii orawskich (T. Trajdos, Życiorys naukowy, mps). 

Fot. 3. Występ zespołu Rombań. Gala 
Jubileuszowa MOPE, OCK w Jabłonce 
(Archiwum MOPE)
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– prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz – Senator RP;
– przedstawiciele samorządów lokalnych: Józef Bałos – starosta suski, Janusz Kociołek –naczel-

nik Wydziału Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Su-
chej Beskidzkiej, Antoni Karlak – wójt gminy Jabłonka, Eugeniusz Moniak – przewodniczący 
Rady Gminy Jabłonka, Bogusław Jazowski – wójt gminy Lipnica Wielka;

– reprezentanci małopolskich instytucji kultury: dr Antoni Bartosz – dyrektor Muzeum Etnogra-
ficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Antoni Malczak – dyrektor Małopolskiego Cen-
trum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Andrzej Szpunar – dyrektor Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie, dr Marek Grabski – dyrektor Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego 
w Wygiełzowie, dr hab. Jerzy Roszkowski – reprezentujący Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, 
Michał Jakubczyk – wicedyrektor Muzeum – Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Wadowicach, Zdzisław Tohl – dyrektor Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów;

– zaprzyjaźnionych instytucji, stowarzyszeń i szkół z regionu: Józef Omylak – dyrektor Babiogór-
skiego Parku Narodowego w Zawoi, Marek Listwan – przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Ba-
biogórskich, Robert Kowalczyk – dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce, Maria Łaciak 
– dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej, Jan Kuliga – dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej, 
Stanisława Czarny – dyrektor Skansenu w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, dyrektor Piotr 
Męderak i wicedyrektor Maria Łopata – kierownictwo Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte 
w Jabłonce, Krystyna Chowaniec – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Podszklu.
Pozostałe listy gratulacyjne z okazji jubileuszu otrzymaliśmy pocztą tradycyjną lub elektro-

niczną od: Jarosława Gałęzy – prezesa Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, Roberta Ślusarka 
– dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i Jerzego Kapłona – dyrektora Centralnego 
Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie.

Gośćmi skansenu byli również przyjaciele Muzeum: pisarze i poeci, a wśród nich Irena Grobar-
czykowa z Zubrzycy Górnej, a także Andrzej Madeja – długoletni wicedyrektor Liceum Ogólnokształ-
cącego w Jabłonce, redaktorzy i fotoreporterzy: Antoni Krzewniak i Ryszard Remiszewski z Gliwic. 
Zwieńczeniem wieczoru był koncert zespołu De Press, na który licznie przybyła młodzież z Orawy. 

W rytmie pracy dawnych zakładów przemysłu wiejskiego 
– czyli dzień drugi Jubileuszu
Sobota (12 września) rozpoczęła się bardzo pracowicie około godziny 8.30, gdy uruchomili-

śmy rejestrację uczestników konferencji „Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo”. Na uroczystość, 
oprócz szanownych prelegentów, przybyli przedstawiciele świata nauki i kultury: Przemysław Za-
chura – Prezes Fundacji na Rzecz PPWSZ, asystent Rektora PPWSZ, asystent Senatora RP prof. 
S. Hodorowicza i sekretarz Związku Podhalan o. Nowy Targ, Anna Kulka – dyrektor Babiogórskiego 
Centrum Kultury w Zawoi, reprezentantki muzeów: Okręgowego w Nowym Sączu –Joanna Hołda 
i Tatrzańskiego w Zakopanem – Anna Kozak (kierownik Działu Etnograficznego), Stanisława Czarny 
– dyrektor Skansenu w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej. 

Konferencji przysłuchiwali się z zainteresowaniem: prof. Ryszard Kantor i dr hab. Jerzy Rosz-
kowski, którzy pomimo rozlicznych obowiązków pozostali z nami, by wraz z innymi słuchaczami 
przenieść się w czasy, gdy Orawa była znanym centrum płóciennictwa i farbiarstwa.

Uczestnikami byli również: dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie orawskich szkół, których zainte-
resowała historia farbiarni i płócienników na Orawie, ornamenty znajdujące się na klockach farbiar-
skich, technologia farbowania i drukowania tkanin płóciennych, uprawa lnu, architektura domostw, 
warsztatów, składów płócienniczych oraz wyposażenia pracowni farbiarskich.

Ogromnie miło było nam, organizatorom konferencji, gościć Małgorzatę i Macieja Sroków, po-
tomków Jana Kleina, znakomitego farbiarza z Orawki i jednocześnie spadkobierców jedynego ist-
niejącego na Górnej Orawie XVIII-wiecznego budynku farbiarni. Wśród gości nie zabrakło również 
naszych przyjaciół: redaktora Ryszarda Remiszewskiego i Kazimierza Gajewskiego.

Założeniem konferencji było przypomnienie tematu farbiarstwa i płóciennictwa na Orawie – 
tematu bardzo często poruszanego przez naszych kolegów i przyjaciół z muzeów znajdujących się 
na Słowacji, a u nas zapomnianego i odłożonego do lamusa, zbioru historii dawno przebrzmiałych… 
A przecież farbiarstwo i płóciennictwo to nie tylko interesujące rzemiosło w ujęciu historycznym, 
to również świetny pomysł na ożywienie skansenu (poprzez realizację nowej ścieżki edukacyjnej 
opartej o rekonstrukcję dawnej farbiarni wraz z maglem), a zarazem sposób na wzmocnienie atrak-
cyjności regionu przez organizację pracowni farbiarskich przez mieszkańców Orawy pod opieką 
zubrzyckiego Muzeum.

Celem konferencji, oprócz wymienionych już powodów, było zweryfikowanie istniejącej wie-
dzy na ten temat, spojrzenie na nią przez pryzmat indywidualnego doświadczenia i wykształce-
nia poszczególnych badaczy prezentujących referaty. Do współpracy zaprosiliśmy: przyrodników, 
geografa, historyka, osobę zajmującą się historią rodów orawskich płócienników, muzealników 
o specjalności: etnologia i historia sztuki, etnologa specjalizującego się w tradycyjnym barwieniu 
tkanin, artystę grafika i fotografika-kolekcjonera. Konferencja została poświęcona zmarłej niedaw-
no dr Urszuli Janickiej-Krzywdzie (1949–2015) – etnolog, regionalistce, poetce, przewodnikowi 
beskidzkiemu, dziennikarce, specjalistce w zakresie dziedzictwa materialnego i niematerialnego 
górali babiogórskich, Orawskich, Spiskich, Podhalańskich i Zagórzan, autorce ponad 1000 publika-
cji naukowych, kierownik artystycznej zespołu „Juzyna” z Zawoi, jurorce wielu cenionych festiwali 
i konkursów regionalnych.

W związku z powyższym dwa pierwsze referaty w całości traktowały o jej bogatej i intensywnej 
działalności naukowej i regionalnej w odniesieniu do Orawy. 

Pierwszy z nich: Urszula Janicka-Krzywda i jej związki z Orawą. Ze wspomnień męża Piotra wygło-
sił Piotr Krzywda18 – mąż dr Janickiej-Krzywdy. Wzruszające wspomnienie o znakomitej badaczce 
zostało okraszone zdjęciami ze wspólnie odbytych wypraw i podróży, z wystaw, odczytów, konfe-
rencji, występów, ukazującymi dr Janicką-Krzywdę w różnych okresach życia.

Drugi tekst Związki dr Urszuli Janickiej-Krzywdy z Orawą autorstwa J. Pilch odczytała pisząca 
te słowa. Działalność naukowa, wystawiennicza, popularyzatorska dr Janickiej-Krzywdy została 
ukazana poprzez jej kontakty z orawskim skansenem, ulubionym miejscem, w którym można było 
porozmawiać na tematy naukowe i codzienne lub poszukać natchnienia do kolejnej rozprawy na-
ukowej lub wiersza w zaciszu orawskich chałup.

Kolejne wystąpienia były związane z tematem przewodnim konferencji. 
Prof. dr hab. Jan Święch w wykładzie inaugurującym konferencję – Zakłady przemysłu wiej-

skiego. Problemy dokumentacji muzealnej – poruszył bardzo istotne z punktu widzenia muzealnic-
twa tematy związane z budowaniem i rozwijaniem kolekcji oraz gromadzeniem informacji doty-
czących tradycyjnego rzemiosła wiejskiego oraz związanych z nim zakładów i pracowni, które są 
jednym z ważniejszych elementów kultury materialnej objętych dokumentowaniem przez pla-
cówki muzealne.19

Pierwszym zagadnieniem rozpatrywanym w czasie konferencji były tematy związane z uprawą 
lnu, naturą kolorów i barwami występującymi w przyrodzie.

18 Piotr Krzywda – archeolog i pedagog, z zamiłowania krajoznawca i fotografik, a ponadto przewodnik beskidzki. 
Związany z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Towarzystwem Karpackim, Stowarzyszeniem 
Gmin Babiogórskich i Studenckim Kołem Przewodników Górskich w Krakowie. Do regionów, które obdarza 
szczególnym sentymentem, należą Podbabiogórze i Orawa, także słowacka. Jest autorem artykułów o tematyce 
górskiej oraz autorem i współautorem wielu przewodników, w tym obejmujących Orawę. Należą do nich: trzy-
tomowy Beskid Żywiecki (Warszawa 2001, 2003), Dookoła Babiej Góry i w góry [współaut. – U. Janicka-Krzywda, 
S. Mściuwujewski] (Kraków 1998), Wokół Babiej Góry (Kraków–Zawoja 2003). Swoje wędrówki utrwala na foto-
grafiach. Są to przede wszystkim pejzaże oraz zabytki architektury i sztuki. Jego prace można odnaleźć w wielu 
czasopismach, m.in. w „Roczniku Babiogórskim” oraz w przewodnikach i wydawnictwach regionalnych. Prezentuje 
je także na wystawach, z których najbardziej prestiżowa to Panu na chwałę. Kapliczki karpackie (Muzeum Etnogra-
ficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, 2000) (P. Krzywda, Życiorys, mps.). 

19 J. Święch, Streszczenie do artykułu: Zakłady przemysłu wiejskiego. Problemy dokumentacji muzealnej, mps.
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Dr Krzysztof Miraj20, reprezentujący Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową 
w Nowym Targu, w referacie pt. Uprawa lnu na Górnej Orawie scharakteryzował położenie geo-
graficzne Orawy, przedstawił różne odmiany lnu oraz przybliżył sposób jego tradycyjnej uprawy 
na Orawie.

Mgr Katarzyna Fujak21  i dr Tomasz Pasierbek22, pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowe-
go, wygłosili wykład Pędzlem natury – o kolorach w przyrodzie. Dr Tomasz Pasierbek rozpatrywał, 
czym są barwy w naturze, jakie pełnią funkcje w świecie roślinnym i zwierzęcym, a mgr Katarzyna 
Fujak opowiedziała o barwnikach stosowanych do barwienia tkanin lub wyrobu farb, przez wieki 
pozyskiwanych z roślin i zwierząt.

W drugiej części konferencji dr Karol Balázs23 opowiedział O płóciennictwie na Górnej Orawie 
w kontekście historycznym. Eva Kurjaková24 (z Bobrova) w wystąpieniu Rodiny plátenníkov na Bielej 
Orave skupiła się na historii wybranych orawskich rodów płócienniczych. Z kolei mgr Marcin Kowal-
czyk (Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej) w referacie Orawskie złoto – płó-
ciennictwo i farbiarstwo na polskiej Orawie skoncentrował się na składach płócienniczych, blichach 
i farbiarniach oraz maglach znajdujących się na Orawie Górnej. 

20 Krzysztof Miraj – geograf, doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, wykładowca w Podhalańskiej Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu, nauczyciel w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. 

21 Katarzyna Fujak – biolog, przyrodnik. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu oraz studium podyplomowego z zakresu planowania przestrzennego i projektowania w krajobrazie do-
rzecza Warty. Trener edukator współpracujący stale m.in. z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz 
licznymi stowarzyszeniami w regionie babiogórskim. Długoletni pracownik Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska 
UAM. Autor przyrodniczych artykułów i publikacji popularnonaukowych. Redaktor naczelna biuletynu Babiogór-
skiego Parku Narodowego oraz zastępca redaktora „Rocznika Babiogórskiego”. Członek zespołu redakcyjnego 
serii wydawniczej P21 Twórczych projektów w przedszkolu. Twórca programu edukacyjnego BPN oraz pomysłodaw-
ca i realizator wielu projektów edukacyjnych. Merytoryczny opiekun Ogrodu Zmysłów znajdującego się w BPN. 
Koordynator współpracy z przedszkolami oraz autor programów i warsztatów z zakresu edukacji przyrodniczej 
i ekologicznej w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Obecnie starszy specjalista ds. dydaktyki w Babio-
górskim Parku Narodowym (K. Fujak, Życiorys, mps).

22 Dr Tomasz Pasierbek – biolog, nauczyciel akademicki. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w Instytu-
cie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Autor wielu publikacji naukowych i popularno-
naukowych. Współautor podręcznika Świat przyrody. E-podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych (Kraków 2013). 
Uczestnik międzynarodowych konferencji z zakresu nauk przyrodniczych i udostępniania turystycznego, m.in. 
w USA, Rumunii, Szwecji, Słowacji, Czechach, na Węgrzech i we Włoszech. Stypendysta Departamentu Stanu USA 
w ramach programu International Visitor Leadership. Współautor i koordynator wielu projektów edukacyjnych 
finansowanych ze źródeł krajowych i unijnych. Kierownik Zespołu Udostępniania Parku do Zwiedzania i Edukacji 
Babiogórskiego Parku Narodowego. Wykładowca w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. 
(T. Pasierbek, Życiorys, mps). Od maja 2016 roku Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego (przyp. red.). 

23 Dr Karol Balázs – urodzony 10 grudnia 1947 r. w Budapeszcie. Tłumacz, historyk. Absolwent Uniwersytetu Eötvö-
sa Lóranda w Budapeszcie oraz Uniwersytetu Katolickiego Pázmány’a Pétera w Budapeszcie (gdzie uzyskał tytuł 
doktora). Członek Węgierskiego Towarzystwa Historii Medycyny oraz Towarzystwa Naukowego Filatelistów Wę-
gierskich. W swoich naukowych poszukiwaniach i opracowaniach zajmował się: stosunkami polsko-węgierskimi 
XIX–XX w., ze szczególnym uwzględnieniem historii Orawy, dziejów węgierskiej medycyny i aptekarstwa, historii 
kolekcjonerstwa (ze szczególnym uwzględnieniem parafilatelistyki) oraz historii kultury. Jest autorem ok. piętnastu 
książek w różnych językach i o różnej tematyce, przeważnie pod własnym nazwiskiem, ale również pod pseudo-
nimami: Ch. J. Blase, H. Bele Balassa orazFeőkajári Kajári Károly. Ma na swoim koncie ok. 200 publikacji. Ostatnie 
publikacje wydane w 2015 r., to: Magyargyógyszerészek Przemyslben (Węgierscy aptekarze w Przemyślu), Magyar 
állatorvosokés a gondjaikra bízott lóállomány a Przemysli erőd ostrome alatt (1914-1915) (Węgierscy weterynarze a stan 
koni pod ich opieką podczas oblężenia Twierdzy Przemyskiej (1914-1915), [w:] Háború és orvoslás. Az I. világháború 
egészségügye, annak néhány előzménye és utóélete (Wojna i medycyna. Medycyna I. Wojny Światowej, niektóre jej prze-
słanki i konsekwencje), pod red. Károly’a Kapronczay’ego, Węg. Tow. Historyi Med., Budapeszt, 2015, s. 210–240 
i s. 241–247 (K. Balázs, Życiorys własny, mps). 

24 Eva Kurjaková – Orawianka, w latach 1994-2002 wójt gminy Zubrohlawa. W roku 2002 przeszła na emeryturę. 
Autorka broszury 400 rokov obce Zubrohlava (1988), monografii historycznej Zubrohlava (1998), Históriufarnosti-
Zubrohlava 1770-2000 (2000) oraz mniejszych prac o charakterze kronikarskim, a także książki Viacako sto o po-
nad stuletniej tradycji amatorskiego teatru w Zubrohlawie (2010). Autorka biografii rodu Ratica z Rabczy (2012) i 
monografii wielu gmin: Bobrov (2000), Zákamenné (2005), Rabčice (2006), Babín (2010), Slanica oraz internetowego 
katalogu gmin Białej i Czarnej Orawy (2003). Autorka i współautorka wielu przewodników po Orawie. Brała rów-
nież udział w pracach nad słownikiem dialektycznym Slovník obce Zubrohlava a okolitých plátenníckych obcí (Zdru-
ženie Babia hora 2005) oraz trzech tomów historii regionu Biela Orava: Povesti spod Babej hory (2008), Povesti spod 
Pilska (2010), Príhody a povesti Bielej Oravy (2014) (E. Kurjaková, Životopis, mps).  

Ostatni referat, Architektúra plátenníkov na slovenskej Orave, został wygłoszony przez dra Mi-
chala Čajkę25 z Oravskégo múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. 

W kolejnym bloku tematycznym trzy referentki skupiły się na narzędziach pracy farbiarza (kloc-
kach farbiarskich), technologii wytwarzania orawskich tłocelin oraz wzorach, którymi ozdabiano 
orawskie suknie, a także opowiedziały o specyfice modrego druku na przykładzie muzealiów znaj-
dujących się w Oravskim múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne oraz w kolekcjach: Muzeum 
Tatrzańskiego w Zakopanem, Muzeum Etnograficznego w Krakowie i Muzeum – Orawskiego Parku 
Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.

Swoje spostrzeżenia i wnioski na ten temat przedstawiły:
– Magdalena Fołta26 z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, referat pt. Orawskie suknie (tło-

celiny) w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem oraz 
Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego z Zubrzycy Górnej,

– Erika Kulášová27 z Oravskégo múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – Modrotlačové 
formy v zbierkach Oravského muzea, 

– Elena Beňušová28 z Oravskégo Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne – Ľudová modro-
tlač na Orave a jej špecifiká vo výzdobe textílií zo zbierkového fondu Oravského muzea.
Z kolei Miroslav Hajdučik29z Námestova referatem pt. Ocalić od zapomnienia. Historia mojej 

kolekcji zainteresował słuchaczy niebywałą wręcz opowieścią o skarbach odnalezionych w starej 

25 Michal Čajka – absolwent archeologii, historii oraz nauk o sztukach pięknych na Wydziale Filozoficznym Uni-
wersytetu Jana Ámosa Komeńskiego w Bratysławie. Pracę doktorską obronił Instytucie Archeologii macierzystej 
uczelni. Archeolog i historyk sztuki w Muzeum Orawskim P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie. Autor i współ-
autor kilku książek, ekspertyz i popularnonaukowych opracowań dotyczących prehistorycznej i wczesnośrednio-
wiecznej historii Orawy, historii orawskiej architektury i zabytków budownictwa. Współorganizator i uczestnik 
kilku badawczych programów związanych z orawskimi zabytkami architektury. Współautor licznych dokumentacji 
badawczych (M. Čajka, Životopis, mps). 

26 Magdalena Fołta – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (etnologia i antropologia kulturowa) oraz Uniwersy-
tetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Aktualnie pracuje w Muzeum Kultury Ludowej w Kol-
buszowej. Jej pasją jest batik (M. Fołta, Biogram, mps).

27 Erika Kulášová – absolwentka etnologii na Uniwersytecie im. św. Cyryla i Metodego w Trnavie. Na tym samym 
Uniwersytecie uzyskała tytuł akademicki doktora. Obecnie pracownik naukowy w Muzeum Orawskim im. P.O. 
Hviezdoslava w Dolnym Kubinie. kustosz i kurator działu etnograficznego. Badaczka tradycyjnej kultury ludo-
wej regionu orawskiego. Współautorka publikacji Gorali na Orave (Górale na Orawie) (2013), Veľkákniha o Goraloch 
Oravy, Liptova a Kysúc (Wielka Księga Górali z Orawy, Liptowa i Kisuc) (2013) oraz monografii gminy Malatiná (2012). 
Autorka i współautorka licznych prac etnologicznych oraz popularnonaukowych publikowanych w zbiorach i cza-
sopismach specjalistycznych (Kulašova E., Životopis, mps). 

28 Elena Beňušová – pracownik Oravskiego múzeum P. O. Hviezdoslavaw Dolnym Kubinie, etnograf, kustosz i kura-
tor wielu przedsięwzięć w dziedzinie etnografii (badania etnograficzne, profesjonalne zarządzanie kolekcjami, 
animacja kulturalna i działalność edukacyjna – wystawy, pokazy i publikacje koncentrujące się na duchowej i ma-
terialnej kulturze Orawy) oraz muzealnik. Absolwentka Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, w 2006 r. 
obroniła pracę doktorską. Autorka scenariusza nowych ekspozycji etnograficznych znajdujących się w Orawskim 
Zamku: „Kultura ludowa Orawy”, „Orawska szlachta” i „Żywe muzeum – expositions vivum”, które łączą przeszłość 
z teraźniejszością. W swojej działalności badawczej koncentruje się na tradycji rolniczo-pasterskiej w jej odmianie 
regionalnej i lokalnej, rzemiośle, ludowym ubiorze i pożywieniu. W zakresie niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego skupia się na dorocznych obrzędach, obyczajach związanych z rodziną i przesądach nie tylko w odniesieniu 
do Orawy, lecz w znacznie szerszym kontekście pod kątem dokonujących się zmian w obyczajach i ich trwania 
w kulturze. W swoich badaniach koncentruje się szczególnie na pszczelarstwie, sztuce ludowej, architekturze 
(z naciskiem na siedziby ziemiaństwa), płóciennikach i na zagadnieniach dotyczących szlachty orawskiej. Przed-
miotem jej badań są również zagadnienia lokalne i regionalne oraz ich specyfika i symbolika. Najważniejszym 
celem E. Beňušovej jest prezentacja wyników własnej pracy naukowej w bardzo różnorodnych formach: nie tylko 
na gruncie muzealnym poprzez dziesiątki badań i popularnych artykułów naukowych dotyczących konkretnych 
zagadnień publikowanych w branżowych, popularnonaukowych i popularnych wydawnictwach, ale także na 
wystawach, podczas różnych wydarzeń i pokazów organizowanych zarówno dla profesjonalistów, jak i dla ogółu 
społeczeństwa (E. Beňušová, Životopis, mps). 

29 Miroslav Hajdučík – ur. w1966 r. Od 1991 r. pracuje w Straży Miejskiej w Námestowie. Jego pasją są dzieje Orawy. 
Od 2007 r. w regionalnych wiadomościach publikuje swoje artykuły związane z historią regionu, prowadzi również 
blogi i strony internetowe dotyczące historii Námestowa i Orawy. Jest właścicielem dużej kolekcji wzorników 
i korespondencji archiwalnej pochodzących z farbiarni Braci Schifferów w Slanicy. Jest również konserwatorem-a-
matorem, który odrestaurował właściwie cały wymieniony wyżej zbiór zabytków. Objeżdża z nim lokalne szkoły, 
prowadząc społecznie lekcje na temat modrego druku na Orawie i historii regionu. Prowadzi też stronę interneto-
wą poświęconą własnej kolekcji. Od 2014 r. pełni funkcję kronikarza Námestowa.
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skrzyni w jednym z zabudowań gospodarczych na Orawie: bezcennych wzornikach i korespondencji 
oraz starych drukach pochodzących z farbiarni Schiffera w Slanicy. 

Wartość odkrytego przez autora zbioru dokumentów i wzorników można było docenić, za-
poznając się z przywiezionymi eksponatami, zaprezentowanymi podczas przerwy między blokami 
tematycznymi. 

O swojej fascynacji modrym drukiem, nauce w Szkole Sztuki Stosowanej w Ružomberoku i na 
Wydziale Tkaniny Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie, praktyce w pracowni majstra Franciszka 
Jocha na Morawach w Strażnicy oraz założeniu własnej pracowni modrego druku w Parnicy i moż-
liwościach wykorzystania techniki druku negatywowego we współczesnym wzornictwie (poprzez 
kontakty z dizajnerami) opowiadał Matej Rabada30, przedstawiając swój nowatorski projekt Modro-
tlač Matej Rabada.

W ostatnim z prezentowanych referatów – Farbiarstwo w ramach koncepcji „Ścieżkami przemy-
słów chłopskich na Orawie” w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej – pisząca 
te słowa zastanawiała się nad możliwościami zrekonstruowania pracowni farbiarskiej i magla kiera-
towego wraz z wyposażeniem w zubrzyckim skansenie, włączenia orawskiego farbiarstwa w ramy 
ścieżek edukacyjnych funkcjonujących w Muzeum, a także nad sposobami uruchomienia warszta-
tów dla osób chcących nauczyć się tradycyjnych technik farbowania i drukowania płótna lnianego 
oraz bawełnianego, w kontekście dobrze pojętego produktu regionalnego promującego Orawę.

Na zakończenie konferencji w imieniu Muzeum podziękowaliśmy wszystkim prelegentom, part-
nerom i patronom projektu. 

Po zamknięciu tej części przenieśliśmy się wraz z prelegentami i zaproszonymi gośćmi do zu-
brzyckiego skansenu, gdzie w XIX-wiecznej Białej Karczmie z Podwilka dokonaliśmy uroczystego 
otwarcia wystawy Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo, w ramach której zaprezentowano kopie 
zdjęć i dokumentów archiwalnych związanych z płóciennictwem i farbiarstwem na Górnej Orawie 
oraz dawne ubiory Orawian wykonane z płótna lnianego farbowanego i niefarbowanego. Na po-
trzeby ekspozycji zaaranżowano bogate wnętrze domu płóciennika, wnętrze pracowni farbiarskiej 
oraz kram płócienniczy. Wyeksponowane na wystawie muzealia pochodziły ze zbiorów Oravskégo 
múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i Muzeum – 
Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. 

Po otwarciu wystawy, na zakończenie pełnego wrażeń dnia, Matej Rabada z Parnicy zaprezen-
tował starodawną technikę drukowania i farbowania tkanin płóciennych przy użyciu oryginalnych 
klocków drukarskich. Dzięki pokazowi mogliśmy przenieść się w czasie do pracowni dziewiętnasto-
wiecznego orawskiego farbiarza.

Dwudniowe obchody jubileuszu mogły się odbyć dzięki wsparciu finansowemu województwa 
małopolskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminy Jabłonka oraz pomocy 
wielu osób i instytucji: Antoniego Karlaka – wójta gminy Jabłonka oraz Rady Gminy Jabłonka; Ro-
berta Kowalczyka – dyrektora Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce; Márii Jagnešákovej – dy-
rektor Oravskégo múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne oraz jej współpracowników: Eleny 
Beňušovej, Eriki Kulášovej oraz Michala Čajki; dra Antoniego Bartosza – dyrektora Muzeum Etno-
graficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie i jego współpracowników; Anny Surmiak – dyrektor 

30 Matej Rabada – absolwent Szkoły Sztuki Stosowanej w Ružomberku oraz Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Bra-
tysławie. Podczas studiów zajmował się drukiem na tekstyliach, by 2012 roku poświęcić się modremu drukowi. 
Po kilku miesiącach testów, których celem było wypracowanie właściwej receptury barwienia i drukowania tka-
nin udało mu się stworzyć własną formułę na podstawie średnich wskaźników różnych składników podawanych 
w archiwalnych opracowaniach – w 2013 r. obronił pracę dyplomową, samodzielnie, ręcznie farbując i drukując 
koszule w technice modrego druku. W tym samym roku założył projekt Modrotlač Matej Rabada, którego głównym 
celem było przywrócenie produkcji modrego druku na Słowacji. Dzięki grantom projekt mógł się ciągle rozwijać. 
Po niecałych dwóch latach działalności powstała pracownia w Parnicy na Orawie, która zastąpiła prowizoryczny 
warsztat farbiarski. Założenie projektu – odtworzenie modrego druku na Słowacji zostało osiągnięte, autor jednak 
stara się wciąż udoskonalać technologię, a poprzez wykłady i warsztaty pragnie zainteresować innych tym rzemio-
słem (M. Rabada, Životopis, mps).

Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem i jej współpracowników; prof. 
dra hab. Jana Święcha, prof. dra hab. Ryszarda Kantora, dra hab. Jerzego Roszkowskiego, Józefa 
Omylaka – dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego i jego współpracowników oraz wszystkich 
pozostałych, a wymienionych wcześniej prelegentów i uczestników uroczystości oraz pracowników 
Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej, którzy byli zaangażowani w re-
alizację projektu.

Patronat medialny nad jubileuszem i konferencją objęły: Radio Kraków, www.podhale24.pl, Ty-
godnik Podhalański, TV TP, TV Podhale, www.malopolskaonline.pl, www.podhaleregion.pl, „Moja 
Orawa” oraz www.goralinfo.pl.

Należy w tym miejscu dodać, że referaty wygłoszone w pierwszym dniu obchodów znalazły się 
w jubileuszowym X tomie „Rocznika Orawskiego”, a materiały pokonferencyjne ukazały się drukiem 
pn. Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo. Obie pozycje mogły ujrzeć światło dzienne dzięki wsparciu 
Zarządu Województwa Małopolskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz gminy 
Jabłonka.31

Uroczystość, bardzo udana i niezwykle wzruszająca, dała asumpt nie tylko do rozmyślań o prze-
szłych dokonaniach założycieli skansenu i wielu muzealników pracujących w jednym z najpięk-
niejszych muzeów na wolnym powietrzu w Polsce, lecz również do realizacji kolejnych ambitnych 
i nowatorskich projektów edukacyjnych wspartych na rzetelnej wiedzy, badaniach naukowych i pla-
nach inwestycyjnych rozwoju zubrzyckiego skansenu.

Jubileusz zubrzyckiego skansenu był nie tylko powrotem do przeszłości i rozpamiętywaniem 
zasług, osiągnięć zespołu Muzeum lub formą uhonorowania osób zasłużonych dla regionu, lecz 
przede wszystkim szansą na rozwój instytucji poprzez zdefiniowanie nowych obszarów badaw-
czych oraz opracowanie nowatorskich projektów edukacyjnych i inwestycji, ściśle związanych z hi-
storią Orawy i nowoczesną myślą muzealną. 

31 „Rocznik Orawski”, t. X – jubileuszowy wydany z okazji 60-lecia Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego 
w Zubrzycy Górnej, Zubrzyca Górna 2015; Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo. Materiały pokonferencyjne, Zubrzy-
ca Górna 2015.

Fot. 4. Zakończenie konferencji (fot. R. Ciok)
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Jordanowskie Spotkania z Muzyką
Od 2009 roku Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie wprowadził na stałe do swojego kalendarza spo-

tkania z muzyką klasyczną, bluesem i jazzem. Szkoły od wielu lat nie mają w swoich programach edukacji ar-
tystycznej na odpowiednim poziomie, co u młodych ludzi prowadzi do braku potrzeby uczestnictwa w życiu 
kulturalnym i małej wrażliwości na sztukę w szerokim pojęciu znaczenia tego słowa. Wprowadzając formę 
uczestnictwa w koncertach „na żywo”, chcemy pokazać naszym mieszkańcom, że ten rodzaj muzyki wcale nie 
musi być nudny – można w niej znaleźć piękno i nauczyć się jej słuchać. Nasze spotkania mają formę edukacyjną, 
ponieważ w trakcie występów posłuchać można krótkich pogadanek o epoce, kompozytorach, a także instru-
mentach muzycznych, na których grają artyści. Jesteśmy przekonani, że z czasem, poprzez udział społeczeństwa 
w koncertach, zwiększy się jego wrażliwość na sztukę i muzykę, a także jego wiedza o kompozytorach, epokach 
i instrumentach. Do tej pory w naszej „Galerii pod Basztą” zorganizowaliśmy 23 koncerty muzyczne z udziałem 
artystów z Liceum Muzycznego w Krakowie, studentów Akademii Muzycznej w Krakowie, a także muzyków 
grających bluesa i jazz. Z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie tym rodzajem muzyki, o czym świadczy fre-
kwencja podczas organizowanych przez MOK wyjazdów do filharmonii. 

Tydzień Kultury Beskidzkiej
Od 25 lipca do 2 sierpnia 2015 roku na makowskiej estradzie oglądać można było prezentacje 50 zespołów 

folklorystycznych z całego świata, które do naszego miasta przyjechały w ramach dziewięciodniowej między-
narodowej imprezy pn. „Tydzień Kultury Beskidzkiej”. O randze i wielkości tego wydarzenia świadczy fakt, iż 
koncerty odbywają się równocześnie w pięciu małopolskich i śląskich miejscowościach. Równolegle z TKB odbył 
się także Kiermasz Twórczości Ludowej, podczas którego podziwiać można lokalne rękodzieło ludowe. Impre-
zami towarzyszącymi były Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski oraz Bieg Górski im. Wojtka Pazdura.

Beskidzki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
w gminie Stryszawa
W niedzielę 10 maja br. w kościele MB Nieustającej Pomocy w Krzeszowie odbył się koncert inaugurujący 

VII Beskidzki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Patronat honorowy nad festiwalem objął prof. Zdzisław 
Łapiński, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, natomiast kierownikiem artystycznym festiwalu od począt-
ku jego istnienia jest dr hab. Wacław Golonka. Na majowym koncercie, dedykowanym św. Janowi Pawłowi II 
w rocznicę Jego kanonizacji i urodzin, wystąpili Akademicki Chór Organum oraz Zespół instrumentalny Ricercar 
pod dyrekcją Bogusława Grzybka. Już podczas popołudniowej Mszy św. można było usłyszeć wykonawców, 
którzy zachwycili zgromadzonych i zachęcili do pozostania na koncercie. Bogusław Grzybek – twórca i dyrygent 
Chóru Organum, pierwszy organista w Bazylice Mariackiej w Krakowie, od 45 lat prowadzi intensywną dzia-
łalność artystyczną, za którą został uhonorowany wieloma nagrodami. To on poprowadził koncert, wplatając 
ciekawe wspomnienia z licznych spotkań z papieżem Janem Pawłem II w Watykanie, a wcześniej z kardynałem 
Karolem Wojtyłą. Licznie zgromadzona publiczność mogła usłyszeć przede wszystkim utwory polskich kompo-
zytorów, zarówno te najstarsze renesansowe i z okresu polskiego baroku, poprzez utwory twórcy polskiej opery 
narodowej Stanisława Moniuszki, aż do najnowszych kompozycji XX w., autorstwa Tadeusza Maklakiewicza. 
Wykonane fragmenty „Mszy góralskiej” T. Maklakiewicza wywarły ogromne wrażenie na słuchaczach. 

14 czerwca 2015 r. w kościele pw. św. Anny w Stryszawie Górnej odbył się drugi koncert w ramach tego-
rocznej edycji Beskidzkiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej pod patronatem honorowym prof. Zdzi-
sława Łapińskiego, rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. Wykonawcami byli: Paweł Krauzowicz – klarnet, 
Wojciech Kwiatek – klarnet, Wacław Golonka – organy; ostatni z wymienionych jednocześnie jest kierownikiem 
artystycznym festiwalu i prowadzącym koncerty. Występujący to utytułowani i doświadczeni artyści związani 
z AM w Krakowie, którym towarzyszy klarnecista Wojciech Kwiatek, należący do pokolenia młodych, uzdolnio-
nych muzyków, będących na początku swojej artystycznej kariery. Jak zwykle publiczność była zachwycona 
kunsztem wykonawczym muzyków, których nagrodziła gromkimi brawami, a także po raz pierwszy w historii 
festiwalu miała okazję usłyszeć utwory na klarnet, poznać niezwykłe możliwości brzmieniowe tego instrumen-
tu. Koncert składał się z dwóch części: w pierwszej części zgromadzona publiczność mogła usłyszeć utwory na 
organy, w drugiej utwory na klarnet solo oraz w duecie z towarzyszeniem organów. 

W drugą niedzielę lipca zabytkowy, przepiękny, drewniany kościół w Lachowicach wypełnił się publiczno-
ścią przybyłą na trzeci i ostatni w tym roku koncert VII Beskidzkiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 
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pod honorowym patronatem prof. Zdzisława Łapińskiego, Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie. Koncert 
ten, jak każdy organizowany w ramach festiwalu, był wyjątkowy i dostarczył słuchaczom wielu wrażeń. Organi-
zatorzy oraz kierownik artystyczny festiwalu – dr hab. Wacław Golonka – czuwają nad programem i doborem 
wykonawców. Tym razem w Lachowicach zaprezentowali się młodzi, uzdolnieni muzycy, studenci Akademii Mu-
zycznej w Krakowie, którzy będąc u progu swojej artystycznej kariery, mają już na swoim koncie wiele sukcesów. 
W pierwszej części koncertu wystąpił Jakub Woszczalski – organy, prezentując barokowe utwory takich kom-
pozytorów jak: J. Podbielski, G. Frescobaldi, J. Pachelbel oraz najwybitniejszego przedstawiciela okresu baroku 
i w dziejach muzyki: J.S. Bacha. W drugiej części koncertu usłyszeliśmy czteroczęściowy „Kwartet smyczkowy 
e-moll” F. Mendelssohna, wybitnego niemieckiego kompozytora okresu romantyzmu, oczywiście w wykonaniu 
Kwartetu smyczkowego w składzie: Jakub Żurek – skrzypce, Katarzyna Mrożek – skrzypce, Kamil Zaboub – al-
tówka, Jacek Podgórski – wiolonczela. Wszyscy młodzi artyści zaprezentowali bardzo wysoki poziom wykonaw-
czy, co zostało docenione przez publiczność, która podziękowała im owacjami na stojąco. Organizatorzy po raz 
kolejny przekonali się, że koncerty cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a festiwal z roku na rok zyskuje 
nowych odbiorców, dlatego już dziś zapraszają na kolejną jego edycję w przyszłym roku. Gminny Ośrodek Kul-
tury w Stryszawie dziękuje współorganizatorom – proboszczom parafii – za wsparcie i udostępnienie kościołów, 
w których odbywają się koncerty oraz patronom medialnym za promocję festiwalu.

„Śladami Władysława Fronta... 
podążamy, poznajemy, pamiętamy!” 
6 lipca 2015 roku rozpoczęły się warsztaty malarskie Letniej Akademii Malowania. Warsztaty odbyły się 

w ramach projektu pt. „Śladami Władysława Fronta... podążamy, poznajemy, pamiętamy!”. W warsztatach wzięło 
udział 12 młodych ludzi zainteresowanych tą dziedziną sztuki. Zajęcia poprowadził artysta malarz Rafał Lenart, 
absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Podczas sześciu dni uczestnicy poznali podstawowe zasady 
malarstwa: używania barw, mieszania kolorów, światła, kompozycji oraz technik malarskich. Malowali martwą 
naturę. Spróbowali również pracy z węglem, ołówkiem, pastelami. Nie obyło się bez zajęć w plenerze, które 
najbardziej podobały się uczestnikom. Każdy z uczestników otrzymał folder, w którym zaprezentowano życie 
i twórczość Władysława Fronta, rozgorzała również dyskusja na temat jego twórczości. Podsumowaniem warsz-
tatów będzie wystawa prac, którą będzie można obejrzeć w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie. Przedsię-
wzięcie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kolejnym etapem projektu był październikowy tygodniowy I Plener Malarski im. Władysława Fronta. Piętna-
stu malarzy, pochodzących przede wszystkim z powiatu suskiego i wadowickiego, przyjechało do Stryszawy, aby 
oddać się swojej pasji, malując obrazy. Plenery uroczyście otworzył wójt gminy Stryszawa podczas imprezy „Spo-
tkanie Pokoleń”. W otwarciu wzięła również udział córka Władysława Fronta, Bronisława Drozd, która wspominała 
swojego ojca. Podczas trwania plenerów mieszkańcy mogli spotkać artystów w różnych miejscach naszej gminy 
i obserwować ich pracę. Podczas pobytu na plenerze malarze odwiedzili dom Władysława Fronta i poznali jego ro-
dzinę. Pokłosiem pleneru była wystawa, której wernisaż odbył się 29 października 2015 roku w Galerii Gminnego 
Ośrodka Kultury w Stryszawie. Zorganizowana wystawa poplenerowa wywarła ogromne wrażenie na licznie zgro-
madzonych uczestnikach wernisażu. Malarzy, uczestników pleneru i ich prace przedstawił Rafał Lenart, komisarz 
pleneru, który przekazał też dar jednego z uczestników: pracę „Dom Władysław Fronta” na ręce jego córki, Zofii. 
Dyrektor GOK przedstawiła cele projektu, działania realizowane w ramach zadania oraz donatora. Zaznaczyła 
też wagę pamięci o stryszawskim malarzu Władysławie Froncie i popularyzacji jego twórczości, zwłaszcza wśród 
młodego pokolenia. Na otwarcie wystawy przybyli uczestnicy pleneru, rodzina Władysława Fronta, władze samo-
rządowe, nauczyciele, dyrektorzy szkół i wielu mieszkańców Stryszawy i okolic. Na uroczysty wernisaż organiza-
torzy przygotowali prezentujący wszystkie prace katalog wystawy, dostępny dla wszystkich obecnych. Uczestnicy 
pleneru przekazali na wystawę 45 prac, 15 z nich oprawiono i przekazano do dyspozycji organizatora. 

XIV Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski 
z cyklu „Patroni naszych kościołów”
10 października 2015 o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Tarnawie Dolnej odbył się uroczysty wernisaż 

wystawy pokonkursowej XIV Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego z cyklu „Patroni naszych kościołów”.
Tematem tegorocznej edycji konkursu był św. Jan Kanty. Honorowy patronat nad konkursem objął kardynał 
Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Choć św. Jan Kanty jest mało popularny wśród artystów, to organiza-
torom udało się zainspirować tematem 19 twórców ludowych, nieprofesjonalnych artystów rzeźbiarzy, którzy 
złożyli na konkurs 20 prac. 

Uroczystość rozpoczęto odsłonięciem obrazu św. Jana Kantego i pieśnią do patrona w wykonaniu orga-
nisty, a następnie ks. dziekan Zbigniew Piwowar, proboszcz parafii w Tarnawie Dolnej, przywitał wszystkich 
przybyłych i nawiązując do tematu, przedstawił krótką historię kościoła. Wójt gminy Zembrzyce, Łukasz Pa-
larski, uroczyście otworzył wystawę, wyrażając słowa uznania i podziękowania skierowane przede wszystkim 
do twórców, rzeźbiarzy, nie kryjąc zadowolenia, że to właśnie gmina Zembrzyce już po raz drugi w historii tych 
konkursów może otwierać wystawę i gościć ich uczestników. Następnie słowa do licznie przybyłych na wernisaż 
skierowali zaproszeni goście: Agata Gołuszka – przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa oraz Janusz Kociołek, 
naczelnik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Przebieg całości uświetnił występ 
zespołu „Pokolenie”, który swymi pieśniami dostarczył zebranym wielu wzruszeń, przypominając postać św. Jana 
Pawła II i jego nauki. Zespół od 10 lat dwa razy do roku organizuje wspaniałe koncerty papieskie, czcząc pamięć 
Wielkiego Polaka. Ksiądz Proboszcz poprowadził również modlitwę do patrona, św. Jana Kantego. Ważnym 
punktem programu było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów rzeźbiarzom. Licznie zgro-
madzeni byli pod wrażeniem oglądanej wystawy, każdy mógł zrobić zdjęcie z autorem pracy i porozmawiać 
z nim. Organizatorzy, jak co roku, przygotowali również katalog wystawy. Wydany katalog tegorocznej wystawy 
pokonkursowej został sfinansowany ze środków powiatu suskiego, Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie.

Na zakończenie uroczystości zaproszono laureatów do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia, a następnie 
wszyscy artyści i zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej, gdzie w pięknie udekorowanej 
sali gimnastycznej przygotowano uroczysty wspólny posiłek.

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie dziękuje wszystkim współorganizatorom: parafii pw. św. Jana Kan-
tego w Tarnawie Dolnej, wójtowi gminy Zembrzyce, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach, Starostwu 
Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej, Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, Miej-
skiemu Centrum Kultury w Żywcu, Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach oraz Domowi Kultury w Kę-
tach za wsparcie i wszelką pomoc w organizacji konkursu i wystawy.

Wystawy w stryszowskim muzeum
„NIEJEDNO MA IMIĘ – OBLICZA MADONNY”
W XVI-wiecznym stryszowskim dworze, będącym Oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu, cyklicznie 

prezentowane są ekspozycje czasowe współczesnych artystów plastyków. W sezonie wakacyjnym można było 
tam podziwiać dzieła kilkunastu twórców: ikonografów, rzeźbiarzy, dzieła malowane na drewnie i szkle, a nawet 
atłasowe. Wystawa ukazywała różnorodność ujęć oblicza i postaci Madonny, dostarczając głębokich przeżyć 
artystycznych i duchowych. Z pewnością stanowiła jedną z najciekawszych propozycji dla pielgrzymów, którzy 
przebywali w naszym regionie z okazji Światowych Dni Młodzieży. Organizatorem wystawy był wójt gminy 
Stryszów, Jan Wacławski oraz kustosz muzeum, Justyna Żarnowska. Wernisaż wystawy odbył się 25 czerwca 
2016 r., jego oprawę artystyczną stanowił występ Chóru VOX ALTISONO z Osielca, pod dyrekcją Kseni Miś-
kiewicz oraz recital pieśni sakralnych, które zaprezentowały artystki: Kinga Stawowy – sopran, Iwona Czapliń-
ska – mezzosopran, Anna Głowa-Łobodzińska – akompaniament. W ramach wystawy przygotowano katalog, 
w którym zaprezentowani zostali autorzy poszczególnych prac: Zofia Bator, Barbara i Krzysztof Cudo, Jolanta 
Dul, Borys Fiodorowicz, Aleksandra Golik-Prus, Katarzyna Janik, Cyprian Moryc OFM, Zdzisław Pękalski, Zdzi-
sław Słonina, Bronisław Suchy, Marcin Świąder, Zofia i Andrzej Tylek, Maria Walczak-Stasiowska, ks. Stanisław 
Wojcieszak, Barbara Zając-Kmieć. 

„Poezja Rzeźby” – Zygmunt Piekacz
Kolejną wystawę w stryszowskim Oddziale Zamku Królewskiego na Wawelu – przybliżającą nowoczesną 

sztukę plastyczną najwyższej próby – zorganizowali wójt Jan Wacławski oraz kustosz muzeum Justyna Żarnow-
ska. Prezentowane rzeźby Zygmunta Piekacza to głównie dzieła niewielkich rozmiarów, niezwykle dopracowane 
w szczegółach i pełne ekspresji – są jakby zatrzymanym na moment opowiadaniem, wierszem utrwalonym 
w bryle – stąd tytuł wystawy, „Poezja Rzeźby”. Artystyczną inspiracją dla twórcy była m.in. liryka Marii Pawli-
kowskiej-Jasnorzewskiej i Zbigniewa Herberta. Goście wernisażu, zorganizowanego 24 września 2016 r., pod-
kreślali szczególną aurę, jaką małe arcydzieła z czarnego dębu uzyskały w klimatycznym wnętrzu XVI-wiecznego 
dworku. Zygmunt Piekacz ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem, ucząc się m.in. u Antoniego Kena-
ra i Władysława Hasiora. Po uzyskaniu dyplomu ASP w Krakowie powrócił do zakopiańskiego Liceum, gdzie pra-
cował nieprzerwanie przez 36 lat. Zmarł tragicznie 10 grudnia 2015 r. Gościem stryszowskiego wernisażu była 
córka artysty Lucyna Omieczyńska. Wójt Jan Wacławski, dziękując za przybycie wszystkim gościom podkreślał, 
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że Zygmunt Piekacz kształcił się i realizował swoją pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Wandy Ślędzińskiej, 
dziekana Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, która była mieszkanką Stryszowa. Ekspozycja prac prezentowa-
nych do 15 grudnia 2016 roku w stryszowskim muzeum ma służyć także przypomnieniu jej wielkiego dorobku 
pedagogicznego i artystycznego. Wernisaż wystawy wzbogacony był również o gratkę dla miłośników poezji 
śpiewanej – na dworskim dziedzińcu teksty klasyków polskiej liryki zaśpiewała legendarna grupa „Bez Jacka”. 

Na Zamku Suskim
W dniu 9 stycznia 2015 r. w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku odbył się Koncert Noworoczny pt. „Wiedeń-

ska Gala Operetkowa – Bal w Savoyu”, zorganizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. 
W programie koncertu Gliwickiej Orkiestry Rewiowej „Promenada” pod kierownictwem Adama Żaaka znalazły 
się między innymi: arie operowe i operetkowe, marsze, pieśni neapolitańskie oraz piosenki i duety musicalowe. 
Orkiestrze towarzyszyli soliści: Mariola Płazak–Ścibich (sopran liryczno-koloraturowy), Grażyna Bieniek (mezzo-
sopran), Maciej Komandera (tenor), Adam Żaak (baryton) i Tomasz Białek (tenor), który jednocześnie prowadził 
koncert. Zaprezentowała się również para baletowa solistów tańca towarzyskiego, Duet Fiesta (Adriana Sło-
twińska i Michał Pawlaczyk), która wykonała kilka tanecznych układów baletowych: walca, rumbę, paso doble 
oraz tango. Wypełniona „po brzegi” sala znów potwierdziła powodzenie i niezwykłą popularność koncertów 
noworocznych.

W czerwcu w zamkowej Sali Rycerskiej odbyło się otwarcie wystawy pt. „Sucha Beskidzka – miasto wie-
lu wymiarów. Historia zapisana w obrazie 1848-2015”. Wystawa składała się z wielkoformatowych fotografii 
z dawnymi widokami miasta oraz tablic z opisem merytorycznym dziejów Suchej, począwszy od uwłaszczenia 
w 1848 roku do czasów współczesnych. Uzupełniały ją prezentacje multimedialne na trzech ekranach dotyko-
wych, które zawierały obszerny materiał ikonograficzny i dokumentacyjny, poszerzony o oryginalne materiały 
źródłowe pochodzące z cyfrowego archiwum muzeum oraz ze zbiorów prywatnych.

Zawoja
W dniach od 18 do 20 września 2015 roku Zawoja była wypełniona karpackim folklorem i rozbrzmie-

wała góralską muzyką, a to za sprawą 31 już Jesieni Babiogórskiej. W piątek w hotelu Jawor odbyła się mię-
dzynarodowa konferencja „Kultura pasterska we współczesności karpackiej z uwzględnieniem regionu Babiej 
Góry”. Sobota i niedziela upłynęły pod znakiem folkloru pasterskiego z różnych miejsc w Europie. Przez dwa dni  
(19-20 września) pod Babią Górą rozbrzmiewały karpackie melodie w wykonaniu zespołów z terenu naszej 
gminy: Nasza Skawica, KGW „Zawojanki”, „Zbójnik” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Wierchy” z Milówki, „Mladost” 
ze Słowacji, Kapeli Mikołaja Iljuka z Ukrainy, zespołu „Słopnicki Zbyrcok”, łemkowskiego zespołu „Osławiany”, 
Babiogórzan – „Polana Makowska”, „Bystrzyca” z Czech i folkowego zespołu „Inacy”, a wieczorem na scenie 
gościł folk w wykonaniu zespołów takich jak Krywań, KOZAK SYSTEM, czy też Agata Siemaszko i przyjaciele.

Maria Dominika Wachałowicz-Kiersztyn
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna

Spotkanie z poezją i malarstwem 
księdza biskupa Jana Szkodonia  
w Muzeum – Orawskim Parku  
Etnograficznym w Zubrzycy Górnej
Stretnutie s poéziou a maliarstvom kňaza biskupa Jána Szkodoňa  
v Múzeu – Oravský etnografický park v Hornej Zubrici

Meeting with poetry and painting of bishop Jan Szkodoń  
in The Orava Ethnographic Park Museum in Zubrzyca Górna

15 października 2015 roku w zubrzyckim skansenie odbyła się niecodzienna uroczystość. Kal-
liope i Euterpe wespół ze świętym Łukaszem objęli we władanie na prawie dwie godziny podwil-
czańską farę. Zebrani goście mieli bowiem okazję wysłuchać wierszy księdza biskupa Jana Szko-
donia1 i podziwiać malarstwo Jego Ekscelencji. Niezwykła to była okazja: móc poznać znakomite-
go dygnitarza od nieco innej strony – nie rozpraw filozoficznych czy rozważań na temat rodziny, 
wycyzelowanych kazań. Znany Orawianin napisał bowiem wiele wierszy, które drukiem ukazały 
się w dwóch zbiorach poetyckich. Namalował również nieprzeliczoną liczbę obrazów, o których 
wspomnę za chwilę.

Z wrodzoną klasą i skromnością, Ksiądz Biskup postanowił przywitać przed budynkiem plebanii 
wszystkich gości przybyłych na uroczystość. Wśród nich znaleźli się: duchowni – proboszczowie 
wielu parafii od Chyżnego, Lipnicy Wielkiej po Rabkę-Zdrój, przedstawiciele samorządów lokalnych, 
instytucji kultury, Babiogórskiego Parku Narodowego, stowarzyszeń i szkół, młodzież i dzieci szkol-
ne, poeci i gawędziarze orawscy, a także rodzina Jego Ekscelencji.  

W sali wystawowej przywitała wszystkich Muzyka Orawska Marcina Kowalczyka oraz wiersz 
poety – Mały skrawek ziemi. Gdy Ksiądz Biskup zasiadł na honorowym miejscu, uwaga publiczności 
skupiła się na nim całkowicie. Dostojny gość wyraził radość i wzruszenie, że tu, na Orawie, pierwsza 
wystawa jego obrazów i wieczór poezji odbywają się we wzniesionej przez ks. Jana Góralika pod-
wilcańskiej farze, a przecież ledwie dzień wcześniej poświęcił sztandar Szkoły Podstawowej w Pod-

1 Biskup Jan Szkodoń (ur. 1946 r.) – doktor teologii. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Kardynała Karola Wojtyły 
w 1970 roku. W roku 1988 został biskupem pomocniczym diecezji krakowskiej. Jest autorem wielu cenionych 
publikacji z zakresu duchowości oraz życia rodzinnego. Jego pasją jest malarstwo – maluje pejzaże, martwą naturę, 
kościoły, motywy pasyjne. Jego prace cieszą się niezwykłym zainteresowaniem. Cyt. za: biogram umieszczony na 
okładce tomików wierszy: J. Szkodoń, Z serca do serca. Refleksje na Boże Narodzenie, Wielki Post i Wielkanoc; Kraków 
2012, J. Szkodoń, Refleksje o życiu, Kraków 2013.



128 129WYDARZENIA KULTURALNE Maria Dominika Wachałowicz-Kiersztyn Spotkanie z poezją i malarstwem księdza biskupa Jana Szkodonia

wilku, która zyskała imię tego wielce za-
służonego dla Orawy duchownego. Uzmy-
słowiliśmy sobie, że tym samym spotkanie 
urasta do rangi symbolu. 

W podniosłej atmosferze rozpoczęli-
śmy wspólne czytanie liryków, przeplatane 
orawskimi melodiami. W interpretacji pra-
cowników Muzeum – OPE: Zofii Warciak, 
Leszka Janiszewskiego i piszącej te słowa 
można było usłyszeć: Drogę, Dobrze, że 
przemija, Wodę, Pod górkę, Dłoń oraz Dom.

Dużą niespodziankę sprawiła wszyst-
kim pani Ewa Przybyło, burmistrz Rab-
ki-Zdroju, która za przyzwoleniem Księ-
dza Biskupa odczytała wiersz Pierwsza 
zmarszczka. Za znakomitą interpretację 
wspomnianego utworu otrzymała od pu-
bliczności gromkie brawa. Wprowadziw-
szy zgromadzonych w odpowiedni nastrój, 
rozpoczęliśmy rozważania na temat za-
chwytu nad dziełem Boga przez pryzmat twórczości poetyckiej i malarskiej Jego Ekscelencji.

Pozornie mogłoby się wydawać, że przepojone symboliką i filozofią chrześcijańską wiersze 
Księdza Biskupa są dalekie od malowanych szybkimi pociągnięciami pędzla obrazów przedstawia-
jących: rodzimy pejzaż z kapliczkami, górami, kościołami, chałupami, czy dawnymi zakładami prze-
mysłu wiejskiego, martwe natury, postaci świętych czy sceny z życia Jezusa i Matki Bożej. Takie 
stwierdzenie, choć na pierwszy rzut oka słuszne, po wnikliwej analizie liryków i dzieł malarskich 
staje się z gruntu fałszywe. W wierszach i obrazach Jego Ekscelencji zawsze są obecne nawiązania 
do otaczającego świata, do przyrody, do człowieka… 

By zrozumieć artystę i tematy wspólne jego poezji i malarstwu, nasze rozważania zaczęliśmy 
od obrazów pokazanych na zubrzyckiej wystawie2: Cała ziemia jest pełna Jego chwały. To krótkie 
zdanie, będące tytułem wystawy, było również jej myślą przewodnią. W skansenie zaprezentowano 
54 obrazy autorstwa ks. bpa Jana Szkodonia, pochodzące ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego 
w  Krakowie i z kolekcji prywatnych. Wybór dzieł został dokonany przez Dyrektora Muzeum Ar-
chidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie – ks. dra Andrzeja Nowobilskiego. Obrazy 
zostały namalowane przez Księdza Biskupa w ciągu ostatnich kilku lat3. 

W podwilczańskiej farze zagościły dzieła niewielkich rozmiarów, realizowane przede wszystkim 
w technice olejnej i akwarelowej. Nieliczne obrazy wykonane zostały tłustymi pastelami. Podo-
braziem tych niedużych dzieł jest najczęściej zagruntowany karton, czasem płótno, a w przypadku 
akwareli – papier.

2 Organizatorami wystawy malarstwa ks. bpa Jana Szkodonia, która odbyła się w dniu 15 października 2015 r. 
w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, były dwie muzealne placówki: Muzeum Ar-
chidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie i Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy 
Górnej. Pierwsza ekspozycja obrazów Jego Ekscelencji odbyła się w kwietniu 2015 r. w Krakowie w Muzeum 
Archidiecezjalnym. Kolejne dwie wystawy po zubrzyckim wydarzeniu miały miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Rabce-Zdroju (styczeń 2016 r.) i w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce (lipiec 2016 r. – w ramach obcho-
dów 450-lecia Jabłonki). 

3 Warto zaznaczyć, że Ksiądz Biskup maluje od dzieciństwa. Niestety, obrazy jego autorstwa są rozproszone po 
całym świecie; Jego Ekscelencja w wolnych chwilach maluje obrazy i zaraz po namalowaniu rozdaje licznym znajo-
mym, przyjaciołom, duchownym, u których gości, instytucjom i miłośnikom sztuk pięknych oraz sympatykom  Jego 
twórczości. 

Tematyka
Obrazy o tematyce sakralnej odnoszą się do zagadnienia Boga-człowieka: narodzin, działalno-

ści Chrystusa, Jego Męki, Zmartwychwstania. Czasem pojawiają się wyobrażenia świętych.
Artysta w obrazach zaprezentowanych na orawskiej ekspozycji posłużył się bardzo oszczęd-

nymi, lapidarnymi formami. Tą syntezą kształtu, intensywnymi, czystymi, bardzo ekspresyjnymi 
barwami (czerwienią, błękitami, ultramaryną, żółciami), przesyconymi białymi lub żółtymi blikami 
świetlnymi, przemówił do widza bardzo sugestywnie, zmuszając do refleksji, zastanowienia się nad 
sensem życia, tajemnicą Narodzenia Pańskiego, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. 

Kolejnym często pojawiającym się w dziełach malarskich Jego Ekscelencji tematem przedsta-
wionym na wystawie były figury przydrożne i kapliczki. Murowane kapliczki z wnękami na świątki, 
kryte dachami dwuspadowymi, stożkowymi lub ostrosłupowymi znajdujemy przy krętej, bitej dro-
dze w otoczeniu drzew, na tle wzgórz, tonące w morzu traw, czasem otoczone żerdziowym płotem. 
Na zubrzycką wystawę wybrano niewielkich rozmiarów akwarele. 

Przydrożne krzyże, kamienne lub drewniane, stojące samotnie wśród bujnych łąk lub w kra-
jobrazie przywodzącym na myśl Golgotę, należą do ulubionych tematów artysty. Trzy malowane 
farbami olejnymi obrazy zaprezentowane na ekspozycji przemawiały do widza za pomocą śmiałych, 
szybkich pociągnięć pędzla, nastroju budowanego barwą i światłem, dramatyzmem skłębionych 
chmur. 

Oprócz małej architektury mogliśmy podziwiać zimowe pejzaże z drewnianymi zagrodami 
i piękny kościółek w centrum niewielkiej osady tuż przy wiejskiej drodze. Obrazy utrzymane były 
w kolorystyce zimnych, błękitnych bieli, szarości, brązów, gdzieniegdzie przełamanych ciepłem pa-
lonej sjeny, plam czerwieni, czy błękitu z odcieniem żółci kadmowej.

Dużą część wystawy zajmowały pejzaże – malowane w różnych porach roku – których głów-
nym bohaterem są łąki, kręte wiejskie drogi, rzeki, drzewa, kwiaty z majaczącymi w tle górami lub 
przycupnięte na skraju łąki bacówki. Często powtarzanym motywem są kopy siana od wiosny 
po późne lato. Wszystkie obrazy namalowane zostały szybkimi, pewnymi pociągnięciami pędzla, 
świadczącymi o dużej sprawności warsztatowej artysty.

Ks. Biskup Jan Szkodoń i Dominika Wachałowicz-Kiersztyn 
– dyrektor MOPE (fot. R. Ciok)

Goście spotkania z poezją i malarstwem ks. bpa Jana Szkodonia (fot. R. Ciok)
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Osobną grupę obrazów stanowiły krajobrazy, które powstały podczas wyjazdów zagranicz-
nych, zwracające często uwagę żywymi, soczystymi barwami. Niektóre utrzymane w tonacji 
oliwkowych zieleni, brązów, ugrów i błękitów przyciągały oko daleką perspektywą, atmosferycz-
nością, lekkością ujęcia. Ostatnim tematem ukazanym na wystawie były martwe natury: kwiaty 
w wazonach, owoce, dzbany i misy.

Malowany świat artysty…
W twórczości Księdza Biskupa możemy wyróżnić obrazy symboliczne, dzieła o tematyce re-

ligijnej: tematy chrystologiczne i maryjne. Czasem do rangi symbolu urasta samotny krzyż stojący 
wśród traw na tle burzowego nieba.

Motywy przydrożnych krzyży, sędziwych chałup chylących się ku ziemi, utrwalone na obra-
zach ulotne piękno swojskiego krajobrazu czy nastrojowe widoki, pejzaże z zagranicznych wojaży 
powstają nie tylko z czystej radości tworzenia, nie są tylko prostym utrwaleniem wrażenia lub na-
stroju, lecz przede wszystkim oparte zostały na głębokich przemyśleniach, doświadczeniu, wiedzy, 
tradycji, miłości i przywiązaniu do rodzinnej ziemi orawskiej i rodzimego pejzażu. Stąd na obrazach 
pojawia się motyw wijącej się drogi, kapliczek, zagród, bacówek, rozległych łąk i królującej nad 
wszystkim Babiej Góry.

Ksiądz Biskup chętnie powraca  do raz przedstawionego motywu lub tematu, twórczo go prze-
twarzając4. Malując obrazy (zdarza się, że dziennie powstaje kilka dzieł malarskich) nie czerpie świa-
domie z konkretnych myśli filozoficznych czy teologicznych. Malarstwo jest raczej, jak sam mawia, 
próbą podzielenia się wiarą w Boga, odkupienie, przebaczenie. Jest to również opowieść o pięknie 
stworzenia, o cierpieniu i o miłości.

4 Zarówno analizy własne autorki, liczne rozmowy z Księdzem Biskupem, jak i materiały promujące wystawę 
ks. bpa  Jana Szkodonia, opracowane przez Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, stały 
się podbudową rozważań o malarstwie Jego Ekscelencji ujętych w tym artykule. 

Liryki 
Podczas spotkania na plebanii w Podwilku pochyliliśmy się wspólnie nie tylko nad malarstwem, 

lecz również nad poezją Jego Ekscelencji. Czytaliśmy i rozważaliśmy liryki ujęte w dwóch tomikach 
wierszy: w Refleksjach o życiu z 2013 roku, wydanych w Krakowie przez wydawnictwo Petrus (które 
są zbiorem różnych wierszy o zróżnicowanej tematyce) oraz w Z serca do serca. Refleksje na Boże 
Narodzenie, Wielki Post i Wielkanoc, publikowanych kilkakrotnie w Krakowie przez Wydawnictwo 
św. Stanisława BM (wiersze te są rodzajem rozważań filozoficznych i teologicznych). Dowiedzieli-
śmy się również, że ks. bp Jan Szkodoń na poważnie pisaniem liryków zajął się około 10 lat temu. 
Wcześniej, w młodości, pisywał również, ale na długie lata zarzucił ten rodzaj twórczego wyrażania 
siebie. Do pisania wierszy zachęcił Księdza Biskupa ks. bp Pieronek.

...by zrozumieć poetę…
W swoich utworach Jego Ekscelencja mierzy się z zagadnieniem wiary, tematami dotykającymi 

stworzenia, Męki Pańskiej i Zmartwychwstania. Porusza, analizuje i powraca do problemów przemi-
jania, starości. Rozlicza się z przeszłością – tak jest np. w wierszach „Choinka”, „Stół wigilijny”, które 
są rodzajem rachunku sumienia. Przy całym smutku, cierpieniu widocznych w lirykach znajduje po-
cieszenie w prawdziwej głębokiej wierze w Boga, w obietnicy życia wiecznego5.

Ciekawym zabiegiem jest oddanie głosu żywiołom, przyrodzie, a nawet drodze, po której kro-
czył Chrystus na Golgotę. Taki artystyczny zabieg ukazuje nam podjęte w wierszach tematy z innej, 
ciekawszej perspektywy, przypomina, że każdy byt od najprostszego po najbardziej skomplikowany 
jest emanacją – Boga – Logosu – Jedni, więc świat jako taki ma sens, a wszystkie nasze czyny mają 
swoje konsekwencje i pozostawiają ślad w otaczających nas mikro- i makrokosmosie6. 

Refleksja na koniec
Obrazy tworzone przez Księdza Biskupa wynikają, takie mam wrażenie, z czystej radości kre-

acji, są obrazem piękna przyrody, rodzimego krajobrazu, urokliwych drewnianych zagród, figur 
przydrożnych, kapliczek, ale też szlachetną, symboliczną interpretacją wizerunku Boga-człowieka 
i rodzajem głębokiej refleksji nad kondycją ludzkości.

Wiersze natomiast są bardzo melancholijne, filozoficzne, często sięgające do tematów związa-
nych z rokiem liturgicznym, z wiarą (głęboką i dojrzałą), z przemijaniem, starością, bólem istnienia, 
cierpieniem. Są również rozrachunkiem z przeszłością, rodzajem rachunku sumienia.

Wspólnym mianownikiem i poezji i malarstwa jest, jak na początku podkreśliłam i do czego 
wspólnie w serdecznej rozmowie z Księdzem Biskupem doszliśmy, umiłowanie Boga poprzez Jego 
dzieło – naturę i wytwory rąk ludzkich: budowle, małą architekturę, czy zwykłe przedmioty urasta-
jące do rangi symbolu.

Na zakończenie wypada dodać, że uroczyście otwarta w dniu 15 października wystawa obra-
zów Księdza Biskupa, planowana na 30 dni, cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że za po-
zwoleniem Jego Ekscelencji, termin jej zakończenia został przesunięty z 15 listopada na 20 grudnia 
2015 roku.

 

5 Ustęp o poezji powstał na podstawie: J. Machniak, Wprowadzenie [w:] J. Szkodoń, Refleksje o życiu, s. 5-6 i własnych 
przemyśleń.

6 Tamże.

Wspólne studiowanie obrazów Jego Ekscelencji (fot. R. Ciok)
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Miejsca pamięci, pomniki i tablice pamiątkowe, wydanie I, nakł. 300 egz., ss. 12. Autor: Marcin Leśniakiewicz, 
wydawca: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej.
Miniprzewodnik opisujący dziewiętnaście najważniejszych miejsc, tj. 1. Tablica pamięci Walerego Goetla, 2. Dawny 
cmentarz choleryczny, 3. Cmentarz parafialny, 4. Kapliczka ul. 3 Maja, 5. Żeliwny krucyfiks ul. 3 Maja, 6. Tablica Józefa 
Piłsudskiego, 7. Fontanna, 8. Płyta pamięci Billy’ego Wildera, 9. Tablica poświęcona Marii Konopnickiej, 10. Mogiła 
konfederatów barskich, 11. Tablica poświęcona zesłańcom na Syberię i ofiarom Katynia, 12. Dąb pamięci, 13. Tablica 
z 1954 roku, 14. Tablica Świętych Jubileuszów, 15. Tablica na pamiątkę VI pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 16. 
Tablica pamięci ks. Jerzego Popiełuszki, 17. Tablica pamięci dr Zofii Karaś, 18. Dąb Pamięci, 19. Obelisk z tablicą 
epitafijną. Publikacja zawiera opis dziewiętnastu miejsc pamięci, pomników i tablic pamiątkowych na terenie miasta 
Sucha Beskidzka wraz z mapą poglądową. 

Położenie geograficzne, wydanie I, nakł. 300 egz., ss. 20. Autor: Marcin Leśniakiewicz, wydawca: Muzeum Miej-
skie Suchej Beskidzkiej.
Miniprzewodnik opisujący położenie geograficzne miasta. Przewodnik zawiera opis położenia geograficznego 
miasta Sucha Beskidzka wraz z mapą poglądową.

Państwo suskie, wydanie I, nakł. 300 egz., ss. 28. Autor: Marcin Leśniakiewicz, wydawca: Muzeum Miejskie 
Suchej Beskidzkiej.
Przewodnik opisujący powstanie oraz historię państwa suskiego. Zawiera opis powstania państwa suskiego 
wraz z mapą poglądową. 

Zabudowa zabytkowa i tradycyjna, wydanie I, nakł. 300 egz., ss. 28. Autor: Marcin Leśniakiewicz, Barbara Woź-
niak, wydawca: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej.
Miniprzewodnik opisujący najważniejszą zabudowę zabytkową i tradycyjną miasta Sucha Beskidzka.

Świat zwierząt, wersja elektroniczna – http://muzeum.sucha-beskidzka.pl/_img/_files/mini-przewodniki/13_
Swiat_Zwierzat.pdf., ss. 28. Autor: Marcin Leśniakiewicz, Barbara Woźniak, wydawca: Muzeum Miejskie Suchej 
Beskidzkiej.
Miniprzewodnik opisujący wiele gatunków zwierząt żyjących na naszym terenie ujętych w następujące grupy: 
bezkręgowce, kręgowce i ssaki.

Świat roślin, wersja elektroniczna – http://muzeum.sucha-beskidzka.pl/_img/_files/mini-przewodniki/14_
Swiat_Roslin.pdf., ss. 16. Autor: Iwona Bogacz, wydawca: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej.
Przewodnik opisujący wiele gatunków roślin znajdujących się na naszym terenie w kolejnych porach roku: wio-
śnie, lecie, jesieni i zimie. 

Kultura pasterska we współczesności karpackiej z uwzględnieniem regionu Babiej 
Góry – Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez 
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi z okazji 31. „Babiogórskiej Jesieni” 18 wrze-
śnia 2015 roku, red. B. Rosiek, K. Słabosz-Palacz, Kraków – Zawoja 2015, ss. 112. 
Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

„Kultura pasterska we współczesności karpackiej z uwzględnieniem regionu Babiej 
Góry” jest kolejnym, trzecim już tomem materiałów publikowanych jako podsumo-
wanie międzynarodowej konferencji pasterskiej organizowanej przez Babiogór-
skie Centrum Kultury w Zawoi. W poszczególnych rozdziałach prezentowane są 
takie materiały, jak: „Pasterstwo w tradycji kulturowej Karpat” (Maria Hust’avova), 
„Współczesny kontekst zmian w obyczajowości tradycyjnej kultury pasterskiej 
w Karpatach”, (Małgorzata Kiereś), „Magia pasterska – zioła na szałasie dawniej 

i  dziś” (Katarzyna Ceklarz), „Formy i motywy zdobnicze w beskidzkiej tradycji pasterskiej” (Barbara Rosiek), „Mo-
tywy pasterskie w polskiej literaturze współczesnej” (Kamila Przybylska), „Pasterstwo jako produkt turystyczny 
i element promocji regionu” (Paweł Sendyka), „Baca, hala, koliba, redyk, czyli w jaki sposób włączyć kulturę 
pasterską w proces edukacji dzieci i młodzieży” (Andrzej Peć). Tom zamyka artykuł poświęcony U. Janickiej-
-Krzywdzie – „Pamięci Urszuli Janickiej-Krzywdy” (Piotr Krzywda, Barbara Rosiek, Katarzyna Słabosz-Palacz). 

Sucha Beskidzka – plan miasta. Publikacja zawiera trzy mapy poglądowe (mapa Miasto Su-
cha Beskidzka skala 1:18500, mapa Centrum skala 1:10500, mapa Okolice skala 1: 95000) 
oraz zestaw informacji o Suchej Beskidzkiej tj. historia, turystyka, zabytki, współpraca, 
oświata i zdrowie, kultura, sport, nagrody i wyróżnienia, „warto wiedzieć”, a także dane doty-
czące: bazy noclegowej i gastronomicznej, banków i bankomatów, kantorów wymiany walut, 
aptek oraz działających instytucji. 
Sucha Beskidzka – plan miasta. 2015, wydanie IV, nakł. 4000 egz., Urząd Miejski w Suchej 
Beskidzkiej, Wydawnictwo PROMO, Kraków.

Seria miniprzewodników po Suchej Beskidzkiej pod redakcją 
Barbary Woźniak, Iwony Radwan, Moniki Spyrki, w opracowaniu 
graficznym Macieja Hojdy, w skład której wchodzą: „Miejski Szlak 
Historyczny”, „Trasy piesze”, „Szlakiem kapliczek i krzyży przydroż-
nych”, „Miejsca pamięci, pomniki i tablice pamiątkowe”, „Położe-
nie geograficzne”, „Państwo suskie”, „Zabudowa zabytkowa i tra-
dycyjna”. Pierwszych 5 przewodników ukazało się w 2013 roku; 
niniejsze stanowią kontynuację serii. Miniprzewodniki zostały 
wydane jako materiał edukacyjny dla dzieci i młodzieży szkolnej, 
w ramach autorskiego projektu Muzeum Miejskiego pt. „Eduka-
cja na szlaku dziedzictwa kulturowego Suchej Beskidzkiej, cz. III”, 
dofinansowanego przez fundację PKO Banku Polskiego w War-
szawie. 

Miejski szlak historyczny. 2015, wydanie I, nakł. 300 egz., ss. 20. 
Autor: Marcin Leśniakiewicz, wydawca: Muzeum Miejskie Suchej 
Beskidzkiej.
Miniprzewodnik opisujący Miejski Szlak Historyczny zawiera opis 
szlaku wraz z mapą poglądową. Oznakowany w terenie biało-nie-
bieskimi kwadratami szlak spacerowy został wytyczony w 1998 
roku z inicjatywy Oddziału „Ziemi Babiogórskiej” PTTK w Suchej 
Beskidzkiej i łączy większość najciekawszych zabytków miasta. 
W 2008 roku Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oznaczyło 
dziesięć najważniejszych obiektów na jego trasie tablicami infor-
macyjnymi. Są to: budynek dworca kolejowego, dawny cmentarz 
choleryczny, cmentarz parafialny, zespół kościelno-klasztorny, 
rynek – dom katolicki, zespół zamkowo-parkowy, kaplica na Ja-
sieniu, dawny Sąd Powiatowy i Urząd Podatkowy, dawna siedzi-
ba zarządcy hut suskich oraz drewniane wille dworskie. Przejście 
szlaku, którego długość wynosi 6,5 km, zajmuje około 4 godzin. 

Trasy piesze. 2015, wydanie I, nakł. 300 egz., ss. 24. Autor: Marcin Leśniakiewicz, wydawca: Muzeum Miejskie 
Suchej Beskidzkiej.
Miniprzewodnik opisujący 3 trasy. Trasa pierwsza: Sucha Beskidzka PKP – os. Podksięże – os. Przysłop – Magurka 
– os. Zasypnica – Sucha Beskidzka PKP (4 godz.). Trasa druga: Sucha beskidzka PKP – Jasień – Gołuszkowa Góra 
– Lipska Góra – Sucha Beskidzka PKP (4 godz.). Trasa trzecia: Sucha Beskidzka Rynek – Mioduszyna – Maków 
Podhalański – Ostra Góra – Sucha Beskidzka Rynek (6 godz.). Zawiera opis trzech kilkugodzinnych pieszych wycie-
czek górskich, rozpoczynających się i kończących się w Suchej Beskidzkiej, wraz z mapą poglądową. 

Szlakiem kapliczek i krzyży przydrożnych, wydanie I, nakł. 300 egz., autor: Marcin Leśniakiewicz, wydawca Mu-
zeum Miejskie Suchej Beskidzkiej.
Przewodnik opisuje dwanaście kapliczek i krzyży. Na szlaku znajduje się duże i różnorodne skupisko krzyży 
przydrożnych i kapliczek, co pozwala poznać „w pigułce” różne typy małej architektury sakralnej. Cała trasa, 
tworząca pętlę, wiedzie chodnikami i drogami asfaltowymi. Liczy 10 km długości, a jej przejście wolnym, spo-
kojnym tempem zajmuje ok. 3 godziny. Publikacja zawiera opis dwunastu kapliczek i krzyży na terenie miasta 
Sucha Beskidzka wraz z mapą poglądową.
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Alina Kozina 

pochodzi z Nowej Rudy na Dolnym Śląsku. Jest absolwentką Wydziału Rolniczego Akademii Rolni-
czej we Wrocławiu (aktualnie: Uniwersytet Przyrodniczy) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie, gdzie ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie przyrody. Trzydzieści lat temu opuściła 
rodzinne Sudety i osiedliła się pod Babią Górą, w Skawicy Suchej Górze. Zawodowo pracowała naj-
pierw jako instruktor ogrodnictwa w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej w Bielsku-Białej – Od-
dział w Suchej Beskidzkiej, później jako nauczyciel nauk przyrodniczych w szkołach podstawowych 
w Suchej Górze i w Skawicy. Zawsze pasjonowała ją przyroda. Swoją wiedzę i pasję przekazywała 
kolejnym pokoleniom skawickiej młodzieży, która nazywała ją „Panią od przyrody”. Współpracowa-
ła z wieloma organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony przyrody, jak m.in. Polskim 
Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natura” we Wrocławiu, Ligą Ochrony Przyrody, Babio-
górskim Parkiem Narodowym czy Nadleśnictwem w Suchej Beskidzkiej. Za szczególne zasługi dla 
oświaty i wychowania została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a za długoletnią 
działalność (40 lat) w Lidze Ochrony Przyrody – srebrną, złotą i honorową odznaką tej organizacji.

Pasję do ogrodnictwa i szczególne zamiłowanie do roślin doskonale widać w jej przydomowym 
ogrodzie, który pielęgnuje w każdej wolnej chwili. W ogrodzie tym zgromadziła około 400 gatun-
ków różnych roślin, często są to gatunki o bardzo odmiennych wymaganiach klimatycznych, które 
doskonale zadomowiły się w surowych warunkach Beskidów. Rosną tu miłorzęby, surmie, matase-
kwoje, guzikowce, złotokapy, tulipanowce, a nawet akacja (nie robinia akacjowa!). Honorowe stano-
wiska w ogrodzie zajmują wielobarwne azalie. Jest tu także miejsce dla bylin i roślin jednorocznych. 
Bogactwo gatunków sprawia, że ogród jest wielobarwny od wczesnej wiosny do późnej jesieni. 
Ogród został nagrodzony w konkursie gminnym na „Najpiękniejszy Przydomowy Ogród”.

Swoją przygodę ze sztuką, w tym także literaturą, Alina Kozina rozpoczęła już w szkole średniej, 
kiedy to powstały jej pierwsze wiersze. Debiutowała w czasopiśmie „Filipinka”, zajmując II miejsce 
w ogólnopolskim konkursie „Moja pierwsza praca – marzenia a rzeczywistość”. W „Roczniku Teatru 
Polskiego” we Wrocławiu wydrukowano jej recenzję sztuki „Siudraki” pt. „Wasantasena”.

Alina Kozina jest autorką sześciu tomików poezji, które częściowo opublikowane zostały 
w „Monografii Skawicy” oraz kalendarzu książkowym wydawanym przez Stowarzyszenie Gmin Ba-
biogórskich („Babiogórskie Ptaki. Kalendarz 2016”). 

Oprócz pisania wierszy, maluje obrazy. Najczęściej są to portrety lub abstrakcyjne rysunki twa-
rzy, które kreśli ołówkiem, pisakiem lub kredką. Czasami maluje farbami. Szczególnie koncentruje 
się wtedy na motywach przyrodniczych. 

Swój dorobek artystyczny prezentowała między innymi na wystawie twórczości pozytywnej 
„Zielono mi” w Galerii Sztuki na Zamku w Suchej Beskidzkiej, a także w galerii Babiogórskiego Parku 
Narodowego „Pod Cylem”. Pisała o niej także lokalna prasa, m.in. w artykułach: „Ogród jak dzieło 
sztuki”, „Piórem i pędzlem od serca”.

Alina Kozina maluje i pisze w suchogórskich warunkach, w ciszy i samotności, co sprawia, że jej 
wiersze i obrazy są bardzo osobiste, ale też pełne zachwytu nad przyrodą, która ją otacza.

. 
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A WTEDY…

dokończę wszystkie pilne sprawy
wykonam to, co zamierzyłam
ogród wyplewię dla zabawy
pisać, malować już skończyłam
poczytam jeszcze w swoich myślach
jak w starej książce do przyrody
zadumam się, ciszą zamyślę
i pomknę szybkim światłowodem
aż kiedyś zaczniesz do mnie dzwonić
a sygnał będzie całkiem niemy
nikt nie odbierze telefonu
nie wyrwie duszy z mrocznych przeżyć
zostawię tylko cień w przestrzeni
mojego życia zajdzie słońce
poczuję dziwnie się spełniona
i błąkać będę się po łące

***
myślą przychodzisz
od czasu do czasu
trójwymiarową i zawsze jedyną
budzisz tęsknotę
wyśnione marzenia
zbyt wiele pragnień
i tak czystą miłość
przychodzisz myślą
duszę moją kradniesz
zniewalasz serce
i umysł zatracasz
nie mogę myśleć już o niczym innym
tęsknię tak bardzo
jak Ty mnie wzbogacasz
w nowe uczucia
które kiedyś znałam
lecz teraz słodsze
silne, pełne chęci
niewiele robisz
bym Ciebie kochała
a jednak kocham, kocham bez pamięci
myślą przychodzisz
więc tęsknię od świtu
ranek, dzień, wieczór
i noc taka długa
tęsknię za Tobą
już w każdej minucie
tak bardzo tęsknię…
czemu to uczucie
mną ogarnęło tak niespodziewanie?
myślą przychodzisz…
miłe to kochanie

WYNURZENIE  IX

z mojego spokoju, porządku
z tej ciszy po polach rozsianej
gdzie słychać szept drżących roślin
w zadumie porządkowanej
z tych westchnień krzewów jałowca
o zmierzchu z mocą dodanej
tam światła błyszczą i cienie
mieszając się nawzajem
knują prawdziwe złudzenie
odwiecznych mroków zwyczajem
i idę, idę w zadumie
z obrazu wymarzonego
bezwiednie i bezgłośnie
do świata chaotycznego

SMUTNA  REFLEKSJA

liść opada
i bezszelestnie godzi się z tym
mija młodość
nie potrafię powiedzieć, by została

czemu w naturze
taka kolej rzeczy?

myślę nad tym
ogrom mych myśli
prowadzi do bezmyślności  

czemu w naturze
taka kolej rzeczy?
 narodziny
 dojrzewanie
 przekwitanie
 śmierć
wszystkich to dotyczy
wszystkich to dosięgnie

i jak wyjęta z dna morza meduza
nie potrafię krzyczeć,
że konam

BRAK   ŚRODKÓW

Czym wyrażę zapach fiołków
Nazbierałeś je w bukiecik
Czym wyrażę swoją wdzięczność
Jak przedstawię czas, co leci.

Czym wyrażę smak poziomek
Które lubisz, gdy czerwone
Powiem świeże, nie wystarczy
Ich zalety nieskończone.

Czym wyrażę blask żywicy
Która z kory pnia wypływa
Czym wyrażę jej woń w lesie
I jak odzwierciedlę żniwa.

Jak przedstawić mam szum wiatru
Który włosy twe rozburza
Jak przedstawię twoją miłość
Kiedy ona taka duża.

WYZNANIE VIII

niebo i słońce
i wiosna i trawa
chłopak i dziewczyna
przyjemna zabawa
niebo i chmury
i zima, zamiecie
chłopak i dziewczyna
narodzone dziecię
z świetlistych uniesień
z pragnień i kochania
narodził się człowiek
siła zachowania
gatunku ludzkiego 

DZIKA JABŁONKA

Między polami, gdzieś w środku miedzy
wyrosła mała, dzika jabłonka.
Obok w szeregach różne odmiany.
Dzika też chciała być bliżej słonka.
Tęsknie patrzyła – sad założony,
sadownik często wśród drzew przebywał,
dbał o sadzonki z wielkim oddaniem.
Ta dzika czuła się nieszczęśliwa.
Z wielkiego żalu listki stuliła,
pokryła łzami – poranną rosą
i zamiast rosnąć, to się kurczyła.
Widział sadownik, ujął się losem.
Nazajutrz przyszedł znowu do sadu,
przyciął gałązki, zaszczepił nowe
odmian szlachetnych, opatrzył rany,
obwiązał szczelnie, by były zdrowe.
Dzika jabłonka jakby odżyła,
już po dwóch latach kwitła obficie.
Swoją koronę więc rozłożyła
i w sadzie czuła się znakomicie.
Wkrótce jabłuszka się zawiązały,
kusząc zapachem, barwą z rumieńcem
/pszczoły tak chętnie je zapylały/,
 sadownik zaś był pełen poświęceń.
Jesienią przyszła pora na zbiory:
jedna odmiana, jabłka te same.
Tylko ta dzika nasza jabłonka
w jabłka ubrana, niczym w korale.
Gdyż pan sadownik, by zdjąć z niej smutek
zaszczepił na niej cztery odmiany
dlatego jabłka na niej tak różne.
Sadownik ? Wielce uradowany.
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SKOWRONEK  ZWIASTUNEM  WIOSNY

w piękny słoneczny dzionek
z oddali, z brunatnych pól
zaśpiewał nagle skowronek
obudził tym senny ul

swym śpiewem wiosnę zwiastował
bo był już jej pierwszy dzień
swym śpiewem ludzi radował
i zimy usuwał cień

i każdy kto jego słyszał
szczęśliwy ogromnie był
on się w powietrzu kołysał
i śpiewem dodawał sił

więc chodźmy na ranny spacer
w tym wiosny pierwszym dniu
podpatrzmy skąd idzie wiosna
skowronek doda nam tchu

SPACER  W  PSZENICY  NOCĄ

Och! żebym mogła
tak w środku nocy
wejść w łan zbożowy,
gdy wszystko w koło jest granatowe
i tylko księżyc pomarańczowy
jak kłosy owsa, pszenicy, żyta
jak całe łany
a tam pośrodku chaber zakwita
taki kochany,
że stroi pole – kwiatów jest wiele
maki, kąkole – ja się zachwycam
bo upiększają pszeniczne pole
ale to chwasty,
które zbytecznie zdobią pszenicę 
Czy kwiat jest chwastem?
Pozwól mi wszystkie maki policzyć
zrobię ci bukiet w świetle księżyca,
księżyc zezwala
i chodzę nocą w pszenicznym łanie
lekko ubrana
a wszystko wkoło jest granatowe
i ty i łany
i tylko księżyc pomarańczowy, 
taki kochany.

OBRAZ  JESIENI

Wezmę pędzel, kilka farbek
Namaluję bukiet z liści
Namaluję sosnę w wietrze
I winogron kilka kiści
Wezmę farby i czerwienią
Pomaluję liście złote
Potem namaluję jeża
Co ma w pyszczku jabłko, potem
Potem namaluję ławkę
Na niej chłopca malutkiego,
Który zebrać chce kasztany,
By z nich zrobić coś dla mamy
Namaluję klucz bocianów,
Które wkrótce już odlecą
Tylko gniazda pozostawię 
gdyż na wiosnę znów przylecą
Potem wezmę kolor bury
I pomieszam go z niebieskim
I nim namaluję chmury,
Za to żółte zrobię ścieżki
I na końcu złożę podpis
Gdzieś na dole, w samym rogu
I podpiszę wszystko – jesień
Talent? Podziękuję Bogu.

JUŻ   WIEM

Już wiem, czym jest niebo błękitne,
Czym chmury,
Dlaczego wiatr wieje i deszcz czemu pada

Już wiem czemu dzieci patrzą wciąż do góry
I jaka prognoza starego sąsiada

Bo niebo błękitne to szata Maryi
A chmury to grzech ziemskie
A gwiazdy: brylanty, diamenty, szafiry
A deszcz to łzy Najświętszej Panienki

POCHÓD

Wiosna miała ręce pełne ptaków
w jasnych włosach wieńce z polnych kwiatów
szła w przejrzystej, powiewnej, błękitnej sukience
zasiewała stokrotki, fiołki i kaczeńce.

Lato szło dumne z kłosem zboża dojrzałego
brzemienne, z zapachem owocu smacznego
kroczyło z powagą w sukni czerwienią przetkanej

Jesień miała lico pochmurne, gradowe
gnała wielkie wichry z szumem na dąbrowy
jej odzienie cudne, bajecznie kolorowe

Zima miała szatę srebrzystą, gwiaździstą
i sypała śniegiem i zamiecią mglistą
była mroźna, złowroga i trochę zazdrosna
bo oto po zwrotniku kroczyła już wiosna 

MOC   PRZYRODY

 Księżyc przewalał się po niebie pogodnym nocą
A był, jak kula złota, podobny do mózgu, 
pomarszczony
Było widać szarą substancję
Otaczały go gwiazdy – jego zmysły…
Czy robił do mnie oko? – chyba nie, ale
W jednym miejscu był bardziej pomarszczony 
niż w innych
Gdy pojawił się na niebie pogodnym
Był podobny do złotej renety…
Nie wiem skąd skojarzenie
Widziałam niewidoczne złote promienie
Nie, nie śnię – widziałam je!
O, zaszedł… przykryła go chmura
Czy niebo jest dziś pochmurne? Chyba nie,
Nie na pewno nie.
To tylko moje oczy zaszły mgłą.
Już nigdy więcej nie zobaczę złotej kuli.
Tak wiem, straciłam ją – ona mnie…
Księżycu! – nie zabijaj! – jakiś gorący – ach!
Parzysz! Zwęglasz mnie! Umieram! Umieram! 
Umie…

SKAWICA

Przydrożna kapliczka,
kościół częstochowski,
plac, ośrodek zdrowia
w samym środku wioski.
A na placu pomnik
stoi okazały, 
największego z ludzi
zarys doskonały.
Artyzm, kunszt rzeźbiarza
w niecodziennej formie.
Nasz Papież kochany
czuwa niepozornie.
Obok jest tablica,
od zamierzchłych wieków
chce uczcić to wszystko,
co dumą w człowieku.
Tych własnych mieszkańców,
którzy wbrew logice
oddali swe życie
za wioskę – Skawicę.  

RZEKA

Wystarczy popatrzeć z mostu
Jak rzeka Skawica się sączy
Wygięte łukowo drzewa
Wnet w nurcie wody połączy

Wystarczy popatrzeć z mostu
By dno zobaczyć, kamienie
Chruścika, co niesie piasek
I pstrąga tęczowe cienie

Wystarczy popatrzeć z mostu
W popłochu bocian ucieka
Choć czarny, nogi czerwone
Tam gdzie zakole ma rzeka

Wystarczy popatrzeć z mostu
Do Skawy płynie Skawica
Źródlana, zimna i czysta
Wije się, pluszcze, zachwyca 
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Sprawozdanie z działalności Zarządu  
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za 2015 rok
Správy o činnosťi vedenia Združenia babiohorských obci 2015

Reports about the activities of the Board of the Association  
of Babia Góra Communes 2015

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa Walne Zebrania Członków:
• 18 lutego 2015 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytel-

nictwa w Mucharzu;
• 19 grudnia 2015 roku Walne Zebranie Członków w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekolekcyjnym Totus Tuus 

im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach.

Rada Starszych podjęła następujące uchwały:
18 lutego 2015 roku:

1. Uchwała Nr XXXI/1/2015 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności 
statutowej i finansowej za rok 2014.

2. Uchwała Nr XXXI/2/2015 w sprawie: zatwierdzenie bilansu Stowarzyszenia za rok 2014.
3. Uchwała Nr XXXI/3/2015 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2014. 
4. Uchwała Nr XXXI/4/2015 w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu Stowarzyszenia – Kręgu Gazdów.
5. Uchwała Nr XXXI/5/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Stowarzyszenia – Starszego Gazdy.
6. Uchwała Nr XXXI/6/2015 w sprawie: wyboru członków Stowarzyszenia – Kręgu Gazdów.
7. Uchwała Nr XXXI/7/2015 w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej.
8. Uchwała Nr XXXI/8/2015 w sprawie: głównych kierunków działania Stowarzyszenia w 2015 roku.
9. Uchwała Nr XXXI/9/2015 w sprawie: budżetu Stowarzyszenia na rok 2015.
10. Uchwała Nr XXXI/10/2015 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/10/08 z dnia 9 grudnia 2008 roku.

19 grudnia 2015 roku:
1. Uchwała Nr XXXII/11/2015 w sprawie: głównych kierunków działania Stowarzyszenia w 2016 roku.
2. Uchwała Nr XXXII/12/2015 w sprawie: budżetu Stowarzyszenia na rok 2016.

Kopie ww. uchwał zostały przesłane do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (pisma z dnia: 24 lutego i 22 grudnia 2015 roku).

Uchwały w sprawie wyboru Starszego Gazdy, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wraz z protokołem 
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i listą obecności zostały dołączone do wniosku o zmianę 
danych Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek został wysłany w dniu 25 lutego 2015 roku. 
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Postanowieniem z dnia 11 marca 2015 roku, sygnatura KR.XII NS-REJ.KRS/004433/15/870, Sąd Rejonowy 
dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia do dnia 18 lutego 2015 roku pracował w składzie:
Marek Listwan – Starszy Gazda
Antoni Karlak – I Zastępca Starszego Gazdy
Krystyna Szczepaniak – II Zastępca Starszego Gazdy
Maria Mazur – Sekretarz
Halina Zielonka – Skarbnik 
Zofia Oszacka – Członek Kręgu Gazdów (Rzecznik prasowy)
Jan Wacławski – Członek Kręgu Gazdów
Wacław Wądolny – Członek Kręgu Gazdów
Łukasz Palarski – Członek Kręgu Gazdów

W ww. składzie Zarząd podjął następujące uchwały:
19 stycznia 2015 roku:

• Z/21/2015 w sprawie: wyróżnień Laurem Babiogórskim.
• Z/22/2015 w sprawie: ceny sprzedaży przewodnika „Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowa-

rzyszenia Gmin Babiogórskich”.
• Z/23/2015 w sprawie: obniżenia ceny sprzedaży wydawnictw Stowarzyszenia.

Od 18 lutego 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia pracował w składzie:
Marek Listwan – Starszy Gazda
Antoni Karlak – I Zastępca Starszego Gazdy
Krystyna Szczepaniak – II Zastępca Starszego Gazdy
Zofia Oszacka – Sekretarz (Rzecznik prasowy)
Halina Zielonka – Skarbnik 
Stanisław Tempka – Członek Kręgu Gazdów
Jan Wacławski – Członek Kręgu Gazdów
Wacław Wądolny – Członek Kręgu Gazdów
Łukasz Palarski – Członek Kręgu Gazdów

W tym składzie podjął następujące uchwały:
18 lutego 2015 roku:

• Nr Z/1/2015 w sprawie: ukonstytuowania się Zarządu – Kręgu Gazdów.
• 6 marca 2015 roku:
• Nr Z/2/2015 w sprawie powołania komisji ds. organizacji i przeprowadzenia Konkursu Wiedzy Ogólnej 

„Leonardo 2015”.
• Nr Z/3/2015 w sprawie: egzemplarzy autorskich.
• Nr Z/4/2015 w sprawie: umowy-zlecenia na prowadzenie biura Stowarzyszenia.

17 kwietnia 2015 roku:
• Nr Z/5/2015 w sprawie: wydania kalendarza na 2016 rok i „Rocznika Babiogórskiego” Tom 16.
• 28 lipca 2015 roku:
• Nr Z/6/2015 w sprawie: zmiany uchwały Nr Z/5/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie: wydania 

kalendarza na 2016 rok i „Rocznika Babiogórskiego” Tom 16.
12 października 2015 roku:

• Nr Z/7/2015 w sprawie: ceny sprzedaży kalendarza SGB na 2016 rok.
30 listopada 2015 roku:

• Nr Z/8/2015 w sprawie: Walnego Zebrania Członków.
• Nr Z/9/2015 w sprawie: powołania kapituły.
• Nr Z/10/2015 w sprawie: ceny sprzedaży „Rocznika Babiogórskiego” Tom 16.

10 grudnia 2015 roku:
• Nr Z/11/2015 w sprawie: Wyróżnienia Laurem Babiogórskim. 

Zarząd Stowarzyszenia spotkał się w 2015 roku 9 razy: 19 stycznia, 18 lutego, 6 marca, 17 kwietnia, 1 lipca, 
28 lipca, 12 października, 30 listopada, 10 grudnia.

Zarząd podjął łącznie 14 uchwał.
Osiem posiedzeń Zarządu odbyło w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, jedno w Muzeum Miejskim 

Suchej Beskidzkiej.

Realizacja głównych zamierzeń w okresie sprawozdawczym
 W 2015 roku ze względu na rok wyborczy nie planowano spotkania świąteczno-noworocznego, Laury Ba-

biogórskie zostały wręczone podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 18 lutego 2015 
roku. Laury stopnia podstawowego otrzymali:

Pan Kazimierz Surzyn – za propagowanie, dokumentowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego i historii 
regionu babiogórskiego oraz wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej z młodzieżą, a także za całokształt pracy 
literackiej podejmującej tematykę regionalną;

Pan Józef Krzak – za dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz pielęgnowanie i promo-
wanie lokalnej gwary.

Laury Babiogórskie zostały także wręczone podczas uroczystości, która odbyła się 19 grudnia 2015 roku 
w Ośrodku Wypoczynkowo-Rekolekcyjnym Totus Tuus im. Ks. Kard. Karola Wojtyły w Zembrzycach. Laury stop-
nia podstawowego otrzymali:

Koło Gospodyń Wiejskich JASZCZUROWIANKI z Jaszczurowej – za całokształt działalności, twórczość 
muzyczną i promowanie regionalnego folkloru, za kultywowanie tradycji i dziedzictwa kulinarnego oraz za pro-
mocję lokalnych produktów, ziół i zdrowego żywienia;

Pani Cecylia Lang – za promowanie miejscowości Izdebnik, gminy Lanckorona oraz Stowarzyszenia Gmin 
Babiogórskich w dziedzinie kultury i dziedzictwa historycznego, za trud włożony w wychowanie wielu pokoleń, 
wdrażanie miłości do czytelnictwa i patriotyzmu do Polski, gminy Lanckorona i miejscowości Izdebnik, za zorga-
nizowanie lokalnych grup działania, promowanie rękodzieła wśród kobiet, krzewienie lokalnej tradycji;

Pan lek. med. Jan Grygierczyk – za długoletnią i pełną poświęcenia pracę w służbie zdrowia na rzecz Lip-
nicy Wielkiej;

Pani Magdalena Bartkowska – za osiągnięcia w dziedzinie pielęgnowania i promocji materialnego dzie-
dzictwa kulturowego małej ojczyzny – gminy Stryszów, a w szczególności za kultywowanie rodzimej tradycji 
haftu strońskiego oraz wspieranie miejscowych środowisk twórczych w ramach stryszowskiej Galerii Produktu 
Lokalnego;

Pani Maria Heldt – za całokształt pracy społecznej, kultywowanie lokalnych tradycji, kształtowanie poczu-
cia tożsamości regionalnej, propagowanie miejscowego folkloru;

Orkiestra Dęta RYTM z Zembrzyc – za całokształt twórczości artystycznej, za wieloletnie kultywowanie 
i propagowanie lokalnej tradycji muzycznej, za zaangażowanie w działalność umacniającą tożsamość kulturową 
służącą promocji Gminy Zembrzyce i regionu Podbabiogórza. 

Zarząd serdecznie dziękuje Panu Wacławowi Wądolnemu, wójtowi gminy Mucharz i Panu Łukaszowi Pa-
larskiemu, wójtowi gminy Zembrzyce, za zorganizowanie Walnych Zebrań Członków w roku sprawozdawczym 
oraz uroczystego wręczenia Laurów Babiogórskich.

Konkurs wiedzy ogólnej „Leonardo 2015”
Uchwałą Nr Z/2/2015 Zarząd Stowarzyszenia powołał Komisję ds. organizacji i przeprowadzenia Konkursu 

Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2015” w następującym składzie:
1. Krystyna Szczepaniak
2. Rafał Lasek
3. Zbigniew Kowalski
4. Tomasz Pasierbek

Komisja spotkała się dwa razy: 26 marca i 8 kwietnia 2015 roku. Podczas spotkań dokonała analizy pytań na finał 
gminny i finał główny. Analiza prowadzona była pod kątem wyrównania poziomu trudności w poszczególnych zesta-
wach. Uzupełniono zestawy o kilka pytań z religii, doprecyzowano pytania, które budziły wątpliwości. Zatwierdzono 
regulamin konkursu i pismo do gmin. Celem ustalenia terminu finału głównego i jego przebiegu zorganizowano dwa 
wyjazdy na Słowację do Zespołu Szkół w Zubrohlavie. Podobnie jak w latach ubiegłych, konkurs odbył się w trzech eta-
pach: I etap – przeprowadzany przez szkoły, nie później niż do 8 maja 2015 roku, II etap, finał gminny – 22 maja 2015 
roku we wszystkich gminach. Pytania zostały dostarczone w dniach 20 i 21 maja 2015 roku. Finał główny odbył się 
3 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół w Zubrohlavie na Słowacji (etap III). Do finału głównego przystąpiło 58 uczniów, 
natomiast do tzw. „ścisłego finału” komisja zakwalifikowała 12 uczniów. Poprawność odpowiedzi oceniała komisja 
w składzie: pani Krystyna Szczepaniak, pan Andrzej Sasuła i pan Marcin Leśniakiewicz, a finał prowadził pan Zbigniew 
Kowalski. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali upominki książkowe, natomiast uczestnicy tzw. „ścisłego finału” nagro-
dy rzeczowe i dyplomy. Nagrodą dla 40 uczestników finału, w tym 10 uczniów ze Słowacji, była wycieczka do Krako-
wa. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Wawel, Katedrę Wawelską, dziedziniec Zamku Królewskiego oraz Smoczą Jamę, 
a następnie udali się na spacer po Starym Mieście. W trakcie spaceru obejrzeli zabudowę ulicy Kanoniczej, kościoły: 
Mariacki i franciszkanów, krakowskie Planty, Pałac Biskupi wraz ze słynnym „oknem papieskim”, dzielnicę uniwersy-
tecką, ulicę Floriańską oraz mury obronne wraz z Barbakanem. Szczególną atrakcją było zwiedzanie nowoczesnej, 
multimedialnej ekspozycji pn. „Podziemia Rynku – śladem europejskiej tożsamości Krakowa”.
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Szczególne podziękowanie Zarząd składa panu Pavlowi Bugelowi, staroście Zubrohlavy, pani Renacie Pav-
covej, dyrektor Zespołu Szkół w Zubrohlavie, komisji ds. organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz jury kon-
kursu, opiekunom młodzieży i fundatorom nagród: Józefowi Bałosowi, staroście suskiemu, Józefowi Omylakowi, 
dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego, pani Danucie Kawie, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Podbabiogórze”, pani Danucie Dużyńskiej, sekretarz Gminy Stryszawa i pani Justynie Habowskiej 
za zorganizowanie przejazdu uczniów na Słowację, a także panu Robertowi Kadeli za fotografowanie naszych 
uroczystości, w tym Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo”.

Złaz Samorządowców
29 sierpnia 2015 roku samorządowcy gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz 

przedstawiciele starostwa suskiego wraz z rodzinami, przyjaciółmi i sympatykami Stowarzyszenia spotkali się 
na XX Jubileuszowym Złazie Samorządowców. Na mecie Złazu stanęło 15 grup złazowych, liczących łącznie 
800 osób. Grupy czterema trasami doszły do schroniska na Markowych Szczawinach, obok którego odprawiona 
została Msza Św. koncelebrowana w intencji mieszkańców gmin babiogórskich i uczestników złazu. Zebrana 
podczas Mszy Św. składka, podobnie jak w latach ubiegłych, została przeznaczona na pomoc Kościołowi na 
Wschodzie w ramach akcji „Żywy Krzyż”. W 2015 roku gospodarzem Złazu była gmina Zawoja. Po Mszy św. pan 
Marcin Pająk, wójt gminy Zawoja, zaprosił na spotkanie, które odbyło się obok wyciągu narciarskiego „BACA” 
w Zawoi Czatoży. Organizatorzy zapewnili uczestnikom kawę, herbatę i ciepły posiłek, po którym rozpoczęły 
się występy, prezentacje gmin oraz konkursy dla dzieci zorganizowane przez Babiogórski Park Narodowy. Trady-
cyjnie wyróżniono dyplomami najstarszych i najmłodszych uczestników złazu, najliczniejszą rodzinę, najliczniej-
szą grupę, najbardziej rozśpiewaną grupę oraz osoby, które uczestniczyły we wszystkich złazach. 

Zarząd serdecznie dziękuje za okazaną pomoc proboszczowi parafii św. Klemensa w Zawoi Centrum ks. Ry-
szardowi Więckowi, o. Tomaszowi Michalskiemu, kapelanowi Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, ks. prof. dr. 
hab. Maciejowi Ostrowskiemu, kapelanowi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, panu Józefowi 
Omylakowi, dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego oraz jego współpracownikom, panu Tadeuszowi 
Kosmanowi, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sucha, panu Tadeuszowi Tomczakowi, gospodarzowi terenu przy wy-
ciągu „BACA”, panu Tomaszowi Lipce, kierownikowi Babiogórskiej Sekcji Operacyjnej Grupy Beskidzkiej GOPR 
i jego kolegom, panu Bartoszowi Krawczakowi, prezesowi Korony Ziemi i jego współpracownikom, paniom Iza-
beli i Katarzynie Hudziak, gospodarzom Schroniska na Markowych Szczawinach, paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich Zawojanki, paniom ze Stowarzyszenia Nasza Skawica oraz wszystkim tym, bez których zorganizowanie 
tego przedsięwzięcia nie byłoby możliwe. 

 
Działalność wydawnicza

„Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich”; 
autor Marcin Leśniakiewicz. 
Prace nad tą publikacją trwały dwa lata. Przewodnik składa się z dwóch części. 
W pierwszej znajduje się opis 59 miejscowości znajdujących się na obszarze SGB. 
Opis każdej miejscowości zawiera: informacje na temat położenia geograficznego, hi-
storii oraz miejsc godnych zwiedzania, a także informacje praktyczne (między innymi: 
dojazd, baza noclegowa i gastronomiczna). Opis każdej miejscowości jest opatrzony 
planem, na którym zamieszczone są wszystkie prezentowane obiekty. Druga część za-
wiera opis wszystkich szlaków turystycznych pieszych PTTK na obszarze SGB podzie-
lonych na 89 tras. Opisy poszczególnych szlaków zawierają szczegółowy ich przebieg, 
informacje krajoznawcze dotyczące poszczególnych miejsc na trasach oraz panoram. 

Całość poprzedzona jest krótkim wstępem zawierającym ogólne informacje na temat Stowarzyszenia. Przewod-
nik liczy 720 stron, w tym 32 strony kolorowej wkładki. Stronę graficzną opracował Pan Maciej Hojda.

Promocja ww. publikacji, połączona ze spotkaniem autorskim, odbyła się w dniu 6 marca 2015 roku w Mu-
zeum Miejskim Suchej Beskidzkiej, a także w dniu 9 kwietnia 2015 roku w Centralnym Ośrodku Turystyki Gór-
skiej PTTK w Krakowie. Spotkania te zgromadziły liczną publiczność. Publikacja ta została wyróżniona przez 
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie na XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznaw-
czej i Turystycznej w kategorii „przewodniki”. Celem przeglądu jest promocja wartościowych publikacji krajo-
znawczych i turystycznych ukazujących się na polskim rynku księgarskim. Publikacje oceniane były pod kątem 
zawartości krajoznawczej, formy prezentacji walorów opisywanego terenu oraz poziomu edytorskiego. Przegląd 
zorganizowany był pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej i Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek. Towarzyszył on Międzynarodowym Targom Poznańskim Tour Salon 2015, 
które odbyły się w dniach 15-17 października 2015 roku. Otrzymane wyróżnienie zapewne przyczyniło się do 
szerokiej promocji przewodnika. Publikację wydano w nakładzie 2000 egzemplarzy.

Kalendarz SGB na 2016 rok 
Tematem kalendarza na rok 2016 są tytułowe „Babiogórskie ptaki”. Podobnie jak kalen-
darz na rok 2015, podzielony jest na trzy części. W pierwszej są fotografie babiogórskich 
ptaków wraz krótkimi charakterystykami, omawiającymi budowę ciał, etymologię nazw 
oraz cechy charakterystyczne, co pozwala dostrzec różnicę pomiędzy gatunkami. Ta 
część jest wzbogacona wybranymi przysłowiami i sentencjami tematycznie związanymi 
z ptakami. W drugiej części jest kilka opracowań, które w sposób popularnonaukowy 
przedstawiają systematykę ptaków oraz opisują ich życie i zwyczaje. Można w niej także 
przeczytać o roli ptaków w kulturze. Trzecią częścią tego wydawnictwa jest uaktualnio-
ny „teleinformator” babiogórski. W kalendarzu znajdują się stałe, charakterystyczne dla 
kalendarzy elementy, takie jak kalendarz imion, świąt, a w bieżącym roku uzupełnione 

o czasy wschodów i zachodów słońca, fazy księżyca i znaki zodiaku. Uzupełnione zostało także Kalendarium 
historyczne o kolejne wydarzenia, które miały miejsce w 14 gminach będących członkami Stowarzyszenia Gmin 
Babiogórskich. Kalendarz ukazał się w nakładzie 1000 egzemplarzy. Cena 1 egzemplarza 20 zł. Zarząd serdecz-
ne dziękuje autorom tekstu i fotografii – Panu dr Tomaszowi Pasierbkowi i jego Zespołowi, Pani Małgorzacie 
Oleszkiewicz, Panu Piotrowi Pochopniowi za współpracę i zaangażowanie oraz wszystkim osobom i instytucjom 
za pomoc w wydaniu kalendarza. Zarząd serdecznie dziękuje także tym gminom, które pozyskały reklamodaw-
ców do kalendarza. Są to: Budzów, Bystra-Sidzina, Jabłonka, Stryszów oraz miasto Jordanów i Sucha Beskidzka. 
Ogółem pozyskano 15 reklam, a środki finansowe z nich uzyskane w wysokości 4.250 zł pozwoliły znacznie 
obniżyć koszt wydania publikacji.

„Rocznik Babiogórski”
„Rocznik Babiogórski” Tom 16 ukazał się 15 grudnia 2015 roku, ma on szczególny 
charakter. W specjalnym dziale otwierającym tę publikację zatytułowanym „Pro Me-
moria. Urszula Janicka-Krzywda we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników”, 
zebrano szereg retrospekcyjnych tekstów, które pozwalają czytelnikowi poznać życie 
i twórczość zmarłej w styczniu 2015 roku etnografki, wybitnej propagatorki folkloru 
Górali Babiogórskich oraz wieloletniej redaktor naczelnej „Rocznika Babiogórskiego”. 
Dalszą część publikacji stanowią rozprawy i artykuły o charakterze naukowym i po-
pularno – naukowym w tym m.in. tekst Anny Grochal z Muzeum Etnograficznego im. 
Seweryna Udzieli w Krakowie, zawierający charakterystykę wybranych obiektów mu-
zealnej kolekcji Urszuli Janickiej-Krzywdy, która powstała z Jej darowizn; artykuł Jerze-

go Mydlarza, emerytowanego nauczyciela historii, w którym autor opisuje dzieje Makowa Podhalańskiego do 
1914 roku. Jest też informacja Stowarzyszenia, w której przedstawiono składy osobowe Zarządu SGB poszcze-
gólnych kadencji, kalendarium wydarzeń i publikacji oraz listę osób i instytucji uhonorowanych w latach 2006-
2015 Laurami Babiogórskimi – najważniejszymi odznaczeniami przyznawanymi przez Stowarzyszenie. W cyklu 
„Prezentacje gmin” opisane zostały wybrane kapliczki, krzyże i figury wotywne ziemi stryszowskiej, natomiast 
w materiałach Babiogórskiego Parku Narodowego znajduje się kalendarium działań na rzecz ochrony przyrody 
babiogórskiej i funkcjonowania parku narodowego na Babiej Górze autorstwa Macieja Mażula. Ponadto w tym 
wydaniu „Rocznika Babiogórskiego” są krótkie komunikaty, informacje o nowościach wydawniczych w tym m.in. 
recenzja publikacji wydanej przez SGB autorstwa Marcina Leśniakiewicza „Babia Góra i okolice. Przewodnik po 
obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich”. W „Arkuszu poetyckim” zaprezentowano tradycyjnie utwory 
babiogórskich regionalistów – profesora UJ Tadeusza Palecznego oraz Jadwigi Czarny, Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury, Promocji Turystyki i Sportu w gminie Bystra-Sidzina. W „Roczniku” zwyczajowo znalazły się 
sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i Babiogórskiego Parku Narodowego 
w 2014 roku oraz noty biograficzne autorów i redaktorów. Publikacja została wydana wspólnie z Babiogórskim 
Parkiem Narodowym w nakładzie 700 egzemplarzy. 

Wydawnictwa Stowarzyszenia cieszą się powodzeniem nie tylko na naszym terenie. Interesują się nimi 
także osoby z innych części Polski, którym rokrocznie wysyłane są kalendarze i „Roczniki Babiogórskie”. Wysyła-
my do: Rybnika, Kielc, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Gliwic, Szczecinka, Oświęcimia, Bolesławca, Wrocławia, 
Krakowa, Kościeliska, Żywca, Biskupca.

Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stryszawie
W 2015 roku, wzorem lat ubiegłych, Stowarzyszenie było współorganizatorem XIV edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Rzeźbiarskiego z cyklu „Patroni naszych kościołów – Św. Jan Kanty w sztuce ludowej”. Wystawę i wer-
nisaż zorganizowano w kościele w Tarnawie Dolnej w dniu 10 października 2015 roku.
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Działalność Babiogórskiego  
Parku Narodowego w 2015 roku
Činnost’ Babohorského národného parku v roku 2015

The operations of the Babia Góra National Park in 2015

1. Teren Parku – wykup gruntów na rzecz Babiogórskiego Parku Narodowego
W 2015 roku dokonano wykupu powierzchni nieleśnych położonych na polanie Norczak. BgPN wzbogacił 

się o dwie działki o łącznej powierzchni 0,94 ha. 

2. Projekt Planu Ochrony BgPN
Pomimo podjętych starań i wytężonych prac Babiogórski Park Narodowy nadal nie ma ustanowionego 

Planu Ochrony. Prace związane z opracowaniem projektu Planu Ochrony BgPN rozpoczęto już w 2005 roku. 
W 2015 roku dokonano analizy dotychczas zebranych materiałów i dostosowania ich do zaktualizowanych 
przepisów prawnych. 

3. Rezerwat Biosfery Babia Góra
Funkcjonowanie Rezerwatu Biosfery Babia Góra, zgodnie z obowiązującymi procedurami, zostało poddane 

okresowej weryfikacji. Międzynarodowa Rada Koordynacyjna UNESCO-MAB stwierdziła, że spełnia on wyma-
gane kryteria Statutu Ramowego Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Biorąc pod uwagę wskazania Komitetu 
Doradczego oraz wnioski z przeprowadzonej dyskusji, opracowano propozycje dalszych działań:

• opracowanie struktury zarządzania koordynacyjnego rezerwatu biosfery, która angażować będzie w spo-
sób trwały udziałowców i mieszkańców rezerwatu biosfery; 

• przygotowanie planu zarządzania Rezerwatem Biosfery Babia Góra, zintegrowanego z Planem Ochrony 
Parku oraz odnoszącego się do propozycji, które pojawiły się w trakcie konsultacji społecznych podczas 
opiniowania i uzgadniania projektu Planu Ochrony. 

4. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb
W ramach rutynowych obserwacji zalegających płatów śniegu jeszcze w dniu 24 czerwca stwierdzono na 

południowych stokach Babiej Góry, w okolicy ruin schroniska Beskiden Verein, niewielkie płaty śniegu. 
W granicach Parku oczyszczono ze śmieci łącznie 8 km potoków: Rybny, Jaworzynka, Barańcowy, Cylowy 

Potok i jednokrotnie dokonano analizy ścieków z oczyszczalni obsługujących osady pracownicze BgPN. Jej wy-
niki były zadawalające. 

Prezentacja Stowarzyszenia
Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” (udostępnienie stoiska) Sto-

warzyszenie zaprezentowało się na Dożynkach Powiatowych w Zembrzycach, Babiogórskiej Jesieni w Zawoi 
oraz na Pikniku Funduszy Europejskich w Suchej Beskidzkiej. Była to także okazja do sprzedaży naszych wydaw-
nictw aktualnych i wydanych w latach poprzednich. 

Zarząd Stowarzyszenia w 2015 roku składał dwie oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego ( w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na dofinasowanie: 
konkursu wiedzy ogólnej „Leonardo 2015” i XX Jubileuszowego Złazu Samorządowców. Nie zostały one pozy-
tywnie rozpatrzone ze względu na brak środków finansowych.

Kończąc sprawozdanie Zarząd serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do realizacji ww. przedsięwzięć. Dziękuje burmistrzom, wójtom gmin stowarzyszonych, naszym przyja-
ciołom ze Zdrużenia Babia Hora, dyrekcji i pracownikom Babiogórskiego Parku Narodowego, nauczycielom, 
redaktorom naszych wydawnictw, stowarzyszeniom, z którymi współpracowaliśmy w roku sprawozdawczym, 
a także wszystkim sympatykom naszych działań. Szczególne podziękowanie Zarząd kieruje do Pana Stanisława 
Lichosyta, Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, za nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia na siedzibę Stowa-
rzyszenia, miejsca w archiwum zakładowym na przechowywanie dokumentacji archiwalnej Stowarzyszenia oraz 
sali sesyjnej na spotkania Zarządu.

Powyższy materiał  powstał w oparciu o sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia
i został opracowany przez Marię Mazur. 
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5. Ekosystemy leśne

5.1. Cięcia
W ramach cięć interwencyjnych usunięto wiatrowały, wiatrołomy oraz drzewa opanowane przez owady 

i patogeny grzybowe. Cięcia wykonano na terenach objętych ochroną czynną i krajobrazową. W ramach cięć in-
terwencyjnych o charakterze sanitarnym usunięto łącznie ponad 2200 m3 drewna (grubizny) w postaci posuszu, 
wiatrowałów, wiatrołomów, z czego zdecydowaną większość przeznaczono do sprzedaży, a nieznaczną część 
pozostawiono w miejscu ścinki do mineralizacji wzbogacającej siedliska. 

W 2015 roku pozyskano blisko 50 m3 drobnicy, przeważnie drewna iglastego. 
W drodze samowyrobu 16 wykonawców pozyskało prawie tyle samo grubizny i drobnicy. 
Z prawa poboru drewna opałowego (serwitutu) skorzystało trzech mieszkańców wsi Zawoja, wyrabiając 

ok. 9 m3 drobnicy. 
Zaewidencjonowano również nieco ponad 1600 m3 uszkodzonych naturalnie, przez śnieg i wiatr, obumar-

łych drzew stojących i leżących, które pozostawiono do mineralizacji.  

5.2. Hodowla lasu
W 2015 roku zebrano 500 kg szyszek jodły, które oddano do wyłuszczenia i przechowania do Karpackiego 

Banku Genów w Nadleśnictwie Wisła. Uzyskano z nich 67,75 kg odskrzydlonych i oczyszczonych nasion jodły, 
z których niemal połowę zdeponowano w banku, a pozostałą część przeznaczono do wysiana do inspektów 
wiosną 2016 roku.        

Odnowiono 1,44 ha luk i przerzedzeń, sadząc ponad 8 tysięcy sztuk pięcioletniej jodły z odkrytym syste-
mem korzeniowym. Sadzonki pochodziły ze szkółki BgPN „Fickówka”. 

W celu regulacji składu gatunkowego, formy zmieszania i zagęszczenia drzewek przeprowadzono w młod-
nikach czyszczenia późne na powierzchni ponad 5 ha.

5.3. Ochrona lasu
W ramach próbnego poszukiwania owadów w ściółce i glebie przeprowadzono poszukiwania larw zasnuj 

na 20 poletkach kontrolnych w borach świerkowych. Wykonano łącznie 168 prób. Analiza zebranego materiału 
nie wykazała zagrożenia.

Wyłożono 210 sztuk pułapek feromonowych na kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego 
(Pityogenes chalcographus), w wyniku czego stwierdzono ich dużą liczebność w Obwodzie Ochronnym Orawa.

Wyłożono także 10 sztuk pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha). Odłowiono 
1228 sztuk samców, co w przeliczeniu na jedną pułapkę daje 122,8 sztuk. Najwięcej owadów w jednej pułapce 
odłowiono w O.O. Stonów. 

Wyłożono 63 sztuki pułapek na kornika drukarza (Ips typographus) wykorzystując w tym celu jako pułapki 
klasyczne złomy i wywroty. Pułapki zasiedlone w stopniu silnym odnotowano w: Obwodzie Ochronnym Stonów 
– 9 sztuk, Obwodzie Ochronnym Orawa – 6 sztuk oraz w Obwodzie Ochronnym Sokolica – 1 sztuka.

Okorowano 310 m3 drewna świerkowego przeznaczonego do mineralizacji. 
Do zabezpieczania jodełek zastosowano surową wełnę owczą, którą owijano szczytowe pędy główne. 

W przypadku gatunków liściastych do zabezpieczenia szczytowej części pędu głównego zastosowano plastiko-
we spirale. Łącznie zabezpieczono 208 tys. szt. na powierzchni ok. 40 ha.  

W stosunku do ubiegłego roku stwierdzono wzrost o 25% liczby uszkodzeń spowodowanych przez jele-
niowate w uprawach i odnowieniach naturalnych. Powierzchnię uszkodzeń oszacowano na niemal 50 ha. Do-
minującym rodzajem uszkodzeń było zgryzienie pędu głównego i pędów bocznych. Natomiast w młodnikach 
odnotowano spadek liczby uszkodzeń o 21 % w stosunku do 2014 roku; najczęściej obserwowanym rodzajem 
uszkodzeń było spałowanie (powierzchnia niemal 51 ha). W przypadku starszych drzewostanów rozmiar uszko-
dzeń utrzymywał się na niemal tym samym poziomie co w roku ubiegłym i wyniósł 1,03 ha.

6. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych
Prowadzono rozpoczęte w 2013 roku prace mające na celu przywrócenie polany Dejakowe Szczawiny 

(Kaczmarczykowej) do stanu właściwego. Uporządkowano polanę poprzez usunięcie gałęzi, zebranie kamieni 
i ułożenie ich w kopczyki. Następnie wykoszono i usunięto krzaki borówki, wprowadzono nasiona roślin łąko-
wych występujących w Parku poprzez rozrzucenie biomasy (materiał roślinny został pozyskany z polany Taih 
oraz z Markowych Rówienek), wykoszono oraz usunięto na bok polany trzcinnika leśnego z powierzchni 1,5 ha. 

Również wykoszono i usunięto biomasę z fragmentu łąki na Stonowie (0,10 ha).
 

7. Ochrona gatunków chronionych roślin i zwierząt
Przeprowadzono kontrolę 4 dotychczas stwierdzonych stanowisk okrzynu jeleniego (Laserpitium archan-

gelica). Zarejestrowano 182 osobniki.  Nie stwierdzono żadnych zmian w środowisku mogących wpłynąć nega-
tywnie na populację okrzynu. 

Dokonano także przeglądu stanowisk tocji alpejskiej (Tozzia alpina L. subsp. carpatica). Przeprowadzono rów-
nież kontrolę stanowisk rogownicy alpejskiej (Cerastium alpinum) na stanowiskach szczególnie narażonych na znisz-
czenie. Inwentaryzacją objęto rejon kopuły szczytowej, gdzie potwierdzono występowanie rośliny tego gatunku. 

W ramach projektu „Ochrona głuszca Tetrao urogallus i cietrzewia Tetrao tetrix oraz ich biotopów w Babiogórskim Par-
ku Narodowym” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odłowio-
no dwa osobniki głuszca (kury), które wyposażono w nadajniki telemetryczne w celu kontynuacji rozpoczętego w latach 
ubiegłych systematycznego monitoringu telemetrycznego lokalizacji tych ptaków.   

W ramach ochrony zwierząt prowadzono również akcję liczenia ptaków zimujących na ciekach wodnych 
Orawy, inwentaryzację derkacza, monitoring sichrawy karpackiej, inwentaryzację wilków oraz tropienie zwie-
rzyny po ponowie na 10 stałych trasach. 

W ramach współpracy polsko-słowackiej oraz współpracy z Nadleśnictwami Sucha i Nowy Targ przepro-
wadzono wspólną inwentaryzację dużych drapieżników. Po polskiej stronie obstawiono 11 tras, co umożliwiło 
stwierdzenie występowania na terenie Parku niedźwiedzia, wilka, rysia, a także borsuka i wydry.

Wiosną 2015 roku dokonano inwentaryzacji głuszca na tokowiskach. Podjęto także działania zmierzające 
do poprawy warunków bytowania płazów w BgPN. Uformowano 2 małe oczka wodne w OO Stonów oraz stwo-
rzono miejsce schronienia i kryjówki płazów na okres ich zimowania.   

8. Ochrona zwierzyny łownej
W roku 2015, zgodnie z Zarządzeniem nr 272/2012 Dyrektora BgPN w sprawie Regulaminu Redukcji Li-

czebności Zwierzyny, dokonano redukcji 32 sztuk jeleni. Końcem października przeprowadzono inwentaryzację 
zwierzyny płowej metodą pędzeń próbnych na 5 powierzchniach zlokalizowanych w obwodach Orawa, Stonów 
i Sokolica. Łączna powierzchnia miotów wynosiła blisko 400 ha. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji 
w 2015 roku oszacowano liczbę zwierzyny płowej na 180 osobników jeleni, 35 saren i 25 dzików.  

W maju pod kierunkiem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przeprowadzono akcję szcze-
pienia przeciwko wściekliźnie lisów wolnożyjących. 

9. Działalność edukacyjna

9.1. Wystawa Stała
W 2015 roku Wystawę Stałą o tematyce przyrodniczo-etnograficznej odwiedziło 9140 osób. 

9.2. Wystawy czasowe
Babiogórski Park Narodowy był organizatorem 5 wystaw czasowych. Z uwagi na warunki lokalowe uniemożli-

wiające ekspozycję większej ilości prac, wystawy prezentowane były również we wnętrzach udostępnionych przez 
instytucje współpracujące z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Wystawa „Z dawnej teki” prezentowała archiwalne 
prace konkursowe dzieci wykonane przed pięćdziesięciu laty. Druga z wystaw czasowych, zatytułowana „Piórem i 
ołówkiem – Poezją i rysunkiem”, prezentowała w parkowej Galerii Pod Cylem wiersze oraz rysunki pani Aliny Koziny 
– emerytowanej nauczycielki biologii i przyrody ze Skawicy. Trzecia wystawa czasowa – „60 lat BgPN” – przygoto-
wana w ramach sesji jubileuszowej z okazji 60-lecia BgPN, obejmowała 23 postery prezentujące archiwalne zdjęcia z 
okresu 60 lat funkcjonowania Parku i eksponowana była w Centrum Górskim „Korona Ziemi” w Zawoi oraz w „Galerii 
Pod Cylem”. Tradycyjnie, podczas Święta Borówki, została otwarta w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy 
Górnej wystawa czasowa pod nazwą „O roślinach ołówkiem i piórem”. Zaprezentowano na niej utrwalone ołówkiem 
przez panią Monikę Tlałkę wizerunki wybranych, najbardziej charakterystycznych dla Babiej Góry roślin. 

W maju zainstalowano w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej wystawę czasową pt. „Babiogór-
skimi Ścieżkami”. Otwarciu wystawy towarzyszyły zajęcia dla grupy dzieci ze świetlicy środowiskowej w Suchej 
Beskidzkiej. 

9.3. Spotkania edukacyjne
W 2015 roku przeprowadzono 375 spotkań edukacyjnych, w tym 240 spotkań terenowych oraz 135 spo-

tkań stacjonarnych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ścieżka „Mokry Kozub”. 
W prowadzeniu wielu zajęć zastosowano zestawy do badania wody i gleby oraz sprzęt komputerowy i spe-

cjalnie przygotowane przez pracowników prezentacje multimedialne. 

9.4. Warsztaty, konferencje
W dniach 10 i 18 marca 2015 roku pracownicy Parku wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez 

Stowarzyszenie EkoPsychologia w ramach projektu „Karpacki Uniwersytet Partycypacji”, którego celem jest zaan-
gażowanie mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju lokalnego w oparciu o Konwencję Karpacką.  

W dniach 13-15 marca pracownicy Parku reprezentowali BgPN na szkoleniu w ramach projektu Misja 
przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych w Ołtarzewie. Warsztaty organizował Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej w Kampinoskim PN. 
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W dniach 14-15 kwietnia pracownicy Parku wzięli udział w warsztatach  pt. „Myślenie projektowe jako 
innowacyjny sposób rozwiązywania problemów związanych z ochroną przyrody” zorganizowanym przez Świę-
tokrzyski Park Narodowy. 

28 kwietnia reprezentowano Park na konferencji pt. „Izby regionalne w praktyce szkolnej” zorganizowanej 
przez Małopolskie Kuratorium Oświaty.

2 czerwca w Zakopanym odbyła się zorganizowana przez Tatrzański Park Narodowy konferencja pt. „Dom 
Przyrody, Park Ludzi – przez edukację ekologiczną do zrównoważonego korzystania z ekosystemów Tatr”, w któ-
rej uczestniczyli pracownicy Parku.

29 czerwca w Krakowie miała miejsce, rekomendowana przez Ministerstwo Środowiska, konferencja nt. praw 
autorskich, zatytułowana „Prawa autorskie w edukacji ekologicznej”, w której wzięli udział  pracownicy Parku.

Podczas obchodów jubileuszu Orawskiego Parku Etnograficznego, który miał miejsce w dniach 11 i 12 wrze-
śnia, odbyła się w Jabłonce konferencja „Orawskie farbiarstwo i płóciennictwo”. Na konferencji wygłoszono 
referat pt. „Pędzlem natury. O kolorach w przyrodzie”. 

3 października pracownik edukacji wziął udział w warsztatach Leśne Inspiracje, zorganizowanych w ramach 
projektu „Kierunek edukacja” przez Muzeum Nadwiślańskie – Oddział Przyrodniczy w  Kazimierzu Dolnym. 

W dniach 22-24 października Babiogórski Park Narodowy zorganizował z okazji jubileuszu 60-lecia sesję, 
na której obecnych było 200 uczestników.

W Magurskim PN w sierpniu miało miejsce szkolenie dotyczące współpracy wewnętrznej między parkami 
narodowymi, w którym wzięli udział pracownicy Parku.

Pracownicy zespołu edukacyjnego uczestniczyli w listopadzie w Orawskim Parku Etnograficznym w sesji po-
święconej promocji książki „Karpaty pełne czarów. O wierzeniach, medycynie i magii ludowej Karpat polskich”. 

W dniach 7-8 października pracownicy Parku uczestniczyli w zorganizowanej przez Ministerstwo Środowi-
ska konferencji „Środowisko Informacji”, gdzie wygłosili referat pod tytułem „Wykorzystanie technologii pozy-
skiwania i prezentacji danych w praktyce edukacyjnej na przykładzie ścieżki terenowej »Mokry Kozub«”. 

9.5. Konkursy
Pracownicy edukacji włączyli się aktywnie w przygotowanie i przeprowadzenie VII Powiatowego Konkursu 

Geograficznego dla szkół ponadgimnazjalnych „Parki Narodowe Małopolski”, który odbył się w dniu 14 kwiet-
nia 2015 roku. Głównym organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej. 
Udział Parku polegał na opracowaniu pytań, ufundowaniu nagród dla laureatów konkursu oraz włączeniu się 
w prace jury konkursowego.  

We wrześniu Babiogórski Park Narodowy wsparł merytorycznie Przyrodniczy Konkurs Tematyczny „Skarby 
przyrody i ich ochrona”. Przekazano także zestaw publikacji jako nagrody dla laureatów.

W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stryszawie BgPN aktywnie włączył się w organizację 
IX Festiwalu Ekologicznego „Eko – 2015” w Stryszawie pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”. W ramach Festiwalu, 
oprócz przeglądu piosenek o tematyce ekologicznej, odbył się konkurs wiedzy przyrodniczej i konkurs plastyczny. 

Poprzez objęcie patronatem, ufundowanie nagród oraz uczestnictwo w gali laureatów Babiogórski Park 
Narodowy wsparł konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową nr 62 w Krakowie. 

Babiogórski Park Narodowy włączył się w organizację 19. edycji międzynarodowego Konkursu Wiedzy 
Ogólnej LEONARDO 2015 organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich. Podczas finału, który 
odbył się w Zubrohlavie na Słowacji, przedstawiciel Parku brał udział w pracach jury. Park przekazał także wy-
dawnictwa na nagrody dla laureatów konkursu. 

BgPN wsparł trzy szkolne konkursy wiedzy przyrodniczej, a także konkurs papieski „Jan Paweł II wśród nas” 
i objął patronatem VI Turniej Szachowy w Zawoi. 

W październiku Babiogórski PN włączył się aktywnie w organizację 15. Biennale Fotograficznego „Z dala 
od zgiełku – Beskidy w obiektywie” organizowanego przez MOK  Zamek w Suchej Beskidzkiej.

9.6. Wydawnictwa
W roku 2015, uzupełniając oraz rozszerzając ofertę wydawniczą BgPN, podjęto realizację następujących 

wydawnictw:
• Babiogórski Park Narodowy – kalendarz BgPN na rok 2016, siedmiokartkowy, wiszący, ścienny, format 

540 x 480 mm, nakład 1000 egz.; 
• Babiogórski Park Narodowy – kalendarz BgPN na rok 2016, siedmiokartkowy, biurkowy, format 

130 x 220 mm, nakład 1000 egz.;
• Rocznik Babiogórski nr 16 – rocznik Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i Babiogórskiego Parku Narodowe-

go; nakład 700 egz.;
• Kalendarz 2016  Stowarzyszenia  Gmin Babiogórskich, wydany przez SGB przy współfinansowaniu BgPN, 

nakład 1000 egz.;
• Ekslibris BgPN – projekt Małgorzaty Seweryn wykonany na 60-lecie Babiogórskiego Parku Narodowego;
• Przyjaciel Babiogórskiego Parku Narodowego – zestaw zadań dla uczniów szkół podstawowych, wydany w ra-

mach projektu „Przyjaciel Parku Narodowego” realizowanego przez Tatrzański Park Narodowy, Babiogórski 

Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy i Magurski Park Narodowy;- Babio-
górskimi ścieżkami – trzyczęściowy pakiet edukacyjny obejmujący część ilustracyjną, merytoryczną oraz 
diaporamę; nakład 2000 egz.

10. Turystyka
Wyremontowano nawierzchnię szlaku turystycznego niebieskiego na następujących odcinkach:

• Górny Płaj – Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki) –  Markowe Szczawiny (4050 mb);
• Markowe Rówienki (75mb); – I Serpentyna – Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki) (175 mb).

Prace miały na celu ograniczenie antropopresji na terenie Parku oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeń-
stwa turystów, a finansowane były ze środków Funduszu Leśnego.

Ponadto wyremontowano ogrodzenia w Zawoi Markowa (parking, Polana Odkrywców), naprawiono i uzu-
pełniono tyczki kierunkowe na szlaku graniowym, zmieniono drogowskaz na Diablaku i tabliczki informacyjne 
na szlakach, odnowiono tablice edukacyjne, zdemontowano zniszczone i powalone tyczki kierunkowe na szla-
kach, usuwano wiatrowały i wiatrołomy ze szlaków i ścieżek oraz odnowiono zniszczone ogrodzenia na platfor-
mach widokowych na Sokolicy, Kępie i Bronie.

10.1. Organizacja pobierania opłat
W okresie od końca marca do listopada funkcjonowały dwa Punkty Informacji Turystycznej i Przyrodniczej 

(PITiP): na Przełęczy Lipnickiej (Krowiarki) i w Zawoi Markowej. Celem funkcjonowania PITiP było umożliwienie 
turystom uzyskania podstawowych informacji przyrodniczych i turystycznych o Parku, jak również zapoznanie 
się z zasadami zachowania się na jego obszarze.   

W 2015 roku sprzedano ogółem 81412 biletów, z czego na Polanie Krowiarki 63893 sztuk, a w Zawoi Mar-
kowej 17519. Osoby zwolnione z opłat, w tym także osoby legitymujące się Kartami Dużej Rodziny, to 6281.

11. Działalność naukowo-badawcza

11.1. Badania naukowe
W 2015 roku na terenie Parku realizowano 43 tematy badawcze z następujących dziedzin: leśnictwo, bo-

tanika, turystyka, nauki o ziemi, zoologia oraz ochrona przyrody.

11.2. Działalność Rady Naukowej BPN
Kadencja poprzedniej Rady Naukowej upłynęła w dniu 7 grudnia 2014 roku. Minister Środowiska powo-

łał nowy, liczący 20 osób, skład Rady Naukowej Parku na kadencję trwającą od 27 lutego 2015 do 26 lutego 
2020 roku. Weszli do niej przedstawiciele nauki i organizacji ekologicznych oraz instytucji ściśle współpracu-
jących z Parkiem oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych (Zarz. MŚ 
z dn. 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego). 

Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego odbyło się w dniu 12 maja 
2015 roku w Zawoi. Członkowie Rady wybrali przewodniczącą – prof. dr hab. Danutę Ptaszycką-Jackowską 
oraz jej zastępcę – dra hab. inż. Jana Zarzyckiego.  Na posiedzeniu przyjęto Regulamin funkcjonowania Rady, 
przedstawiono informacje o wyzwaniach stojących przed BgPN w najbliższych latach, a także o monitoringu 
telemetrycznym głuszca. Zaprezentowano także publikację pt. „Babiogórskimi ścieżkami”.

Drugie posiedzenie Rady Naukowej odbyło się we wrześniu w Krakowie. Na spotkaniu przekazano infor-
macje dotyczące przeglądu ekosystemów leśnych oraz zaopiniowano wnioski badawcze i projekt zadań ochron-
nych dla Babiogórskiego Parku Narodowego na lata 2016-2018.

11.3. Zbiornica BgPN
W roku 2015 zgromadzono w Bibliotece Parku 204 woluminy książek, czasopism, wydawnictw ciągłych i seryj-

nych. Wypożyczono 432 pozycje księgozbioru, w tym 130 pozycji archiwaliów. Z księgozbioru skorzystało 90 osób.
Zbiornica BgPN wzbogaciła się o następujące eksponaty etnograficzne: cepy, walizkę, oleodruk, kilof oraz 

kopyto. W celu usprawnienia gromadzenia zbiorów kartograficznych, zdjęć i pocztówek sporządzono dla nich 
bazę danych w programie ACCESS.

12. Działalność mandatowa Straży Parku
W roku sprawozdawczym w postępowaniu mandatowym funkcjonariusze Straży Parku za wykroczenia 

z zakresu ochrony przyrody nałożyli 51 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 6050 zł. Mandat na kwotę 
200 zł nałożył pracownik Służby Terenowej. 

Ponadto w jednym przypadku sprawca wykroczenia odmówił przyjęcia mandatu, w związku z czym sprawa 
została przekazana policji w Makowie Podhalańskim. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej za popełnione wykro-
czenie ukarał sprawcę kwotą proponowanego mandatu w wysokości 100 zł. 
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Natomiast policji w Jabłonce zgłoszono wjazd skuterami śnieżnymi na teren BgPN na podstawie stwier-
dzonych śladów, prowadzących do zaparkowanych samochodów z przyczepami służącymi od ich przewożenia. 
Policja, ustaliwszy tożsamość sprawców popełnionego wykroczenia, skierowała trzy wnioski do Sądu Rejono-
wego w Nowym Targu o ich ukaranie.  

Funkcjonariusze Straży Parku zatrzymali na terenie BgPN dwóch kierujących skuterami śnieżnymi i nałożyli 
na nich mandaty karne w wysokości po 500 zł każdy. 

13. Kradzieże i zniszczenia mienia
W roku 2015 stwierdzono jedno zniszczenie i jedną kradzież mienia Parku. Zniszczeniu uległa tablica edu-

kacyjna z tekstem, o wartości wynoszącej 1346,00 zł. Sprawcy zniszczenia zostali wykryci dzięki monitoringowi. 
Sprawa została zgłoszona policji w Jabłonce, która po ustaleniu sprawcy przekazała sprawę Sądowi Rejonowe-
mu, który  wydając wyrok warunkowo umorzył postępowanie na okres próby wynoszący dwa lata oraz jedno-
cześnie zobowiązał oskarżonego do naprawienia szkody w całości i uiszczenia kwoty 1346,00 zł na rzecz Parku 
oraz zasądził na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150 zł.

Natomiast sprawcy kradzież 38 metrów rury stalowej ocynkowanej o wartości 3800,00 zł nie wykryto, 
a policja umorzyła postępowanie. 

Powyższy materiał stanowi streszczenie informacji przygotowanych
przez pracowników BgPN i został opracowany przez Agnieszkę Urbaniec. 

Wit Bober (1939-2016)
po ukończeniu Technikum Geodezyjnego w Krakowie znalazł zatrudnienie 
w tamtejszym Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym. 
Równocześnie z podjęciem pracy rozpoczął studia inżynierskie na kierunku 
geodezja w Akademii Rolniczej w Krakowie, które ukończył w 1974 roku. 
Następnie kontynuował naukę na wyżej wymienionej uczelni, uzyskując 
w 1979 roku tytuł magistra inżyniera. Przez trzydzieści lat pracy przeszedł 
wszystkie stopnie kariery zawodowej, ostatecznie pełniąc funkcję kierow-
nika grupy bądź zakładu w Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym 
kolejno w Krakowie, w Katowicach oraz w Bielsku-Białej. Przez rok pracował 
w Libii i przez 5 lat w Iraku, gdzie tworzył mapy Bagdadu. Po powrocie został 

zatrudniony jako starszy inspektor suskiej delegatury Wydziału Geodezji i Kartografii Bielskiego Urzędu Woje-
wódzkiego. Po 10 latach pracy dla tego urzędu powierzono mu funkcję geodety powiatowego; jego zadaniem 
była budowa struktur i ośrodka geodezji i kartografii w powiecie. W zawodzie przepracował 52 lata. Za swoją 
pracę był wielokrotnie honorowany, m.in. honorowymi odznakami (srebrną i złotą) za zasługi w dziedzinie geo-
dezji i kartografii, przyznawanymi przez Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Złotym Krzy-
żem Zasługi, przyznanym przez Przewodniczącego Rady Państwa. Radny II kadencji Rady Miejskiej w Suchej 
Beskidzkiej w latach 1994-1998. Przewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego 
i Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Czynów Społecz-
nych. Członek Komisji Rewizyjnej. W 2008 roku został odznaczony medalem za długoletnią służbę, przyznawa-
nym przez Prezydenta RP. 

Stanisław Czernik (1941-2016)
Dzień 17 października 2016 roku  zapisze się smutną zgłoską w historii Sidzi-
ny. W tym dniu odszedł na wieczną służbę Stanisław Czernik – z urodzenia 
góral z Poronina, lecz całym sercem i duszą sidzinianin. Nie sposób wyliczyć 
wszystkich działań i obszarów, w których pracował – na zawsze pozostanie 
w naszej pamięci jako społecznik o wielkim sercu, któremu zawsze przyświe-
cała idea dobra lokalnej społeczności. Od 1972 roku prowadził sidziński Ze-
spół Regionalny „Koliba”. Gawędziarz i śpiewak, obdarzony wspaniałym gło-
sem oraz darem swobodnej i kwiecistej wymowy – bez jego zaangażowania 
i zmysłu organizacyjnego nie mogła się odbyć żadna uroczystość. Człowiek 
wielkiej pokory wobec życia i drugiego człowieka, wielkiego wyczucia smaku 

i kultury osobistej, tryskający humorem i bawiący zawsze i wszędzie swoimi dowcipami. Strażak, członek OSP 
Sidzina, mobilizujący druhów do różnego rodzaju działań, tak do ćwiczeń czy zawodów, jak i do organizacji 
wydarzeń lokalnych. Jeden z głównych koordynatorów obchodów jubileuszu 100-lecia OSP Sidzina. Wieloletni 
Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie, bardzo aktywny i pełen 
pomysłów. Czynnie uczestniczący w życiu sidzińskiej parafii, współorganizator niemalże wszystkich uroczysto-
ści kościelnych. Radny powiatu suskiego. Dbający o dobro i rozwój naszych terenów, forsujący decyzje w spra-
wie dróg powiatowych i inwestycji. Zawodowo pracował jako lekarz weterynarii, przez dziesiątki lat niosąc 
z powołania pomoc zwierzętom.
Odszedł Wielki Miłośnik Naszej Kultury. Opuścił Sidzinę jeden z ludzi czyniących przez całe swoje życie tyle 
dobra, że można by było obdzielić nim wiele istnień. Człowiek, które całe życie poświęcił służbie innym, pragnąc 
dobra i zmierzając zawsze tylko w stronę dobra.
Żegnamy Pana Stanisława pełni smutku, ale też w przeświadczeniu, że za wszystko, co tu na ziemi wypracował 
odbiera już zasłużoną nagrodę w niebie. Od nas dołączymy tylko skromne:
DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKO. ZA TO ŻE BYŁEŚ, ŻE LOS SPLÓTŁ ŚCIEŻKI TWOJEGO ŻYCIA Z NASZĄ SIDZINĄ. 
NA ZAWSZE POZOSTANIESZ W NASZEJ PAMIĘCI.



154 155ODESZLI OD NAS ODESZLI OD NAS

Ks. kanonik Stanisław Kolarski (1943-2015)
urodził się 20 stycznia w 1943 roku w Górnej Wsi w powiecie krakowskim. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 19 marca 1967 roku z rąk metropolity kra-
kowskiego ks. kardynała Karola Wojtyły. Od 1979 roku był administratorem, 
a od 1982 roku proboszczem w parafii NMP Królowej Polski na krakow-
skiej Woli Justowskiej. W roku 2002 objął parafię pw. Matki Bożej Pocie-
szenia w Budzowie i pełnił tę funkcję do emerytury w 2013 roku, kiedy to 
stał się rezydentem-emerytem. Pełnił także posługę egzorcysty. Był kapela-
nem pszczelarzy, wzorowym gospodarzem parafii przez 11 lat. Troszczył się 
o biednych i niepełnosprawnych; organizował parafiady, z których dochód 
przeznaczony był właśnie na pomoc takim osobom (turnusy rehabilitacyjne, 

zakup sprzętu rehabilitacyjnego, itp.). Był inicjatorem cotygodniowych nabożeństw o uzdrowienie duszy i ciała, 
na które przyjeżdżali wierni z całej Polski. Bardzo lubiany, szanowany i ceniony przez swoich parafian. Zmarł 
12 maja 2015 roku w Budzowie.

Zdzisław Nowak (1944-2016)
urodził się w Krakowie, w rodzinie pracowników sądowych. Po zdaniu eg-
zaminu dojrzałości studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
na Wydziale Geodezji Górniczej. Studia ukończył w 1969 roku, uzyskując 
tytuł magistra inżyniera godety. Jego kilkudziesięcioletnia aktywność zawo-
dowa wiązała się z pracą w Powiatowym Biurze Geodezji i Terenów Rolnych 
w Suchej Beskidzkiej (1969-1975), Okręgowym Przedsiębiorstwie Geode-
zyjno–Kartograficznym w Krakowie i w Katowicach (1975-1987), a w latach 
1987–1990 w Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku–Białej.
Zamiłowanie do ideałów „Solidarności” spowodowało, że stał się jednym ze 
współzałożycieli Komitetu Obywatelskiego Ziemi Makowskiej. W pierwszych 

wolnych wyborach samorządowych (po przemianach ustrojowych) w 1990 r. został wybrany na stanowisko 
burmistrza Makowa Podhalańskiego. Działalność samorządową prowadził przez dwie kadencje, do roku 1998. 
Obok sprawowania funkcji burmistrza, należał do założycieli Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, aktywnie 
uczestniczył w jego rozwoju i propagowaniu idei regionalnej Wspólnoty Babiogórskiej. Równocześnie z dużym 
zaangażowaniem działał też w Stowarzyszeniu Gmin Małopolski, zasiadając w zarządzie tej organizacji, gdzie 
współpracując z czołowymi samorządowcami w kraju, krzewił ideę samorządności.
Po zakończeniu kadencji pracował w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Jedno-
cześnie służył swoją wiedzą i doświadczeniem jako wieloletni biegły sądowy z dziedziny geodezji i kartografii 
Sądu Okręgowego najpierw w Bielsku-Białej, a potem w Krakowie.
Od lat młodzieńczych czynnie uprawiał sport – początkowo jako dżudoka (Towarzystwo Sportowe „Sokół” 
w Krakowie), a następnie jako lekkoatleta, reprezentując Akademicki Związek Sportowy AGH i zdobywa-
jąc wicemistrzostwo Polski w rzucie dyskiem. Wielokrotnie brał udział w zawodach sportowych różnej ran-
gi, zdobywając liczne nagrody, puchary i medale. Zainteresowania sportowe towarzyszyły mu do końca życia 
– wielokrotnie był animatorem i współorganizatorem licznych imprez sportowych i turystycznych, szczególnie 
w środowisku samorządowym. Zapisał się w pamięci wielu członków Ochotniczych Straży Pożarnych, które wie-
lokrotnie i  skutecznie wspierał, a za zasługi na tym polu otrzymał kilkakrotnie medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.
Zaangażowanie zawodowe i społeczne nie przeszkadzało mu w rozwijaniu pasji. Należały do nich filatelistyka 
(był członkiem Polskiego Związku Filatelistów), a także brydż sportowy (wielokrotnie brał udział w zawodach 
na terenie regionu).
W roku 2007 przeszedł na emeryturę, jednak kontynuował pracę biegłego sądowego.
Pozostanie w pamięci wielu jako Prawdziwy Samorządowiec, oddany sprawom gminy i jej mieszkańców, wrażli-
wy na ludzkie problemy i potrzeby, zawsze otwarty i chętnie dzielący się wiedzą oraz bogatym doświadczeniem 
społecznym i zawodowym.

Ks. Władysław Pilarczyk (1931-2015)
ks. Władysław Pilarczyk zmarł 26 października 2015 r. w Krakowie. Pogrzeb 
odbył się 29 października w Lipnicy Wielkiej; msza pogrzebowa w kościele 
parafialnym pw. św. Łukasza Ewangelisty zgromadziła tłumy wiernych, przy-
były poczty sztandarowe, nie tylko z Orawy, ale i z Podhala, Spisza i Ziemi 
Żywieckiej. Wśród żegnających byli samorządowcy z obu gmin orawskich – 
Jabłonki i Lipnicy Wielkiej na czele z wójtami Bogusławem Jazowskim i An-
tonim Karlakiem, poseł Edward Siarka i starosta nowotarski Krzysztof Faber. 
Mszę pogrzebową w towarzystwie licznych księży i gospodarza, ks. probosz-
cza Jerzego Bargiela E.c., odprawił ks. bp prof. Tadeusz Pieronek.
Na Podhalu, Orawie, Spiszu, i nie tylko tu, o ks. Władysławie Pilarczyku, mó-

wiło się dobitnie: ksiądz redaktor, ksiądz wydawca, ale przede wszystkim – o tym należy pamiętać – ksiądz 
regionalista.
Pięćdziesiąt dziewięć lat temu – 24 czerwca 1956 – w katedrze na Wawelu otrzymał z rąk ks. bpa Franciszka 
Jopa święcenia kapłańskie. Pierwszą mszę św. odprawił w Kościele Mariackim przed cudownym obrazem Matki 
Bożej, gdzie odbywają się adoracje Najświętszego Sakramentu. Jako młody neoprezbiter odprawiał ją pod okiem 
ks. Karola Machaya, byłego proboszcza z Lipnicy Wielkiej, który był wtedy rezydentem w parafii mariackiej 
i ostatnie dni swojego życia spędzał przy boku brata, ks. infułata Ferdynanda Machaya.
Prymicja ks. Władysława Pilarczyka odbyła się 1 lipca w Lipnicy Wielkiej w czasach, gdy nie można było odbyć 
nawet procesji z domu rodzinnego do kościoła. Zakazy rodzą pomysłowość, więc zamiast iść w pieszej procesji, 
przyjechał na plebanię konnym powozem. Kazanie na jego prymicji głosił ks. infułat Ferdynand Machay.
Jak to się stało, że z takiej niewielkiej wsi spod Babiej Góry poszedł w świat po nauki? – zapytałem kiedyś 
podczas jakiegoś jubileuszu na Orawie. – Sam nie potrafię dokładnie powiedzieć, kiedy się skrystalizowało u mnie 
powołanie, bo to nie było jedno zdarzenie, jeden fakt lub moment w życiu, to trwało dłuższy czas – wspominał. Małą 
maturę zdał w Liceum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Po niej pojechał do Krakowa z zamiarem 
wstąpienia do zakonu augustianów. Stało się inaczej, niż zamierzał, opowiedział mi wówczas: Przyjechałem do 
ks. infułata Ferdynanda Machaya, a on po namyśle skierował mnie do małego seminarium duchownego. Przyznam 
się, zdawałem jeszcze dwie matury; jedną wewnętrzną w małym seminarium wedle wszelkich rygorów państwowych, 
a drugą jako eksternista. Wiadomo, jakie to były ciężkie czasy.
Naukę kontynuował – najpierw przez 2,5 roku – na Uniwersytecie Jagiellońskim, do czasu likwidacji Wydziału 
Teologicznego, a dokończył w wyższym seminarium duchownym. Parafia Radziechowy w żywieckim była pierw-
szą w jego życiu, lecz niełatwo na nią trafił. Kilka miesięcy czekał na zatwierdzenie przez wojewódzki Urząd 
ds. Wyznań, a dotarł na nią... na piechotę przez Babią Górę! Zaskoczony zapytałem go wówczas jak wędrówka 
przebiegała: To była niesamowita podróż, był rok 1956 i turystyka nie była rozwinięta tak jak teraz. Idąc, nie zastałem 
ludzkiej duszy, na szlakach prowadzonych granicą szedłem z duszą na ramieniu, bo pogranicznicy słowaccy pod byle 
pozorem zamykali u siebie w areszcie. Sądzę, że żaden z neoprezbiterów takiej drogi nie odbywał.
Gdyby pojechał pociągiem z Czarnego Dunajca z przesiadkami do Żywca i dalej do stacji Radziechowy, to po-
dróż trwałaby 2-3 razy dłużej! Później parafii było jeszcze kilkanaście, aż trudno byłoby wszystkie wymienić. 
Duszpasterzował do końca.
Jego początki przygody z regionalizmem zaczęły się najpierw w krakowskim oddziale Związku Podhalan, a na-
stępnie wraz z red. Leonem Rydlem i prof. Ryszardem Kantorem zakładał Towarzystwo Przyjaciół Orawy, któ-
remu przez trzy kadencje prezesował. Zaangażował się także w pracy na rzecz Małopolskiej Rady Regionalnych 
Towarzystw Kultury, a na kongresie towarzystw regionalnych we Wrocławiu wybrany został do zarządu, by po 
paru miesiącach zostać drugim wiceprzewodniczącym. Nie pamiętał, na którym to było kongresie, jak zgłosił 
wniosek i podjął się wydawania rocznika „Małopolska”, którego głównym zadaniem było dokumentowanie tego 
wszystkiego, co się dzieje w regionalizmie Małopolski. Pierwszy tom wydał własnym sumptem, by pokazać, 
że można. Ostatnie tomy wydawane są przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego województwa 
małopolskiego.
W działalności regionalnej nie zapominał o Orawie. – Gdziekolwiek byłem w Polsce, zawsze przedstawiałem się, że 
jestem z Kiczor, najpiękniejszej miejscowości na Orawie. Wielu nie wiedziało, gdzie te Kiczory się znajdują. Mówiłem 
wtedy, że trzeba przyjechać, bo opowiedzieć się nie da – powiedział mi kiedyś podczas wywiadu w Kiczorach. Po 
latach takiej żmudnej pracy doczekał się, że w całej wręcz Polsce kojarzą go właśnie z Orawą. W Towarzystwie 
Przyjaciół Orawy zaczął wydawać – wspólnie z Leonem Rydlem – pismo „Orawa”, początkowo były to 16.kart-
kowe biuletyny, które poddawano cenzurze. Początki działalności Towarzystwa wspominał trochę osobliwie: 
– To były dziwne czasy, że na polskiej Orawie mogło swobodnie działać Towarzystwo Kulturalne Czechów i Słowaków, 
a nie wolno było polskim towarzystwom. Działalność Towarzystwa Przyjaciół Orawy była niemile widziana, napotyka-
liśmy różne opory, ale robiliśmy spokojnie swoje, nie wdając się w dyskusje, nikogo nie atakowaliśmy.
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Po paru latach „Orawa” z szesnastostronicowego biuletynu rozrosła się w rocznik o kilkuset stronach. To po-
kaźny dorobek, którym Towarzystwo się szczyciło. Zawsze powtarzał, że oprócz bogactw przyrody i kultury, 
wielkim dobrem tej ziemi są ludzie, którymi można się pochwalić.
Własnym staraniem i sumptem ks. Pilarczyk wydawał serię „Biblioteka Orawska”, były to mniejsze lub większe 
książeczki promujące Orawę, jej poetów i pisarzy. Uzbierało się dwadzieścia kilka tomików. Najcenniejszą po-
zycją w tej serii był niewątpliwie album „Kościół w Orawce”, z którego bardzo się cieszył. To wyjątkowe dzieło 
dokumentujące perłę budownictwa sakralnego, nie tylko na Orawie, ale również w Małopolsce. Nie sposób 
wspomnieć o całej działalności ks. Władysława Pilarczyka ani wszystkiego wyliczyć i pokazać. Działalność re-
gionalna towarzyszyła mu w pracy duszpasterskiej na co dzień.
W 2004 r. swój bogaty księgozbiór podarował gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej, a swoim ro-
dzinnym Kiczorom zapisał kolekcję medali, dzieł sztuki, archiwalia, który udostępniane są w „Ekspozycji zbiorów 
i pamiątek ks. Władysława Pilarczyka”.
Po raz ostatni rozmawialiśmy 14 października (środa), zadzwonił i jak zawsze ciekawy pytał, nad czym pracuję, 
co przygotowuję do wydania, namawiał by nawet nie do końca opracowane tematy drukować, bo nawet jak nie 
dasz rady sam skończyć, to może znajdzie się ktoś inny, który po przeczytaniu uzupełni twoje badania. Zakończył 
rozmowę zdaniem, które tak naprawdę zrozumiałem dopiero teraz, po dłuższej przerwie powiedział: Pamiętajcie 
o mnie.

Ryszard M. Remiszewski
(za zgodą autora i redakcji „Podhale Region”)

Helena Spannbauer z d. Wyród (1915-2015) 
urodziła się 6 grudnia 1915 roku w Suchej, w której spędziła niemal całe ży-
cie. Po ukończeniu siedmioklasowej szkoły powszechnej (1922-1929) kon-
tynuowała naukę w Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Wadowicach 
(1929-1934), egzamin dojrzałości zdała w 1934 roku. Jeszcze w tym samym 
roku ukończyła kurs pielęgniarstwa, a trzy lata później kurs gospodarstwa 
domowego. Zawsze była pilną i zdolną uczennicą, o czym świadczą znakomi-
te oceny, które można zobaczyć na świadectwach szkolnych, jakie zachowa-
ły się w rodzinnych zbiorach. Udzielała się także w harcerstwie, do którego 
wstąpiła w 1929 roku. W wieku 25 lat, 3 sierpnia 1940 roku, wyszła za mąż 
za Antoniego Spannbauera. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej pra-

cowała jako nauczycielka w suskiej Szkole Podstawowej nr 1, a w 1939 roku (od 24 maja 1939 do 21 czerwca 
1939) została oddelegowana do Makowa koło Skierniewic, gdzie nauczała w Publicznej Szkole Powszechnej. 
W czasie wojny uczyła w Szkole Powszechnej nr 2 w Suchej, a od jej zakończenia do 1950 roku w SP nr 2 
w Stryszawie. 
W latach 60. Helena Spannbauer była higienistką w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Liceum Ogólnokształcą-
cym, mieszczącym się wówczas jeszcze na Zamku Suskim. Później pomagała mężowi w prowadzeniu prywatnej 
praktyki lekarskiej. Przede wszystkim jednak zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem trójki dzie-
ci, a później wnucząt. Doczekała się 7 wnucząt i 10 prawnucząt. Była miłośniczką turystyki górskiej i jeździła 
z mężem na wycieczki. Podczas urlopów wspólnie poznawali urokliwe miejsca nie tylko w Polsce, ale również 
w Rumunii, Bułgarii i ówczesnej Jugosławii. Zawsze była bardzo energiczna i do końca swoich dni zachowała 
pełnię jasności umysłu. Zmarła 31 grudnia 2015 roku, krótko po uroczyście obchodzonym jubileuszu swoich 
setnych urodzin.

Paweł Franczak 
– geograf, hydrolog, speleolog, absolwent geografii na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie. Tytuł magistra uzyskał przygotowując pracę dyplomo-
wą pt. Zagrożenie powodziowe w zlewni górnej Skawy; od 2013 roku doktorant 
w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. W latach 2013-2014 
pracownik w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, a od 2015 roku pracownik 
Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie. Temat jego 
dysertacji dotyczy zmienności uwarunkowań obiegu wody w zlewniach gór-
skich pod wpływem zmian klimatu i użytkowania terenu ze szczególnym 
uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Podczas studiów aktywnie działał 
w Kole Geografów UJ, był organizatorem obozu naukowego w Paśmie Po-

licy, I i II Ogólnopolskiego Akademickiego Sympozjum Speleologicznego, XV Spotkania Eksploratorów Jaskiń 
Beskidzkich oraz III, IV i V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy w IGiGP UJ. Głównym 
tematem jego badań i publikacji są zagadnienia z zakresu hydrologii i speleologii, dotyczące zwłaszcza obszaru 
zlewni górnej Skawy. Obecnie realizuje m.in. monitoring hydrologiczny wód BgPN. Do jego najważniejszych pu-
blikacji książkowych należy zaliczyć: Słownik nazw geograficznych doliny Skawicy, Geografia historyczna. Nazwiska 
mieszkańców Skawicy w ujęciu geograficzno-etymologicznym oraz inwentarze Jaskinie Beskidu Żywieckiego oraz 
Jaskinie Pasma Babiogórskiego. Jest także współautorem dwóch tomów Inwentarzy jaskiń polskich Karpat fliszo-
wych wydanych przez PIG-PIB, oraz współredaktorem IV tomu monografii Współczesne problemy i kierunki 
badawcze w geografii. Za aktywną działalność naukową prowadzoną w trakcie studiów otrzymał Stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz został wyróżniony w konkursie na Najlepszych Studentów RP.

Paweł Hotała 
– przyrodnik, ornitolog, z wykształcenia leśnik. Zawodowy związany od 2001 
roku z Babiogórskim Parkiem Narodowym (leśniczy). Absolwent Technikum 
Leśnego w Starym Sączu oraz studiów inżynierskich i magisterskich na Wy-
dziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 
Autor pracy inżynierskiej i magisterskiej dotyczącej badań dendrologicznych 
proweniencji świerka. Ukończył studia podyplomowe z zakresu gospodarki 
łowieckiej i ochrony zwierzyny. Zwieńczeniem studiów podyplomowych była 
praca dotycząca oszacowania liczebności oraz zasad monitoringu siwernia-
ka w Babiogórskim Parku Narodowym. Ornitolog biorący udział w licznych 
programach monitoringowych i inwentaryzacyjnych, prowadzonych np. na 
obszarach Natury 2000 lub organizowanych przez OTOP.

Agnieszka Kadela
– studentka kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Akademii Gór-
niczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (specjalność: nowe me-
dia i komunikacja międzykulturowa). Interesuje się historią i tradycją regionu, 
fotografią, filmem. Zapalona turystka. Instruktor Hufca Ziemi Wadowickiej 
Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu przewodnika, drużynowa 4 Druży-
ny Wędrowniczej „Cztery Żywioły”, członek Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej oraz Klubu Fotograficznego „Okno”. Współautorka publikacji 
Wędruj z nami lasami, polami. 70-lecie powstania 1 Drużyny Harcerskiej im. Księ-
cia Józefa Poniatowskiego, Mucharz 1946-2016. 
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Eva Kurjaková
Urodziła się w 1947 roku w Zubrohlavie. Gimnazjum ukończyła w 1966 roku 
w Namestowie, a średnią szkołę ekonomiczną w Żylinie w 1976 roku. W roku 
1969 wyszła za mąż. Wychowała czworo dzieci. Pracowała jako księgowa. 
W latach 1978-2015 była kronikarzem gminy Zubrohlava. Przez szereg lat 
(1994-2002) pełniła funkcję wójta tej miejscowości. Od 2002 roku jest na 
emeryturze. W 2004 roku założyła stowarzyszenie ZUBOR w Zubrohlavie, 
w którym do dziś sprawuje funkcję prezesa.
Jest współzałożycielką stowarzyszenia „Zdrużenie Babia Hora“ i była jego 
pierwszą przewodniczącą. Zajmuje się zbieraniem materiałów o zwyczajach 
ludowych, historii wsi Górnej Orawy i własnej miejscowości. Dużo publikuje 

[np. „Historia parafii Zubrohlava 1770-2000“ (2000), „Słownik dialektu gminy Zubrohlava“ (2005)]. Udało się jej 
zebrać oraz opublikować podania i legendy spod Babiej Góry (2008), Pilska (2010) i Białej Orawy (2013). Brała 
też udział w wydaniu takich publikacji, jak np. „Drogi, ścieżki i bezdroża Orawy“ (wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciele Babiej Góry w ramach realizacji projektu wspieranego przez UE – Interreg IIIA).  Jest autorką wielu 
artykułów zamieszczanych w tomach „Rocznika Babiogórskiego” (2000, 2001, 2002, 2004, 2005).  Kultywując 
tradycje ludowe, wspiera merytorycznie zespół ludowy Plátenník, a także współpracuje przy organizacji konkur-
su na najładniejszą szopkę babiogórską.

Tomasz Lamorski
– absolwent Wydziału Leśnego oraz studiów podyplomowych Ochrona przyrody im. profesora Stefana Mycz-
kowskiego Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Urzą-
dzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz na różnych stanowiskach w Babiogórskim Parku Narodowym. Obecnie pra-
cuje na stanowisku Kierownika Zespołu Dokumentacyjno-Badawczego. Obszar zainteresowań koncentruje się 
wokół zagadnień relacji człowieka z przyrodą oraz czynnej ochrony przyrody.

Krzysztof Miraj
– geograf, doktor nauk o ziemi w zakresie geografii; absolwent Instytutu Geo-
grafii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowca 
w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu; 
nauczyciel w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Intere-
suje się przemianami gospodarczymi na obszarach górskich.  

Jerzy Mydlarz
– absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedago-
giczny) w Krakowie i studiów podyplomowych (kierunek: historia); emeryto-
wany nauczyciel Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalań-
skim, przewodnik górski i przewodnik terenowy, pilot wycieczek, przodownik 
turystyki górskiej PTTK i instruktor krajoznawstwa PTTK. Jest członkiem Od-
działu Babiogórskiego Związku Podhalan, PTTK i Rodziny Kolpinga w Mako-
wie Podhalańskim. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii regio-
nalnej, szczególnie z okresu II wojny światowej, a także turystyki i krajoznaw-
stwa. Jest współautorem kilku monografii miejscowości leżących na terenie 
Podbabiogórza m.in. Maków Podhalański (1978), Monografia Zawoi (1996), 

Sucha Beskidzka (1998), Królewska wieś. Monografia Skawicy (2009), a także autorem wielu artykułów historycz-
nych, zamieszczonych w „Kalendarzach Beskidzkich”, „Pracach Babiogórskich PTTK”, „Wierchach”, „Studiach 
Historycznych”, „Rocznikach Babiogórskich”. Ponadto jest współredaktorem i autorem tekstów zamieszczonych 
w dwóch tomach serii Ocalmy od zapomnienia (1995 i 2000). Zajmuje się także kwerendami historycznymi, do-
tyczącymi strat ludzkich i materialnych w miejscowościach Podbabiogórza, poniesionych w czasie II wojny świa-
towej [publikowanych m.in. w opracowaniu Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga strat (2011)]. Jest także 
autorem suplementu do wspomnianej już monografii Makowa Podhalańskiego, publikowanego w poszczegól-
nych „Rocznikach Babiogórskich” (tom XV i XVI).

Dorota Polan
– nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum im. Janiny Barbary Górkiewi-
czowej w Mucharzu, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się li-
teraturą, tradycją regionu, fotografowaniem. Lubi dobrą książkę, dobry film 
i wędrówkę po polskich górach. Związana z harcerstwem – jest instruktorem 
Hufca Ziemi Wadowickiej Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharc-
mistrza. Opiekun klubu turystycznego, przyboczna 130 Drużyny Starszohar-
cerskiej „Stu trzydziestu z Mucharza” im. ks. Józefa Poniatowskiego. Współ-
autorka publikacji: Janina Barbara Górkiewiczowa – wybór wierszy i opowiadań, 
Janina Barbara Górkiewiczowa – pisarka z Mucharza, Literacki Atlas Polski (re-
dakcja haseł), Mucharz dawniej i dziś, Mapa – szlakiem mucharskiego powsinogi, 

Mapa Mucharz – historia i tradycja, Druga wojna światowa pod Babią Górą – księga strat, Wędruj z nami lasami, 
polami. 70-lecie powstania 1 Drużyny Harcerskiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Mucharz 1946-2016.  

Kamila Przybylska
– lektorka języka polskiego i doktorantka na Uniwersytecie im. Franciszka 
Palackiego w Ołomuńcu. Ukończyła filologię polską oraz dydaktykę naucza-
nia kultury i języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Śląskim, a tak-
że podyplomowe studia dziedzictwo kulturowe Podtatrza w Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu. W 2014 roku roz-
poczęła studia doktoranckie na kierunku porównawcza filologia słowiańska. 
W pracy badawczej zajmuje się terminologią pasterską Karpat Zachodnich. 

Karolina Świetlak
– absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodo-
wej w Krakowie, kierunku gospodarka przestrzenna. Obecnie pracuje w Urzę-
dzie Gminy Jabłonka, gdzie zajmuje się takimi zagadnieniami jak: fundusze 
europejskie, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz promocja. Jej 
przywiązanie i sentyment do rodzimej ziemi sprawiają, że aktywnie uczestni-
czy w życiu społecznym swojego regionu oraz angażuje się w sprawy społecz-
ności lokalnej. Współpracuje również ze Stowarzyszeniem Przyjazna Dolina 
Raby i Czarnej Orawy, gdzie od 2015 roku pełni funkcję członka zarządu.
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Agnieszka Urbaniec
– absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (kierunek: hi-
storia). Pracowała w Urzędzie Gminy w Stryszawie, w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Suchej Beskidzkiej, a obecnie jest zatrudniona w Babiogórskim Parku 
Narodowym (Zbiornica BgPN). Pod jej opieką są zbiory przyrodnicze, etno-
graficzne oraz biblioteczne. Jej artykuły ukazują się w wielu czasopismach 
(„Pod Diablakiem”, „Parkuś”, „Rocznik Orawa”, a od ponad 10 lat – „Rocznik 
Babiogórski”). Jest współautorką artykułu poświęconego stratom wojennym 
gminy Zawoja podczas II wojny światowej oraz autorką materiałów poświę-
conych dziedzictwu kulturowemu Babiej Góry.

Maria Dominika Wachałowicz-Kiersztyn
– historyk sztuki (studia na UJ, na Wydziale Historycznym w Instytucie Histo-
rii Sztuki w latach 1993-1998) oraz muzealnik (studia podyplomowe w Insty-
tucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, dyplom 2010). 
Od 2002 roku związana zawodowo z placówkami muzealnymi: Muzeum im. 
Wł. Orkana w Rabce-Zdroju w latach 2002-2012, a od 2012 roku z Muzeum 
– Orawskim Parkiem Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.  
Pasjonuje się tradycyjnym budownictwem drewnianym i muzeami na wolnym 
powietrzu, opowiadającymi historie wiejskich społeczności, ludzi żyjących 
w zgodzie z naturą, w rytmie pór roku.


