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Za oknami długo w tym roku wyczekiwana pod Babią Górą złota polska jesień. Dobiega końca 
kolejny rok ukazywania się Rocznika Babiogórskiego, tym razem jego XVIII tomu. Kiedy kieruję do 
Państwa te słowa, trwają jeszcze gorączkowe prace nad zamknięciem tomu, lecz za miesiąc pachną-
cy drukiem zeszyt będzie już w Państwa rękach. Będzie to drugie wydanie Rocznika w odświeżonej 
i zmienionej szacie graficznej. Mamy – wszyscy go tworzący – nadzieję, że spotka się z ciepłym 
przyjęciem.

Wzorem lat ubiegłych podzielony jest na działy. Pierwszy z nich obejmuje obszerne artykuły 
naukowe. Dwa z nich: Upowszechnianie nauki. Przykład stałej ekspozycji archeologicznej w Muzeum 
Miejskim Suchej Beskidzkiej autorstwa pana Macieja Wawrzczaka i Fortyfikacje polowe południowego 
odcinka pozycji b1 od doliny Skawy po masyw Babiej Góry. Historia utworzenia, przebieg pozycji i propo-
zycja zagospodarowania turystycznego panów Piotra Sadowskiego, Pawła Franczaka, Witolda Juchy, 
Tomasza Urbańca dotyczą kwestii udostępniania dziedzictwa historycznego Podbabiogórza, choć 
zdecydowanie różnych form i okresów, bowiem jeden dotyczy ekspozycji stałej (muzealia arche-
ologiczne), drugi natomiast snuje historię fortyfikacji (II wojna światowa) i przedstawia koncepcję 
ich terenowej eksploracji na trasie ścieżki edukacyjnej. Również do minionych lat sięga artykuł au-
torstwa pana Krzysztofa Miraja  Dawna eksploatacja torfu na orawskich torfowiskach, poruszający 
zagadnienia łączące się z chałupniczym wydobywaniem torfu prowadzonym na Polskiej Orawie: 
znaczenie torfu dla miejscowej ludności, przyczyny eksploatacji, wykorzystywane narzędzia i or-
ganizację prac oraz miejsca pozyskiwania. Kolejne dwie publikacje dotyczą zagadnień związanych 
z przyrodą nieożywioną regionu.  W artykule Rozwój i formowanie żwirowych łach korytowych: potok 
Jałowiecki u podnóża Babiej Góry, Karpaty pan prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik nakreśla kwe-
stie związane ze  zmianami geometrii koryta potoku górskiego, a w szczególności z różnorodnością 
łach  korytowych potoku Jałowieckiego. Z kolei pan Paweł Franczak stosunkom  śnieżnym na tere-
nie powiatu suskiego i o ich zmienności czasowej poświęcił  artykuł pt. O niektórych charakterysty-
kach pokrywy śnieżnej w powiecie suskim w pierwszych latach XXI wieku. 

Na stronach niniejszego tomu Rocznika Babiogórskiego znajdą Państwo także materiały zwią-
zane z różnymi aspektami ochrony przyrody (historia ochrony – 40-lecie Rezerwatu Biosfery, udo-
stępnianie turystyczne Parku, owady należące do błonkówek), a przygotowane przez pracowników 
Babiogórskiego Parku Narodowego – Annę Arcikiewicz, Tomasza Lamorskiego i Stanisława Szafrań-
ca. Nie zabrakło w tym roku także materiałów prezentujących gminy: pan Piotr Krzywda zaprezen-
tował leżący po słowackiej stronie Klin, a Anna Nieużytek najważniejsze wydarzenia z 25-letniej 
historii gminy Bystrej-Sidziny.

Część Rocznika poświęciliśmy literaturze zachęcając do sięgnięcia po wydane w 2016 roku pu-
blikacje, a wśród nich po Wody Babiej Góry Adama Łajczaka czy album pt. Kanada… czyli zembrzycka 
lekcja historii. Album fotografii dawnej pod redakcją Michała Karcza, Natalii Zborowskiej i Barbary 
Godawy, a także przedstawiając panią Irenę Stopę – jordanowską poetkę i gawędziarkę. 

Ubiegły rok obfitował w wiele wydarzeń. Świadczą o tym przygotowane przez przedstawicieli 
poszczególnych gmin materiały. Ta część Rocznika ma szczególne znaczenie – stanowi płaszczyznę 
niczym mozaikę, na której umieszczono najistotniejsze z punktu widzenia każdej z naszych małych 
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ojczyzn wydarzenia. Jest to część tomu, która pozwala pochwalić się tym, co w danej gminie ważne, 
co ją identyfikuje lub wyróżnia. Z drugiej strony zaś doskonale pokazuje to, co łączy nasze gminy 
w jedno Podbabiogórze – dziedzictwo i kultywowanie tradycji, przywiązanie do gór, religię. 

Rocznik Babiogórski jest publikacją wydawaną od 1999 roku przez Stowarzyszenie Gmin Ba-
biogórskich, a od  2000 roku, po podpisaniu stosownej umowy, także przez Babiogórski Park Na-
rodowy. Nie mogło więc zabraknąć na jego stronach zwięzłych informacji o działalności obu tych 
podmiotów na przestrzeni ubiegłego roku.  

Treści zawarte w Roczniku starają się dotykać wielu spraw, które dotyczą regionu Podbabiogó-
rza i jego mieszkańców. Niestety, niektórzy z nich nie wezmą już nigdy do rąk nowego tomu.  Tym 
razem znalazła się wśród nich także osoba szczególna – Pan Stanisław Smyrak – pomysłodawca 
i współzałożyciel Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, jego wieloletni Sekretarz, członek Kolegium 
Redakcyjnego i laureat Lauru Babiogórskiego. 

XVIII tom Rocznika Babiogórskiego nie powstałby, gdyby nie pasje i zainteresowania wielu osób, 
ich praca oraz starania. I nie myślę tu tylko o osobach ściśle współpracujących przy redakacji: panu 
Marku Listwanie i pani Marii Mazur czuwających nad Rocznikiem z ramienia Stowarzyszenia Gmin 
Babiogórskich, pani Ewelinie Rolce, której powierzono w tym roku korektę językową i panu Macie-
jowi Hojdzie – autorowi projektu graficznego i składu komputerowego tomu. Słowa podziękowania 
należą się wszystkim współpracującym z ramienia gmin Stowarzyszenia, którzy zechcieli przygoto-
wać materiały o wydarzeniach, publikacjach i kulturze. 

Mamy nadzieję, że za rok, kiedy będziemy składać kolejny tom Rocznika, będziemy mieć przy-
jemność i zaszczyt pracować z gronem równie zaangażowanych osób, które już teraz zapraszamy 
do współpracy przy tworzeniu XIX już tomu. 

 

Za oknami panuje zlatá poľská jeseň, na ktorú sme tento rok pod Babou Horou čakali naozaj dlho. 
Blíži sa koniec ďalšieho roka publikovania Babohorskej ročenky. Tentokrát je to jej 18. vydanie. Keď 
sa na vás obraciam týmito slovami, ešte stále prebiehajú horúčkovité práce na dokončení publikácie, 
avšak za mesiac už budete v rukách držať tlačou voňajúcu ročenku. Bude to jej druhé vydanie v svie-
žom a zmenenom grafickom šate. Všetci, čo ju tvoríme, veríme, že bude mať dobrý ohlas.

Rovnako ako v minulých rokoch je rozdelená na viacero častí. Prvá z nich zahŕňa rozsiahle ve-
decké články. Dva z nich sú: Rozširovanie vedomostí. Príklad stálej archeologickej expozície v múzeu 
mesta Sucha Beskidzka, ktorého autorom je pán Maciej Wawrzczak, a Poľné opevnenia južnej časti 
frontu B1 od doliny rieky Skawa až po masív Babej hory. História vzniku, priebehu frontu a návrh rozvoja 
cestovného ruchu pána Petra Sadowského, Pawła Franczaka, Witolda Jucha a Tomasza Urbańca. Tý-
kajú sa otázky sprístupnenia historického dedičstva oblasti pod Babou Horou, tzv. Podbabiogórza, 
pričom sa vyznačujú jednoznačne rôznymi formami a obdobiami, pretože jeden je venovaný stálej 
expozícii (archeologické zbierky), druhý predstavuje históriu opevnenia (2. svetová vojna) a osvet-
ľuje koncept ich terénneho prevedenia prostredníctvom náučného chodníka. Do minulosti siaha aj 
článok pána Krzysztofa Miraja Niekdajšia ťažba rašeliny na oravských rašeliniskách. Článok sa zame-
riava na otázky, ktoré sa spájajú s domácou ťažbou rašeliny na Poľskej Orave: význam rašeliny pre 
miestne obyvateľstvo, príčiny ťažby, využívanie náradia, organizáciu práce a miesta ťažby. Ďalšie dva 
príspevky sú venované otázkam o neživej prírode regiónu.  V článku Vývoj a formovanie štrkových 
ramien korýt: Jałowiecki potok na úpätí Babej hory, Karpaty pán prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik 
načrtáva problémy spojené so zmenami geometrie koryta horského potoka, a najmä s rôznorodos-
ťou ramien korýt toku Jałowiecki potok. Paweł Franczak sa ďalej v článku O niektorých charakteristi-
kách snežnej pokrývky v okrese Powiat suski v prvých rokoch 21. storočia venuje snežným podmienkam 
na území suského okresu a ich zmenám v priebehu času.

Na stranách tohto vydania Babohorskej ročenky nájdete tiež materiály súvisiace s rôznymi as-
pektmi ochrany prírody (história ochrany – 40. výročie vzniku biosférickej rezervácie, sprístupňo-
vanie parku turistom, hmyz z radu blanokrídlovce), ktoré pripravili zamestnanci národného parku 
Babiogórski Park Narodowy – Anna Arcikiewicz, Tomasz Lamorski a Stanisław Szafraniec. Ani tento 
rok nebudú chýbať materiály prezentujúce obce: pán Piotr Krzywda predstavil obec Klin ležiacu na 
slovenskej strane a pani Anna Nieużytek zas zhrnula najdôležitejšie udalosti z 25-ročnej histórie 
obce Bystra-Sidzina.

Časť ročenky sme venovali literatúre a povzbudeniu k čítaniu publikácií vydaných v roku 2016, 
ku ktorým patrí kniha Wody Babiej Góry od Adama Łajczaka či album s názvom Kanada… czyli zembr-
zycka lekcja historii. Odporúčame tiež Album fotografii dawnej zostavený pod vedením pána Michała 
Karcza, pani Natalie Zborowskej a Barbary Godawy a v ročenke predstavíme aj pani Irenu Stopa 
– poetku a rozprávačku z mesta Jordanów. 

Uplynulý rok bol plný udalostí. Dôkazom toho sú materiály pripravené zástupcami rôznych 
obcí. Táto časť ročenky má mimoriadny význam – predstavuje rovinu, akoby mozaiku, ktorá sa skla-
dá z udalostí, ktoré boli z pohľadu každej z našich malých vlastí najdôležitejšie. Je to časť publikácie, 
ktorá nám umožňuje pochváliť sa tým, čo je v danej obci podstatné, čo ju charakterizuje alebo 
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odlišuje. Na druhej strane zas dokonale poukazuje na to, čo naše obce spája do jedného „Podbabio-
górza“, na dedičstvo a udržiavanie tradícií, spätosť s horami a náboženstvo. 

Babohorská ročenka sa ako publikácia pod vedením Združenia obcí pod Babou horou (po poľ. 
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich) vydáva od roku 1999 a od roku 2000 sa k jej tvorbe po pod-
písaní príslušnej zmluvy pripojil aj národný park Babiogórski Park Narodowy. Preto na jej stránkach 
nemôžu chýbať stručné informácie o činnosti oboch jej tvorcov z obdobia posledného roku.  

Obsahy ročenky sa snažia dokumentovať veľa vecí, ktoré sa týkajú regiónu pod Babou horou 
a jeho obyvateľov. Bohužiaľ, niektorí z nich už nikdy nevezmú do rúk nové vydanie.  Tentoraz k nim 
patrí mimoriadny človek – pán Stanisław Smyrak – iniciátor a spoluzakladateľ Združenia obcí pod 
Babou horou, jeho dlhoročný tajomník, člen redakčnej rady a laureát ceny Laur Babiogórski. 

Toto 18. vydanie Babohorskej ročenky by nevzniklo, keby nebolo vášne a zainteresovania mno-
hých ľudí, ich práce a úsilia. Nemyslím pritom len na ľudí, ktorí úzko spolupracovali na jej príprave: 
pána Marka Listwańa a pani Mariu Mazur, ktorí nad ročenkou bdejú zo strany Združenia obcí pod 
Babou Horou, pani Ewelinu Rolka, ktorej bola tentokrát zverená jazyková korektúra, a pána Ma-
cieja Hojdu – autora grafického projektu a počítačovej úpravy vydania. Slová vďaky patria všetkým 
spolupracovníkom z obcí združenia, ktorí pripravili materiály o podujatiach, publikáciách a kultúre. 

Veríme, že o rok, keď budeme chystať ďalšie vydanie ročenky, budeme mať tú česť spolupraco-
vať s okruhom rovnako zaangažovaných ľudí, ktorých už teraz pozývame, aby sa zapojili do tvorby 
ďalšieho, už 19. vydania. 

 

The long-awaited Polish Golden Autumn spreads beyond the windows near the Babia Góra 
Mountain. Another year of the publication of the Babia Góra Yearbook, volume 18 this time, is 
coming to an end. As I write these words to you, the feverish works on closing the volume are still 
in full swing, but the new issue, smelling of fresh print, will be available  in a month. This will be the 
second issue of The Yearbook with the fresh new graphic design. All of its authors hope that it will 
be well received.

As in previous years, it is divided into sections. The first one includes lengthy scientific articles. 
Two of them: Propagation of science. Example of a permanent archaeological exhibition in the Town 
Museum of Sucha Beskidzka by Maciej Wawrzczak and Field fortifications of the southern section of the 
‘b1’ position from the Skawa valley to the Babia Góra mountain range. History of the formation, process 
of the position and proposal of tourism development Mr Piotr Sadowski, Paweł Franczak, Witold 
Jucha and Tomasz Urbaniec refer to the issue of making the historical heritage of the Babia Góra 
region available to people, with the focus on two completely different forms and periods, as one 
deals with a permanent exhibition (archaeological museum items), while the other tells the tale of 
fortifications (from the Second World War) and presents the concept for their field exploration along 
an educational path. The past also features in the article by Mr Krzysztof Miraj titled Former peat 
mining in Orava peat bogs. The article deals with the issues related to the non-industrial peat mining 
in the Polish Orava region: the importance of peat for the local community, the reasons for mining, 
tools used, and the organisation of works and mining sites. The next two publications concern issues 
related to inanimate nature in the region. In the article entitled Development and formation of gravel 
point bars in river beds: Jałowiecki stream at the foot of Babia Góra, Carpathian Mountains, prof. dr hab. 
inż. Artur Radecki-Pawlik focuses on the issues related to the geometry changes in the mountain 
stream bed, and particularly the diversity of point bars inthe river beds in the Jałowiecki stream. 
The snow conditions in the Sucha Beskidzka poviat district and their temporary changeability are 
discussed by Paweł Franczak in the article entitledOn certain characteristics of snow cover in the 
Sucha Beskidzka poviat district in the first years of the 21st century. 

This volume of the Babia Góra Yearbook also offers materials related to various aspects of 
environmental protection (history of protection – 40th anniversary of the Biosphere Reserve, 
making the Park available for tourist purposes, insects from the order of Hymenoptera), prepared by 
the employees of the Babia Góra National Park, Anna Arcikiewicz, Tomasz Lamorski and Stanisław 
Szafraniec. This year’s materials also include features on boroughs in the area: Piotr Krzywda 
presentsthe Klin village situated beyond the Slovakian border, while Anna Nieużytek describes the 
key events in the 25-year-long history of the Bystra-Sidzina borough.

A part of the Yearbook is devoted to literature to encourage the readers to become familiar with 
some publications released in 2016, including Waters of Babia Góra by Adam Łajczak or the album 
entitled Canada ... that is a history lesson in Zembrzyce. Album of old photography edited by Michał 
Karcz, Natalia Zborowska and Barbara Godawa, and to present Ms Irena Stopa, a poet and story-
teller from Jordanów. 
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Last year was filled with events. This is clearly visible in the materials prepared by the 
representatives of individual boroughs. This part of the Yearbookhasa special meaning, as it is 
a mosaic platform where events that are of importance from the perspective of every one of our 
little homelands are placed. This section of the volume enables us to boast of what is important in 
a given borough, what identifies or distinguishes such districts. Having said that, it perfectly shows 
what links our boroughsto the one Babia Góra Region, i.e. the heritage and cultivation of tradition, 
attachment to the mountains and religion. 

The Babia Góra Yearbook has been published since 1999 by the Association of Babia Góra 
Boroughs and, since 2000, also by the Babia Góra National Park, after signing a relevant agreement. 
It, therefore, needs to include some concise information about the activities conducted by these 
two entities in the course of the last year.  

The contents of theYearbook strive to deal with many matters regarding the Babia Góra Region 
and its inhabitants. Unfortunately, some of them will never hold the new volume in their hands. This 
time, a very special person needs to be mentioned here, Stanisław Smyrak, the initiator and co-
founder of the Association of Babia Góra Boroughs, its long-term Secretary, member of the Editorial 
Committee and winner of the Babia Góra Laurel. 

The 18th volume of the Babia Góra Yearbook would not have been created if it had not been for 
the passion, interests, work and efforts of many people. I am not thinking here only about those 
closely cooperating in editting the volume: Marek Listwan and Maria Mazur who watch over the 
Yearbook from the Association of Babia Góra Boroughs, Ewelina Rolka who, this year, was in charge 
of proofreading, and Maciej Hojda responsible for the graphic design and desktop publishing of 
this volume. Acknowledgements are also due to all those cooperating with us on behalf of the 
boroughs belonging to the Association who were kind enough to prepare the materials on events, 
publications and culture. 

We hope that, when compiling the next volume of the Yearbook next year, we will have the 
privilege and honour to work with a group of equally committed people who we kindly invite to 
cooperation on the 19th volume. 

 

Zbiornik Świnna Poręba – „Jezioro Mucharskie”. Fot. Bogusław Dobisz



19

Maciej Wawrzczak
Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Upowszechnianie nauki. 
Przykład stałej ekspozycji archeologicznej 
w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej
Šírenie vedy.  
Príklad stálej archeologickej expozície  
v Mestskom múzeu v Suché Beskidzke

Dissemination of science.  
An example of a permanent archaeological exposition  
at the town Museum in Sucha Beskidzka

ROZPRAWY I  ARTYKUŁY
POJEDNANIA A ČLÁNKY

DISSERTATIONS AND ARTICLES

STRESZCZENIE: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej prezentuje archeologiczne zabytki na stałej ekspozycji. 
Nowa wystawa jest prezentowana w siedzibie głównej muzeum w zamku suskim. Praca przedstawia pewne 
przemyślenia na temat prezentacji archeologii w tym niewielkim muzeum miejskim.

ZHRNUTIE: Stála expozícia múzea mesta Sucha Beskidzka predstavuje mnoho archeologických artefaktov. 
Nová výstava je uvedená v sídle múzea, ktorým je Zamek Suski. Článok predstavuje určité zamyslenia na tému 
prezentácie archeologických v tomto neveľkom mestskom múzeu.

ABSTRACT: The town museum in Sucha Beskidzka presents archaeological artifacts at a permanent exhibition. 
This new exposition is presented in the headquarters of the museum at Suski castle. This text presents some 
thoughts about the presentation of archaeology in this small town museum.

SŁOWA KLUCZOWE: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, wystawa archeologiczna, prezentacja

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Mestské múzeum Sucha Beskidzka, archeologická expozícia, prezentácia

Key words: Town Museum in Sucha Beskidzka, archaeological exhibition, presentation
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1. Wstęp

Archeologia jest dziedziną nauki, która w swym zakresie badawczym poznaje przeszłość człowieka. 
Pewna hermetyczność pozyskiwanych źródeł może powodować niezrozumienie w ogólnym odbio-
rze. W szczególności może dotyczyć to niewielkich ośrodków (np. miejskich), gdzie kontakt z danym 
zagadnieniem jest dosyć ograniczony. Dlatego też tak ważnym wydaje się, aby ukazywać działania 
archeologiczne. Wydaje się, iż nowopowstała stała wystawa archeologiczna w Muzeum Miejskim 
Suchej Beskidzkiej może stanowić dobry przykład w tym zakresie.

2. Muzeum w Suchej Beskidzkiej

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oficjalnie zostało utworzone w 2006 roku, a zaczęło funk-
cjonować we wrześniu 2007 roku. Prezentuje ono historię i etnografię regionu oraz wystawy stałe 
i  czasowe sztuki polskiej i europejskiej (np. kolekcja malarstwa nowożytnego Habsburgów Żywiec-
kich)1. Według kryteriów organizacyjnych wspominana jednostka jest muzeum samorządowym2. 
Muzeum mieści się w renesansowym zamku, gdzie działalność prowadzi szereg innych instytucji: 
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, MOK – Zamek wraz z Galerią Sztuki oraz restauracja i hotel3. 
W ramach swojej działalności instytucja prowadzi również Punkt Informacji Turystycznej, będący 
jednostką Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)4. Duże nagromadzenie siedzib 
różnych instytucji wynika z dzisiejszych potrzeb. Może to w jakiś sposób razić, jednakże w obec-
nych czasach często obok działalności kulturalnej w obiektach zabytkowych pojawiają się podmioty 
z działalnością komercyjną5.

Pomimo istnienia w ramach zamku restauracji i hotelu, nie przeszkadza to jednak w prowadze-
niu muzeum. Za przykład może posłużyć działalność wystawienniczo-ekspozycyjna jednostki.

3. Materiały z badań archeologicznych

Zabytki stanowiące zbiór archeologiczny zostały pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych 
w zlewni zbiornika retencyjnego na rzece Skawie. Trwały one przez szereg lat i miały charakter 
ratowniczy – przedinwestycyjny. Chodziło o zabezpieczenie oraz uratowanie przed zniszczeniem 
obszaru, który ma zostać przekształcony pod sztuczny zbiornik wodny Świnna Poręba6. Pomimo 
ratowniczego charakteru badań były one prowadzone w sposób bardzo rzetelny. Dzięki szerokie-
mu zakresowi prac można analizować osadnictwo na danym terenie od epoki kamienia do późne-
go okresu nowożytnego7. Wartość uzyskanych wyników mogą poświadczać teksty opublikowane 

1 muzeum.sucha-beskidzka.pl/muzeum.html, dostęp 26. 01. 2017 r.
2 D. Folga-Januszewska 2009, Muzea w Polsce 1989 – 2008, „Muzealnictwo”, t. 50, s. 18-46.
3 M. Leśniakiewicz 2013, Sucha Beskidzka w pigułce, Sucha Beskidzka, s. 11.
4 Dziękuję za informację Pani dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej mgr Barbarze Woźniak.
5 zob. A. Konieczna-Domańska 2015, Turystyka jako sposób komercjalizacji kultury na przykładzie hoteli w obiektach 

zabytkowych, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, t. 2(16), s. 179-192.
6 P. Valde-Nowak, W. Blajer, A. Kraszewska, M. Leśniakiewicz, M. Cwetsch, J. Śniadek, B. Woźniak 2016, 

Najstarsze  osadnictwo w dolinie Skawy. Stała wystawa historyczno-archeologiczna w Muzeum Miejskim 
w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka.

7 Jak wyżej.

w czasopismach naukowych i wydawnictwach zbiorowych8. Ilość i jakość artefaktów spowodowała 
możliwość utworzenia nowej, stałej muzealnej wystawy archeologicznej.

4. Ekspozycja 9

Jak już wcześniej wspomniano, najnowsza stała wystawa archeologiczna w Muzeum Miejskim w Su-
chej Beskidzkiej została stworzona przede wszystkim dzięki badaniom wykopaliskowym pod inwe-
stycję w Świnnej Porębie. Ukazanie jej było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Sucha Beskidzka oraz wcześniej wspomnianej instytucji 
kultury. Dodatkowo na realizację wystawy Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka przekazał jednostce 
dodatkowo trzy sale ekspozycyjne mieszczące się w części parterowej zamku.

8 np. P. Valde-Nowak 2008, Isolated grave of the Baden Culture from the polish Beskidy Mts., [w:] M. Furholt, 
M. Szmyt, A. Zastawny (red.), The Baden Complex and the outside world, Bonn, s. 139-145; 2010, Pucharowy, 
badeński i mierzanowicki epizod w beskidzkim przełomie Skawy, [w:] S. Czopek, S. Kadrow (red.), Mente et rutro. 
Studia archeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae Anno ab Amicis, Collegia et discipulis oblata, 
Rzeszów, s. 181-189; P. Valde-Nowak, A. Gil-Drozd, A. Kraszewska, M. Paternoga 2015, The Proto-Boleráz 
grave in the Western Beskidy Mts., Lesser Poland, [w:] M. Nowak, A. Zastawny (red.), The Baden Culture around the 
Western Carpathians, Kraków, s. 371-380; P. Valde-Nowak, M. Łanczont 2008, Late Palaeolithic dwellings from 
Skawa Gorge in the Beskidy Mts. (Polish Carpathians), [w:] Z. Sulgostowska, A. J. Tomaszewski (red.), Man-Millennia-
Environment. Studies in Honour of Romuald Schild, Warsaw, s. 215-224; P. Valde-Nowak, A. Tarasiński 2007, A site 
of the Baden Culture in the Middle Beskid Mountains, „Acta Archaeologica Carpathica”, t. 41, s. 69-83; 2010 Results 
of archaeological rescue excavations at Mucharz (Beskidy Mts.), „Recherches Archéologiques”, Nouvelle Serie, t. 2, 
s. 185-201.

9 Za szereg cennych informacji dziękuję Pani dyrektor Muzeum mgr Barbarze Woźniak.

Fot. 1. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej. Sala 2 – archeologia ogólna.
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Wystawa podzielona jest niejako na trzy części:
Sala nr 1 zawiera makietę z prezentacją projektu wielkiej inwestycji (budową zbiornika wod-

nego), wykonaną w latach 80. XX wieku przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. W pomiesz-
czeniu znajduje się również diorama z wielkoformatowym, aktualnym zdjęciem tegoż obszaru oraz 
monitorem dotykowym z prezentacjami multimedialnymi uzupełniającymi temat prac przy powsta-
waniu zbiornika.

Sala nr 2 (Fot. 1) jest miejscem, gdzie w formie wielkoformatowych podświetlanych dioram uka-
zane są dzieje człowieka od czasów najdawniejszych po okres średniowiecza. Dodatkowo pokazuje, 
czym zajmuje się archeologia. Bazuje ona na zabytkach, które zostały przekazane przez Muzeum 
Archeologiczne w Krakowie, Polską Akademię Nauk oraz w części z badań pod zalew w Świnnej 
Porębie (średniowiecze).

Sala nr 2 (Fot. 2) jest pomieszczeniem, w którym znajdują się materiały pozyskane w drodze 
wspominanych wcześniej przedinwestycyjnych badań wykopaliskowych. Można w niej zobaczyć 
zabytki archeologiczne od paleolitu schyłkowego po okres wpływów rzymskich.

W obu salach ekspozycyjnych znajdują się również tablice informacyjne, które w przystępny 
sposób omawiają wystawione w gablotach artefakty. Dodatkowo jest to wystawa multimedialna, 
tzn. w obu pomieszczeniach znajdują się stoły interaktywne z dotykowymi prezentacjami multime-
dialnymi. Są one dostosowane również dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących, ponieważ 
każda z nich jest czytana przez elektronicznego lektora. Umiejscowiony został tu również rzutnik 
z ekranem elektronicznym służącym do prezentacji filmu, który został specjalnie wyprodukowany 
pod kątem tematyki wystawy. Nosi on tytuł „Pradzieje osadnictwa w dorzeczu górnej i środkowej Ska-
wy”. Wystawa jest nagłośniona kierunkowo. Każda z sal posiada głośniki ze specjalnie skompono-
waną muzyką, która ma odzwierciedlać klimat danej epoki.

Wystawa jako całość jest prezentowana w sposób zwięzły, rzeczowy. Nie ma przesytu zabyt-
kami. Ukazane są najbardziej charakterystyczne przedmioty wytwórczości ludzkiej. Powoduje to 
płynność oglądania. Ekspozycji towarzyszy niewielka publikacja w formie bezpłatnego folderu, któ-
ra prezentuje najważniejsze informacje o badaniach archeologicznych i zabytkach10.

5. Muzeum a upowszechnianie nauki

Po krótkim opisaniu samej wystawy warto w tym miejscu zasygnalizować możliwość upowszech-
nienia archeologii. Wydaje się, że jest to możliwe dzięki wspomnianej ekspozycji, która jest bardzo 
dobrze przygotowana.

Według ustawy dotyczącej muzeów zadania tychże polegają na ochronie i upowszechnianiu 
zabytków11. Obie te czynności, dzięki m.in. wystawie, wykonane są już przez suskie muzeum. Upo-
wszechnianie jest niezwykle istotną rzeczą. Często zabytki z badań archeologicznych trafiają do 
muzeów, które tego nie eksponują. Oczywiście dzieje się tak z różnych względów (brak przestrzeni 
wystawienniczej, inny profil muzeum itp.), jednakowoż tym bardziej jest to cenna inicjatywa, dzięki 
której odwiedzający mogą zapoznać się z przeszłością regionu. Ten brak upowszechniania jest rów-
nież widoczny poprzez brak publikacji z badań12. Tego ewidentnego błędu nie popełniono prezen-
tując folder ze zbiorami, jak również, co ważne, publikując teksty specjalistyczne13.

W upowszechnianiu archeologii niezwykle istotne jest również miejsce prezentacji wystawy. Znaj-
duje się ona w ramach zamku, a zamki w obecnej chwili mieszczą muzea i są doskonałą atrakcją tury-
styczną14. Powoduje to, że większość turystów może trafić w dane miejsce. Zresztą sam zamek w Suchej 
Beskidzkiej jest atrakcją turystyczną miejscowości15, jak i całego Podbabiogórza. W związku z tym osoby 
zwiedzające miejsce mogą równocześnie zapoznać się z dziedzictwem archeologicznym regionu.

Istotny jest również sam pomysł wystawy. Nie jest ona „nudna”. Ekspozycja ta zgodna jest 
z najnowszymi trendami, gdzie obok zabytków prezentuje się formy multimedialne16. Co ważne, 
dzięki temu można przyciągnąć młodszych i zainteresować ich w tym wypadku archeologią. Sama 
wystawa pomimo jednej tematyki nie wydaje się monotonna, co w dzisiejszych czasach prezentacji 
zabytków jest istotnym elementem17.

Oczywiście sama ekspozycja i towarzyszący jej folder to dopiero pierwszy (istotny) krok. Mu-
zeum Miejskie w Suchej Beskidzkiej powinno włączyć w ramy swojej działalności lekcje muzealne, 
co jest praktykowane w tego typu placówkach, zarówno o charakterze państwowym, jak i prywat-
nym18. Naturalnie suskie muzeum prowadzi działania w postaci lekcji muzealnych19, jednakże nale-
żałoby stworzyć specjalny program dotyczący archeologii. Takie lekcje muzealne dotyczące historii 
osadnictwa w dolinie Skawy zostaną uruchomione w 2017 roku20. 

10 zob. przypis 5.
11 np. R. Golat 2004, Nowe zasady działalności muzealnej w kontekście zadań samorządu terytorialnego (praktyczny 

komentarz do ustawy o muzeach), „Muzealnictwo”, t. 45, s. 199-208.
12 zob. A. Gołębnik 2003, Kopać, jak to łatwo powiedzieć, „Ochrona Zabytków”, nr 3-4, s. 95-106.
13 zob. przypis 7.
14 np. A. Pawlikowska-Piechotka 2004, Funkcje turystyczne zamków Mazowsza, „Ochrona Zabytków”, nr 1-2,  

s. 128-142.
15 P. Franczak 2014, Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Suchej Beskidzkiej i powiatu Suskiego, „Turystyka 

Kulturowa”, nr 4, s. 62-77.
16 por. M. Malinowski 2005, Muzeum Opowiadaczy Historii. Nowa forma Muzeum Etnograficznego, „Muzealnictwo”, 

t. 46, s. 107-116.
17 zob. M. Nowacki 2001, Analiza jakości produktu atrakcji turystycznych na przykładzie muzeów i innych obiektów 

dziedzictwa zachodniej Polski, „Muzealnictwo”, t. 43, s. 78-86.
18 np. K. Milewska 2008, Muzeum uczy i bawi. Działania edukacyjne Muzeum Narodowego w Szczecinie, 

„Muzealnictwo”, t. 49, s. 274-285; M. Wawrzczak, A. Wawrzczak 2013, Przybliżanie przeszłości. Zajęcia 
organizowane w Muzeum Uzdrowiska w Szczawnicy, „Prace Pienińskie”, t. 23, s. 296-299.

19 muzeum.sucha-beskidzka.pl/wydarzenia/lekcje_muzealne.html, dostęp 26. 01. 2017 r.
20 dziękuję za informację Pani dyrektor Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej mgr Barbarze Woźniak.

Fot. 2. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej. Sala 3 – badania archeologiczne w regionie.
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Kończąc rozważania na temat upowszechniania archeologii zarówno w środowisku lokalnym, 
jak i wśród turystów należy odnieść się jeszcze raz do miejsca prezentacji źródeł. Muzeum Miej-
skie Suchej Beskidzkiej ma swoją siedzibę w zamku. Może pojawić się zarzut (podniesiony przez 
osoby mało przychylne dla działań muzeum), że nie jest to miejsce prezentacji tego typu zbiorów. 
Wydaje się jednak, że jest to zarzut bezpodstawny. To nie jest tak, że muzeum powinno prezento-
wać jedynie dzieje zamku i jego właścicieli. Musi wychodzić szerzej i zajmować się całokształtem 
regionu. Inne muzea mające siedzibę w zamkach również działają w podobny sposób21. Zamykanie 
się w jednej „szufladce” byłoby ze szkodą dla niewielkiego muzeum, jak i dla turystycznego zagospo-
darowania miejscowości. Wzbogacona oferta jest bowiem bardziej atrakcyjna zarówno dla stałych 
mieszkańców, jak również dla osób przyjezdnych. Warto dodać, że również inne muzea, których 
profil jest odmienny od archeologii, potrafią prezentować źródła archeologiczne. Przykładem w tym 
zakresie może być Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku22. Dzięki 
właśnie poszerzonej działalności muzeum to wzbogaciło swoją ofertę.

6. Podsumowanie 

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, instytucja kultury miejscowości, weszło w 2016 roku w nowy 
etap funkcjonowania. Stało się to poprzez prezentację nowej stałej wystawy, która swą tematyką 
obejmuje działalność archeologiczną w regionie.

Oprócz wartości samej w sobie, jaką niesie stworzona ekspozycja, można wykazać, iż dzięki 
niej upowszechnia się archeologię jako naukę. Wystawa jest zgodna z działalnością muzeum, urzą-
dzona w nowoczesnej i przystępnej formie, jak również, co ważne z punktu widzenia propagowania 
nauki, znajduje się w miejscu odwiedzanym przez turystów. Wydaje się, że rozwinięcie tego typu 
działalności przez muzeum jest jak najbardziej na miejscu, a korzyści są zarówno dla jednostki kul-
tury, społeczności lokalnej, turystów odwiedzających region, jak i samej nauki – archeologii, która 
przecież bada dzieje człowieka.

21 zob. np. K. Barańska 2008, Zapomniana społeczność. Koncepcja aranżacji muzeum na zamku w Oświęcimiu, 
„Muzealnictwo”, t. 49, s. 217-226; A. Szybowicz, W. Ślusarczyk, M. Woźniak 2009, Muzeum na wyspie. 
Nowa jakość bydgoskiego muzeum, „Muzealnictwo”, t. 50, s. 104-115.

22 np. B. A. Radzicki 2011, (Re)konstrukcja a teoria zabytku. Uwagi na marginesie rewitalizacji kurhanu z wczesnej 
epoki żelaza w Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, „Zeszyty Naukowe 
Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku”, r. 2, s. 27-45.

Fortyfikacje polowe południowego odcinka pozycji b1 
– historia budowy, ślady oraz propozycja 
zagospodarowania turystycznego
Poľné opevnenia na južnom úseku línie b1 od údolia rieky Skawa  
po masív Babej hory. História vzniku, priebeh línie a návrh na využitie 
v cestovnom ruchu

Field fortifications of the southern section of the ‚b1’ position 
from the Skawa valley to the Babia Góra mountain range.  
History of the formation, location of the position and proposal  
of tourism development 

STRESZCZENIE: Na terenie powiatu suskiego zachowało się sporo śladów II wojny światowej. Największą 
ich grupę stanowią relikty fortyfikacji polowych, których najbardziej znaczącym elementem są umocnienia 
rozbudowywane przez Niemców od lata 1944 roku. Siłami tysięcy przymusowych robotników, w ciągu kilku 
miesięcy wybudowano na tym obszarze fragmenty dwóch linii obrony, oznaczonych symbolami b1 oraz bx. 
Ważniejsza z nich, b1-Stellung, biegła w granicach obecnego powiatu od góry Chełm przez Budzów, Makowską 
Górę, Maków Podhalański, Grzechynię i dalej na południe, wzdłuż zachodnich zboczy doliny Skawicy. Linia ta 
kończyła się szczycie Mędralowej, leżącym w 1944 roku na granicy Generalnego Gubernatorstwa, Słowacji 
i ziem polskich włączonych do III Rzeszy. 
W niniejszym artykule omówiono wysunięty najbardziej na południe odcinek pozycji b1, znajdujący się 
pomiędzy punktem oporu w Grzechyni a Mędralową, gdzie umocnienia zachowały się w najlepszym stanie. 
Odcinek ten, o długości kilometra, przewidziany był do obrony przez batalion Volkssturmu oraz jednostki polowe 
Wehrmachtu. Zrządzeniem losu, te przygotowane wielkim nakładem sił fortyfikacje nie odegrały większej roli 
działaniach militarnych na przełomie stycznia i lutego 1945 roku. Po zakończeniu wojny znaczne odcinki linii 
obronnej, szczególnie te znajdujące się pośród użytków rolnych, uległy zniwelowaniu.
Relikty fortyfikacji widoczne w lasach oraz wśród zadrzewień stopniowo zarastały, ulegały spłyceniu i popadały 
w zapomnienie. Dzięki wykorzystaniu archiwalnych zdjęć lotniczych z 1944 roku oraz modeli terenu z danych 
LiDAR udało się odtworzyć historyczny przebieg fortyfikacji polowych. Został on poddany weryfikacji w terenie, 
co umożliwiło interpretację przeznaczenia poszczególnych elementów przygotowanej linii obrony. W końcowej 
części pracy zaprezentowano możliwość wykorzystania zachowanych fragmentów fortyfikacji dla rozwoju 
turystyki poprzez koncepcję ścieżki edukacyjnej.
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ZHRNUTIE: Na území suského okresu sa zachovalo mnoho stôp druhej svetovej vojny. Najväčšiu skupinu 
predstavujú pozostatky poľných fortifikácií, ktorých najvýznamnejším prvkom sú opevnenia vybudované 
Nemcami od leta 1944. Tisíce nútených robotníkov postavili v tejto oblasti za niekoľko mesiacov časti dvoch 
obranných línií označených symbolmi b1 a bx. Dôležitejšia z nich, označená ako b1-Stellung, sa tiahla v rámci 
hraníc okresu od hory Chełm, cez gminu Budzów, horu Makowska Góra, mesto Maków, obec Grzechynia a ďalej 
na juh pozdĺž západných svahov údolia rieky Skawica. Táto línia končila na vrchu Modrálová, ktorý sa v roku 
1944 nachádzal na hranici Generálneho gouvernementu, Slovenska a poľských území začlenených do Tretej ríše. 
V tomto článku hovoríme o najjužnejšom úseku línie b1, ktorý sa nachádzal medzi bodom odporu v obci 
Grzechynia a vrchom Modrálová, kde sa opevnenia zachovali v najväčšom rozsahu. Cieľom tohto kilometrového 
úseku bola obrana zo strany práporu Volkssturmu z Tešína a poľných jednotiek Wehrmachtu. V skutočnosti 
však tieto opevnenia vybudované s veľkým nasadením síl nezohrali väčšiu úlohu vo vojenských operáciách 
na prelome januára a februára 1945. Po skončení vojny boli veľké úseky obrannej línie, hlavne tie uprostred 
obhospodarovaných polí, zrovnané so zemou.
Zvyšky opevnení viditeľné v lesoch a uprostred zalesnených miest postupne zarastali, chátrali a upadli do 
zabudnutia. Vďaka využitiu archívnych leteckých snímok z roku 1944, ako aj modelov terénu z dát systému LIDAR 
sa podarilo zrekonštruovať historický priebeh poľných opevnení. Tento priebeh bol overený v teréne, čo umožnilo 
interpretáciu účelu jednotlivých prvkov pripravenej obrannej línie. V záverečnej časti práce predstavujeme 
možnosť využitia zachovaných fragmentov opevnenia pre rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom konceptu 
náučného chodníka.

ABSTRACT: There are many traces of WWII in the Sucha Beskidzka poviat district. Their largest group is 
formed by the remains of field fortifications, the most significant of which are the fortifications expanded by 
the Germans from the summer of 1944. Sections of two defensive lines marked with symbols ‚b1’ and ‚bx’ were 
built in this area within two months using the efforts of thousands of forced labourers. The more important one, 
b1-Stellung, ran within the boundaries of the present poviat district from the Chełm mountain through Budzów, 
Makowska Góra, Maków Podhalański, Grzechynia and further south along the western slopes of the Skawica 
valley. This line ended on the top of the Mędralowa mountain which in 1944 marked the border of the General 
Government, Slovakia and Polish territories incorporated into the Third Reich.
This article discusses the southernmost section of the ‚b1’ line, located between the point of resistance in 
Grzechynia and Mędralowa, where the fortifications have survived to the greatest extent. The purpose of this 
one-kilometre-long section was the defence of the Volkssturm battalion from Cieszyn and the Wehrmacht field 
units. It was a twist of fate that these labour-consuming fortifications did not play any major role in military 
operations at the turn of January and February 1945. After the end of the war, significant sections of the 
defence line, particularly those in the   farmland areas, were demolished.
The remains of fortifications visible in the woods and between the trees were gradually overgrown, became 
shallow and fell into oblivion. Thanks to the use of archive aerial photographs from 1944 and terrain models 
using LiDAR data, the historical position of these field fortifications has been restored. It has been verified in the 
field, which allowed for interpreting the intended use of individual elements of the defence line. The final part of 
the paper presents the possibility of using preserved fragments of fortifications for the development of tourism 
through the concept of an educational trail.

SŁOWA KLUCZOWE: II wojna światowa, fortyfikacje, teledetekcja, LiDAR, turystyka militarna

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: druhá svetová vojna, opevnenia, teledetekcia, LIDAR, vojenská turistika

KEYWORDS: World War II, fortifications, remote sensing, LiDAR, military tourism

Wprowadzenie

Dzięki swojemu położeniu w sercu Europy i burzliwej historii Polska jest bardzo bogata w świadectwa 
przeszłości. Wiele śladów minionych wydarzeń, w tym tych po II wojnie światowej, znaleźć można rów-
nież w okolicach Babiej Góry. Należą do nich pozostałości niemieckiej polowej pozycji obronnej b1-Stel-
lung, które do dziś można odnaleźć w dolinie Skawicy. Mimo że znaczną część okopów – wykonanych 
rękami przymusowych robotników – zasypano tuż po wojnie, na niektórych odcinkach, szczególnie w la-
sach, ich przebieg jest do dziś czytelny. W skali lokalnej stanowią one historyczną ciekawostkę, która 
poprzez umiejętne zagospodarowanie ma szansę stać się atrakcją militarnej turystyki kulturowej.

Budowę linii fortyfikacji polowych w tej części Generalnego Gubernatorstwa rozpoczęli Niem-
cy latem 1944 roku, kiedy wskutek operacji ofensywnych jednostki Armii Czerwonej dotarły nad 
Wisłę. Ponieważ było oczywiste, że kolejnym celem przeciwnika może być Berlin, ideą dowództwa 
Wehrmachtu było przygotowanie przyszłego pola walki poprzez budowę szeregu linii obronnych. 
Szkielet obrony miały tworzyć tzw. pozycje OKH1 – OKH-Stellungen. Oznaczono je kodami litero-
wymi, począwszy od bliskiego zaplecza frontu ku zachodowi, przy czym każdy pas obrony składał 
się na danym odcinku z jednej do trzech linii umocnień. Przecięły one środkową część kontynentu 
od Bałtyku aż po Karpaty, a najdłuższe z nich sięgały Niziny Węgierskiej2. 

Jedną z realizowanych według tej koncepcji linii obronnych była pozycja b1 (b1-Stellung), która 
przebiegała w ogólnej linii Gdańsk – Toruń – Włocławek – Sieradz – Częstochowa, a następnie 
przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską na zachód od Krakowa. Na południe od Wisły jej fortyfi-
kacje biegły w linii Brzeźnica – Stryszów – Maków Podhalański, a następnie przez Pasmo Jałowiec-
kie, ponad Grzechynią, Skawicą i Zawoją, kończąc się punktem oporu na szczycie Mędralowej. Po 
słowackiej stronie wykonano punkty oporu tworzące tzw. rygiel południowy, który stanowił łącznik 
między pozycją b1 a pozycjami b2 i b3, schodzącymi się w rejonie Zwardonia3. 

Pozycja miała typowy dla niemieckich fortyfikacji układ. Składała się z jednej do trzech linii 
obrony przeciwpiechotnej, wyznaczonych przez rowy strzeleckie (towarzyszyły im zasieki z dru-
tu kolczastego oraz pola minowe). W obrębie rowów strzeleckich, oprócz szerokiego wachlarza 
standaryzowanych polowych stanowisk broni, na niektórych odcinkach umieszczano również 
wzmocnione stanowiska ogniowe – pancerne lub żelbetowe. Na zapolu, w odległości od kilkuset 
metrów do 3 km od rowów strzeleckich, przebiegał rów przeciwpancerny, osłaniający stanowiska 
artylerii przed czołgami, które przedarłyby się przez linię obrony. Rowom mogły towarzyszyć inne 
przeszkody przeciwpancerne, np. „zęby smoka”4. Niekiedy rowy ppanc. przecinały też drogi na 
przedpolu pozycji. Założeniem obrony było zatrzymanie piechoty nieprzyjaciela, a także odcięcie 
czołgów od piechoty i zniszczenie ich za pomocą artylerii ppanc. lub innych środków w głębi 
pozycji. W innych miejscach, gdzie pozycję przecinały ważne drogi prowadzące na zapole, wyko-
nywano punkty oporu. Miały one postać rozbudowanej pozycji polowej, wzmocnionej obiektami 
żelbetowymi (schrony o grubości stropów 1,5 – 2 m oraz wzmocnione stanowiska polowe o gru-
bości stropów 0,4 – 0,8 m). Na południowym skrzydle pozycji b1 takie wzmocnione punkty opo-
ru5 budowano w Kossowej, Tłuczani i Nowych Dworach (ryglowały drogi i linię kolejową prowadzące 

1 Oberkommando des Heeres – niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych.
2 T. Rawski, Niemieckie umocnienia na ziemiach polskich w latach 1919-1945, „Studia i materiały do historii 

wojskowości”, 1966, t. 9, cz. 1, s. 295-301.
3 M. Śledziński, Pozycja b-1. Odcinek południowy na tle innych niemieckich fortyfikacji z roku 1944, „Infort”, 

nr specjalny, 2009, s. 4-19.
4 Przeszkoda w postaci sieci wystających ponad powierzchnię terenu betonowych kloców. Skromne relikty takiej 

przeszkody, przecinającej niegdyś dolinę Paleczki na odcinku 300 m, znajdują się w Budzowie. Lepiej zachowany 
fragment znajduje się w korycie potoku Stryszówka w Stryszowie. 

5 Nie należy ich mylić z małymi punktami oporu stanowiącymi izolowane gniazda obrony drużyn czy plutonów piechoty, 
będącymi alternatywą dla ciągłej linii obronnej (w tym wypadku załoga sąsiednich punktów oporu przykrywa ogniem 
teren pomiędzy nimi). Takie małe punkty oporu znajdują się na pozycji b1 w południowej części Zawoi. 
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z rejonu Skawiny na Zator), w Wysokiej, w Barwałdzie Dolnym, gdzie dwa punkty oporu umieszczone 
zostały okrakiem nad szosą i linią kolejową do Wadowic, w Stryszowie, Budzowie oraz Grzechyni, 
gdzie punkt oporu miał ryglować ogniem linię kolejową i drogi w dolinach Skawy i Grzechynki6.

W niniejszym artykule przedstawiono przebieg skrajnego, południowego odcinka b1-Stellung 
na terenie Polski, znajdującego się pomiędzy punktem oporu w Grzechyni a Mędralową (1169 m 
n.p.m.). Dzięki znacznej lesistości tego odcinka po zakończeniu wojny duża część wykonanych tutaj 
umocnień nie została zniwelowana – co czyniono w całym kraju w celu odzyskania pól uprawnych 
zajętych przez fortyfikacje – a ich ślady są czytelne do dzisiaj. Można je interpretować wizualnie 
w czasie badań terenowych, jednak z powodu trudnego górskiego terenu uzyskanie pełniejszego 
obrazu zachowanych odcinków umożliwiają modele terenu wykorzystujące dane ze skaningu lase-
rowego LiDAR7. Interpretacja przebiegu niezrachowanych do dzisiaj odcinków jest możliwa dzięki 
śladom, wyraźnie widocznym na zdjęciach lotniczych, wykonanych dla tego terenu między późnym 
latem 1944 roku a początkiem roku 1945.

6 National Archives and Research Administration, Alexandria [NARA], sygn. T51 R218 (mikrofilm), kl. 001061-
001062: mapa b1-Stellung w skali 1:30000 z podziałem na odcinki taktyczne; M. Śledziński, op. cit., s. 8-12; 
P. Sadowski, Niemieckie fortyfikacje z 1944 r. w Beskidzie Myślenickim, „Infort”, nr specjalny (2009), s. 20-35; 
P. Sadowski, Działania wojenne na terenie gminy Brzeźnica w styczniu 1945 r. (maszynopis złożony do druku).

7 P. Franczak, W. Jucha, Odtworzenie przebiegu linii okopów z II wojny światowej (OKH Stellung b1) w Paśmie 
Jałowieckim i Grupie Mędralowej na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR i badań terenowych, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, t. 22 (2015), s. 87-108; P. Franczak, 
W Jucha, Porównanie przydatności danych z kartowania terenowego i interpretacji modelu terenu wygenerowanego 
z danych LiDAR do rozpoznania infrastruktury obronnej z II wojny światowej w Paśmie Jałowieckim, „Prace 
Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”, 2015, z. 4, s. 36-48.

Historia fortyfikacji południowego odcinka pozycji b1

Ogólny przebieg pozycji, po zatwierdzeniu przez sztabowców na mapach w średniej skali, musiał 
być szczegółowo wytyczony w terenie przez saperów (pionierów), dysponujących aparaturą po-
miarową. Przebieg przyszłych fortyfikacji polowych oznaczano palikami i po ukończeniu tej pra-
cy (sierpień 1944 roku) można było rozpocząć właściwe prace budowlane. Prowadzono je siłami 
przymusowych robotników, nadzorowanych przez funkcjonariuszy organizacji budowlanej Todta. 
Ten aspekt budowy niemieckich fortyfikacji jest niestety wciąż słabo zbadany i często pomijany 
w opracowaniach dotyczących samych umocnień.

Do prac ziemnych wykorzystywano przede wszystkim miejscową ludność z Zawoi, Skawicy, 
Grzechyni i innych wsi. Obowiązek dostarczenia określonej liczby pracowników spoczywał na soł-
tysach. Ściągnięto także ludność polską z terenów przygranicznych, włączonych do III Rzeszy (np. 
Stryszawy i Koszarawy); do ochotniczej pracy przy budowie „wału wschodniego” zachęcano także 
przesiedlonych na te tereny Niemców. W miarę potrzeb robotników ściągano nieraz z obszarów da-
lej położonych, nawet ze Śląska Cieszyńskiego; analogicznie, mieszkańców dorzecza górnej Skawy 
rekrutowano do prac fortyfikacyjnych w innych częściach Generalnego Gubernatorstwa, szczegól-
nie przy budowie pozycji a2 pod Bochnią i Nowym Sączem. Ogółem przy budowie okopów na oma-
wianym odcinku pracowało nawet kilka tysięcy osób. Za całodzienną pracę nie otrzymywali wy-
nagrodzenia, za wyjątkiem skromnych przydziałów niektórych produktów spożywczych (np. prze-
tworów owocowych) czy alkoholu. Robotników obowiązywały normy dzienne, a ich obecność na 
placu budowy rejestrowano w specjalnych kartach pracy. Za uchylanie się od robót groziły surowe 
kary. Przy systemie opartym na dostarczeniu określonej liczby robotników z pewnej liczby domów 
skutkowało to tym, że w razie braku mężczyzn (np. przebywających w obozach jenieckich, na innych 
robotach lub po prostu chorych) do ciężkich prac niejednokrotnie wysyłano kobiety czy nieletnich8. 

W tej sytuacji roboty ziemne przebiegały dość szybko. Analiza zdjęć lotniczych wykonanych na po-
czątku września 1944 roku wskazuje, że w ciągu pierwszych trzech-czterech tygodni prac wykonano 
ok. 90 proc. rowów strzeleckich wraz z rowami łączącymi i dobiegowymi, rowy przeciwpancerne oraz 
znaczną część wykopów pod schrony żelbetowe i drewniano-ziemne (choć wielu z nich nie połączono 
jeszcze rowami z główną linią okopów). Dalsza część prac polegała na umocnieniu ścian okopów, co 
czyniono wykonując szalunki z desek lub ścianki z drewnianych pali przeplatanych faszyną. W tym sa-
mym czasie, w przygotowanych wykopach wykonywano konstrukcje schronów drewniano-ziemnych. 
Były to obiekty standaryzowane, budowane według instrukcji. Te ostatnie prace wymagały dużej ilo-
ści drewna, stąd część robotników pracowała przy jego zrębie i transporcie. Zatrudniono także pewną 
ilość pracowników wykwalifikowanych: cieśli, murarzy, a nawet kowali wykuwających klamry i inne 
elementy konstrukcyjne. Jednocześnie przygotowywano punkty obserwacyjne i stanowiska ogniowe 
– w większości były to standardowe stanowiska polowe dla strzelców, broni maszynowej i moździe-
rzy. Niektóre z nich miały charakter wzmocniony: wzdłuż rowów strzeleckich lub na ich przedpolu 
umieszczono w wykopach prefabrykowane, przewożone na teren budowy, żelbetowe walce z otwo-
rami strzelniczymi, tzw. kochbunkry (niem. Kochbunker; w razie potrzeby można je było wykonać na 
miejscu). Ponadto na stoku nad doliną Wełczówki ulokowano (prawdopodobnie trzy) pancerne sta-
nowiska dla karabinu maszynowego MG-Panzernest9. Ostatnia faza prac obejmowała zamaskowa-
nie schronów (zwykle poprzez zasypanie ich ziemią) i poszczególnych stanowisk oraz przygotowanie 
przeszkód przeciwpiechotnych w postaci zasieków na przedpolu linii rowów strzeleckich. Na zapleczu 

8 P. Sadowski (red.), Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga strat, Kraków – Zawoja 2011, s. 48-50. Ankiety 
zebrane przez A. Urbaniec i T. Urbańca dla terenu gminy Zawoja oraz informacje Fundacji „Polsko-Niemieckie 
Pojednanie” ujawniają szereg nazwisk mieszkańców Zawoi i Skawicy zatrudnionych w charakterze robotników 
przymusowych na miejscu, tj. przy budowie okopów (ibidem, s. 200-210). 

9 Badania terenowe autorów oraz M. Śledzińskiego.

Przebieg pozycji b1 w dolinie Grzechyni i Skawicy oraz typologia zachowanych i niezachowanych elementów linii 
obrony. Interpretacja na podstawie modelu terenu LiDAR, zdjęć lotniczych z 1944 roku oraz badań terenowych 
autorów (oprac. P. Sadowski). 
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pozycji budowano sieć podziemnej łączności 
kablowej; w lasach wykonywano przecinki 
w celu odsłonięcia pól ostrzału. Ostatnim 
etapem przygotowania pozycji do walki mia-
ło być ułożenie na przedpolu, w wybranych 
miejscach, pól minowych10. Pozycja winna 
być ukończona na przełomie 1944 i 1945 
roku; o ile jednak na tym odcinku można to 
odnieść do fortyfikacji ziemnych, to znacznie 
gorzej przedstawiała się sytuacja z budową 
dużych schronów żelbetowych – w punkcie 
oporu w Grzechyni wykonano dopiero kilka 
z zaplanowanych.

W razie konieczności na przygotowaną 
do walki pozycję miały wycofać się fron-
towe jednostki Wehrmachtu. Wcześniej 
jednak była ona obsadzona przez załogę alarmową, która miała zapobiec akcjom sabotażu i po-
wstrzymać pierwszy, niespodziewany atak nieprzyjaciela. Na południe od Wisły załogi alarmowe 
pozycji b1 stanowiły cztery bataliony, zgrupowane pod dowództwem sztabu kombinowanego puł-
ku fortecznego „Górny Śląsk 1”. Dowodził nim mjr Kaul, a siedziba sztabu mieściła się w Wadowi-
cach. Odcinek południowy, od punktu oporu nr 1 w Grzechyni (włącznie) do styku granic III Rze-
szy, Generalnego Gubernatorstwa i Republiki Słowackiej na Mędralowej, miał obsadzić I cieszyński 
batalion volkssturmu (Volkssturm-Bataillon „Teschen I”)11. Volkssturm stanowił pospolite ruszenie, 
powołane na mocy dekretu Adolfa Hitlera z 25 września 1944 roku. Członkowie tej formacji – star-
si mężczyźni, niezdolni do służby w jednostkach armii regularnej, a niekiedy także kilkunastoletni 
chłopcy – byli słabo uzbrojeni w broń osobistą różnych wzorów oraz panzerfausty. Praktycznie nie 
posiadali umundurowania, a często nosili tylko opaskę naramienną potwierdzającą przynależność 
do formacji. O batalionie wiadomo niewiele; konkretne informacje przynosi jedynie zeznanie jeń-
ca z tego oddziału, ujętego przez żołnierzy Armii Czerwonej pod Huciskiem 4 lutego 1945 roku. 
Zeznał on, że batalion sformowano 27 grudnia 1944 roku w składzie czterech kompanii: „Orłowa”, 
„Karwina”, „Frysztat” i „Trzyniec”. Z tego trzy kompanie (400 osób) skierowano w styczniu 1945 
roku w rejon Zawoi do ubezpieczania prac fortyfikacyjnych. Żołnierze ci posiadali 225 włoskich 
karabinów, z  którymi częściowo nie potrafili się obchodzić, oraz dwa karabiny maszynowe produkcji 
holenderskiej12. Tak wyposażony batalion miał wartość co najwyżej jako jednostka wartownicza. 
Morale było bardzo słabe, często zdarzały się dezercje13. Pod koniec stycznia 1945 roku żołnierze 
I cieszyńskiego batalionu volkssturmu zostali włączeni jako uzupełnienie do walczącej na odcinku 
Krzeszów – Lubień 320. Dywizji Grenadierów Ludowych gen. mjr. Ludwiga Kirschnera, która w ko-
lejnych dniach cofała się w stronę Żywca14.

10 Nie jest pewne, czy zdążono je zrealizować na tym terenie, niemniej jednak we wspomnieniach Tadeusza 
Mazurkiewicza „Boruty” znajduje się wzmianka o zdobyciu w akcji w Wieprzcu (26 stycznia 1945 roku) 
planów fortyfikacji i pól minowych dotyczących pozycji b1. Por. T. Mazurkiewicz, Moja wojna z Niemcami, 
Warszawa, 1969, s. 110.

11 NARA, sygn. T501 R218, kl. 001069-001070: Gliederung der Sicherungsbrigade z.b.V. VIII (16.1.1945). 
12 Z ogólnego raportu dotyczącego uzbrojenia jednostek volkssturmu na pozycji b1 wiadomo, że żołnierze posiadali 

średnio po 30 szt. amunicji karabinowej i 500 szt. amunicji na karabin maszynowy. NARA, sygn. T501 R218, 
kl. 001065: [Volkssturm] Bewaffung und Munition (17.1.1945).

13 Centralne Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, Podolsk [CAMO FR], sygn. f.292 op.6850 d.634, 
k. 76-78: Razwiedswodka n.35 k 21.00 4.2.45 sztarm 1 gw.

14 Prawdopodobnie z żołnierzami tej formacji starli się żołnierze plutonu terenowego „Dzik” (Grzechynia) oddziału 
AK „Huta-Podgórze”. 25 stycznia 1945 roku w potyczce zginął Ludwik Szpak, dwóch innych żołnierzy AK 
odniosło rany; straty niemieckie nie są znane.

12 stycznia 1945 roku rozpoczęła się sowiecka wielka ofensywa zimowa. Pozbawiony odwo-
dów front niemieckiej Grupy Armii „A” zawalił się jak domek z kart. Już 18 stycznia linia b1 została 
przecięta przez jednostki przeciwnika, co przekreśliło jej rolę jako strategicznej pozycji obronnej. 
W trzeciej dekadzie miesiąca działania wojenne przybliżyły się do rejonu Babiej Góry. Wieczorem 
22 stycznia oddziały grupy szybkiej gen. mjr. Nikołaja Kiriuchina dokonały śmiałego wypadu, prze-
cinając niebronioną pozycję b1 pod Budzowem. Trzy dni później piechota 38 Armii gen. płk. Kiriłła 
Moskalenki opanowała po walce większą część pozycji między Wisłą a Wadowicami, które zdobyto 
26 stycznia. Do 28/29 stycznia Niemcy utrzymywali jeszcze odcinek Sucha – Mszana Dolna, o który 
toczono ciężkie walki. Wraz z wejściem jednostek sowieckich na Podhale (1 Armia Gwardii gen. płk. 
Andrieja Greczki) obrona tego rejonu traciła sens – oddziały niemieckie otrzymały rozkaz wycofa-
nia się na przedpola Żywca i Trsteny15. Przygotowywana przez kilka miesięcy linia obronna rejonie 
w Zawoi nie odegrała żadnej roli w walkach. 

Dnia 29 stycznia 1945 roku do doliny Skawy wkroczyły jednostki sowieckiego 3 Górskiego Kor-
pusu Strzelców gen. Andrieja Wiedienina. Najbardziej nas interesująca spośród z trzech dywizji tego 
korpusu, 318 Górska Dywizja Strzelców gen. mjr. Wasilija Gładkowa, dotarła do Juszczyna, gdzie 
otrzymała rozkaz opanowania doliny Skawicy i kontynuacji natarcia w kierunku Jeleśni. W ciągu na-
stępnego dnia praktycznie bez kontaktu z przeciwnikiem oddziały dywizji zajęły Skawicę i Zawoję, 
dochodząc do Wideł. Gen. Gładkow zdecydował się przerzucić swe wojska przez przełęcz Klekoci-
ny. Głęboki śnieg spowodował, że piechota przekroczyła przełęcz „na lekko”, pozostawiając tabory 
i artylerię w Zawoi. Za przełęczą opanowano przysiółek Bystra i dopiero ok. 1 km przed osiągnię-
ciem doliny Koszarawy napotkano 
na poważny opór Niemców. Walki 
na tym odcinku były bardzo krwawe 
i trwały do 5 lutego. W ciągu tych 
dni w Zawoi-Wełczy rozlokowana 
była część artylerii dywizji, tutaj też 
ewakuowano rannych16. Dopiero 
po zdobyciu przez jednostki 3 GSK 
rejonu Jeleśni front odsunął się na 
tyle, że mieszkańcy wsi w dolinie 
Skawicy mogli myśleć o powrocie do 
normalnego życia.

Na obszarach rolniczych w bar-
dzo krótkim czasie po zakończeniu II 
wojny światowej miejscowa ludność 
rozbierała i likwidowała elementy 
umocnień po to, by móc uprawiać 
bez przeszkód pola. Drewniane ele-
menty były demontowane i niejed-
nokrotnie wykorzystywane do prac 
przy remontach gospodarstw, a oko-
py zasypywano. Natomiast w gó-

15 CAMO FR, sygn. f.292 op.6850 d.633: Żurnał bojewych diejstwij 1-j gwardiejskoj armii za janwar miesiac 1945 
goda, k. 68-89; sygn. f.393 op.9005 d.310: Żurnał bojewych diejstwij 38-j armii za janwar miesiac 1945 goda, k. 47, 
56-59; NARA, sygn. T78 R308 (mikrofilm), kl. 6260008-6260012: Tagesmeldung der H.Gr. Mitte vom 29.1.1945. 

16 A. Greczko, Przez Karpaty, Warszawa, 1971, s. 397-398; W. Gładkow, Atakujet gornostriełkowaja, Moskwa 1972, 
s. 158-163; CAMO FR, f.811 op.1 d.62: Żurnał bojewych diejstwij 3 gorno-striełkowogo charkowskogo korpusa za 
fiewral miesiac 1945 goda, k. 35-40; sygn. f.811 op.1 d.73; k. 20: Opieratiwnaja swodka N.030/OP sztab 3 GSKK 
21.00 30.1.45; k. 21: Opieratiwnaja swodka N.031/OP sztab 3 GSKK 21.00 31.1.45; k. 23: Opieratiwnaja swodka 
N.032/OP sztab 3 GSKK 21.00 1.2.45; k. 26: Opieratiwnaja swodka N.036/OP sztab 3 GSKK 21.00 5.2.45.

Stanowisko wzmocnione typu Kochbunker w rejonie 
osiedla Polanki Piergiesowe. Widoczny otwór strzelniczy 
oraz – za stanowiskiem, z prawej strony – rów dobiegowy  
(fot. T. Urbaniec).

Przekrój przez typowy schron drewniano-ziemny dla sześciu 
żołnierzy (połowa drużyny), umieszczany w obrębie linii fortyfikacji 
polowych, w pobliżu stanowisk ogniowych (Bildheft Neuzeitliches 
Stellungsbau, 1944). 
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rach, gdzie fortyfikacje często wykonane zostały na stokach o bardzo dużym nachyleniu – niewyko-
rzystywanym rolniczo – na znacznych odcinkach pozostawiono je w spokoju, dzięki czemu w formie 
zmienionej wyłącznie przez naturalne procesy przetrwały po dziś dzień. Przez ponad siedemdziesiąt 
lat uległy jedynie spłyceniu, ich profile zostały rozmyte i złagodzone, na skutek naturalnej sukcesji 
pojawiła się roślinność porastająca dziś zarówno dno, jak i przedpiersia okopów.

Przebieg pozycji b1 w dolinach Grzechynki i Skawicy

Mimo że zasadniczo wszystkie niemieckie fortyfikacje z 1944 roku wykazują pewne wspólne, powta-
rzalne cechy, to lokalnie można w nich wyróżnić fragmenty różniące się zarówno typem zastosowa-
nych rozwiązań, jak i samym sposobem prowadzenia umocnień w terenie. Zależy to przede wszystkim 
od ukształtowania powierzchni oraz rozwinięcia, układu i rangi sieci komunikacyjnej. Również w przy-
padku pozycji b1 w Paśmie Jałowieckim można wydzielić kilka różniących się od siebie pododcinków. 

Pozycja b1 przekraczała koryto Skawy w zachodniej części Makowa Podhalańskiego (na wyso-
kości os. Sarnówka i Szczepankówka). Na tym odcinku tworzyły ją dwie przebiegające równolegle 
do siebie (w odległości ok. 200 m) linie rowów strzeleckich wzmocnione kochbunkrami, które co 
kilkaset metrów łączyły rowy dobiegowe. Bezpośrednio za nimi przebiegał rów ppanc., a na granicy 
Suchej [Beskidzkiej] – drugi rów ppanc. Na wysokości os. Szczepankówka linie okopów oddalały się 
od siebie, tworząc punkt oporu, przygotowany do obrony okrężnej i rozbudowany na wschodnim 
ramieniu Ostrej Góry (565 m n.p.m.). W sąsiedztwie dwóch linii rowów strzeleckich, oddalonych 
tutaj o ok. 400 m od siebie, znajdowały się liczne wysunięte stanowiska dla ciężkiej broni piechoty 
(w tym stanowiska z kochbunkrami) oraz schrony drewniano-ziemne dla załogi, umieszczane stan-

dardowo nieco za głównym rowem strzelec-
kim, do którego doprowadzał rów dobiegowy. 

Trzecią, najsilniejszą linię obrony miał stano-
wić zespół schronów i stanowisk żelbetowych. 
Analiza zdjęć lotniczych pozwala stwierdzić, że 
miało tu powstać ok. 10 obiektów połączonych 
systemem rowów. Na pewno ukończono dwa 
z nich: stanowisko okrężne dla karabinu ma-
szynowego (Rinstand 58c) na grzbiecie, w rejo-
nie domów os. Przechyliska, oraz ujęcie wody, 
znajdujące się 300 m na północ. W pobliżu rin-
gstanda widnieją dwa wykopy fundamentowe: 
wykop o wielkości dna ok. 14 x 8 m, niewąt-
pliwie pod schron-garaż dla armaty ppanc. Pak 
40 typu Regelbau 701 (obecnie w wykopie znaj-
duje się staw) oraz drugi, wielkości ok. 8 x 8 m 
– najprawdopodobniej dla schronu piechoty 
typu Regelbau 668. Wykopy te mają głębokość 
4 – 5 m. Te trzy typy obiektów są powszechnie 
spotykane w innych punktach oporu zbudowa-
nych na pozycji b1. W odległości 200 m na pół-
noc znajduje się płytszy (2 m głębokości) wy-
kop, zbliżony rozmiarami do schronu Regelbau 
668. Nie zachowały się natomiast wykopy pod 
trzy dalsze schrony średniej wielkości i prawdo-
podobnie dwa mniejsze. Późniejsza niwelacja 

terenu uniemożliwia stwierdzenie, czy powstały w nich choć fundamenty obiektów. Uzupełnienie 
tych umocnień stanowi rów przeciwpancerny mieszczący się niemalże na wierzchołku Ostrej Góry 
(565 m n.p.m.) pomiędzy osiedlami Przechyliska i Łazy. Mierzy on ok. 300 m długości, w szczególnie 
dobrym stanie zachował się jego południowy fragment. Ma on głębokość ok. 6 m. 

Po przekroczeniu Grzechynki linia umocnień wznosiła się w stronę kulminacji Góry Wicherów-
ka (634 m n.p.m.). Tutaj linia okopów docierała do lasu, który w tej części Pasma Jałowieckiego po-
szatkowany był licznymi zrębami i polanami śródleśnymi. Ze względu na położenie w lesie odcinek 
ten należy do jednych z najlepiej zachowanych fragmentów linii b1. Po osiągnięciu grzbietu pozycja 
zmieniała kierunek o 90 stopni, prowadząc odtąd na południowy zachód, równolegle do doliny 

Elementy budowanego punktu oporu w Grzechyni – interpretacja ze zdjęcia lotniczego, wykonanego 
przez ppor. Mannsa z jednostki Luftbildstaffel 1 na początku września 1944 roku (oprac. P. Sadowski).

Wzmocnione stanowisko karabinu maszynowego 
do obrony okrężnej – Ringstand 58c, zwany też 
„Tobrukiem”. Kilka takich stanowisk miało powstać na 
terenie Grzechyni – ukończono prawdopodobnie jedno, 
zachowane do dzisiaj. Na rycinie wygląd zamaskowanego, 
obsypanego ziemią stanowiska oraz jego przekrój 
(Bildheft Neuzeitliches Stellungsbau, 1944).
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Skawicy. Obie linie biegły tu bardzo blisko siebie (40-260 m) przez Malikowski Groń (760 m n.p.m. – 
tutaj dodatkowy punkt obserwacyjny), w kierunku Zawoi Gołynia. Pomiędzy pierwszą a drugą linią 
okopów znajduje się kilka bardzo dobrze zachowanych dołów po drewniano-ziemnych schronach 
dla drużyny piechoty. Mają one wielkość przeciętnie ok. 5 x 4 m oraz 3 m głębokości. Zachowało się 
też kilkadziesiąt dołów po stanowiskach strzeleckich dla różnych rodzajów uzbrojenia. 

Umocnienia w rejonie Gołyni nie zachowały się, ponieważ zostały zniszczone w celu przywró-
cenia pól uprawnych. Jednak jak wynika ze zdjęć lotniczych z 1944 roku, na dalszym odcinku (aż po 
Wełczoń) następowało wyraźne zwiększenie odległości pomiędzy obiema liniami rowów strzelec-
kich, od 500 m do blisko jednego kilometra. Rowy je łączące zastępują na tym odcinku rzadsze, 
zygzakowate rowy dobiegowe, doprowadzające do okopów od dróg polnych, wykorzystywanych 
jako lokalnie ciągi komunikacyjne. Pierwsza, silniejsza linia umocnień biegła ponad doliną Skawi-
cy, przecinając południowe stoki Urwiska (677 m n.p.m. – punkt obserwacyjny), Lachów Gronia 
(708 m n.p.m.) – Góra Bartyzelowa (618 m n.p.m.), Niedźwiedziarki (719 m n.p.m.), Surmiaków 
Gronia (766 m n.p.m. – na szczycie punkt obserwacyjny) i Jaworówki (789 m n.n.p.m.), biegnąc 
tutaj grzbietem Miśkowców Gronia (728 m n.p.m.). Fortyfikacje na tym odcinku przecinały liczne 
głębokie doliny potoków – dopływów Skawicy. W dolinie największego potoku Kalina oraz doli-
nie potoku Surmiaków drogi nimi prowadzące przecinały krótkie rowy przeciwpancerne. Lokalnie 
występowały tu stanowiska wzmocnione (kochbunkry), których największe zagęszczenie znajdo-
wało się na stoku Miśkowców Gronia, opadającym do doliny Wełczówki. W jej dnie znajdował się 
rów przeciwpancerny długości ok. 100 m, którego relikty widać do dzisiaj. Pozostałości drugiego, 
znacznie dłuższego rowu (ok. 400 m) zachowały się natomiast powyżej os. Jaworskie Dolne, wśród 
zarastających pól. Za doliną Wełczówki pierwsza linia wspina się stromym stokiem Kuklowej Grapy 
na grzbiet Wełczonia; na tym odcinku w lesie umieszczono stanowiska pancerne (MG-Panzernest), 
z których zachowało się jedno, przemieszczone do gospodarstwa stojącego w dnie doliny. 

Druga linia okopów była mniej rozbudowana, za to niemal w całości była ukryta przed obserwacją 
przeciwnika; prawdopodobnie stanowiła rodzaj pozycji tyłowej, przewidzianej jako podstawa kontra-
taku, w razie zajęcia przez przeciwnika pierwszej linii. Zachowała się tylko na niektórych odcinkach. 
Prowadziła mniej więcej równolegle łagodniejszym terenem, przez siodła oddzielające Lachów Groń 
i Surmiaków Groń od głównego grzbietu Pasma Jałowieckiego, następnie przez szczyt Jaworówki 
(789 m n.p.m.), skąd przez os. Jaworskie schodziła do doliny Wełczówki. Na zboczu tej doliny, na 
zachód od os. Barany zachował się 150-metrowy fragment kolejnego rowu ppanc., który prawdo-
podobnie nigdy nie został ukończony. Stąd okopy wspinały się na grzbiet Wełczonia (879 m n.p.m.). 

Na grzbiecie Wełczonia obie linie okopów ponownie biegną bardzo blisko siebie (40–120 m) 
i były połączone gęstą siecią rowów dobiegowych. Znajdowały się tu liczne schrony drewniano-
ziemne i stanowiska ogniowe, w tym także kochbunkry. Oprócz obrony samego grzbietu z Wełczo-
nia można było ryglować podejście przez Czatożę na Przełęcz Jałowiecką (998 m n.p.m.). Ciągłe 
rowy strzeleckie urywają się nagle na południe od Mylnych Młak. Odtąd pozycja b1 ma postać 
nieciągłą, złożona jest z szeregu izolowanych punktów oporu. Na wschodnim ramieniu Magurki 
zachowały się pozostałości sześciu małych punktach punktów oporu, wielkości ok. 60–80 m każdy, 
składających się z 1–3 schronów dla załogi oraz kilku stanowisk strzeleckich. 

Fortyfikacje w dolinie Wełczówki, od Miśkowców Gronia po Wełczoń – interpretacja ze zdjęcia lotniczego 
z początku września 1944 roku (oprac. P. Sadowski).

Staw w dnie wykopu fundamentowego pod schron 
typu Regelbau 701 w nieukończonym punkcie oporu 
na Ostrej Górze w Grzechyni (fot. P. Sadowski). 

Regelbau 701 – schron-garaż dla armaty ppanc. Pak 40 
kal. 75 mm z punktu oporu na wzgórzu 457 w Barwałdzie 
Dolnym. Podobny schron miał być największym z obiektów 
budowanych w Grzechyni. W czasie walki armatę wytaczano 
na stanowisko polowe (fot. P. Sadowski). 
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Na szczycie Kolistego Gronia 
(1123 m n.p.m.), na Hali Kamińskiego 
zachował się duży punkt oporu, któ-
rego przebieg zaznaczają dziś w krajo-
brazie porastające zagłębienia rowów 
młode świerki. Składa się z zewnętrz-
nego obwodu rowów strzeleckich, ze 
stanowiskami ogniowymi, na planie 
wielokąta wielkości ok. 110 x 150 m. 
W ich obrębie znajdują się stanowiska 
strzeleckie. We wnętrzu pierścienia 
mieszczą się dwa prostopadłe rowy 
łącznikowe przecinające się pośrodku 
punktu oporu, ślady jednej dużej oraz 
kilku mniejszych ziemianek. 

Ostatni element pozycji b1 to 
duży punkt oporu na Hali Mędralowej 
(1 169 m n.p.m.). Przecina go granica 
państwowa. Również i on zachowany 
jest w dobrym, czytelnym stanie. Two-
rzy go silnie wydłużony pierścień ro-
wów strzeleckich, ciągnący się wzdłuż 
wierzchowiny po obu stronach ścieżki 
granicznej, na przestrzeni ok. 320 m. 
Ma on szerokość od ok. 80 do 150 m. 
Na zewnątrz pierścienia wysunięte są 
stanowiska ogniowe (najbardziej roz-
budowana od strony Przełęczy Jało-
wieckiej). Wewnątrz pierścienia znaj-
dują krótkie rowy łączące obie jego 
strony okalającego grzbiet rowu oraz 
kilka wykopów – śladów po drewnia-
no-ziemnych schronach.

Fortyfikacje a turystyka

Twierdze, szańce, bunkry, okopy kojarzą się większości osób z działaniami wojennymi, jednak od 
około dwudziestu lat w oparciu o te obiekty rozwija się w Polsce militarna turystyka kulturowa. 
Obiekty obronne, zarówno te pochodzące z okresu średniowiecza, jak i te znacznie młodsze, ce-
chują się wysokimi walorami historyczno-kulturowymi, krajobrazowo-przestrzennymi oraz eduka-
cyjnymi. Są godne odwiedzania, gdyż stanowią nie tylko ciekawostki krajoznawcze, ale także mają 
duży potencjał dydaktyczny.

Znajdujące się w rejonie doliny Skawicy relikty pozycji b1 są z jednej strony stosunkowo dobrze 
zachowane, cechują się sporą różnorodnością oraz ciekawą historią powstania, związaną z przymu-
sową pracą lokalnych społeczności. Ze względów logistycznych i technicznych udostępnieniu dla 
ruchu turystycznego nie może podlegać cały ten odcinek, a jedynie jego fragmenty, szczególnie te 
znajdujące się przy drogach jezdnych, czy przy szlakach pieszych. Są one idealnymi do pokazania 
turystom odwiedzającym tę część Beskidu Żywieckiego. 

W pierwszej kolejności należałoby zadbać o ustawienie starannie opracowanych paneli inter-
pretacyjnych przy istniejących szlakach pieszych, które przechodzą obok reliktów rowów strzelec-
kich: przy Głównym Szlaku Beskidzkim na Mędralowej i przy węźle szlaków na Hali Kamińskiego, 
a ewentualnie także tablicy przy zielonym szlaku na Kolędówki (na grzbiecie nad os. Żywczaki) 
i dwóch przy niebieskim szlaku nad Grzechynią, obok miejsca budowy schronów żelbetowych i przy 
rowie przeciwpancernym. W dolinie Wełczówki można zorganizować przystanek dla turystów zmo-
toryzowanych – na krótkim odcinku oglądać tu można relikty rowu przeciwpancernego, kochbun-
kry oraz – znajdujące się obecnie na prywatnej posesji – stanowisko typu MG-Panzernest, jedno 
z bardzo niewielu zachowanych w kraju17. Można też rozważyć poprowadzenie ścieżki edukacyjnej 
z Mylnych Młak (węzeł szlaków) przez Wełczoń, dolinę Wełczówki i Miśkowców Groń, do szlaku 
zielonego. Na tym odcinku zachowało się bowiem stosunkowo dużo śladów fortyfikacji, charakte-
rystycznych dla pozycji niemieckich budowanych w Generalnym Gubernatorstwie w 1944 roku.

Inną koncepcją, która ma na celu udostępnienie odcinka pozycji b1 w Zawoi dla ruchu tury-
stycznego, jest pomysł budowy ścieżki edukacyjnej w uczęszczanym przez turystów rejonie Hali 
Kamińskiego i Hali Barankowej, gdzie można oprócz śladów umocnień ziemnych zobaczyć pojedyn-
czy kochbunkier. Większość fortyfikacji na tym odcinku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szlaków 
turystycznych, stąd zrodził się pomysł, aby niektóre z nich, po uprzednim przygotowaniu, zostały 
udostępnione dla zwiedzających. Mniej lub bardziej udane realizacje udostępnienia niemieckich 
fortyfikacji polowych z II wojny światowej są znane chociażby z Bochni (przeniesiony z terenu budo-
wy autostrady ringstand na pozycji a2), Piwnicznej (odtworzone fortyfikacje ziemne) czy Kossowej 
(panele z opisami zniszczonych schronów żelbetowych). Wszędzie tam stanowią one lokalne atrak-
cje turystyczne. Niezależnie od przyjętej koncepcji, tego rodzaju prace należy czynić rozważnie, ze 
ścisłym przestrzeganiem instrukcji budowy fortyfikacji polowych oraz należytym poszanowaniem 
historycznej materii. Fragment pozycji polowej zrekonstruowany na potrzeby ruchu turystycznego 
można zlokalizować na odcinku, gdzie nie zachowały się wyraźne ślady umocnień polowych. 

W rejonie Czatoży, Hali Kamińskiego i Hali Barankowej proponuje się połączenie kilku szlaków 
turystycznych w ścieżkę edukacyjną poświęconą historii, przyrodzie i dziedzictwu kulturowemu 

17 Większość stanowisk pancernych MG-Panzernest (jako 1200 kg stali) trafiło na złom w pierwszych latach po 
wojnie, inne zostały przemieszczone w czasie budowy nowych linii obronnych w pierwszych latach istnienia PRL. 
Zachowane stanowisko – pozyskane w 1993 roku z kołobrzeskiej plaży – podziwiać można w Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu. Panzernest z Zawoi jest jednym szerzej znanym zachowanym na terenie Polski takim 
obiektem znajdującym się w terenie; bez wątpienia jest to unikat zasługujący na szczególną ochronę.

Wygląd punktów oporu na południowym skrzydle omawianego 
odcinka pozycji b1 na modelu terenu ze skaningu laserowego 
LiDAR (oprac. P. Sadowski).

Unikatowe stanowisko pancerne dla karabinu maszy-
nowego MG-Panzernest, przemieszczone ze zbocza 
doliny Wełczówki, znajdujące się na terenie prywatnej 
posesji w Zawoi (fot. P. Sadowski). 

Kompletne stanowisko MG-Panzernest eksponowane 
w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu  
(fot. P. Sadowski). 
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związanemu w części z okresem II woj-
ny światowej. Pomysłodawcom utwo-
rzenia ścieżki przyświeca również cel 
edukacyjny. W oparciu o odtworzone 
fragmenty umocnień oraz tablice edu-
kacyjne umieszczone przy ścieżce, jak 
również przygotowanie specjalnego 
przewodnika, możliwe będzie przeka-
zanie wiedzy historycznej w sposób 
atrakcyjny szczególnie dla młodszego 
odbiorcy. Stanie się to alternatywą dla 
szkół, które będą mogły zrealizować lek-
cję historii w terenie. 

Początek proponowanej ścieżki 
usytuowany będzie w Zawoi Paluchów-
ka – w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się 
wiata i parking pod wyciągami narciar-
skimi schodzącymi południowym sto-
kiem Mokrego Kozuba. W tym miejscu planowane jest umieszczenie infrastruktury edukacyjnej 
w postaci plenerowego placu zabaw. Zagospodarowany również zostanie las obok, gdzie powstaną 
stanowiska edukacyjne poświęcone unikalnym walorom przyrodniczym rejonu Babiej Góry. Plano-
wany jest do wykonania również parking. 

Na kolejnym odcinku ścieżki (droga asfaltowa do Zawoi Czatoży) wędrujący nią zobaczą zabyt-
kowe piwniczki i urokliwą dzwonniczkę loretańską. Ze składnicy drewna Lasów Państwowych trasa 
będzie wznosić się podejściem przez las do skrzyżowania ze szlakiem czarnym, którym możliwe 
będzie dojście na Halę Kamińskiego. Po drodze będzie można obejrzeć szereg umocnień ziemnych, 
które zostaną na powierzchni kilkudziesięciu metrów odtworzone do stanu wyjściowego. Na Hali 
Kamińskiego można będzie zobaczyć kolejne fragmenty okopów, stanowiące jednolity punkt oporu 
wykorzystujący strategicznie położenie terenu. Podobny zabieg zastosowano, tworząc ścieżkę dy-
daktyczną w Piwnicznej-Zdroju.

W dalszej części trasa ścieżki prowadzić będzie szlakiem niebieskim, grzbietem Kolistego Gro-
nia, dochodząc po około 40 minutach do Hali Barankowej, gdzie będzie można podziwiać również 
odnowione stanowisko ze schronem betonowym. Nieopodal miejsca, gdzie znajduje się schron, 
można trafić w sezonie wypasowym (maj-koniec września) do bacówki, w której warto spróbować 
oscypka i oczywiście żętycy. Będzie to dodatkowy atut ścieżki, gdyż zwiedzający będą mogli zoba-
czyć wnętrze bacówki i górali przy pracy, którzy podobnie jak kilkaset lat temu do dziś wyrabiają 
w sposób tradycyjny swoje sery. Trasa ścieżki po zejściu z hali prowadzić będzie w dół i po około 
30 minutach doprowadzi do Zawoi Składy, gdzie zakończy się w dogodnym komunikacyjnie miejscu. 

Tak zorganizowaną ścieżkę będzie można przejść w ciągu ok. 3 godzin. Przy dobrej pogodzie 
z trasy będzie można podziwiać panoramy m.in. na masyw Babiej Góry, Pasmo Polic, Pasmo Jało-
wieckie, masyw Pilska oraz Beskid Śląski i Mały. Powstanie ścieżki dydaktycznej przybliży nie tylko 
turystom, ale również mieszkańcom, historię (a w szerszym kontekście – dziedzictwo kulturowe) 
rejonu Babiej Góry oraz jego przyrodę. Będzie to również atrakcyjna alternatywa dla odciążenia 
obleganych szlaków Babiej Góry, szczególnie w okresie weekendów. 

Stanowisko typu Kochbunker oraz – na pierwszym planie 
– porośnięte krzewami relikty rowu przeciwpancernego  
w dolinie Wełczówki (fot. P. Sadowski). 

Krzysztof Miraj
Instytut Nauk Technicznych, Podhalańska Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Dawna eksploatacja torfu na orawskich torfowiskach
Niekdajšia ťažba rašeliny na oravských rašeliniskách

Former peat mining in Orava peat bogs

STRESZCZENIE: Artykuł porusza zagadnienia związane z dawnym, chałupniczym wydobywaniem torfu, 
prowadzonym na torfowiskach na Polskiej Orawie. Tę energetyczną kopalinę eksploatowano ręcznie przy 
wykorzystaniu siły ludzkich mięśni i prostych narzędzi. W artykule omówiono znaczenie torfu dla miejscowych 
rodzin rolniczych i przyczyny jego eksploatacji, wykorzystywane narzędzia i organizację pracy oraz miejsca 
poboru surowca. Terytorialnie ograniczono się do Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, na dnie której wytworzyły się 
torfowiska. Od połowy XIX wieku prowadzono na nich prymitywną eksploatację torfu, który służył głównie jako 
opał w miejscowych gospodarstwach.

ZHRNUTIE: Tento článok sa zaoberáme otázkami týkajúcimi sa niekdajšej domácej ťažby rašeliny na rašeli-
niskách v regióne Poľskej Oravy. Táto energetická surovina sa ťažila ručne s využitím ľudskej sily a jednoduchých 
nástrojov. V článku píšeme o význame rašeliny pre miestne sedliacke rodiny a o dôvodoch jej ťažby, ďalej o po-
užívaných nástrojoch, organizácii práce, ako aj o mieste odberu suroviny. Teritoriálne bola ťažba obmedzená na 
Oravsko-Novotargskú kotlinu, na dne ktorej sa sformovali rašeliniská. Od polovice 19. storočia na nich prebie-
hala primitívna ťažba rašeliny, ktorá sa používala hlavne ako palivo v miestnych hospodárstvach.

ABSTRACT: This article deals with issues related to the former, non-industrial peat mining in peat bogs in the 
Polish Orava region. This energy fossil was mined by hand using the power of human muscles and simple tools. 
The article discusses the importance of peat for local farming families and the reasons for its mining, the tools 
used, the organisation of work and the location of mining the material. In terms of territory, the study was 
restricted to the Orava-Nowy Targ Basin which features peat bogs formed at its bottom. Primitive peat mining 
was carried out therefrom the mid-nineteenth century, and it mainly served as furnace fuel in local farms.

SŁOWA KLUCZOWE: torf, torfowisko, gospodarka chłopska, eksploatacja torfu (węgla), Orawa

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: rašelina, rašelinisko, sedliacke hospodárstvo, ťažba rašeliny (uhlia), Orava

KEYWORDS: peat, peat bog, peasant economy, mining of peat (coal), Orava
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Wprowadzenie

Południowa część obecnej Polskiej Orawy to teren niemal równinny z wysokościami bezwzględnymi 
przekraczającymi 600 m n.p.m. Jest to młodoczwartorzędowy stożek napływowy Czarnego Dunajca 1, 
na którym w ostatnich 9-10 tys. lat wykształciły się torfowiska 2. Wraz z rozwojem stałego osadnictwa 
na tym obszarze, którego początek datuje się na przełom XVI i XVII wieku, zaczęto zagospodarowy-
wać kotlinną część Orawy. Z czasem gospodarka doszła do przedpola trudnodostępnych torfowisk. 
Te postrzegano wówczas jako tereny podmokłe i mało urodzajne. „Głód ziemi” przyczyniał się jednak 
do wykorzystywania różnych powierzchni. Oprócz rolniczej ekspansji w stronę torfowisk, zaczęto też 
użytkować te bagniste ekosystemy górniczo. Pozyskiwano z nich najpierw sfosylizowane pnie drzew, 
które przeznaczano na opał 3, 4, 5, a z czasem zaczęto eksploatować torf. Kopaliną tą nawożono naj-
pierw pola uprawne 6, 7, a od połowy XIX wieku wykorzystywano powszechnie jako opał.

W artykule autor ograniczył się jedynie do opisania ręcznej eksploatacji torfu, który pozyskiwa-
ła powszechnie miejscowa ludność na torfowiskach kotlinnej części Orawy. Ta górnicza działalność 
miała charakter chałupniczy, a opisywany surowiec energetyczny kopali tutejsi chłopi. Ich głównym 
(często jedynym) źródłem utrzymania była wielokierunkowa produkcja rolnicza nastawiona na samo-
zaopatrzenie. Eksploatację torfu – którą w opisywanym regionie nazywano ryciem dorni – traktowa-
no jako sezonowe zajęcie, przynoszące domostwu opał o znacznej kaloryczności. Ten na Orawie był 
i nadal pozostaje ważny, ze względu na długie zimy z niskimi temperaturami powietrza. W południo-
wej, kotlinnej części omawianego regionu odczucie chłodu potęgują jeszcze inwersje termiczne, które 
częściej zachodzą w chłodnym półroczu. Stąd też gromadzenie opału dla mieszkańców Orawy było 
i nadal jest ważnym przedsięwzięciem. Okres grzewczy może tu trwać nawet ponad pól roku.

Artykuł skupia się na historycznej już organizacji eksploatacji torfu na Orawie z uwzględnie-
niem różnych aspektów gospodarczych, przyrodniczych, społecznych i etnograficznych. Znacznie 
mniej miejsca poświecone zostało zagadnieniom geologicznym, hydrologicznym czy ochronie tor-
fowych ekosystemów. Celem artykułu jest bowiem próba przybliżenia czytelnikowi dawnej działal-
ności eksploatacyjnej na torfowiskach na Ziemi Orawskiej, a nie opisywanie torfowisk.

Położenie orawskich torfowisk 

Torfowiska na Polskiej Orawie znajdują się w Chyżnem, Jabłonce i Piekielniku oraz południowym 
skrawku Lipnicy Wielkiej 8. Miejscowości te zajmują zachodnią część powiatu nowotarskiego w  wo-
jewództwie małopolskim. Torfowiska położone są na dnie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, która 
należy do makroregionu Podhala w Zachodnich Karpatach Wewnętrznych 9. 

1 J. Kukulak, Środowisko przyrodnicze, [w:] Kiryk F. (red.), Czarny Dunajec i okolice, Wydawnictwo i Drukarnia 
„Secesja”, Kraków, 1997, s. 13-56.

2 O., Removčíková, P. Tomáň, Przyroda, [w:] Jagnešáková M. (red.), Orawa bez granic – Północno-wschodnia Orawa, 
Oravské Múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Dolný Kubín, 2016, s. 11-33.

3 I. Zejszner, Podróże po Beskidach, Biblioteka Warszawska, 1848, 7, s. 134.
4 W. Jostowa, Materiały do zagadnienia gospodarki chłopskiej w „Borach” orawskich, [w:] Lud, Polskie Towarzystwo 

Ludoznawcze, Wrocław, 1963, s. 503-554.
5 A. Łajczak, Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 

Kraków, 2006, s. 147.
6 J. Łepkowski, J. Jerzmanowski, Ułamek z podróży archeologicznej po Galicyi odbytej w 1849, 

Biblioteka Warszawska, 1850, 3, s. 416-454.
7 A. Łajczak, Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej...
8 Tamże.
9 J. Balon, K. German, J. Kozak, H. Malara, W. Widacki, W. Ziaja, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] J. Warszyńska (red.), 

1995, Karpaty Polskie – Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1995, s. 117-130.

Metody badań

Najważniejszą metodą poznania dawnej eksploatacji torfu na orawskich torfowiskach były rozmowy 
i wywiady. Prowadzono je z przedstawicielami starszego pokolenia, którzy jako młode osoby praco-
wały na torfowiskach przy pozyskiwaniu torfowych cegiełek. Ich robocze zadania polegały głównie 
na przewożeniu i układaniu torfu. Tylko niektóre młode osoby próbowały swych sił przy jego wyko-
pywaniu na podmokłych wyrobiskach. Wymagało to dużej siły i wytrwałości. Przebywając jednak na 
torfowiskach, rozmówcy mieli możliwość bezpośredniego oglądania i poznawania toku prac, które 
odbywały się wokół nich. Osoby te odwoływały się jednak przede wszystkim do swych doświadczeń 
z lat 50. i 60. XX wieku. Czasem tylko wspominali opowieści swych rodziców i dziadków, którzy – we-
dług informatorów – w podobny sposób pozyskiwali torf w poprzednich dekadach.

By lepiej poznać wcześniejszy okres nie zmechanizowanego wydobycia omawianej kopaliny, 
pomocna okazała się literatura. Szczególną wagę przykładano do publikacji poświeconych go-
spodarczemu wykorzystaniu torfowisk. Ziemie Orawy, ze względu na swoje rolnicze funkcje, były 
stopniowo zagospodarowywane przez miejscową ludność. Kwerendę biblioteczną prowadzono też 
w bibliotekach i czytelniach na Polskiej Orawie, w których gromadzona jest literatura regionalna. 
Pewna jej część poświęcona została również torfowiskom Kotliny Orawsko-Nowotarskiej.

Pełniejszy obraz trudności prowadzonych prac na orawskich torfowiskach dała autorowi wizja 
terenowa. Obserwacja dawnych miejsc eksploatacji torfu pozwoliła też lepiej zrozumieć warunki 
i organizację prac na podmokłych obszarach. Oglądając obrzeża i wnętrza współczesnych torfowisk 
oraz poruszając się piechotą po grząskim terenie, dokumentowano także fotograficznie przestrzeń 
pozostałą po dawnej eksploatacji torfu. 

Odwiedzono ponadto Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, w którym 
zgromadzono bogate eksponaty, a wśród nich również narzędzia wykorzystywane w pracy przy po-
zyskiwaniu torfu na orawskich torfowiskach. Interesująco opowiadają o nich i o procesie rycia dorni 
(kopania torfu) przewodnicy skansenu. Pokazują przy tym swoim gościom wysuszone cegiełki torfu, 
które złożone zostały przy zewnętrznej, południowej ścianie chałupy Paś-Filipka.

Cegiełki torfu ułożone pod ścianą chałupy Paś-Filipka w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej 
(fot. K. Miraj 2017)
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się rozpuszczał, i taką substancją na-
wożono grunty orne. Zabiegi te stoso-
wano przede wszystkim w XIX stuleciu, 
kiedy utrzymywał się na Orawie „głód 
ziemi”, a zaplecze nawozowe gospo-
darstw rolnych było ograniczone. Stąd 
też użyźnianie torfem było racjonalnym 
sposobem podnoszenia plonowania na 
niskich klasach górskich gleb. Z czasem 
jednak zaprzestano tych praktyk. Mimo 
to zdarzało się, że pozostające po zimie 
okruchy torfu zagospodarowywano 
dla potrzeb rolniczych, by ich nie mar-
nować. Należy jeszcze wspomnieć, że 
torf ma niskie pH i zakwasza glebę. By 
nadać pokrywie glebowej bardziej obo-
jętny odczyn, trzeba by ją wapnować.

Rys historyczny i przyczyny eksploatacji torfowisk
 
Torfowiska na dnie Kotliny Orawskiej zaczęto eksploatować górniczo w połowie XIX wieku, wtedy 
bowiem ludność zamieszkująca były Komposesorat Orawski została uwłaszczona 25. Część gruntów 
wsi została wydzielona i utworzono na nich wspólnoty urbarialne. Objęły one swym zasięgiem m.in. 
pastwiska, lasy i sąsiadujące z nimi torfowiska. Udziałowcami urbarów zostały wtedy wszystkie 
miejscowe rodziny chłopskie. One też mogły korzystać ze wspólnotowych własności i użytkować 
je razem z innymi członkami. Jedną z form było właśnie eksploatowanie torfu na potrzeby opałowe 
miejscowych orawskich gospodarstw domowych. Torfu bowiem nie można było nadmiernie wydo-
bywać. Mógł on służyć tutejszej ludności, która miała wyłączne prawo eksploatacyjne, ograniczone 
jednak do własnych, rodzinnych potrzeb. Do I wojny światowej pewna cześć torfu była sprzedawa-
na, a nawet wywożona w głąb ówczesnych Austro-Węgier 26. 

Torf na Orawie przeznaczano przede wszystkim na opał. W ten sposób oszczędzano drewno 
w okolicznych lasach, będące dawniej cennym surowcem. Wykorzystywano go m.in. w budownictwie 
i rzemiośle. Odpadki drzewne, chrust, gałęzie a nawet systemy korzeniowe ściętych pni stanowiły 
co prawda opał, ale ich pozyskiwanie w borach na dnie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej było zwykle 
niewielkie ze względu na płytko zalegające lustro wód podziemnych i oszczędną gospodarkę leśną. 
Drewno było cenne, bo wzrastała liczba ludności i rozwijało się budownictwo. Kłody drewna były 
też ważnym surowcem eksportowym, który spławiano Orawą na południe. W takiej sytuacji dorodny 
i zadbany las był zabezpieczeniem rodziny na gorsze czasy. Wszystko to sprawiało, że torfowiska z kil-
kumetrowymi pokładami torfu zaczęto dostrzegać jako miejsca pozyskiwania opału, który dodatkowo 
był bardziej kaloryczny niż drewno.

Pierwszym eksploatowanym górniczo obszarem był Pusty Bór 27, 28. Torfowisko to było łatwo 
dostępne, gdyż znajdowało się w południowo-zachodniej części Jabłonki, w bliskim sąsiedztwie 
zabudowań Lipnicy Wielkiej (Murowanicy). Tereny wokół Pustego Boru wykorzystywano wcześniej 

25 W. Jostowa, Pasterstwo na Polskiej Orawie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław, 
1972, s. 232.

26 A. Łajczak, Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej...
27 Z. Ładygin, 7 dni na Orawie polskiej...
28 A. Madeja, O torfowiskach na Orawie i Podhalu...

Jedno z ostatnich miejsc kopania torfu na torfowisku 
Puścizna Mała w Piekielniku (fot. K. Miraj 2017)

Torf jako materiał opałowy

Torf zaliczany jest do skał osadowych pochodzenia organicznego10. Powstaje on z nagromadzonych 
i obumarłych szczątków roślinnych z torfowiska, rozkładających się bardzo powoli w nawodnionym 
środowisku, do którego nie ma dostępu tlenu11. W ten sposób odkłada się złoże torfowe porastają-
ce na powierzchni żywą nawierzchnią roślin, w skład której wchodzą głównie mchy torfowce12. Po-
trafią one zmagazynować ogromne ilości wody. Warstwa pokładu torfu na orawskich torfowiskach 
dochodzi do kilku metrów, a na Puściźnie Wielkiej nawet do blisko 10 metrów13. Duża miąższość 
omawianego surowca podnosi także jego właściwości technologiczne.

Wysuszony torf składa się więc z częściowo rozłożonych szczątków roślinnych, zawierających 
dużo węgla. Pierwiastek ten stanowi jednak nie więcej niż 60 procent składu omawianego surowca 
energetycznego. Kilkudziesięcioprocentowy udział węgla sprawia, że torf można wykorzystywać jako 
opał. Dolna wartość opałowa torfu wynosi 3200-3600 kcal/kg 14. Stąd też torf wykorzystywała miej-
scowa społeczność do ogrzewania swych domów. Do lat 60. XX wieku były to w większości drewnia-
ne chałupy, w których ciepło zapewniano zimą dla dwóch, najwyżej trzech pomieszczeń. Do takiego 
ogrzewania wystarczył prawie w każdym przypadku jeden piec. W jego palenisku spalano torf, dający 
więcej energii cieplnej niż świerkowe czy sosnowe drewno. Było to szczególnie ważne w zabudowa-
niach wzniesionych w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, w której podczas chłodnego półrocza często 
odnotowuje się silne inwersje temperatury 15 ,16. Jest to też jeden z najzimniejszych regionów południo-
wej Polski 17. Jak podaje Z. Ładygin 18 mrozowe zastoiska w kotlinnej części Orawy mogą trwać ponad 
5 dni, a temperatura może wtedy spaść poniżej -25 stopni Celsjusza. Stąd też zapotrzebowanie na opał 
w orawskich wsiach było i nadal pozostaje duże. Torf w dawnej, autarkicznej gospodarce w omawianym 
regionie podbabiogórskim stanowił więc bardzo dobry i stosunkowo łatwo dostępny materiał opałowy.

Torf w dawnym rolnictwie

Torf na Górnej Orawie wykorzystywano dawniej także do nawożenia miejscowych użytków rol-
nych, zwłaszcza pól ziemniaczanych 19, ale również kapuścianych i buraczanych 20, 21. Takie było 
pierwotne zastosowanie tej kopaliny 22. Wysuszony torf moczono najpierw w gnojówce 23, 24, gdzie 

10 J. Flis, Terminy geograficzne, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1998, s. 238.
11 P. Migoń, S. Grykień, R. Pawlak, M. Sobik, Encyklopedyczny Słownik Szkolny Geografia, Wydawnictwo Europa, 

Wydanie I, Wrocław, 2002, s. 661. 
12 A. Madeja, O torfowiskach na Orawie i Podhalu, [w:] W. Pilarczyk (red.), Orawa, Towarzystwo Przyjaciół Orawy, 

Kraków, 1999, rok XI, nr 37, s. 243-262.
13 M. Baumgart-Kotarba, Rozwój geomorfologiczny Kotliny Orawskiej w warunkach ruchów neotektonicznych, 

Studia Geomorph. Carpatho-Balcanica, 1991-1992, 25-26, s. 3-28. 
14 A. T. Troskolański (red.), Mała encyklopedia techniki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wydanie III 

zmienione i uzupełnione, Warszawa, 1969, s. 1671.
15 J. Balon, K. German, J. Kozak, H. Malara, W. Widacki, W. Ziaja, Regiony fizycznogeograficzne...
16 B, Obrębska-Starklowa, M. Hess, Z. Olecki, J. Trepińska, L. Kowanetz, Klimat, [w:] J. Warszyńska (red.), 

Karpaty Polskie – Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1995,s. 31-47.
17 J. Balon, K. German, J. Kozak, H. Malara, W. Widacki, W. Ziaja, Regiony fizycznogeograficzne...
18 Z. Ładygin, 7 dni na Orawie polskiej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa-Kraków, 1985, s. 72.
19 A. Łajczak, Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej...
20 W. Jostowa, Materiały do zagadnienia gospodarki chłopskiej...
21 M. Grabski, Torfiarstwo, [w:] J. Kociołek (red.), Kalendarz 2003 z informacjami o tradycyjnych zajęciach i zawodach 

mieszkańców okolic Babiej Góry oraz o świętych patronujących tym zajęciom i zawodom, Stowarzyszenie Gmin 
Babiogórskich, Zawoja, 2002, s. 68. 

22 A. Madeja, O torfowiskach na Orawie i Podhalu...
23 Z. Ładygin, 7 dni na Orawie polskiej...
24 A. Madeja, O torfowiskach na Orawie i Podhalu...
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jako użytki rolne, głównie pastwiska, dzięki czemu można było tam łatwo dojechać, co zapewne 
miało duże znaczenie przy podejmowaniu pierwszych prób eksploatacyjnych. 

W niedługim czasie zaczęto również wykorzystywać górniczo torfowiska w sąsiedztwie Borów 
Orawskich, które były bardziej oddalone od zabudowań wsi i położone w trudniejszym, bardziej 
wilgotnym terenie. Eksploatacja odbywała się zawsze odkrywkowo. Miejscowa ludność za każdym 
razem wydobywała torf w obrębie własnych miejscowości, gdzie ustalono nawet strefy, które przy-
dzielono poszczególnym rolom. Każda rodzina rolnicza miała w nich swoje miejsce eksploatacyjne, 
które w opisywanym regionie Podtatrza nazywano potocznie banią. Prace wydobywcze na torfo-
wiskach wykonywało w jednym czasie wiele miejscowych rodzin. Narzucał to tradycyjny rytm życia 
orawskich wsi, który toczył się zgodnie z naturą.

Eksploatacja torfu wzrosła znacząco w II połowie XIX stulecia 29, kiedy to szybko zwiększała się 
liczba ludności przy utrzymującym się na Orawie w tamtym czasie modelu rodzin wielodzietnych. 
Omawiany surowiec energetyczny pozyskiwano powszechnie w Chyżnem, Jabłonce i Piekielniku 
do początku drugiej połowy XX wieku, do kiedy to na Ziemi Orawskiej utrzymywała się gospodarka 
chłopska ze znamionami autarkii. Dopiero uprzemysłowienie i rozwój usług na Podtatrzu stworzyły 
miejsca pracy poza rolnictwem. Konsekwencją tego była nie tylko specjalizacja zawodowa miej-
scowej ludności, ale też jej usamodzielnienie i możliwość nabywania w punktach handlowych po-
trzebnych towarów. Jednym z nich był właśnie opał, którym coraz powszechniej stawał się węgiel 
kamienny. Jego wydobycie znacząco wzrosło w Polsce pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia 30. Moż-
liwość zarobkowania i zakupu węgla kamiennego ograniczała eksploatację torfu na torfowiskach 
Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. W latach 60. XX stulecia zabroniono prawnie eksploatacji omawia-
nego surowca energetycznego na Orawskiej Ziemi, by chronić te cenne przyrodniczo ekosystemy. 
To zahamowało kopanie torfu, ale zdarzało się także, że pozyskiwano go jeszcze sporadycznie przez 
następne kilkanaście lat. Były to jednak pojedyncze przypadki.

Organizacja pracy

Dawne pozyskiwanie torfu odbywało się przeważnie w maju. Etapy prac na torfowiskach i w ich bezpo-
średnim sąsiedztwie trzeba było odpowiednio zaplanować i wykonywać w ustalonym czasie. Miejscowa 
ludność musiała bowiem pogodzić rolnicze obowiązki w polu i zagrodzie z wydobyciem, wysuszeniem 
i transportem torfu do własnej zagrody. Wymagało to dobrej organizacji i zespołowego działania wie-
lu rodzin. Koordynację nad tym przedsięwzięciem obejmowały lokalne wspólnoty urbarialne31,32, które 
były właścicielami gruntów z torfowiskami. Prace na torfowiskach podzielone zostały zawsze na kilka 
etapów. Pierwszym z nich było wyznaczenie miejsc eksploatacji w danym roku. Mieszkańcy każdej roli 
pozyskiwali torf w tzw. własnym sznurze. W nim właśnie każda rodzina miała pewien nieformalnie usta-
lony fragment, na którym kopała torf. Nazywano go w gwarze banią. Przeciętna rodzina na zajęcia te 
przeznaczała zwykle 5-6 dni 33, 34.

Przed przystąpieniem do eksploatacji mieszkańcy danej roli wspólnie kopali rowy odwadniają-
ce, by w ten sposób odprowadzać nadmiar wody z okrajków torfowiska i jego najbliższych okolic. 
W maju, czasem nawet końcem kwietnia, miejscowa ludność przystępowała już do prac eksploata-
cyjnych na skraju kopuł orawskich torfowisk. Każda rodzina pracowała w tym samym, stałym miej-

29 A. Łajczak, Antropogeniczna degradacja Torfowisk Orawsko-Podhalańskich, Czasopismo Geograficzne, 2002, 73, 
1-2, s. 27-61.

30 A. Madeja, O torfowiskach na Orawie i Podhalu...
31 Z. Ładygin, 7 dni na Orawie polskiej...
32 A. Madeja, O torfowiskach na Orawie i Podhalu...
33 W. Jostowa, Materiały do zagadnienia gospodarki chłopskiej...
34 M. Grabski, Torfiarstwo....

scu, w którym zakończyła zajęcie w poprzednim 
roku35,36. Wydobycie rozpoczynano od ściągnię-
cia górnej, nie rozłożonej i słabo shumifikowanej 
warstwy mchów i innych roślin zajmujących ko-
pułę torfowiska. Zebrany tam materiał zrzucano 
pod podstawę ściany eksploatacyjnej 37, 38, 39, co 
pozwalało z jednej strony pozbyć się roślin i słabo 
rozłożonych, małokalorycznych osadów, a z dru-
giej dostarczało materiału do wyścielenia podło-
ża, po którym dochodzono do wyrobiska. Na tak 
przygotowanej podstawie pracował człowiek, 
który rył torf 40. Po zebraniu wierzchniej warstwy 
torfowiska uzyskiwano łatwy dostęp do pożąda-
nej kopaliny. Jej wydobycie rozpoczynano od gór-
nej warstwy pokładu od strony ściany, kierując 
się w dół w pionowym słupie. Gdy docierano do 
ilastego podłoża lub osiągnięto stały poziom wód 
gruntowych, prace eksploatacyjne przechodziły 
w następną warstwę i tym sposobem przesuwa-
no się w głąb kopuły. Wyrobiska miały na ogół nie więcej jak 2-3 metrów wysokości. Różna była 
natomiast szerokość ścian eksploatacyjnych (bani). Przeciętne rodzina dysponowała rozpiętością 
3-4 metrów, tylko nieliczne posiadły 5-6 metrów. Trzeba tu jednak dodać, że rodzin tych było dużo, 
przez co wydobyciem objęto znaczny fragment obrzeży torfowisk.

Pozyskując torf, cięto go w złożu specjalnymi łopatami torfowymi z długim ostrzem. Zajmo-
wali się tym przede wszystkim mężczyźni, którzy wycinali z kopaliny niemal regularne cegiełki. Ich 
dzienna norma wahała się na ogół pomiędzy 1-2 tys. sztuk 41. Eksploatacja odbywała się od strony 
podstawy wyrobiska. W tym miejscu stał człowiek, który operował łopatą torfową do wysokości 
2-2,5 maksymalnie 3 metrów ponad poziom gruntu. Stąd też ściany eksploatacyjne nie były zbyt 
wysokie. Bywało, że starszy i bardziej kaloryczny torf pozostawał pod powierzchnią stałego zwier-
ciadła wody. Praca poniżej lustra wody była utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa ze względu na 
ograniczoną widoczność i duże nasączenie torfu płynem.

Wycięte z torfu kostki miały zwykle 20-35 cm długości, 15-20 cm szerokości i 20-25 cm wy-
sokości. Łatwo więc obliczyć, że zajmowały one najczęściej 6-18 dcm3 objętości. Wielkość kostek 
zależała od miejsca eksploatacji torfu. Większe gabarytowo były cegiełki z młodszych warstw, które 
zalegały płyciej. Głębsze pokłady miały większą gęstość, przez co były cięższe. Wycięte z nich ce-
giełki mniej się rozpadały i były bardziej kaloryczne 42, dlatego też wycinano z nich mniejsze objęto-
ściowo prostopadłościany. Wartość opałową torfu miejscowa ludność rozróżniała po jego barwie.

Cegiełki torfowe były początkowo mocno nasiąknięte wodą, a więc ich waga osiągała najczęściej 
5-8 kg, czasem do 12 kg. Ten ciężar przekraczały jednak tylko nieliczne sztuki, gdyż cegiełki te należało 
przenosić, co przy dużej masie było nieporęczne. Wysuszone kostki ważyły natomiast na ogół 1-2 kg, 
tylko nieliczne przekraczały 2,5 kg. Niemal regularne cegiełki natychmiast przenoszono lub przewo-

35 W. Jostowa, Materiały do zagadnienia gospodarki chłopskiej...
36 M. Grabski, Torfiarstwo....
37 W. Jostowa, Materiały do zagadnienia gospodarki chłopskiej...
38 M. Grabski, Torfiarstwo....
39 A. Łajczak, Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej...
40 W. Jostowa, Materiały do zagadnienia gospodarki chłopskiej...
41 Tamże.
42 Tamże

Wysuszone cegiełki torfu z widoczną zmumifikowaną 
roślinnością w Orawskim Parku Etnograficznym 
w Zubrzycy Górnej (fot. K. Miraj 2017)
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żono specjalnymi taczkami na przedpole torfowiska. Tam układano je najpierw równolegle do siebie 
na bokach, by nie stykały się ze sobą i ociekały z wody 43. Po lekkim przeschnięciu ustawiano z nich 
niewielkie piramidowe kopce, w których schły przez kilka bądź kilkanaście tygodni. Stawiano je więc tak, 
by torf szybko się osuszał, a powierzchnia zajęta pod ten proces nie była zbyt obszerna. Tym zajmowały 
się zwykle kobiety i dzieci44. Trzeba tu dodać, że prawie każda rodzina pozyskiwała ten energetyczny 
surowiec, a prace wykonywane były w jednym czasie. Stąd też 4-6 cegiełek torfu stawiono na podłożu 
na krótkich kantach lekko nachylone ku sobie, by stykały się wzajemnie na wierzchu takiego niewyso-
kiego kopca. Na nich często układano jeszcze dodatkową jedną, sporadycznie dwie cegiełki kopaliny. 
Powszechnie też obracano je po pewnym czasie, by dolne, przyziemne warstwy prostopadłościanów 
mogły schnąc nieco wyżej (obrót o 180 stopni). Po przeschnięciu torf układano w większe pryzmy.

Wysuszone na pograniczu torfowisk, lasów i użytków rolnych cegiełki torfu były przewożone 
latem po sianokosach do domostw rolników. W pracach tych uczestniczyli przede wszystkim męż-
czyźni, którzy powozili końmi i ładowali na przedpolu torfowisk towar na swe wozy. Ich ładowność 
nie była jednak duża, dlatego też należało wykonać kilka kursów pomiędzy zagrodą a Borami Oraw-
skimi. Przywiezione do domu cegiełki wysuszonego torfu układano zazwyczaj pod strzechą, gdzie 
były składowane. Taki sposób magazynowania przyczyniał się nie tylko do ciągłego przesuszania 
opału, ale także do ocieplania drewnianych domów w chłodnym półroczu 45. 

Zdarzało się, że rolnicy z danej roli wybierali się wspólnie do lasu i w sąsiedztwo torfowisk, by 
razem remontować drogi dojazdowe. Ich stan był bardzo różny, zwłaszcza w miejscach, gdzie płytko 
podsiąkała woda gruntowa. Zły stan duktów wynikał też z częstego ich użytkowania i przewożenia 
po nich drewna, torfu a nawet płodów rolnych zebranych na śródleśnych polanach w Borach Oraw-
skich. Zespołowo kopano również większe rowy odwadniające torfowiska 46, którymi odprowadzo-
no wodę utrudniającą prace eksploatacyjne i transportowe.

43 Tamże
44 Tamże
45 A. Madeja, O torfowiskach na Orawie i Podhalu...
46 W. Jostowa, Materiały do zagadnienia gospodarki chłopskiej...

Narzędzia pracy

Wieloletnie, cykliczne pozyskiwanie torfu w  nie-
łatwych warunkach środowiska sprawiło, że miej-
scowa ludność wytworzyła specyficzne narzędzia 
pracy. Dla ludzi poruszających się stale w środowi-
sku wodno-błotnym, sprzęt musiał być lekki, prak-
tyczny i ergonomiczny. Przy jego powstaniu wy-
korzystywano przede wszystkim drewno i metal. 
Narzędzia i sprzęty wyrabiali lokalni rzemieślnicy, 
głównie kowale, ale też sami rolnicy, którzy zajmo-
wali się eksploatacją torfu.

Przy kopaniu torfu najważniejszym narzę-
dziem była łopata torfowa zwana na Orawie ry-
lem, rywackom lub ryjackom. Kształtem podobna 
jest ona do wydłużonego i prostego szpadla. Me-
talową część kuto z twardej resorowej blachy47, 
która liczyła zwykle ok. 25 cm długości i zakończo-
na była szpiczasto-owalnym i mocno zaostrzonym 
długim ostrzem, którym przecinano torf. Łopata 
ta umożliwiała również cięcie swym kilkudziesię-
ciocentymetrowym kantem, bowiem zaostrzone 
były również jej boki. Prawie corocznie ryle były 
ostrzone. Tym zajmowali się na ogół kowale.

Do transportu wilgotnych cegiełek torfu od ściany eksploatacyjnej do miejsca ich suszenia uży-
wano wózków dwukołowych, nazywanych w opisywanym regionie taligami, talagami lub biydom48. 
Pojazdy te zbudowane były niemal w całości z drewna i swym kształtem przypominały większą 
taczkę z mocno prześwitującymi ścianami i dnem. To ułatwiało przewóz mokrego torfu, bowiem 
zgromadzona w kopalinie woda ociekała pod wpływem siły grawitacji. Taligi pozwalały też na prze-
wóz większej ilości torfu, a przez to oszczędzały czas pracujących ludzi. Potrzebny był jednak więk-
szy wysiłek człowieka, który ciągnął lub pchał załadowany pojazd.

Torfowe cegiełki przewożono również na obrzeża torfowisk na tragacach. Były to drewniane 
jednokołowe taczki z płaskim blatem, które od przodu ograniczała pionowa belka49. Sprzęty te po-
wszechnie wykorzystywane były podczas produkcji cegły, jednak znalazły też zastosowanie przy 
eksploatacji torfu. Miejscowa ludność zabierała je do pracy na torfowisku, bo transport nasiąknię-
tych wodą cegiełek na małej platformie tragacu był łatwiejszy i lżejszy niż na talidze. 

Wykorzystywanym na polu eksploatacyjnym narzędziem był też skopowac, nazywany w nie-
których wsiach orawskich skopowackom. Narzędzie to służyło na Orawskiej Ziemi do ściągania 
obornika z wozu lub sań50. Skopowac wygląda jak widły z zagiętymi pod kątem prostym zębami. Na 
torfowisku wykorzystywano go do przyciągania cegiełek torfowych w wyznaczone miejsce. Było 
to szczególnie pomocne w przypadku, gdy torfowy prostopadłościan trzeba było przewlec 1-2 me-
trów po wodzie. Człowiek mógł wówczas stać na suchym podłożu i przyciągnąć do siebie kopalinę, 
którą następnie transportował na plac przeznaczony do suszenia. Skopowace miały różną długość 
styliska, co przedłużało zasięg ich pracy. Dłuższe (tj. dwu- i trzymetrowe) narzędzia sprzyjały ścią-

47 J. Kąś, Słownik gwary orawskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2011, t. 1 i 2.
48 Tamże
49 Tamże
50 Tamże

Cegiełki torfu ułożone pod ścianą jednego z domów w Jabłonce (fot. K. Miraj 2017)

Tragac i ryl w zbiorach Orawskiego Parku Etnogra-
ficznego w Zubrzycy Górnej (fot. K. Miraj 2017)
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ganiu cegiełek z dalszych odległości, jednak były mniej ergonomiczne od tych, które liczyły 1-1,5 
metra. Czasami rodzina zabierała do eksploatacji 2 sztuki tych narzędzi, które dobierano podczas 
pracy w zależności od potrzeb. Skopowace wykorzystywano częściej w końcowej fazie eksploatacji, 
kiedy ściana eksploatacyjna była już przesunięta w głąb kopuły torfowiska o 1-2 m w stosunku do 
pierwszego dnia kopania. Wówczas na przestrzeni tej często zalegała woda, a jej przedpole usłane 
było warstwą ściągniętą z wierzchniej powierzchni torfowiska.

Niebezpieczeństwa podczas pracy 

Praca na obszarach torfowiskowych była trudna, męcząca i niebezpieczna. Zagrożeń było wiele. 
Eksploatacja torfu na dwu- lub trzymetrowej ścianie niosła za sobą obawę osunięcia się wierzch-
nich warstw. Dochodziło do tego wtedy, kiedy podbierano niszę w dolnej części pola eksploatacyj-
nego. Głębsze warstwy torfu są bowiem silniej zmumifikowane, twardsze i zawierają więcej węgla, 
a co za tym idzie – były bardziej pożądane ze względu na większą kaloryczność wysuszonego torfu.

Prace na torfowisku i w jego bliskim sąsiedztwie odbywały się na terenie z wysokim poziomem 
zalegania wód gruntowych. W wielu miejscach zwierciadło wody sięgało do powierzchni ziemi, 
a nawet tworzyło mniejsze lub większe zbiorniki. Mimo iż były one na ogół płytkie, to jednak ich 
dno zbudowane było z iłów, glin i żwirów, które pod wpływem ciężaru łatwo się uginały i zapadały. 
Przejście lub przejazd przez taką wodną przeszkodę wymagało nie tylko więcej energii, ale mogło 
też spowodować utknięcie człowieka lub koni. Dlatego też na terenach eksploatacyjnych i zaba-
gnionych zachodziła konieczność budowania dróg dojazdowych, a to wymagało pracy zespołowej. 

Pewną obawą dla osób pracujących na terenie Borów Orawskich były też żyjące tam węże, 
zwłaszcza żmije. Te jadowite gady można było spotkać w każdym miejscu. Nierzadkie były przypad-
ki, kiedy w trakcie wycinania cegiełek na ścianie eksploatacyjnej węże wypełzały z górnych warstw 
torfowiska. Bywało też i tak, że w bliskie sąsiedztwo pracujących u podstawy dwu, trzymetrowej 
ściany spadały z wyższych partii jadowite żmije. Zdarzało się również, że gady były przypadkowo 
ładowane z cegiełkami wysuszonego torfu na wozy.

Miejsca eksploatacji torfu na Orawie

Najstarszym miejscem poboru torfu na terenie Polskiej Orawy jest – jak już wyżej wspomniano 
– torfowisko Pusty Bór 51, 52 w południowo-zachodniej części Jabłonki. Kopalinę na tym obszarze 
wydobywano po stronie południowo-wschodniej i południowo-zachodniej 53, gdyż od tych stron 
można tam było najszybciej dojechać od zabudowań Jabłonki. Przeciwległy obszar – tj. zachodnie 
i północno-zachodnie obrzeże Pustego Boru – znajduje się bowiem w sąsiedztwie Lipnicy Wielkiej. 
Pusty Bór jest własnością wspólnoty urbarialnej z Jabłonki. Jej udziałowcy mieli dawniej prawo 
rycia dorni na gruntach Urbaru.

Własnością urbarialną jest też Jasiowska Puścizna, która znajduje się w południowym skraw-
ku Jabłonki, tuż przy granicy z Chyżnem. Wsie te rozgranicza tam nurt potoku Chyżnik. Torf w tym 
rejonie Orawy pozyskiwali mieszkańcy Jabłonki i Chyżnego54. Jasiowska Puścizna eksploatowana 
była głównie od strony północno-zachodniej i południowo-zachodniej, a jej północne i wschodnie 
sąsiedztwo stanowiły bory sosnowo-świerkowe. W. Jostowa55 podaje, że pozyskiwanie torfu na oma-
wianym tu torfowisku zakończyło się w 1955 roku, jednak kopanie tej energetycznej kopaliny na Ja-

51 Z. Ładygin, 7 dni na Orawie polskiej
52 A. Madeja, O torfowiskach na Orawie i Podhalu...
53 A. Łajczak, Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej...
54 Tamże
55 W. Jostowa, Materiały do zagadnienia gospodarki chłopskiej...

siowskiej Puściznie miało miejsce jeszcze w latach 70. XX wieku, co czynili nieliczni mieszkańcy z po-
łudniowych części Jabłonki. 

Mieszkańcy Chyżnego pozyskiwali także torf na torfowisku Niżnie Bory56. Obszar ten znajduje 
się we wschodniej części Chyżnego, w bliskim sąsiedztwie polsko-słowackiego pogranicza. Torfo-
wisko Niżne Bory – nazywane także Pustać Chyżne – otoczone jest lasami i eksploatowane było na 
całej powierzchni57. Pierwsze próby kopania torfu odbyły się tu prawdopodobnie od strony północ-
no-zachodniej i zachodniej, ze względu na najkrótszą odległość od zabudowań wsi.

Torfowisko Puścizna Wielka jest największym kompleksem i zajmuje około 500 ha 58, 59. Było ono 
eksploatowane od strony północnej i zachodniej przez mieszkańców Piekielnika i Jabłonki60. Obydwie 
wsie rozdziela granica poprowadzona niemal w linii prostej przez opisywane torfowisko. Miejsca bar-
dziej dostępne i wykorzystywane do kopania torfu miały też swoje własne nazwy geograficzne. Dla 
przykładu cześć pól eksploatacyjnych od strony Jabłonki nosiła nazwy Piyrogowski Potok, Wronów-
ka. Z kolei w sąsiednim Piekielniku używano toponimu Wysranka do północnych fragmentów Puści-
zny Wielkiej. Wszystkie te nazwy geograficzne funkcjonują do dzisiaj. Wschodnie, południowe i połu-
dniowo-zachodnie sąsiedztwo Puścizny Wielkiej było i nadal pozostaje porośnięte lasami. Dostęp od 
południowych i środkowych części złoża ograniczała również większa odległość od sieci osadniczej 
Piekielnika i Jabłonki oraz sąsiedztwo historycznej granicy między Galicją a Austro-Węgrami, oddzie-
lała ona bowiem Górną Orawę od Podhala. Warto tu jeszcze dodać, że w południowym fragmencie 
Puścizny Wielkiej od 1950 roku torf eksploatuje przemysłowo zakład torfowy61.

Na Puściznie Małej w południowej części Piekielnika torf pozyskiwano od strony wschodniej, 
północnej i zachodniej62. Omawiany surowiec energetyczny kopano tam intensywnie w drugiej po-
łowie XX wieku. Według A. Łajczaka63 torf na tym torfowisku wydobywano metodą chałupniczą 

56 A. Madeja, O torfowiskach na Orawie i Podhalu...
57 A. Łajczak, Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej...
58 B. Twarogowa, Torfowiska w Sudetach i Karpatach Polskich, Wydawnictwo PTTK „Kraj” Warszawa-Kraków, 

1986, s. 24.
59 A. Madeja, O torfowiskach na Orawie i Podhalu...
60 A. Łajczak, Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej...
61 J. Kukulak, Środowisko przyrodnicze...
62 A. Łajczak, Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej...
63 Tamże. 

Dawne miejsca eksploatacyjne na torfowisku 
Puścizna Mała w Piekielniku (fot. K. Miraj 2017)

Dawne miejsce suszenia cegiełek torfu w sąsiedztwie 
torfowiska Jasiowska Puścizna w Jabłonce  
(fot. K. Miraj 2009)
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jeszcze na przełomie XX i XXI stulecia, a w 2000 roku istniało 13 miejsc eksploatacji. Stąd też na 
obrzeżach Puścizny Małej widać kilkumetrowej wysokości skarpę, która jest pozostałością po ko-
paniu torfu.

W Lipnicy Wielkiej torf pozyskiwano na torfowisku Janowiackie64 i wybierano go tam tylko 
w jednym miejscu. Ten podmokły obszar znajduje się w południowym fragmencie Lipnicy Wielkiej, 
tuż obok Zbiornika Orawskiego, którego wody pochłonęły południową cześć torfowiska Janowiac-
kiego65.

Zakończenie

Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej pełnią wiele funkcji, m.in. gromadzą ogromne ilości czy-
stej wody, regulują jej obieg w przyrodzie, pochłaniają zanieczyszczenia powietrza (w tym dwutle-
nek węgla) – przez co oczyszczają atmosferę, są miejscem bytowania rzadkich i cennych gatunków 
roślin oraz akumulują węgiel w pokładach torfu. Torf ma wiele zastosowań i to nie tylko w energe-
tyce, ale też powszechnie w medycynie i ogrodnictwie. Wykorzystuje się go również w innych dzia-
łach gospodarki człowieka, na przykład w Szkocji wznosi się z niego nawet domy, a wypływająca 
z torfowisk woda używana jest przy produkcji whisky.

W gospodarstwach znajdujących się w kotlinnej części Orawy torf odgrywał dawniej ważną 
rolę jako surowiec energetyczny. By go pozyskać, miejscowa ludność ciężko pracowała na zaba-
gnionym terenie, czasem nawet kilka kilometrów od swych domów. Podejmując się zajęcia w takim 
miejscu, trzeba było się liczyć z wykonywaniem swych obowiązków w płytkiej wodzie, która stale 
się sączyła z torfowisk. Taka ciecz miała jednak właściwości zdrowotne. Borowiny bowiem korzyst-
nie wpływają na układ kostno-stawowy.

Wspólna praca sąsiadów przy kopaniu torfu w bagnistym środowisku wzmacniała też inte-
grację lokalnej społeczności. Po wykonaniu swoich obowiązków rozmawiano, żartowano i razem 
wracano do swych domostw we wsi. Każdy odczuwał poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za 
współtowarzyszy. Nikt też nie odmawiał pomocy potrzebującemu. Można więc twierdzić, że poza 
efektami materialnymi lokalna społeczność czerpała również inne korzyści z pracy eksploatacyjnej 
na torfowiskach – kształtowały się pożądane społecznie postawy i pielęgnowano rodzimą kulturę 
orawską.

64 Tamże.
65 Tamże. 
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Rozwój i formowanie żwirowych łach korytowych: 
potok Jałowiecki u podnóża Babiej Góry, Karpaty 
Vývoj a formovanie štrkových ramien korýt: Jałowiecki potok  
na úpätí Babej hory, Karpaty 

Development and formation of gravel point bars in river beds:  
Jałowiecki stream at the foot of Babia Góra, Carpathian Mountains 

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono konieczność zainteresowania inżynierów hydrotechników procesami 
fluwialnymi w rzekach i potokach górskich pod kątem ich przyszłej pracy zarówno utrzymania koryt rzecznych, 
jak i ich rehabilitacji. W szczególności pokazano formy korytowe potoku żwirodennego z nadzieją uczulenia 
środowiska hydrotechnicznego na te struktury aluwialne. Jako przykład pracy terenowej pokazano wyniki 
badań nad powstawaniem, zmianami składu granulometrycznego i struktury łach żwirowych w korycie potoku 
górskiego będącego w stanie naturalnym. Odcinek objęty pomiarami o długości ok. 1,1 km leży w górnym 
odcinku Potoku Jałowieckiego w miejscowości Zawoja, tuż poniżej granicy Babiogórskiego Parku Narodowego. 

ZHRNUTIE: V práci prezentujeme nevyhnutnosť záujmu inžinierov v oblasti hydrotechniky o riečne procesy 
v riekach a horských potokoch z hľadiska ich budúcej práce v súvislosti s udržiavaním korýt riek, ako aj ich 
rehabilitáciou. Podrobne sú popísané formy koryta potoka so štrkovým dnom s cieľom upriamiť pozornosť 
hydrotechnického prostredia na tieto aluviálne štruktúry. Ako príklad práce v teréne ukazujeme výsledky 
výskumu formovania, zmien granulometrického zloženia a štruktúry štrkových ramien v koryte horských 
potokov v prirodzenom stave. Úsek s dĺžkou cca 1,1 km sa nachádza v hornom úseku Jałowieckého potoka 
v obci Zawoja, hneď pod hranicou Národného parku Babia hora. 

ABSTRACT: The paper presents the need for hydro-power engineers to become interested in fluvial processes 
in rivers and mountain streams in terms of their future work, both withregard to river bedmaintenance and 
rehabilitation. The depiction particularly refers to river bed forms of a gravel-bed stream, with the hope of 
sensitising members of hydro-technical milieuto these alluvial structures. As an example of field work, the paper 
presents the results of research on the formation and changes in the granulometric composition and structure 
of gravel point bars in the river bed of a mountain stream in the natural state. The 1.1 km long section analysed 
lies in the upper section of the Jałowiecki stream in Zawoja, just below the border of the Babia Góra National 
Park. 

SŁOWA KLUCZOWE: łachy korytowe, potok górski, żwir, procesy fluwialne 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: ramená koryta, horský potok, štrk, riečne procesy
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Wprowadzenie

W ostatnich latach słyszy się często o złych nawykach inżynierów hydrotechników przy projekto-
waniu regulacji rzek. Jednocześnie mówi się także o renaturyzacji potoków górskich oraz wresz-
cie o potrzebie dialogu pomiędzy przyrodnikami, ekologami i inżynierami. Dialog ten, niestety, 
będzie możliwy dopiero wtedy, jeżeli inżynierowie projektanci, a także osoby odpowiedzialne 
za zatwierdzanie projektów do realizacji, zdobędą podstawową wiedzę z zakresu geomorfolo-
gii fluwialnej. Dopiero na bazie uzyskanej wiedzy możliwe będzie zrozumienie skomplikowanych 
procesów, jakie zachodzą w zlewni rzecznej i w samym korycie cieku. Wiedzę geomorfologiczną 
należy połączyć z wiedzą o zależnościach hydraulicznych i hydrologicznych oraz morfologicznych 
i granulometrycznych i dopiero tak rozumiane stanowisko interdyscyplinarne ma szanse wywrzeć 
skutek na prawidłowo przeprowadzony projekt regulacyjny, zawierający w sobie aspekty ekolo-
giczne i techniczne. 

Potoki górskie, jako najwrażliwsze ze wszystkich cieków powierzchniowych na ingerencję 
człowieka, są najszybciej narażone na zniszczenie. Inżynierowie w Polsce, regulując tego typu 
cieki, stawiają sobie za główny cel przepuszczenie wód powodziowych. Przy obliczeniach hy-
draulicznych uwzględnia się współczynniki szorstkości związane głównie z ziarnem materia-
łu budującego dno strumienia, nie zważając na budowę geomorfologiczną cieku. Owszem, dla 
małych przepływów, gdzie w rzece górskiej mamy do czynienia z napełnieniami rzędu kilku do 
kilkunastu centymetrów, tego typu rozumowanie jest słuszne. Niestety, dla przepływów ekstre-
malnych używanie do obliczeń współczynników szorstkości związanych z wielkością ziaren jest 
nieprawidłowe. Prowadzi do tworzenia podczas procesu projektowego regulowania rzeki koryta 
trapezowego lub o podobnym kształcie, w którym w przyszłości nie ma najmniejszej szansy na 
bogate życie biologiczne, takie jak sprzed regulacji. Sytuacja zmienia się diametralnie, jeśli projek-
tant uwzględni naturalny stan potoku górskiego. Przede wszystkim formy korytowe dna potoku, 
które to właśnie przy dużych przepływach stanowią (między innymi) o szorstkości hydraulicznej1. 
Oczywiście, uwzględnienie form korytowych wpłynie w znacznej mierze na podniesienie niwelety 
ewentualnych ubezpieczeń brzegowych (formy korytowe potoku górskiego mają wielkość rzędu 
kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów), lecz z drugiej strony uwzględnienie form korytowych 
zapewni pozostawienie koryta potoku w stanie bliskim stanowi naturalnemu. Uwzględnienie przy 
projektowaniu form korytowych oraz szeroko rozumiana „naturalna regulacja” cieków górskich 
jest nowością nie tylko w Polsce, ale i za granicami naszego kraju. Wystarczy wspomnieć choćby 
Stany Zjednoczone, gdzie z problemem regulacji naturalnej inżynierowie na serio zaczęli liczyć się 
dopiero przed około 10 laty2.

Uwzględnienie form korytowych w obliczeniach hydrotechnicznych poprzez współczyn-
niki oporu i szorstkości wydaje się być kluczem do nowoczesnego projektowania. Zachowanie 
w rzece górskiej sekwencji bystrzyków i przegłębień zapewnia prawidłowy rozwój narybku po-
przez zachowanie miejsc na składanie ikry, nie niszcząc tym samym naturalnych kryjówek dla 
ryb. Istnienie przegłębień i bystrzyków jest kolejnym warunkiem prawidłowej regulacji naturalnej. 
Nomenklatura to kolejny punkt na drodze porozumienia pomiędzy ekologami, geomorfologami 
a inżynierami. 

Materiał transportowany przez cieki może być trwale akumulowany w odbiornikach (jeziora, 
morza, oceany) lub okresowo deponowany w korycie. Depozycja występuje wówczas, gdy obcią-
żenie cieku rumowiskiem jest za duże w stosunku do jego siły transportowej i może przebiegać 

1 A. Radecki-Pawlik, Hydromorfologia rzek i potoków górskich. UR Kraków 2104, s. 289.
2 D. Duff, Parametry techniczne potoków pstrągowych i ich praktyczna realizacja oparta o współpracę 

z organizacjami społecznymi. Referat wygłoszony w IIiGW PK w Krakowie, 1999.

(według Klimaszewskiego3) jako: sedymentacja, czyli powolne opadanie i osiadanie na dnie cieku 
drobnych ziaren rumowiska; akrecja polegająca na stopniowym zwalnianiu procesu wleczenia aż do 
stabilizacji ziaren, spowodowanego ukształtowaniem dna i charakterem osadu (zwiększone tarcie). 
W wyniku akrecji powstaje imbrykacja, czyli dachówkowe ułożenie otoczaków; inkursja, w wyniku 
której materiał staczający się po dnie gromadzi się i stabilizuje w zagłębieniach, głównie pomiędzy 
większymi okruchami.

Proces depozycji zależy od wielkości, ciężaru właściwego i kształtu ziaren, prędkości i przepły-
wu wody, spadku i ukształtowania dna, występujących przeszkód naturalnych i sztucznych. W mia-
rę zmniejszania się siły nośnej cieku w jego korycie stopniowo odkłada się rumowisko. Mamy więc 
do czynienia z sortowaniem rumowiska. Proces ten zachodzi w przypadku powolnego zmniejszania 
się prędkości przepływu wody. Najpierw odkładają się największe frakcje – głazy, a następnie coraz 
drobniejsze4. Dlatego w odkładanym materiale możemy wyróżnić warstwowanie (warstwy żwirów, 
piasków, mułów), w obrębie warstw zaznacza się uławicenie, a w obrębie ławic laminacja lub war-
stewkowanie. W przypadku, gdy następuje gwałtowny spadek prędkości, a co za tym idzie zdolno-
ści transportowej cieku, następuje stabilizacja ładunku bez przesortowania.

W określonych warunkach hydraulicznych, po przekroczeniu krytycznych naprężeń stycz-
nych na dno, cieki zaczynają transportować materiał denny. Jednak nie jest to proces ciągły 
- rozpoczyna się bowiem po przekroczeniu naprężeń granicznych dla poszczególnych frakcji5. 
Jest on ściśle powiązany z warunkami przepływu wody w cieku, zależy więc od warunków kli-
matycznych w zlewni, a w głównej mierze od opadu. Opady powodują zwiększenie przepływu 
w rzece, co z kolei powoduje wezbranie czyli podniesienie poziomu wody i w konsekwencji 
zwiększenie wartości naprężeń stycznych do wartości, w których parametr Schieldsa przekroczy 
wartość krytyczną. 

W miarę przemieszczania się z biegiem cieku materiał denny jest stopniowo sortowany i roz-
drabniany6. Depozycja tego materiału w korytach potoków górskich prowadzi do formowania się 
łach, takich jak: łachy boczne, łachy śródkorytowe, łachy naprzemianległe, powstałe przed i za prze-
szkodami (naturalnymi lub sztucznymi), łachy nieregularne czy łachy roztokowe7. W rzece górskiej 
można wyróżnić następujące typy łach8: (ryc. 1):

3 M. Klimaszewski, Geomorfologia, PWN, Warszawa, 1994, s. 280.
4 P. A. Carling, M. S. Glaister M.S. , Rapid deposition of sand and gravel mixtures downstream of a negative step: 

the role of matrix-infilling and particle-overpassing in the process of bar-front accretion, Journal of the Geological 
Society, London, 1987, 144, s. 543–551.

5 P. D. Komar, Selective gravel entraintment and the empirical evaluation flow competence, Sedimentology 1987, 34, 
s. 1165-1176; P. D. Komar, Selective grain entraintment by current from a bed of mixed sizes: A reanalysis, Journal 
of Sedimentary Petrology, 1987, 57, s. 203-211.

6 J. R. L. Allen J.R.L., Fizyczne procesy sedymentacji. PWN, Warszawa, 1977, s. 288. 
7 M. Church, D. Jones, Channel Bars in Gravel-Bed Rivers, [w:] Gravel-bed Rivers, red. 
 R. D. Hey, J. C. Bathurst and C. R. Thorne, John Wiley & Sons Ltd., 1982, s. 291-325; 
 E. A. Keller, W. N. Melhorn, Rhythmic spacing and origin of pools and riffles, Geological Society of America Bulletin, 

1978, 89, s. 723-730; B. C. Mc Donald, J. Banerjee, Sediments and Bed Forms on a Braided Outwash Plain, 
Canadian Journal of Earth Sciences, 1971, 8, s. 1282-1301; M. A. Hassan, J. Reid, The influence of microform 
bed roughness elements on flow and sediment transport in gravel bed rivers, Earth surface processes and landforms. 
John Wiley & Sons, Ltd., 1990, 15, s. 739-750; R. dal Cin, P. Clusters, Their origin and utilization in the study of 
palaeocurrents, Sedimentary Geology, Amsterdam, 1968, 2, s. 233-241; I. P. Martini, Gravelly flood deposits of 
Irvine Creek, Ontario, Canada. Sedimentology 1977, 24, s. 603-622; J. A. Milne, Bed forms and bend-arc spacings 
of some coarse-bedload channels in upland Britain, Earth Surface processes and landforms, 1982, 7, s. 227-240; 
P. D. Komar, Selective gravel entraintment and the empirical evaluation flow competence, Sedimentology 1987, 34, 
s. 1165-1176; P. D. Komar, Selective grain entraintment by current from a bed of mixed sizes: A reanalysis, Journal 
of Sedimentary Petrology, 1987, 57, s. 203-211; J. G. Whittaker, M. N. R. Jaeggi, Origin of step-pool systems in 
mountain streams, Journal of the Hydraulics Division, 1982, 108, HY6, s. 758-773; A. Radecki-Pawlik, Formy 
korytowe potoku górskiego, Katedra Inżynierii Wodnej AR w Krakowie, 1998, rękopis.

8 D. N. Gordon, T. A. McMahon, B. L. Finlayson, Stream Hydrology. An Introduction for Ecologysts. Wiley and Sons, 
London, 2004, s. 448; A. Radecki-Pawlik, Formy korytowe...; A. Radecki-Pawlik, Hydromorfologia rzek…
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 · meandrowe lub zakolowe, (ryc. 1a)
 · naprzemianległe, (ryc. 1b)
 · środkorytowe, (ryc. 1c)
 · powstałe za przeszkodą, (ryc. 1d) 
 · powstałe przed przeszkodą, (ryc. 1e)
 · stożki krewasowe powstałe na równi zalewowej, (ryc. 1f)
 · nieregularne, (ryc. 1g)
 · roztokowe. (ryc. 1h)

Materiał budujący łachy w ciekach górskich jest z reguły gruboziarnisty, ze znaczną zawarto-
ścią frakcji żwirowej. W inicjalnym stadium formowania się łach za przeszkodą terenową stopnio-
wo zaczyna się gromadzić osiadający materiał. Najpierw zaczynają się stabilizować frakcje większe, 
a z upływem czasu przestrzenie pomiędzy nimi zaczyna wypełniać materiał drobniejszy. Następnie 
tworzy się jedna z warstw budujących łachę. Proces ten trwa do momentu zupełnego wypełnie-
nia odstępów pomiędzy ziarnami żwiru drobnymi frakcjami. Większe ziarna początkowo klinują się 
w wolnych przestrzeniach, a następnie zaczynają przemieszczać się po powierzchni łachy ze względu 
na niewielki kąt tarcia wewnętrznego, po czym staczają z niej i przemieszczają w dół cieku. Po usta-
bilizowaniu się warstwy zaczynają się na niej tworzyć następne 9. Sytuacja taka trwa do momentu 
większego wezbrania, gdy naprężenia styczne poszczególnych frakcji przekroczą wartość krytycz-
ną, kiedy to następuje początek ruchu rumowiska. Początkowo zaczynają się poruszać frakcje naj-
drobniejsze, a następnie stopniowo coraz większe 10. Może wtedy nastąpić zniszczenie, lub znaczne 
uszkodzenie struktury wytworzonej łachy. Jednak w przypadku, gdy jej poszczególne warstwy są 
dostatecznie wysortowane i upakowane, nie następuje ich rozpad, lecz zaczynają się przemieszczać 
w całości w dół cieku, aż do momentu, gdy nastąpi koniec ruchu rumowiska i cała forma zatrzyma się. 
W zależności od charakteru cieku w obrębie łach mogą powstawać różne struktury sedymentacyjne 
zależne od wielkości, morfologii, upakowania i orientacji ziaren oraz składu mineralnego. Według 
badań laboratoryjnych Carlinga11 w łachach, których rumowisko charakteryzuje się dużą zawartością 

9 P. A. Carling, Particle over-passing on depth-limited gravel bars, Sedimentology, 1990, 37, s. 345-355; P. D. Komar, 
Selective gravel entraintment and the empirical evaluation flow competence, Sedimentology 1987, 34, s. 1165-1176; 
P. D. Komar, Selective grain entraintment by current from a bed of mixed sizes: A reanalysis, Journal of Sedimentary 
Petrology, 1987, 57, s. 203-211.

10 W. Froelich, Mechanizm transportu fluwialnego i dostawy zwietrzelin do koryta górskiej zlewni fliszowej, Materiały 
Zakładu Geomorfologii PAN, Kraków1982; P. D. Komar, Selective gravel entraintment and the empirical evaluation 
flow competence, Sedimentology 1987, 34, s. 1165-1176; P. D. Komar, Selective grain entraintment by current from 
a bed of mixed sizes: A reanalysis, Journal of Sedimentary Petrology, 1987, 57, s. 203-211; 

 P. A. Carling, P. D. Komar, Grain sorting in gravel–bed streams and the choice of particle sizes for flow-competence 
evaluations, Sedimentology, 1991, 38, s. 498–502.

11 P. A. Carling, Particle over-passing…

frakcji żwirowej, zaznacza się widoczne uwarstwienie. Na przemian układają się warstwy grubych 
żwirów ustabilizowanych drobnymi frakcjami oraz warstwy piaszczyste. Zauważalne jest również 
zwiększanie się wysortowania materiału tworzącego łachę wzdłuż profilu podłużnego w kierunku 
dolnej wody. Froelich12 na podstawie pomiarów prowadzonych na potokach beskidzkich stwierdził, 
że zróżnicowanie składu mechanicznego w obrębie jednej łachy jest często takie same, jak w całym 
profilu podłużnym koryta. W tym samym czasie Wyżga13 zauważył, w świetle badań prowadzonych 
w dolnym biegu rzeki Raby, że łachy powstałe w ostatnich latach charakteryzuje wyraźne wysorto-
wanie materiału je budującego, czego nie da się powiedzieć o osadach XIX-wiecznych. 

Łachy korytowe przyjmują różnorakie kształty. Przykłady przedstawiono na rycinie 2. Należy 
wyróżnić tutaj14

 · płaskie, (ryc. 2a)
 · soczewkowe, (ryc. 2b)
 · z ostro ściętym krańcem od strony dolnej wody, (ryc. 2c)
 · o ściętych obu końcach, (ryc. 2d)
 · częściowo rozmyte ( ryc. 2e).

W niniejszej pracy skoncentrowano się na określeniu zmian geometrii koryta potoku górskiego, 
a w szczególności na pomiarach i określeniu charakteru łach korytowych. Przeprowadzono pomiary 
składu granulometrycznego wybranych łach zakolowych, zwracając szczególną uwagę na ich budo-
wę sedymentologiczną oraz proces i sposób gromadzenia się materiału żwirowego wbudowanego 
w łachy. Przy interpretacji pomiarów granulometrycznych zastosowano metody inżynierskie oraz 
sedymentologiczne, a następnie dokonano próby porównania tych metod. 

Metodyka pracy

Opis badanego obiektu
Teren zlewni Potoku Jałowieckiego leży w Beskidzie Żywieckim, który wraz z Beskidem Małym na-
leży do zachodniej części polskich Karpat. Ze względu na charakter pracy wydaje się być istotnym 
opis geologiczny omawianej części zlewni potoku Jałowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
utworów młodszych, których erozja dostarczyła materiału do budowy omawianych w pracy łach 
korytowych. Dolna część zlewni potoku Jałowieckiego zbudowana jest z piaskowców magurskich, 
pochodzących z górnej części eocenu środkowego i eocenu górnego, możliwe też, że również z oli-
gocenu. Są to piaskowce najczęściej średnio- i drobnoziarniste, które obok kwarcu zawierają skale-
nie, dość liczne w niektórych ławicach, okruchy ciemnych łupków fyllitowych, łupków chlorytowo–
serycytowych i muskowitu. Miąższość piaskowca magurskiego, którego strop nie jest znany, wynosi 
tu co najmniej 1 000 metrów. Dno doliny potoku Jałowieckiego pokrywają utwory czwartorzędo-

12 W. Froelich, Mechanizm transportu fluwialnego…
13 B. Wyżga, Funkcjonowanie systemu rzecznego środkowej i dolnej Raby w ostatnich 200 latach, praca doktorska, 

PAN IGiPZ, Warszawa, 1990. 
14 D. N. Gordon, T. A. McMahon, B. L. Finlayson, Stream Hydrology...; A. Radecki-Pawlik, Hydromorfologia rzek…

Ryc. 1. Typy łach korytowych 

Ryc. 2. Kształty łach korytowych 



56 57Artur Radecki-Pawlik Rozwój i formowanie żwirowych łach korytowych…ROZPRAWY I  ARTYKUŁY

we: silnie rozwinięte pokrywy grubych żwirów tworzących terasy. Miąższość ich wynosi od kilku do 
kilkunastu metrów. W korycie potoku pokryte są one stosunkowo niegrubymi żwirami tworzącymi 
się współcześnie. Wiek żwirów teras jest trudny do ustalenia, ale przypuszczalnie większa ich część 
pochodzi z wczesnego okresu poglacjalnego15. Poniżej przedstawiono podstawowe parametry cha-
rakteryzujące zlewnię potoku Jałowieckiego:

 · powierzchnia zlewni A: 19,33 km2

 · całkowita długość od źródeł do ujścia L: 6,3 km
 · średni spadek od źródeł do ujścia I: 8,51%
 · wysokość źródeł potoku Wz 1130 m. n.p.m.
 · wysokość ujścia potoku Wu: 594 m. n.p.m.
 · średnia roczna suma opadów P: 1189 mm
 · średnie roczne spływy jednostkowe q: 22,5 – 25,0 l /s km2 

Szkic sytuacyjny badanego obszaru zamieszczono na rycinie 3.

Metodyka badań
Badania terenowe zostały przeprowadzone na odcinku Potoku Jałowieckiego o długości 1 109 m, 
który w całości znajduje się w granicach wsi Zawoja-Widły, w dolnej części jego biegu. Początek 
badanego odcinka znajduje się ok. 1 000 m poniżej granicy Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dla badanego odcinka zostały sporządzone pomiary geodezyjne. Przekroje poprzeczne zostały 
szczególnie zagęszczone w obrębie dwóch łach bocznych, wybranych jako obiekt badań. W obrębie 
łachy „a” wykonanych zostało jedenaście przekrojów poprzecznych, a dla łachy „b” siedem. Łacha 
„a” o długości 30,25 m umiejscowiona jest na początku odcinka pomiarowego w hektometrze 1+51, 
natomiast łacha „b” zlokalizowana jest na prostym odcinku w hektometrze 8+18. Jej długość wy-
nosi 11,25 m.. W każdym z przekrojów poprzecznych dla łach „a” oraz „b” zostały pobrane próbki 
materiału tworzącego łachy. Na ich podstawie sporządzone zostały krzywe przesiewu, dla każdej 
próbki po dwie. Jedna oparta o skalę Krumbeina16, druga o skalę metryczną. Następnie wyznaczono 
charakterystyczne średnice uziarnienia, współczynniki określające stopień wysortowania materiału 
jak również skośność i spłaszczenie ziaren. 

Charakter danych dotyczących rozkładu wielkości i stopnia wysortowania ziaren narzuca ko-
nieczność stosowania statystycznej analizy wyników17. Rozkład wielkości przedstawiany jest za 
pomocą krzywych przesiewu, które mogą być sporządzone przy użyciu różnych skal wielkości. 
W praktyce inżynierskiej powszechnie stosowana jest liniowa skala wielkości, w której jednostką 
określającą średnicę ziarna jest 1 mm. Skala ta pozwala nam określić stopień wysortowania danej 
próbki. Najczęściej stosowane wzory do określenia różnoziarnistości osadu przy jej użyciu to18:

 · wskaźnik wysortowania według Traska:
 

 
 · stopień wysortowania według Hazena:

 

 

15 M. Książkiewicz, Zarys geologii Babiej Góry, Zakład Geologii UJ, Kraków, 1963, Materiały BgPN.
16 M. Wolman, J. Miller, Magnitude and frequency of forces in geomorphic process, Journal of Geology, 1960, 68, s. 

54-74.
17 R. Gradziński, A. Kostecka, A. Radomski, R. Unrug, Zarys sedymentologii. Wyd. II, Arkady, Warszawa, 1986, s. 356.
18 L. Dąbkowski, J. Skibiński, A. Żbikowski, Hydrauliczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych. PWRiL, 

Warszawa, 1982. s. 536.

 · wskaźnik różnoziarnistości według Knoroza:
 

 
 · wskaźnik jednostajności (cecha dominacji) według Kollisa:

 

 
Jak widać, z powyższych wzorów można jedynie określić czy materiał jest wysortowany, czy też 

nie, nie można natomiast analizować przebiegu zmiany różnoziarnistości19.
Komunikacja pomiędzy środowiskiem technicznym a geomorfologicznym i geologicznym 

z punktu widzenia rozumienia jednostek pomiarowych stosowanych przez te grupy zawodowe 
może być czasem trudna, ze względu na tzw. intuicyjne „czucie” jednostek metrycznych. Tego typu 
komunikacje umożliwia nam stosowana w sedymentologii skala opracowana przez Krumbeina, 
oparta na jednostce j definiowanej jako20:
 

Ponieważ skala j jest logarytmiczna, pozwala na równomierny rozkład poszczególnych klas 
wielkości. Na podstawie wzoru na średnie odchylenie standardowe według Folka (GSO) można 
określić stopień wysortowania materiału znacznie dokładniej niż przy użyciu skali klasycznej21. 
Wzór ten ma postać:
 

W oparciu o skalę Krumbeina można również wyznaczyć takie parametry, jak:
 · graficzną średnią średnicę

 

 · graficzną skośność
 

 · graficzne spłaszczenie
 

Skośność – miara dyspersji (rozproszenia) rozkładu - przyjmuje wartość zerową dla rozkładu 
symetrycznego, taki jednak w rumowisku rzecznym prawie nigdy nie występuje. Skośność przyjmu-
je wartości mniejsze od zera dla rozkładu z „ogonem” po stronie materiału gruboziarnistego, nato-
miast dla rozkładu z „ogonem” po stronie frakcji drobnoziarnistych wartości skośności są większe 
od zera. Graficzny współczynnik spłaszczenia dla rozkładu normalnego przyjmuje wartość jeden. 
Wartości mniejsze od 1 cechują rozkłady bardziej płaskie, natomiast wielkości większe od 1 posia-
dają rozkłady bardziej strome od rozkładu normalnego, takie, w których zaznacza się zdecydowana 
przewaga jednej frakcji nad pozostałymi.

19 Tamże
20 M. Wolman, A method of sampling coarse river-bed material, American Geophisic Union, 1954, 35, 6, s. 951-955.
21 R. Gradziński, A. Kostecka, A. Radomski, R. Unrug. Zarys sedymentologii. Wyd. II, Arkady, Warszawa, 1986, s. 356.
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Wyniki badań

Poniżej zestawiono wyniki badań sedymentologicznych przeprowadzonych dla dwóch wyselekcjo-
nowanych łach korytowych. Dla ułatwienia interpretacji wyników uzyskane dane przedstawiono 
tabelarycznie (Tabela 1, 2), dla każdej z łach z osobna, dodatkowo oddzielając dane uzyskane za 
pomocą wskaźników inżynierskich od typowo sedymentologicznych. Dla zwiększenia czytelności 
tabel poniżej podano nomenklaturę wskaźników występujących w opisie.

GSS – średnia średnica wg Folka
GSO – standardowe odchylenie wg Folka
GSK – skośność wg Folka
GSP – spłaszczenie wg Folka
S0 – wskaźnik wysortowania wg Traska
u – stopień wysortowania wg Hazena
ε - wskaźnik różnoziarnistości wg Knoroza
Cd – wskaźnik jednostajności wg Kollinsa

Szczegółowe pomiary geodezyjne profilu podłużnego w rejonie łachy „a”, wykonane w sierpniu 
1998 roku oraz kwietniu 1999 roku, wskazują na niewielką zmianę spadku dna, z 18,3‰ do 17,8‰. 
Większe zmiany dotyczyły kształtu przekroju poprzecznego koryta w badanym rejonie. Obsunęła 
się część skarpy tworzącej lewy brzeg oraz zmienił się przebieg linii nurtu. Linia prądu przesunęła 
się w stronę brzegu wklęsłego. W okolicach przekroju poprzecznego a3–a3 zaczęło tworzyć się 
przegłębienie. Również w obrębie samej łachy nastąpiły zauważalne zmiany w geometrii przekrojów 
poprzecznych. W rejonie przekrojów a1–a1 i a2–a2 łacha przesunęła się w dół cieku. W kolejnych 
przekrojach stwierdzono wyraźne nadbudowanie (przekrój a4–a4), a następnie rozmycie i posze-
rzenie (przekroje a5–a5 do a9–a9) łach. Końcowy odcinek łachy uległ ponownie nadbudowaniu 
(przekroje a10–a10, a11–a11). W stosunku do sytuacji z sierpnia 1998 roku łacha przesunęła się 
w dół cieku o około 2,5 m.

Łachę „a” można zaliczyć do typowych łach zakolowych, a ze względu na kształt jej profilu po-
dłużnego można ją określić jako łachę o przekroju soczewkowatym.

Na łasze „a” występują liczne mikroformy korytowe22. W rejonie przekroju a3–a3 znaleziono 
ziarna ponadwymiarowe (z ang. megaclusters). W cieniu ziaren ponadwymiarowych można zauwa-
żyć zatrzymane ziarna drobniejsze. Formę taką zauważono również w przekroju a4–a4. W tym 
przypadku ziarno ponadwymiarowe zostało częściowo zasypane przez materiał tworzący łachę. 
Inną mikroformą występującą na tej łasze było zgrupowanie wielu ziaren (z ang. multiple obsticle 
cluster), składające się z około 13 ziaren. Forma ta rozgałęzia się na dwa ramiona, w których grupują 
się ziarna. Zgrupowanie to znaleziono nieopodal przekroju a7-a7. Łacha zawierała również liczne 
struktury zimbrykowane. 

Na podstawie pomiarów granulometrycznych sporządzono krzywe przesiewu i histogramy 
rozkładu uziarnienia, w oparciu o które dla każdej z pobranych prób wyznaczono średnice cha-
rakterystyczne oraz wyznaczono parametry sedymentologiczne materiału tworzącego łachę. Bio-
rąc pod uwagę dane dla wszystkich przekrojów poprzecznych, graficzne standardowe odchylenie 
(GSO) przyjmowało wartości z przedziału 1,75  2,37. Wskaźnik wysortowania według Traska (S0) 
zmieniał się w przedziale 2,01  3,57, a wskaźnik wysortowania według Hazena (u) kształtował 
się w granicach 9,43  30,00. Wskaźnik różnoziarnistości według Knoroza (ε) przybierał wartości 

22 C. De Jong, P. Ergenzinger , The interaction between mountain valley forms and river bed arrangement, Free 
University of Berlin, PhD Thesis, Berlin, 1995, s. 55-91.

z zakresu 80,10  274,7, a wskaźnik jednostajności według Kollisa (Cd) z przedziału 0,15  0,38. 
Uzyskane wyniki wskazują więc, że materiał tworzący łachę „a” jest niewysortowany. W oparciu 
o skalę wysortowania Kumberlina można go określić jako źle wysortowany (GSO 1,00  2,00) oraz 
bardzo źle wysortowany (GSO 2,00  4,00). Wartości wskaźnikowe dla współczynników Hazena, 
Knoroza i Kollisa również potwierdzają to spostrzeżenie. Graficzna skośność (GSK) przybierała war-
tości bliskie zeru – z przedziału liczb 0,26  0,57. Wartości graficznego spłaszczenia (GSP) zawierały 
się w granicach 0,818  1,650. Średnie średnice oscylowały w granicach: d50 18,46  27,50 mm oraz 
φ50 -5,48  -4,96φ, a więc nie zmieniały w sposób znaczący swoich wartości. 

Powyższe wielkości mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z łachą w formie inicjalnej, 
czyli niedawno powstałą, która nie zdążyła jeszcze wykształcić swojej struktury, lub, że - w przy-
padku łach powstających na zakrętach cieków górskich - nie jest w stanie wytworzyć się stabilna 
struktura łachy korytowej. Z tego faktu należałoby wnioskować, że łacha boczna posiada odmienną 
strukturę niż te uzyskane w warunkach laboratoryjnych23 . 

Wyniki szczegółowych pomiarów geodezyjnych prowadzonych w rejonie łachy „b” w okresie 
sierpnia 1998 roku i kwietnia 1999 roku pokazują, że podobnie jak w przypadku wyżej omawianej 
łachy zmianie uległ spadek dna cieku. Nastąpiło jego zwiększenie z wartości 14,2‰ do 15,9‰. 
Jednocześnie nastąpiło tu obniżenie dna, średnio o 0,07 m. Linia nurtu przesunęła się w kierunku 
lewego brzegu. Zmieniła się też geometria przekrojów poprzecznych. W przekrojach b2–b2 oraz 
b4–b4  b7–b7 został podmyty lewy brzeg. Nastąpiło również obsunięcie się skarpy na brzegu 
prawym, poniżej której znajduje się badana łacha korytowa. W swej części proksymalnej (przekrój 
b1–b1) łacha została nieznacznie wymyta, skutkiem czego nastąpiło jej skrócenie o około 0,3 m. 
W przekrojach b3–b3 oraz b4–b4 nastąpiło natomiast jej nadbudowanie i dodatkowo od przekroju 
b3–b3 do b5–b5 jej poszerzenie. Koniec łachy, pomiędzy przekrojami b6–b6 i b7–b7, podobnie 
jak i jej początek, został rozmyty, co spowodowało jej odsunięcie od przeszkody, przed którą była 
utworzona.

Łachę tę sklasyfikowano jako utworzoną przed przeszkodą naturalną, w tym przypadku trze-
ciorzędowym piaskowcem ponadwymiarowym. Pod względem przekroju podłużnego łacha ta jest 
łachą soczewkowatą. Podobnie jak w przypadku łachy „a”, również na łasze „b” znalezione zostały 
mikroformy korytowe. W środkowej jej części, pomiędzy przekrojami b3–b3 do b6–b6, występu-
ją liczne zgrupowania ziaren podwójnych, które swoją średnicą odbiegają od pozostałych ziaren 
znajdujących się na łasze. Przed przekrojem b7–b7 znajduje się szczególnie widoczne zgrupowanie 
wielu ziaren utworzone za iłołupkiem. Ponadto w odległości około 30 m poniżej łachy, w rejonie 
objętego pomiarami bystrzyka, wytworzyła się struktura poprzeczna, znana w opisach geomorfo-
logicznych jako naturalny żwirowy próg poprzeczny, żebrowy (ang. tranverse rib). Składa się ona 
z szeregu ziaren ułożonych w poprzek koryta potoku, zdecydowanie odstających swą wielkością od 
pozostałych zalegających w tym rejonie na dnie cieku.

Pomiary granulometryczne zostały przeprowadzone w analogiczny sposób w przypadku łachy 
„a”. Analizując uzyskane wielkości parametrów sedymentologicznych, można zauważyć stopniową 
zmianę ich wielkości. Graficzne standardowe odchylenie początkowo przyjmując wartość prze-
kraczającą 2,00, świadczące o bardzo złym wysortowaniu (dla przekrojów b1–b1  b4-b4 GSO:  
2,82  2,24), stopniowo zmniejsza się w kierunku przekroju b5–b5, aby osiągnąć wielkość równą 
1,71 (złe wysortowanie), aż do osiągnięcia w końcowej części łachy (dwa ostatnie przekroje) war-
tości 0,43  0,39 świadczącej o dobrym wysortowaniu. Podobne zależności można zaobserwować 
dla innych współczynników charakteryzujących stopień wysortowania materiału. Wskaźnik wysor-
towania według Traska maleje od wartości 6,58 w przekroju b1–b1 do wartości 1,25 w przekrojach 
b6-b6 i b7–b7 (co również wskazuje na dobre wysortowanie). Stopień wysortowania według Ha-
zena przyjmuje wartości z przedziału od 64,00 do 1,80  1,75. Na podstawie wartości wskaźnika 

23 P. A. Carling, Particle over-passing...
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Knoroza widać zmniejszającą się różnoziarnistość materiału, która na początku przyjmuje wartości 
znacznych rzędów (481,04 dla przekroju b1–b1; 383,24 dla następnego), aż w dwóch końcowych 
przekrojach osiąga wielkości 2,81  3,28, świadczące o jednorodności rumowiska tworzącego ła-
chę. Wskaźnik jednostajności według Kollisa potwierdza powyższe spostrzeżenia, zmieniając się 
w zakresie od 0,02 do 0,85 na końcu łachy. Graficzna skośność przybiera wartości z przedziału  
0,49  0,89 (największe w środkowej części łachy). Daje się dostrzec dużą zawartość frakcji najgrub-
szej w całym materiale tworzącym łachę „b” (φ > -7,2). 

Wartość średniej średnicy zmienia się w znacznym zakresie. W przekrojach b1–b1 i b2–b2 wy-
nosi ona odpowiednio: d50=17,30 i 26,31 mm oraz φ50 –5,01 i –5,43j. W pozostałych przekrojach 
jest zdecydowanie większa, w przedziale: d50 =50,27  90,11 mm oraz φ50 –6,11  -7,17φ. Wzrost 
średniej średnicy odzwierciedla malejący udział frakcji piaszczystej w kolejnych przekrojach.

W oparciu o powyższe wyniki można stwierdzić, że możliwe jest powstanie łachy o wykształ-
conej strukturze sedymentacyjnej na potoku górskim charakteryzującym się dużą zmiennością 
przepływów. Można przypuszczać, że łacha powyższa jest formą trwałą, jeśli jej materiał uległ wy-

sortowaniu w stopniu przedstawionym wyżej. Warunkiem jednakże powstania takiej łachy jest wy-
stąpienie w korycie cieku przeszkody naturalnej. Ponadto zauważyć można, że łacha taka nie jest 
jednorodna pod względem teksturalnym. W części proksymalnej występują frakcje drobne których 
brakuje w części dystalnej łachy. 

Na rycinach 4, 5 zamieszczono dwa wykresy przedstawiające zależności pomiędzy różnymi 
parametrami rozkładu uziarnienia. Wykres pierwszy (ryc. 4) uzyskano przez naniesienie na wykres 
zależności pomiędzy graficznym standardowym odchyleniem a średnią średnicą wartości uzyska-
nych dla obu badanych łach. Przedstawia on wielkości tych parametrów dla piasków rzecznych (dla 
rzek dużych) i wydmowych objętych pomiarami sedymentologicznymi, cytowanymi w literaturze 
fachowej przedmiotu, w zestawieniu z materiałem żwirowym badanego cieku. Jak widać, materiał 

Tabela 1. Średnice charakterystyczne – łacha “a” Tabela 2. Średnice charakterystyczne – łacha “b”

Ryc. 3. Mapka sytuacyjna badanego obszaru Fot. 1. Pomiary hydrometryczne w korycie potoku 
Jałowiecki w Zawoi podczas stanów niskich  
– rejon łachy bocznej, zakolowej.

Ryc. 4. Wykres zależności skośności od średniej średnicy ziarna

Ryc. 5. Wykres zależności średniej średnicy ziarna od odchylenia standardowego
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w obrębie jednej łachy na potoku górskim wykazywać może znaczne różnice w stopniu wysorto-
wania, w odróżnieniu od jednolitych pod tym względem piasków cieków nizinnych oraz morskich.

Wykres kolejny (ryc. 5) pokazuje zależność pomiędzy graficzną skośnością i średnią średnicą 
ziarna. Widać na nim znaczne wahania skośności zachodzące w obrębie łachy „b”. Zauważyć można, 
że materiał badanych łach korytowych posiada wartości skośności z przedziału 0,471  -2,122, 
podobne jak dla piasku plażowego, cechujący się ujemną wartością skośności. W przypadku łach 
wiąże się to ze znacznymi prędkościami wody w cieku górskim, co sprzyja wymywaniu drobnych 
frakcji i pozostawianiu grubego materiału żwirowego. W przypadku piasków plażowych związane 
jest to z wypłukiwaniem materiału drobnego przez falowanie. W obu tych przypadkach frakcja, któ-
ra pozostaje, jest jednorodna (żwir gruboziarnisty, żwir średnioziarnisty, żwir z granicy frakcji grubo 
i średnioziarnistej oraz piasek wydmowy).

Wnioski

Z analizy wyników badań i obliczeń przeprowadzonych na objętym pomiarami odcinku Potoku Ja-
łowieckiego można wyprowadzić następujące wnioski:

 · Łacha korytowa „a” jest łachą boczną, zakolową, soczewkowatą o niewykształconej strukturze 
sedymentologicznej.

 · Łacha „a” posiada złe wysortowanie, wynikające z lokalizacji na zakręcie cieku górskiego.
 · Niejednorodność materiału tworzącego łachę „a” może świadczyć o tym, że jest ona formą 

„młodą”, znajdującą się w fazie inicjalnej.
 · Łacha „b” jest łachą powstałą przed przeszkodą terenową, w tym przypadku trzeciorzędowym 

piaskowcem ponadwymiarowym. Kształt przekroju podłużnego świadczy o tym, że jest to ła-
cha soczewkowata.

 · Łacha „b” charakteryzuje się zróżnicowanym wysortowaniem tworzącego ją materiału koryto-
wego (od „bardzo złego” do „dobrego”).

 · Uzyskane dane sedymentologiczne dotyczące budowy łachy „b” potwierdzają, że możliwe jest 
powstanie tej formy korytowej o wykształconej strukturze w potoku górskim.

 · W momencie, gdy na materiał denny oddziaływują duże siły związane z przepływem wody 
(znaczne prędkości) lub z falowaniem, następuje stopniowe jego wysortowanie.

Paweł Franczak
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

O niektórych charakterystykach pokrywy śnieżnej 
w powiecie suskim w pierwszych latach XXI wieku
O niektorých vlastnostiach snehovej pokrývky  
v suskom okrese v prvých rokoch 21. storočia

On certain characteristics of snow cover in the Sucha Beskidzka  
poviat district in the first years of the 21stcentury

STRESZCZENIE: Pokrywa śnieżna odgrywa bardzo ważną rolę zarówno dla środowiska abiotycznego, jak i or-
ganizmów żywych. Powoduje zmianę w bilansie wodnym oraz cieplnym, co wynika z faktu, iż śnieg słabo absor-
buje promienie krótkofalowe. Powierzchnia terenu z pokrywą znacznie silniej odbija promieniowanie słoneczne. 
Ponadto, ponieważ śnieg jest złym przewodnikiem ciepła, chroni glebę od głębokiego przemarzania.
Celem badań było poznanie stosunków śnieżnych na obszarze powiatu suskiego oraz prawidłowości ich zmien-
ności czasowej. Badania odnosiły się do dotychczasowych zim, które miały miejsce w XXI wieku, a dane te 
porównano względem danych dla okresu od 1961/62.
Jako materiały wykorzystano dobowe grubości pokrywy śnieżnej z sezonów zimowych 1960/61–2016/17 ze 
stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Zawoi. Do analizy zróżnicowania przestrzennego na obszarze powiatu su-
skiego skorzystano również z danych pomiarowych dla: Osielca, Ślemienia i Krzeczowa. Ostatnie dwie miejsco-
wości położone są poza powiatem suskim, lecz w bezpośrednim sąsiedztwie jego granic i reprezentują warunki 
występujące na przylegającym do nich obszarze. 
W wyniku badan rozpatrzono liczbę dni z pokrywą śnieżną, średnią i maksymalną grubość pokrywy śnieżnej 
w ciągu sezonu śnieżnego, a także grubości uśrednionych dla wszystkich dni analizowanego okresu, w tym 
także dni bez pokrywy śnieżnej. Skupiono się na okresie od pierwszego dnia pojawiania się pokrywy śnieżnej do 
ostatniego dnia z pokrywą śnieżną w sezonie. Śnieżność zim scharakteryzowano opierając się na wartościach 
wskaźnika śnieżności zim zaproponowanego przez Paczosa.

ZHRNUTIE: Snehová pokrývka zohráva veľmi dôležitú úlohu tak pre abiotické prostredie, ako aj pre živé 
organizmy. Spôsobuje zmeny vo vodnej a tepelnej bilancii, čo vyplýva z faktu, že sneh slabo absorbuje 
krátkovlnné žiarenie. Povrch terénu s pokrývkou odráža slnečné žiarenie oveľa silnejšie. Navyše, keďže je sneh 
zlý vodič tepla, chráni pôdu pred hlbokým zamrznutím.
Cieľom štúdie bolo preskúmanie snehových pomerov na území suského okresu, ako aj zákonitosti ich časovej 
variability. Výskumy vychádzali z predchádzajúcich zím v 21. storočí a údaje boli porovnané s údajmi pre obdobie 
od roku 1961/62.
Ako materiály boli použité denné výšky snehovej pokrývky zo zím 1960/61 až 2016/17 z meteorologickej 
stanice IMGW-PIB v Zawoji. Do analýzy priestorovej diverzity na území suského okresu boli tiež zahrnuté 
údaje z meraní pre obce: Osielec, Ślemień a Krzeczów. Posledné dve obce ležia mimo suského okresu, ale 
v bezprostrednom susedstve jeho hraníc a predstavujú podmienky v oblasti, ktorá do nich patrí. 
Vo výsledkoch štúdie sa skúmal počet dní so snehovou pokrývkou, priemerná a maximálna výška počas zimnej 
sezóny a tiež výšky spriemerované pre všetky dni analyzovaného obdobia, vrátane dní bez snehu. Štúdia sa 
zamerala na obdobie od prvého dňa, kedy sa objavila snehová pokrývka, do posledného dňa so snehovou 
pokrývkou v sezóne. Množstvo snehovej pokrývky v zime bolo charakterizované na základe hodnôt ukazovateľa 
snehovosti zimy, ktorý navrhol Paczos.
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ABSTRACT: Snow cover plays a very important role for both the abiotic environment and the living organisms. 
It causes changes in the water and heat balance due to the fact that snow poorly absorbs shortwave rays. An 
area covered with snow reflects solar radiation much stronger. Furthermore, as snow is a poor conductor of 
heat, it protects the soil from deep freezing.
The purpose of the study was to analyse the impact of snow conditions in the area of   the Sucha Beskidzka 
poviat district and the characteristics of its temporal variability. Studies related to previous winters that took 
place in the 21st century, and these data were compared with data for the period starting in 1961/62.
Daily snow cover depths for the 1960/61 – 2016/17 winter seasons, collected from the IMGW-PIB 
meteorological station in Zawoja, were used as input material. For the purposes of analysis of spatial variation 
in the area of   the Sucha Beskidzka poviat districtthe measurement data for Osielec, Ślemień and Krzeczów 
were also used. The last two towns are situated outside the Sucha Beskidzka poviat district, but they are in the 
immediate vicinity of its borders and represent the conditions observed in the adjacent area. 
The study examined the number of days with snow cover, the average and maximum snow cover depths during 
the snow season, as well as the mean depths for all days in the analysed period, including days without snow 
cover. The focus was on the period from the first day on which the snow cover appeared until the last day 
with snow cover in the season. The snowiness of winters was characterised on the basis of values   of winter 
snowiness index proposed by Paczos.

SŁOWA KLUCZOWE: pokrywa śnieżna, zima, zmiany klimatu, Karpaty

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: snehová pokrývka, zima, klimatické zmeny, Karpaty

KEYWORDS: snow cover, winter, climate change, Carpathians

Wraz z końcem jesieni coraz częściej zadajemy sobie pytanie o to, jaka będzie ta kolejna zima. 
Przypominamy sobie, jak wyglądała poprzednia oraz te z minionych lat. Czy były śnieżne, a może 
jednak śniegu było jak na lekarstwo? Starsze osoby sięgające pamięcią dalej w przeszłość wskazują 
zazwyczaj, że dzisiejsze zimy są znacznie łagodniejsze od tych, które one pamiętają z młodości. 
Pamięć jednak często bywa ulotna, a z upływem kolejnych lat zacierają się wspomnienia na temat 
tego, jakie warunki pogodowe panowały podczas poszczególnych zim.

Przebieg rozbudowy wciągu zimy pokrywy śnieżnej ma bardzo duże znaczenie zarówno dla śro-
dowiska przyrodniczego, jak i na życie ludności. Uformowana pokrywa śnieżna chroni glebę podczas 
mrozów przed jej głębokim przemarzaniem, jednak gdy utrzymuje się zbyt długo, powoduje opóź-
nienie wystąpienia okresu wegetacyjnego. Nagłe roztopy wiosenne bądź śródzimowe w przypadku 
wcześniejszego uformowania miąższej pokrywy śnieżnej powodują wystąpienie niebezpiecznych 
wezbrań. Z kolei z punktu widzenia człowieka długotrwałe utrzymywanie się pokrywy śnieżnej 
umożliwia uprawianie narciarstwa, jednak przy obfitych opadach jest uciążliwe dla mieszkańców.

Celem badań było poznanie stosunków śnieżnych na obszarze powiatu suskiego oraz prawidło-
wości ich zmian przestrzennych i zmienności czasowej w pierwszych latach XXI wieku. W artykule 
przedstawiono podstawowe charakterystyki występowania pokrywy śnieżnej na obszarze powiatu 
suskiego. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę posterunków, dla których zgromadzono dłuż-
szą serię pomiarów, charakterystykę zmian, jakie zaszły w dłuższym okresie czasu, przedstawiono 
na podstawie danych z Zawoi. Jako materiały podstawowe wykorzystano dobowe grubości po-
krywy śnieżnej z sezonów zimowych 1960/61–2016/17 ze stacji meteorologicznej IMGW-PIB. 
Z kolei zróżnicowanie przestrzenne występowania pokrywy śnieżnej na obszarze powiatu suskiego 
przedstawiono na podstawie danych pochodzących z posterunków położonych na obszarze po-
wiatu i w bezpośrednim sąsiedztwie jego granic. Charakterystykę występowania pokrywy śnieżnej 
w  najwyżej położonych miejscowościach n.p.m. przedstawiono na podstawie danych pochodzą-
cych z  Zawoi. Występowanie pokrywy śnieżnej na obszarze gmin miejskiej i wiejskiej Jordanów 

oparto na podstawie danych pochodzących z Krzeczowa. Warunki śnieżne w dolinie Skawy oraz 
w dolnych odcinkach jej dopływów przedstawiono na podstawie pomiarów prowadzonych przez 
IMGW-PIB w Osielcu. Z kolei charakterystykę pokrywy śnieżnej w północno-zachodniej części po-
wiatu omówiono na podstawie danych pochodzących ze Ślemienia. Na tych posterunkach pomiary 
prowadzono od sezonu zimowego 2010/11. 

Dni z pokrywą śnieżną

Przez ostatnich kilkanaście lat mogliśmy obserwować na obszarze powiatu suskiego bardzo zróżni-
cowane zimy pod względem śnieżności. Różniły się one zarówno liczbą dni z pokrywą śnieżną, śred-
nią i maksymalną jej grubością, ale i czasem pojawiania się oraz zaniku pokrywy. Bywały zimy, gdy 
pierwsza pokrywa śnieżna rozwijała się w dolinach już w październiku, ale i takie, gdy pojawiała się 
dopiero w połowie grudnia. Tak spadły śnieg tworzył zwartą pokrywę śnieżną, która występowała 
przez całą zimę, a innym razem kilkukrotnie się wytapiała i tworzyła na nowo.

Podczas dotychczasowych sezonów zimowych przypadających w XXI w. (2000/01–2016/17) 
pokrywa śnieżna o grubości ≥1 cm utrzymywała się w Zawoi przez średnio 84 dni. Mediana była 
nieco większa i wynosiła 88 dni. Długość zalegania pokrywy śnieżnej wahała się podczas poszcze-
gólnych sezonów zimowych od 42 dni podczas zimy 2013/14 do 130 dni w sezonie 2005/06 
(ryc. 1). Cały ten okres cechował się znacznie krótszym występowaniem pokrywy śnieżnej, niż to 
miało miejsce we wcześniejszych kilku dziesięcioleciach, dla których dysponujemy danymi pomia-
rowymi. Średnia liczba dni z pokrywą śniegu w okresie od 1960/61 do 2014/15 wynosiła 104 dni. 
Najbardziej śnieżnym było pierwsze z badanych dziesięcioleci (1960/61–1969/70), podczas któ-
rego pokrywa śnieżna utrzymywała się średnio 118 dni w ciągu sezonu zimowego. Od tego czasu 
obserwowano systematyczne skracanie średniej liczby dni z pokrywą śnieżną.

Wspominany wyżej okres przypadający na początek XXI wieku charakteryzował się występo-
waniem zim, podczas których pokrywa śnieżna występowała najkrócej w badanym wieloleciu (od 
1960/61). Najkrócej pokrywa śnieżna występowała podczas wspomnianej wcześniej zimy 2013/14 
(42 dni), a bardzo krótkie były także zimy 2015/16 (45 dni), 2006/07 (54 dni) i 1989/90 (58 dni). 
Z kolei najdłużej pokrywa śnieżna zalegała podczas zim: 1993/94 (145 dni), 1981/82 (144 dni), 
1966/67 (143 dni) i 1962/63 (138 dni). W XXI wieku tylko raz liczba dni z pokrywą śnieżną była 
zbliżona do wyżej wymienionych – w 2005/06 (130 dni; ryc. 1). 

Ryc. 1. Liczba dni z pokrywą śnieżną i jej średnia grubość w Zawoi (1961/62–2016/17).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Przez ostatnie niespełna sześćdziesiąt lat obserwowano skracanie liczby dni z pokrywą śnieżną, 
a także jej średniej grubości. W latach 2000/01–2016/17 średnia grubość pokrywy śnieżnej w dni, gdy 
ją obserwowano, wyniosła 26,3 cm i była o 1,8 cm mniejsza niż w całym badanym okresie. W XXI wie-
ku maksymalna średnia grubość pokrywy śnieżnej odnotowana została w sezonie zimowym 2005/06 
i wyniosła aż 50,1 cm, minimalna natomiast w 2013/14 – 11,4 cm (ryc. 2). Była to najniższa średnia gru-
bość pokrywy śnieżnej odnotowana w całym badanym okresie, począwszy od zimy 1960/61 (ryc. 1). 

Podczas ostatnich kilkunastu lata zdarzały się zimy, gdy maksymalna grubość pokrywy śnież-
nej była bardzo mała i wynosiła tylko około 30 cm (minimalna: 28 cm w 2015/16). Były jednak 
i takie zimy, podczas których wartości te przekraczały 100 cm (maksymalnie: 125 cm w 2001/02; 
ryc. 2).Pomimo tego, że opady śniegu spowodowały bardzo dużą warstwę śniegi, jej grubość była 
znacznie mniejsza od tej, jaką odnotowana została w Zawoi 30 stycznia 1976 r. Pokrywa śnieżna 
mierzyła tego dnia 178 cm grubości.

Średnia wieloletnia suma grubości pokrywy śnieżnej wynosiła w Zawoi w XXI wieku 2 399 cm. 
Jej minimalna wartość odnotowana została w sezonie zimowym 2013/14 i wyniosła 477 cm. 
Natomiast inne zimy o niskiej sumie grubości pokrywy śnieżnej miały miejsce podczas zim: 2015/16 
(540 cm), 1971/1972 (824 cm) i 1991/1992 (874 cm). Z kolei rekordową sumę grubości pokrywy 
śnieżnej odnotowano zimą 1975/1976, gdy wyniosła ona 8 800 cm. Podczas innych śnieżnych zim 
wartość ta wynosiła: 6 508 cm (2005/2006), 5 970 cm (1962/1963) oraz 5 777 cm (1986/1987).

Przedstawione powyżej wartości informują nas nie tylko o tym przez jaką liczbę dni w ciągu 
sezonu zimowego występowała pokrywa śnieżna, ale także o tym, czy grubość zalegającego śnie-
gu była duża czy mała. Ostatnie lata były mało śnieżne, na co wskazuje kilka wskaźników, w tym 
ten pokazujący sumę grubości pokrywy śnieżnej. Na tę samą prawidłowość wskazuje także inny 
wskaźnik, mówiący o udziale sum pokrywy śnieżnej w stosunku do ich średniej wieloletniej. W XXI 
wieku podczas większości zim wskaźnik ten był niższy od wskaźników występujących przez całe ba-
dane wielolecie. Wyższe wartości tego wskaźnika od średniej obliczono jedynie dla zim: 2001/02, 
2003/04, 2004/05, 2005/06 i 2008/09. Wśród nich bardzo duże sumy grubości pokrywy śnieżnej 
odnotowano podczas zimy 2005/06, gdy była ona ponad dwukrotnie większa od średniej wielolet-
niej. W ostatnich latach były jednak i takie zimy, gdy suma grubości pokrywy średniej nie przekra-
czała 20% średniej wieloletniej (16% w 2013/14; 18% w 2015/16; ryc. 3).

Ostatnim parametrem, który dobrze obrazuje zmiany występowania pokrywy śnieżnej przez 
ostatnich kilka dziesięcioleci, jest współczynnik śnieżności zim Paczosa, obliczany dla okresu od 
grudnia do marca i uwzględniający sumę pokrywy śnieżnej, a także liczbę dni z występowaniem 
pokrywy śnieżnej o miąższości powyżej 1 i 20 cm. Również ten współczynnik wskazuje na znaczne 
złagodzenie śnieżności zim jakie obserwowane jest w ostatnich latach. Wskaźnik ten najwyższą 
wartość osiągnął podczas zimy 1962/63, dla której wyniósł 8,00 (w 10 stopniowej klasyfikacji). 
W ostatnim okresie bardzo wysokąjego wartośćodnotowano podczas zimy 2005/06 (7,87), na-
tomiast podczas pozostałych zim miał on już znacznie niższe wartości. W trakcie zimy 2013/14 
współczynnik ten był najniższym w okresie prowadzenia badań i wyniósł zaledwie 1,57. Niewiele 
ostrzejsza pod tym względem była zima 2015/16 (1,83). Występowanie tak łagodnych zim pod 
względem śnieżności nie jest jednak domeną wyłącznie ostatnich lat, ponieważ notowane one tak-
że były w przeszłości, jak chociażby podczas zim: 1971/72 (2,21), 1973/74 (2,62) oraz 1989/90 
(2,22). Jednak przed kilkudziesięciu laty takie zimy nie występowały w tak dużych zgrupowaniach, 
jak to ma miejsce obecnie (ryc. 4).

Ryc. 2. Średnia i maksymalna grubość pokrywy śnieżnej w Zawoi (2000/01–2016/17).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Ryc. 3. Udział sum pokrywy śnieżnej w stosunku do średniej z wielolecia w Zawoi (1961/062–2016/17).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Ryc. 4. Współczynnik śnieżności zim Paczosa w Zawoi (1961/62–2016/17).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Pojawienie się, rozwój i zanik pokrywy śnieżnej

Rozpatrując występowanie pokrywy śnieżnej na obszarze powiatu suskiego musimy zwrócić uwagę 
na czas, kiedy pojawiała się pokrywa śnieżna oraz do kiedy zalegała. Pod tym względem ostatnich 
kilkanaście lat było bardzo zróżnicowane. Pojawiająca się pierwsza pokrywa śnieżna zazwyczaj była 
nietrwała i w ciągu kilku dni ulegała wytopieniu. Nie było to jednak niczym nadzwyczajnym, ponieważ 
nie bez kozery wśród mieszkańców Babiogórszczyzny funkcjonuje pogląd, że dopiero „trzeci spadły 
śnieg się utrzymuje” i tworzy zwartą pokrywę śnieżną. W ciągu dotychczasowych zim w XXI wieku 
zdarzało się jednak, że już pierwszy spadły śnieg tworzył zwartą pokrywę śnieżną, która utrzymywała 
się przez kilka miesięcy (w 2001/02 oraz z kilkudniową przerwą w 2005/06). Podczas tych okresów 
zimowych pierwszy śnieg pojawiał się dopiero w drugiej połowie listopada, co umożliwiało utrzyma-
nie się uformowanej pokrywy. Najwcześniej pierwszy dzień z pokrywą śnieżną wystąpił u północnych 
podnóża Babiej Góry w Zawoi 6 października 2016 roku. Był to jednak tylko jednodniowy epizod, 
natomiast w 2009 roku pierwszy śnieg pojawił się 15 października i podczas ośmiu dni, gdy zalegał, 
jego maksymalna grubość osiągnęła 64 cm. Najpóźniej pokrywa śnieżna pojawiła się 17 grudnia 2000 
roku, co równocześnie było najpóźniejszą datą jego pojawienia się w całym badanym 60-leciu (ryc. 5).

Drugim interesującym zagadnieniem jest czas, do kiedy utrzymywała się pokrywa śnieżna. 
Także pod tym względem rekordowy był okres zimowy 2016/17, ponieważ po przypadających na 
drugą połowę kwietnia opadach śniegu ostatni dzień z pokrywą wystąpił 24 kwietnia 2017 roku 
(ryc. 5). Jednak i to zdarzenie nie było niczym nadzwyczajnym, ponieważ w przeszłości wielokrotnie 
już się zdarzało, że nowa pokrywa śnieżna formowała się w okresie przypadającym wokół„zimnych 
ogrodników”. Nietypowy był natomiast rok 1962, kiedy to pokrywa śnieżna po raz ostatni występo-
wała 7 czerwca. Najwcześniej pokrywa śnieżna zniknęła już 20 lutego 1989 roku.

Na początku XXI wieku, podobnie jak we wcześniejszym okresie, pierwszą pokrywę śnieżną 
obserwowano na początku października. Dawniej od tego momentu zazwyczaj obserwowano stop-
niowy wzrost jej grubości. Natomiast w XXI wieku za każdym razem, gdy pokrywa śniegu utworzy-
ła się w październiku bądź w pierwszej połowie listopada, następowało jej wytapianie. Ponowny 
przyrost grubości pokrywy następował od połowy listopada, a niekiedy nawet od połowy grudnia. 
Powolny wzrost średniej grubości pokrywy śnieżnej obserwowany był do połowy lutego, gdy osią-
gane były najwyższe wartości (średnio ok. 35 cm). Następnie przez drugą połowę stycznia i cały luty 

obserwowano utrzymywanie się najgrubszej pokrywy śnieżnej, po czym od przełomu lutego i marca 
następował bardzo szybki spadek średniej miąższości pokryw śnieżnej.

W XXI wieku średnia grubość pokrywy śnieżnej niemalże przez całą zimę była nieznacznie niższa 
niż przez wcześniejsze czterdzieści lat. Inaczej prezentowała się zmiana w ciągu sezonu maksymalnej 
grubości pokrywy śnieżnej. Przez styczeń i luty maksymalna grubość spadłego śniegu była znacznie 
niższa od notowanych wartości podczas tych miesięcy w przeszłości. Natomiast w innych miesiącach 
także w XXI wieku notowane były rekordowe wartości dla całego wielolecia (1961/62–2016/17; ryc. 6).

W wieloleciu 1960/61–2014/15 najbardziej śnieżnym miesiącem był luty, podczas którego 
pokrywa śnieżna występowała przez 81% dni oraz styczeń (75% dni). Przez ponad połowę dni 
w miesiącu pokrywa śnieżna utrzymywała się w grudniu (65% dni) i marcu (58% dni). Także na po-
czątku XXI wieku podczas tych miesięcy pokrywa śnieżna zalegała najdłużej. W tym czasie tworzyła 

Ryc. 5. Występowanie pokrywy śnieżnej w Zawoi podczas poszczególnych sezonów zimowych (2000/01–2016/17).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Ryc. 6. Maksymalna dobowa grubość pokrywy śnieżnej w Zawoi podczas sezonu zimowego (1961/62–2016/17).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.

Ryc. 7. Suma grubości pokrywy śnieżnej w poszczególnych miesiącach (A) i ich udział w sumie za cały sezon 
zimowy (B) w Zawoi podczas sezonu zimowego (2000/01–2016/17).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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się również pokrywa śnieżna, która wpływała na to, czy podczas danej zimy pokrywa śnieżna była 
miąższa, czy też śniegu było niewiele. W pozostałych miesiącach udział dni z pokrywą śnieżną był 
niższy. Inne miesiące nie wpływały znacząco na kształtowanie pokrywy przez całą zimę. Przykła-
dowo podczas zimy 2007/08 ponad 70% sumy grubości pokrywy śnieżnej uformowało się w listo-
padzie i grudniu, co nie wynikało jednak z faktu, iż spadło wówczas wyjątkowo dużo śniegu, lecz 
że zima ta była bardzo mało śnieżna i mało śniegu spadło podczas pozostałych miesięcy (ryc. 7).

Przestrzenne zróżnicowanie występowania pokrywy śnieżnej

Pokrywa śnieżna na obszarze powiatu suskiego prócz zmienności w czasie wykazuje także wyraźne 
zróżnicowanie przestrzenne. Okres zalegania pokrywy śnieżnej i jej miąższość zależy m.in. od wiel-
kości deniwelacji i ekspozycji stoków. W Karpatach Zachodnich na każde 100 m wzrostu wysokości 
liczba dni z pokrywą śnieżną wzrasta o 9 dni1. Różnice występują jednak także ze względu na eks-
pozycję. Jak wykazała Barbara Leśniak2, w całych Karpatach polskich na tych samych wysokościach 
najdłużej pokrywa śnieżna zalega w dorzeczu Czarnej Orawy i Skawy.

Na obszarze powiatu suskiego zaobserwować można wyraźne zróżnicowanie w czasie zale-
gania i grubości pokrywy śnieżnej. Różnice te najwyraźniej zaznaczają się na wiosnę, gdy w miej-
scowościach położonych w dolinie Skawy jest już wiosna, a w Zawoi Górnej zalega jeszcze gruba 
pokrywa śnieżna. W Zawoi, bez względu czy jest to zima śnieżna (np. 2011/12), zbliżona do śred-
niej wieloletniej (np. 2012/13), czy mało śnieżna (np. 2013/14), to zawsze pokrywa śnieżna zalega 
najdłużej w całym powiecie i jej grubość jest największa. Podczas „typowej zimy” pokrywa śnieżna 
zalega w Zawoi o około 20–30 dni dłużej niż w położonych niżej miejscowościach. Podczas zimy 
2012/13 pokrywa śnieżna utrzymywała się tam przez 104 dni, podczas gdy w pozostałych bada-
nych miejscowościach od 78 do 87 dni. Bardzo wyraźnie różnice zaznaczają się także pod względem 
grubości pokrywy śnieżnej. Podczas gdy w trakcie zimy 2012/13 w Zawoi średnia grubość pokrywy 
śnieżnej wyniosła 24,1 cm, to w pozostałych miejscowościach wyniosła od 13,9 cm w Osielcu do 
16,1 cm w Krzeczowie. Z kolei maksymalna grubość pokrywy była o 10–20 cm większa niż w pozo-
stałych miejscowościach (ryc. 8). 

Jeszcze większe różnice zaznaczają się podczas śnieżnych zim. Przykładowo podczas śnieżnej 
zimy 2011/12 maksymalna grubość pokrywy śnieżnej była w Zawoi o ponad 40 cm większa niż na 
pozostałej części powiatu. Zima ta trwała krócej niż rok wcześniej, lecz była bardziej śnieżna. Różni-
ce w liczbie dni z pokrywą śnieżną były jednak jeszcze większe, ponieważ w miejscowościach niżej 
położonych pokrywa śnieżna zalegała o około miesiąc krócej niż w Zawoi. U podnóża Babiej Góry 
w Zawoi średnia grubość pokrywy śnieżnej wyniosła 44,8 cm, natomiast pozostałych miejscowo-
ściach od 19,1 cm w Osielcu do 25,5 cm w Krzeczowie (ryc. 8).

Podczas mało śnieżnych zim można zauważyć podobny schemat utrzymywania się śnieżnej 
pokrywy.Nawet podczas zimy 2013/14, wybitnie mało śnieżnej, pokrywa ta utrzymywała się w Za-
woi przez ponad miesiąc (35 dni). W górnej części zlewni Skawy pokrywa zalegała przez 13–15 dni, 
natomiast w północnej części powiatu przez 5–10 dni. Pokrywa ta charakteryzowała się przy tym 
niewielką grubością (ryc. 8). 

1 M. Hess, Piętra klimatologiczne w Polskich Karpatach Zachodnich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 
1965, s. 11.

2 B. Leśniak, Pokrywa śnieżna w dorzeczu górnej Wisły, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Prace Geograficzne, 1980, s. 51, 65-127.

Podsumowanie

Zimy z początku XXI wieku, charakteryzowały się wyraźnym skróceniem liczby dni z pokrywą śnież-
ną w porównaniu do tych, które obserwowano w II poł. XX wieku. Zmniejszeniu uległa także śred-
nia i maksymalna grubość pokrywy śnieżnej. Najdłużej pokrywa śnieżna utrzymywała się u pół-
nocnych podnóży Babiej Góry w Zawoi, natomiast najkrócej w dolinie Skawy w północnej części 
powiatu. Zimy te są znacznie łagodniejsze niż w przeszłości, lecz także i obecnie z roku na rok mogą 
się one względem siebie bardzo różnić, co pokazuje analiza zim od 2011/12 do 2013/14. Podczas 
tak różnych zim spadły śnieg może mierzyć zaledwie kilkanaście centymetrów grubości, ale i może 
znaczne przekraczać 100 cm. 

Współcześnie występujące zimy bardzo się względem siebie różnią, dlatego też bardzo trudno 
przewidzieć, jak będą wyglądały zimy w ciągu najbliższych kilku lat. 

Ryc. 8. Grubości pokrywy śnieżnej w Zawoi, Osielcu, Ślemieniu i Krzeczowie podczas zim 2011/12, 2012/13 i 2013/14.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB.
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Presentation of Oravian villages forming Združenie Babia hora – Klin

STRESZCZENIE: Artykuł o Klinie stanowi trzecią część cyklu prezentującego orawskie wsie z terenu Słowacji, 
wchodzące w skład Združenia Babia hora (po Bobrowie i Zubrohlawie). W artykule przedstawiono zarys dziejów Klina 
od momentu powstania wsi (II. połowa XVI wieku) po czasy współczesne, z uwzględnieniem stosunków polityczno-
społecznych i gospodarczych. Opisano także główne zabytki miejscowości: kościół, cmentarz, kapliczki i krzyże 
przydrożne, murowane domy płócienników, a ponadto rezerwaty przyrody: „Torfowisko w Klinie” i „Ťaskovka”. Wielką 
atrakcję Klina stanowi potężna figura Chrystusa Zbawiciela, kopia rzeźby z Rio de Janeiro, spod której roztacza się 
szeroka panorama Orawy i Tatr. Osobną częścią artykułu jest opis ścieżki dydaktycznej prowadzącej przez Klin i jego 
obrzeża, prezentującej największe atrakcje wsi, zarówno przyrodnicze, jak i historyczne. Tekst nie zawiera ogólnego 
tła z zakresu historii Węgier, w skład których do końca I wojny światowej wchodziły wsie orawskie – ten temat 
został omówiony przy okazji prezentacji wsi Bobrów (patrz: P. Krzywda, Prezentacja wsi orawskich wchodzących 
w skład Združenia Babia hora – Bobrov, „Rocznik Babiogórski” 2014, t. 15, s. 121-134).

ZHRNUTIE: Článok o obci Klin predstavuje tretiu časť cyklu o oravských obciach na území Slovenska, ktoré sú 
členmi Združenia Babia hora (po obciach Bobrov a Zubrohlava). Článok prináša prehľad o histórii obce Klin od jej 
založenia (2. polovica 16. storočia) až po súčasnosť, s prihliadnutím na spoločensko-politické a ekonomické pomery. 
Tiež popisuje hlavné pamiatky obce: kostol, cintorín, kaplnky a kríže, murované domy plátenníkov, a okrem toho 
prírodné rezervácie „Rašelinisko v Kline“ a „Ťaskovka“. Veľkou atrakciou obce je obrovská socha Krista Spasiteľa, 
kópia sochy z Ria de Janeiro, pri ktorej sa ponúka široká panoráma Oravy a Tatier. Samostatnú časť článku tvorí 
popis náučného chodníka vedúceho cez Klin a jeho okolie, ktorý prezentuje najväčšie atrakcie obce, a to prírodné 
aj historické. Text neobsahuje všeobecné informácie o histórii Uhorska, ktorého súčasťou boli oravské obce do 
konca prvej svetovej vojny – o tejto téme sme hovorili pri prezentácii obce Bobrov (pozri: P. Krzywda, Prezentácia 
oravských obcí – členov Združenia Babia hora – Bobrov, „Ročník Babia hora” 2014, z. 15, s. 121-134).

ABSTRACT: The article about Klin is the third instalment in the series presenting Slovak villages in the Orava 
region, forming the Združenie Babia hora (after Bobrov and Zubrohlava). This article outlines the history of Klin 
from the establishment of the village (2ndhalf of the 16thcentury) until modern times, taking into account political, 
social and economic relations. The main monuments in the vilage have also been described: church, cemetery, 
roadside chapels and crosses, masonry houses of the clothmakers, and nature reserves of “Peat Bog in Klin” and 
“Ťaskovka.”The great attraction of Klin is the mighty figure of Christ the Saviour, a copy of the Rio de Janeiro 
sculpture, from whose plinth opens a broad panorama of Orava and the Tatra Mountains. Another part of the 
article deals with a description of educational trail leading through Klin and its outskirts, presenting the greatest 
attractions in the village, both natural and historical. The text does not include the generalbackground of the 
history of Hungary to which the Orava villages belonged until the end of the First World War, as this subject was 
discussed during the presentation of the village of Bobrov (see: P. Krzywda, Presentation of Orava villages forming 
the Združenie Babia hora – Bobrov, “Rocznik Babiogórski” [“Babia Góra Yearbook”] 2014, vol. 15, pp. 121-134).
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Według stanu na koniec 2016 roku Klin liczył 2392 mieszkańców. Utrzymują się oni z upra-
wy zbóż (pszenica, owies) i ziemniaków, hodowli bydła, świń i drobiu, eksploatacji lasu, rzemiosła 
(stolarstwo) oraz drobnego handlu i usług. Niektórzy dojeżdżają do pracy w Namiestowie, inni po-
dejmują zatrudnienie w Bratysławie i okolicy, a także w Czechach. Społeczność Klina jest dobrze 
zorganizowana, działają tu m.in.: Ochotnicza Straż Pożarna, Stowarzyszenie Leśne, Stowarzyszenie 
Myśliwskie (z siedzibą w Rabczy – słow. Rabča), Wspólnota Gruntowa (tzw. urbar). Ponadto wieś 
jest członkiem różnych struktur regionalnych (Stowarzyszenie Babia Góra/Združenie Babia hora, 
Stowarzyszenie Biała Orawa/Združenie Biela Orava) i ponadregionalnych (Euroregion Beskidy, Zwią-
zek Górskich Osad Słowacji/Asociácia horských sídiel Slovenska). Mieszkańcy miejscowości pielęgnu-
ją orawskie tradycje i folklor: corocznie odbywają się tutaj Gminne Skubaczki (słow. Obecné paráčky; 
darcie pierza), Kliniańska Heligonka (słow. Kliňanská heligónka) – przegląd orawskich heligonkarzy 
oraz Pogrzeb Basów (słow. Pochování basy), który jest kulminacyjnym momentem zabawy ostatko-
wej, obwieszczającej o północy koniec karnawału i nadejście Wielkiego Postu. Przejawem szacunku 
dla tradycji i historii jest także monografia wsi wydana w 1996 roku (zob. literatura na końcu arty-
kułu) oraz przygotowania do jej nowej edycji w roku przyszłym. Urząd Gminy od 2007 roku wydaje 
pismo „Echo KLINa” (ukazuje się trzy razy w roku).

Klin jest również zajmujący turystycznie, bowiem oprócz wspomnianych wyżej rezerwatów 
przyrody posiada trochę zabytków. Są to obiekty pochodzące z XIX stulecia: klasycystyczny ko-
ściół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego, kamienne nagrobki i żeliwne krzyże na cmentarzu 
parafialnym, klasycystyczna kaplicz-
ka pw. św. Antoniego Padewskiego 
(1825), kamienna figura św. Jana 
Nepomucena (1820), dwie kamien-
ne rzeźby Chrystusa Ukrzyżowane-
go oraz kilka murowanych domów 
płócienników, z których najbardziej 
okazały został ostatnio poddany 
gruntownej renowacji. Te i inne cie-
kawostki Klina, głównie przyrodni-
cze, uprzystępnia ścieżka dydaktycz-
na (słow. Náučný chodnik) „Zmiany 
lasu”, wytyczona w 2013 roku. Na 
trasie ścieżki znajduje się także naj-
większa atrakcja tej miejscowości – 
potężny monument Chrystusa Zba-
wiciela, zwany Rio de Klin, gdyż jest 
kopią rzeźby z brazylijskiego Rio de 
Janeiro. Spod monumentu roztacza 
się piękna panorama Orawy, Morza 
Orawskiego i Tatr. Dodajmy, że Klin 
może być atrakcyjny także zimą, bo-
wiem w osadzie Ťaskovka działa nie-
wielki narciarski wyciąg talerzykowy 
(dł. 350 m, deniw. 95 m), któremu to-
warzyszą biegowe trasy narciarskie. 
Noclegi możemy uzyskać w pensjo-
nacie (słow. penzión) „Zlatica”, Klin 
239, tel. +421 908 237 973.

SŁOWA KLUCZOWE: Klin, historia wsi, kościół, cmentarz, kapliczki, krzyże, domy płócienników, rezerwaty 
przyrody, torfowisko, Chrystus Zbawiciel, panorama Tatr, ścieżka dydaktyczna.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Klin, história obce, kostol, cintorín, kaplnky, kríže, domy plátenníkov, prírodná rezervácia, 
rašelinisko, Kristus Spasiteľ, panoráma Tatier, náučný chodník.

KEYWORDS: Klin, village history, church, cemetery, chapels, crosses, clothmakers’ houses, nature reserves, 
peat bog, Christ the Saviour, panorama of the Tatras, educational trail.

Prezentacja Klina w bieżącym tomie „Rocznika Babiogórskiego” zbiega się z przypadającą w tym 
roku 450 rocznicą pierwszej pisemnej wzmianki o nim (rok 1567). Uroczyste obchody jubileuszu 
wsi już się odbyły (2-4 czerwca), a było to święto nie tylko Klina, ale całej Górnej Orawy i regionów 
z nią zaprzyjaźnionych. Dość powiedzieć, że wśród uczestników jubileuszu, obok władz centralnych, 
wojewódzkich i powiatowych Republiki Słowackiej, znaleźli się przedstawiciele partnerskich gmin 
z innych krajów, m.in. z Polski – z żywieckiej Jeleśni, orawskiej Jabłonki i Lipnicy Wielkiej.

Wszelkie jubileusze skłaniają do zadumy i porównań. Można na przykład postawić pytanie, czy 
450-letni byt wsi to dużo, czy mało. Przypomnijmy dla porównania, że Zawoja istnieje od 371 lat (od 
1646 r.), a Skawicę założono około 425 lat temu (przed rokiem 1593). Te wszystkie lata składają się 
na życie dziesiątków pokoleń ludzkich, które tu się rodziły i pracowały, cały czas zmieniając oblicze 
swojej ziemi. Aż do naszych dni.

* * *

Klin jest słowacką wsią położoną na Górnej Orawie. Jego dolna część zajmuje zachodni skraj 
Kotliny Orawskiej i sięga po szosę Namiestów (słow. Námestovo) – Zubrohlawa (słow. Zubrohlava), 
co oznacza, że nie dobiega do bliskiego (1-1,5 km) brzegu zaporowego Zbiornika Orawskiego (słow. 
Vodná nádrž Orava). Środkowa i górna część miejscowości znajduje się na terenie Wierchowiny Pod-
beskidzkiej (słow. Podbeskydská vrchovina; termin „vrchovina” bywa tłumaczony jako pogórze lub 
pasmo górskie o niewybitnej wysokości), skąd blisko do Orawskich Beskidów (słow. Oravské Besky-
dy), które po polskiej stronie granicy nazywamy Beskidem Żywieckim. Zabudowa wsi ma charakter 
tzw. łańcuchówki i układa się wzdłuż potoku Klinianka (słow. Kliňanka), prawobrzeżnego dopływu 
Półgórzanki (słow. Polhoranka), która uchodzi do Zbiornika Orawskiego (przez turystów zwanego 
czasem Morzem Orawskim). Oddzielnie, w odległości 1 km powyżej zwartej zabudowy Klina usy-
tuowana jest mała osada Ťaskovka. Dolna część wsi leży na wysokości 610 m n.p.m., część górna 
sięga po wzniesienie Kopanicy, która liczy 922 m n.p.m., a jej centrum (z kościołem) ulokowane jest 
wokół warstwicy 645 m n.p.m. W okolicy przeważają łąki i pastwiska, a w partiach górskich lasy. 
W granicach wsi znajdują się dwa rezerwaty przyrody: torfowiskowy „Klinské rašelinisko” (w części 
dolnej) i florystyczny „Ťaskovka” (w części górnej), oba wchodzące w skład Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Górna Orawa” (Chránená Krajinná Oblast’ „Horná Orava”). Będzie o nich mowa niżej. 
Prócz tego w miejscowości rosną cztery lipy i jedna topola – pomniki przyrody.

Administracyjnie Klin należy do powiatu (słow. okres) namiestowskiego, z którego stolicą gra-
niczy od północy, oraz do województwa żylińskiego (słow. Žilinský kraj). Znajduje się tutaj urząd 
gminy (słow. obecný úrad), rzymsko-katolicki kościół parafialny (słow. farský kostol), poczta (słow. 
pošta), przedszkole (słow. materská škola), szkoła podstawowa (słow. základná škola), remiza straży 
pożarnej (słow. hasičská zbrojnica), pizzeria „Koliba” i małe sklepy spożywczo-przemysłowe (słow. 
potraviny a zmiešany tovar). Wieś posiada wodociąg, kanalizację, dobre drogi i komunikację autobu-
sową z Namiestowem, objęta jest monitoringiem. Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego.  Fot. P. Krzywda, 2017
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lub opłata w wysokości 15 florenów, transport soli lub opłata w wysokości 8 florenów, roznosze-
nie listów, robocizny przy naprawach Zamku, pomoc zbrojna na wezwanie itd. Ponadto osadników 
obowiązywało przekazywanie na Zamek różnego rodzaju podarunków. Oczywiście, na przestrzeni 
czasu obciążenia rosły i stawały się coraz bardziej dolegliwe. Do tego dochodziły jeszcze opłaty 
i „odrobek” na rzecz parafii (o zmianach przynależności parafialnej Klina patrz niżej). 

W 1621 roku na synu Emeryku (Imre) wygasła męska linia Jerzego Thurzo i Orawa stała się 
współwłasnością jego siedmiu córek, które pięć lat później (w 1626 r.) utworzyły tzw. komposesorat 
orawski, czyli dziedziczną wspólnotę właścicieli (komposesorów).

W roku 1623, po dziesięciu latach od ponownej lokacji, dominialny prowizor (zarządca, admi-
nistrator) dla wszystkich wsi państwa orawskiego, w tym dla Klina, sporządził nowy urbarz (spis 
dominialnego majątku z wykazem powinności poddanych)3. Wynika z niego, że w owym czasie 
w Klinie istniało dziewięć ról, z których dwie posiadał Jakub Klinowski (były Kohut), trzecia, czwar-
ta, piąta i szósta były podzielone pomiędzy dwie, trzy lub cztery rodziny, a trzy pozostałe nie miały 
gospodarzy, były opuszczone. Tak się złożyło, że w trakcie tego spisu sołtys Klinowski ściągnął 
do wsi trzech nowych osadników, którzy zajęli jedną z opuszczonych ról. Zostali oni uwolnieni od 
wszelkich powinności na okres trzech lat. W tym czasie w Klinie żyło 15 rodzin, co łącznie stanowiło 
75 mieszkańców. Rozrost wsi oznaczał zwiększenie ciężarów feudalnych. Użytkownicy każdej roli 
wspólnymi siłami mieli obowiązek oddać na Zamek cztery barany, co dziesiątą owcę, dziesięcinę 
z produkcji mlecznej i wyrobu gontów, trzy tratwy i opłatę flisacką (drewno spławiano m.in. z nur-
tem Orawy, Wagu i Dunaju – aż do Budapesztu). Do kuchni zamkowej należało odstawić jedno 
cielę, osiem gęsi, 21 kur, 80 jajek, siedem kuropatw, 14 pstrągów, zające, siedem futer kunich (lub 
7 dukatów), trzy futra lisie, dziesięć łukien4 owsa. Ponadto trzeba było transportować na Zamek sól 
i wino, wnosić opłatę na utrzymanie straży zamkowej (3 floreny), stawać zbrojnie w czasie wojny itd.

Rodzina Klinowskich miała duże zasługi w umacnianiu wiary katolickiej na Górnej Orawie, sta-
jąc po stronie katolickiego cesarza z dynastii Habsburgów. Dzięki ich staraniom cesarz Ferdynand 
III Habsburg zezwolił księdzu Janowi Szczechowiczowi z polskiego Ratułowa na szeroką działalność 
duszpasterską i jurysdykcyjną wśród całej wspólnoty orawskich katolików5. Jan i Mateusz Klinowski 
odznaczyli się przy stłumieniu antyhabsburskiego powstania Kaspra Piki (Gáspár Pika) w 1672 roku, 
który w wyniku porażki został stracony przez wbicie na pal w towarzystwie 24 walczących po jego 
stronie orawskich sołtysów. Natomiast Klinowscy, Lokczańscy z Lokczy (słow. Lokca), Bukowińscy 
z Bukowiny-Podszkla, Wilczkowie z Podwilka i Moniakowie z Zubrzycy Górnej znaleźli się wśród 
sołtysów nagrodzonych przez cesarza Leopolda I Habsburga podniesieniem do stanu szlacheckie-
go. Klinowscy otrzymali herb, w którym widnieje sylwetka kościoła6.

W jesieni 1683 roku Klin został złupiony i spalony przez zdążające pod Wiedeń tyłowe oddziały 
litewskie i kozacko-tatarskie dowodzone przez hetmanów Kazimierza Jana Sapiehę (1637 lub 1642-
1720) i Jana Ogińskiego (1619-1684). Ofiarą tych wojsk padło wówczas co najmniej 27 orawskich 
wsi. W Klinie nastała wielka bieda i głód, czego miarą może być fakt, że do 1690 roku gospodarze 
utrzymali się tutaj tylko na pięciu rolach (wliczając w to dwie role sołtysie).

Ostatnie powstanie przeciw Habsburgom wywołał w roku 1703 Franciszek Rakoczy II (Ferenc 
Rákóczi II; 1676-1735), późniejszy książę Siedmiogrodu (od 1704 r.), który zajął całą Orawę. Po jego 
upadku na Orawie nastał upragniony pokój, jednak tutejsze wsie nękały okresy nieurodzaju i mory. 

3 Komposesorat orawski przetrwał do 1 stycznia 1946 roku, kiedy to został przejęty przez państwo 
czechosłowackie. Więcej o komposesoracie zob. J. Omylak, Gospodarka leśna, [w:] Kultura ludowa Górali 
Orawskich, red. U. Janicka-Krzywda, s. 89-102.

4 Łukno – dawna miara objętości ciał sypkich, część korca.
5 Ks. Jan Szczechowicz (zm. 1659) pomiędzy rokiem 1647 a 1649 przybył do Czymchowej (słow. Čimhova) na 

Orawie, gdzie zawiązał się ośrodek rekatolizacji. Piastował godność wicearchidiakona. W 1651 roku rozpoczął 
w Orawce budowę kościoła i erygował tu pierwszą orawską parafię katolicką. Zob. P. Krzywda, Charakterystyka 
geograficzno-historyczna obszaru zamieszkiwanego przez Górali Orawskich, [w:] Kultura ludowa…, s. 7-40.

6 Klinowscy i Lokczańscy złożyli swoje akty nobilitacyjne w wieży kościoła w Lokcy, ale w 1683 roku spłonęły one 
w rezultacie podpalenia wsi przez zdążające pod Wiedeń oddziały litewskie i kozacko-tatarskie.

Herb Klina tworzy stylizowana, zielona sylwetka lipy z tkwiącymi w gruncie trzema korzeniami. 
Tło jest u góry srebrne, u dołu zielone (grunt). Nazwa wsi nawiązuje do dawnego określenia grzbietu 
górskiego wciskającego się (wbijającego się klinem) pomiędzy dwa potoki.

Klin został założony na prawie wołoskim, krótko przed rokiem 1567, kiedy to po raz pierwszy 
wymieniono go w rejestrze podatkowym dominium Orawskiego Zamku (słow. Oravský hrad), ad-
ministrowanego wówczas, z woli króla Węgier Ferdynanda I Habsburga, przez żupana Franciszka 
Thurzo (Ferenc Thurzó; 1512-1576). Jak wiadomo, król wkrótce przekazał Thurzonom dominium 
(„państwo”) orawskie na własność, podobnie jak i godność żupana Orawy, wszystko z prawem dzie-
dziczenia. Wiemy również, że zarówno oni, jak też ich następcy, byli luteranami, siłą narzucali swoją 
wiarę poddanym, a ponadto częstokroć uczestniczyli w antyhabsburskich, niepodległościowych 
powstaniach węgierskich magnatów1.

Akt lokacyjny Klina sprzed 1567 roku nie zachował się, jednak wiadomo, że Franciszek Thurzo 
powierzył założenie wsi Jakubowi Kohutowi z Uścia (słow. Ústie, dziś większość dawnego Uścia 
znajduje się pod wodami Zbiornika Orawskiego), który przywiódł tutaj pięć rodzin, a każda z nich 
otrzymała do zagospodarowania jedną „rolę” o powierzchni 30 hektarów. Sam zasadźca objął funk-
cję sołtysa, a z czasem, zgodnie z orawskim zwyczajem, przybrał nazwisko Klinowski (podobnie 
jak pierwsi sołtysi: Bobrowski z Bobrowa, Mutniański z Mutnego, Uściański z Uścia itd.). Osadnicy 
otrzymali od dominium zamkowego 16 lat zwolnienia od danin, opłat i świadczeń (tzw. wolnizna), 
który to czas mieli przeznaczyć na karczunek lasu, budowę domostw, zakładanie pól uprawnych, 
a zwłaszcza pastwisk, jako że ich głównym źródłem utrzymania była hodowla owiec.

Rejestr podatkowy Orawskiego Zamku2 z 1593 roku zawiera informację, że mimo upływu lat 
wolnizny klinianie nie rozpoczęli odprowadzania świadczeń na rzecz dominium. Przyczyną tego sta-
nu rzeczy były z jednej strony trudne warunki klimatyczne, w jakich przyszło osadnikom gospoda-
rować, z drugiej toczące się na Orawie działania zbrojne. Kolejny żupan Orawy i właściciel państwa 
orawskiego Jerzy Thurzo (György Thurzó; 1567-1616), syn Franciszka, miał dwóch poważnych wro-
gów – z jednej strony polskiego magnata Mikołaja Komorowskiego z Żywca (1578-1633), z drugiej 
magnata węgierskiego Stefana Bocskaya (István Bocskay; 1557-1606). Ten pierwszy zamierzał siłą 
odzyskać poddanych zbiegłych z Żywiecczyzny na Orawę, ten drugi stanął na czele antyhabsbur-
skiego powstania, w którym Jerzy odmówił udziału. Obaj nieprzyjaciele najechali dominium oraw-
skie w latach 1604-1605, rabując, paląc i mordując, co było przyczyną spadku zaludnienia, biedy 
i głodu. Dopiero w 1608 roku możliwe było ściągnięcie pierwszego podatku w Klinie, ale tylko 
z jednego gospodarstwa, gdyż osada wyludniła się.

W tej sytuacji Jerzy Turzo postanowił osadzić wieś po raz drugi (również na prawie wołoskim), 
toteż 17 lipca 1613 roku wydał sołtysowi Jakubowi Kohutowi nowy akt lokacyjny, z dokładnym 
określeniem jej granic. Teraz klinianie otrzymali dziesięcioletnią wolniznę, która nie dotyczyła jed-
nak przydzielonych im pastwisk pod Babią Górą – za ich użytkowanie musieli płacić dwanaście 
złotych dukatów rocznie. Natomiast sołtys, któremu żupan pozwolił postawić młyn i tartak, miał za 
to płacić jednego złotego dukata rocznie. 

W akcie lokacyjnym szczegółowo wyliczono powinności osadników, które będą musieli świad-
czyć na rzecz państwa orawskiego po upływie lat wolnizny. Warto przytoczyć tutaj niektóre z nich, 
aby uzyskać orientację, jak w owych czasach wyglądały feudalne ciężary. Były one następujące: od 
każdego gospodarstwa – danina w postaci czterech owiec i dwudziestu jajek, od całej wsi – danina 
w postaci jednego cielęcia, sześciu gęsi, osiemnastu kur, sześciu kuropatw, ryb, a oprócz tego zi-
mowanie pańskich koni lub opłata w wysokości jednego florena, transport wina na Orawski Zamek 

1 Szczegóły dotyczące historii węgierskiej Orawy znajdują się w moim artykule Prezentacja wsi orawskich 
wchodzących w skład Združenia Babia hora – Bobrov, „Rocznik Babiogórski” 2014, t. 15, s. 121-134. Zamieściłem 
tam między innymi podstawowe wiadomości na temat prawa wołoskiego, sytuacji wyznaniowej na Orawie, 
węgierskich powstań przeciw Habsburgom i wiele innych, także niedotyczących historii. Tutaj ich nie powtarzam, 
zakładając, że są już czytelnikowi znane.

2 Czyli wykaz powinności feudalnych na rzecz Zamku.
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W Klinie w latach 1715-1716 miały miejsce owocujące głodem tzw. zmarzłe lata, w wyniku czego 
wieś opuściło 41 mieszkańców. Natomiast w 1739 roku osadę zdziesiątkowała straszliwa zaraza. 
Trzeba jednak podkreślić, że wiek XVIII był dla Klina i całej Orawy okresem poważnych zmian. 
Kończył się czas prawa wołoskiego, bowiem obok gospodarki pasterskiej, która traciła na znacze-
niu (w Klinie liczebność owiec spadła z 600 do 300 sztuk), upowszechniła się uprawa lnu i wyrób 
płótna, a także zyskowny handel nim, tzw. płóciennictwo. Tkaniem płótna zajmowali się nawet męż-
czyźni, oni też prowadzili handel obwoźny płótnem, zdobywając rynki nie tylko na rozległym terenie 
Austro-Węgier, ale nawet w strefie czarnomorskiej (Krym) i śródziemnomorskiej (Egipt, Palestyna). 
W ten sposób Klin stał się typową wsią płócienniczą, a najbardziej znaną rodziną płócienników 
i w  ogóle kupców byli Skyczakowie7. Pierwszy magiel zbudował we wsi Jan Zimányi w 1792 roku, 
a następny, wraz z farbiarnią – Antoni i Marcin Skyczakowie. Na Orawie rozwijało się także rzemio-
sło, w Klinie działali sukiennicy (przerób wełny, wytwórstwo tkanin wełnianych i handel suknem), 
krawcy, gonciarze (wyrób gontów) i aż dwóch kowali. Ponadto klinianie zajmowali się hodowlą by-
dła oraz wyrębem i spławem drzew (flisactwo). W efekcie doszło do wzrostu liczby mieszkańców 
– od 240 w roku 1715 do 470 w roku 1767. Wśród nich było dziewięć rodzin drobnoszlacheckich. 

Wiek XIX był na Orawie okresem względnej stabilizacji, aczkolwiek w 1831 roku z Polski dostała 
się tutaj epidemia cholery, która należała do największych w Europie. Swoje żniwo zebrała także 
w Klinie. W 1848 roku (Wiosna Ludów) parlament węgierski przyjął ustawę znoszącą poddaństwo 
i pańszczyznę oraz dokonującą uwłaszczenia chłopów na dziedzicznie użytkowanej przez nich zie-
mi. Odtąd majątek Orawskiego Zamku został poważnie uszczuplony, gdyż odpadły od niego grunty 
orne, którymi uwłaszczono chłopów, a wkrótce potem tzw. grunty urbarialne, głównie lasy i pastwi-
ska, wydzielone chłopom jako współwłasność na mocy patentu urbarialnego z 2 marca 1853 roku. 
Po pewnym czasie na tej bazie zaczęły powstawać tzw. wspólnoty urbarialne (w skrócie urbary), 
zrzeszające współwłaścicieli – urbarialistów. Wspólnota Gruntowa urbarialistów Klina zawiązała się 
w 1875 roku. W rezultacie opisanych zmian dobra komposesoratu orawskiego przybrały postać roz-
ległych kompleksów leśnych, przy eksploatacji których mieszkańcy tutejszych wsi znajdowali dodat-
kowe zatrudnienie. Jednak dla wielu z nich podstawowym źródłem utrzymania było płóciennictwo. 
Niestety, pod koniec XIX stulecia handel płótnem załamał się i orawscy płóciennicy zaczęli opusz-
czać swoje wioski. Ich emigracja, połączona z wyprzedażą gospodarstw za niską cenę, skierowała 
się na południe kraju, do Prus, a przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Stan liczebny mieszkańców Klina na początku XX wieku, tj. w 1900 roku osiągnął wielkość 901 osób.

W XIX stuleciu w miejscowości pojawiły się dwa ważne obiekty: w 1826 roku postawiono 
niewielki murowany kościół pw. św. Antoniego Padewskiego, a w 1834 roku drewniany budynek 
pierwszej wiejskiej szkoły (rozebrany w 1926 r.). W tym samym mniej więcej czasie (po 1828 r.) 
mieszkańcy wzbogaceni na handlu płótnem zaczęli stawiać pierwsze murowane domy. Z ich fun-
dacji zbudowane zostały także: kamienna figura św. Jana Nepomucena (1820), murowana kaplicz-
ka pw. św. Antoniego Padewskiego (1825) oraz dwie kamienne rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego 
(1825 i 1860).

Podczas pierwszej wojny światowej mężczyźni w wieku poborowym zostali wcieleni do wojska, 
a cały ciężar gospodarowania spoczął na barkach kobiet, dzieci i starców. Gospodarstwa podupa-
dały, zwłaszcza że nękane były rekwiracjami bydła, siana i słomy. Zapanowała nędza i głód. Kilka 
osób nie wróciło z frontu. Na domiar złego w jesieni 1918 roku kolejne ofiary pochłonęła pandemia 
ostrej grypy, tzw. hiszpanki.

Rozpad monarchii austro-węgierskiej mieszkańcy Klina przyjęli z radością – skończyła się wę-
gierska dominacja i madziaryzacja. Zamiast tego w ramach nowo powstałej federacyjnej republiki 
Czechów i Słowaków (Czecho-Słowacja, później Czechosłowacja) postępowało słowackie odrodze-
nie narodowe i kulturalne: już w 1919 roku we wsi założono bibliotekę, a w 1922 roku działalność 

7 Przyjąłem tu spolszczoną transkrypcję tego nazwiska, które w języku słowackim zapisywane jest w formie 
Skyčák, a w języku węgierskim Szkycsák. Istnieją też formy pośrednie: Skycsák, Szkicsák, Szkitsák, Szkičak.

rozpoczęły Ochotnicza Straż Pożarna (słow. Dobrovoľný hasičský spolok) i Towarzystwo Gimnastyczne 
„Orzeł” (słow. Tělovýchovná jednota „Orol”), które m.in. przygotowywało spektakle teatralne. Z kolei 
w latach 1926-1927 na miejscu starej drewnianej szkoły postawiono nową, murowaną, w czym fi-
nansowo pomogła Wspólnota Gruntowa (urbarialana) w Klinie. Początkowo szkoła była dwuklasowa 
i miała dwóch nauczycieli, z czasem rozrosła się do trzy- i czteroklasowej z czterema nauczycielami. 
W zakresie opieki zdrowotnej Klin podlegał placówce rejonowej w Rabczy, a urząd gminy założył dla 
mieszkańców fundusz leczniczy, z którego kupowano niezbędne leki dla najbiedniejszych.

Mieszkańcom Klina doskwierał brak pracy. W latach 20. XX wieku we wsi prowadzony był wer-
bunek robotników do kopalń w Belgii i Francji, inni wyjeżdżali za pracą do Ameryki. Najcięższe były 
lata wielkiego kryzysu gospodarczego (1930-1933). Znów zapanowała bieda i głód. Z pomocą przy-
chodziło państwo, corocznie organizując akcje pomocowe, w ramach których biedni otrzymywali 
bony wymieniane w sklepach na chleb, cukier, mąkę itp. Ponadto różne organizacje, np. Czerwony 
Krzyż, zajmowały się zakupem odzieży dla ubogich dzieci. 

14 marca 1939 roku Słowacja ogłosiła niepodległość i podjęła współpracę z nazistowskimi 
Niemcami. Dzięki temu w pierwszych latach drugiej wojny światowej panował tu względny dosta-
tek, a ponadto Słowacy mieli możliwość emigracji zarobkowej do Niemiec. Korzystali z tego także 
mieszkańcy Klina. W tragicznej sytuacji znalazła się natomiast ludność pochodzenia żydowskiego, 
stopniowo deportowana do obozów zagłady. W Klinie taki los spotkał czteroosobową rodzinę. 

Dramaty wojny dotknęły Słowaków dopiero na jej końcu. 31 stycznia 1945 roku front przesunął 
się na linię Lipnica Wielka – Chyżne i zatrzymał się tutaj na dziewięć tygodni. Ustępujący żołnierze 
niemieccy konfiskowali wówczas konie i bydło, dokonywali rabunków – także w Klinie. 18 lutego 
Niemcy zatrzymali we wsi najmłodszych mężczyzn i wysłali ich na front włoski. Przełamanie frontu 
przez Armię Czerwoną nastąpiło dopiero na przełomie marca i kwietnia – Klin, Zubrohlawa, Rabcza 
i Półgóra zostały zdobyte 2 kwietnia. Nie obyło się bez zniszczeń.

W czasach Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, podobnie jak przed drugą wojną świa-
tową, podstawą utrzymania mieszkańców Klina była uprawa roli i hodowla bydła. We wsi do roku 
1963 wszystkie gminne ogłoszenia przekazywano mieszkańcom z użyciem bębna, a później przez 
lokalny radiowęzeł (głośniki radiowęzłów na ulicach do dziś stanowią specyfikę słowackich miej-
scowości). Rozwój wsi wyznaczały przede wszystkim takie inwestycje, jak: elektryfikacja (1949 r.), 
montaż domowej wodnej instalacji grawitacyjnej (lata 50.), a następnie budowa wodociągu wiej-
skiego (lata 80.), założenie kanalizacji (lata 90.). Widocznym znakiem przemian jest m.in. nowa, mu-
rowana zabudowa wsi, która niemal w zupełności wyparła dawną, drewnianą architekturę ludową.

W listopadzie 1989 roku w wyniku tzw. aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji doszło do 
transformacji ustrojowej, dzięki której kraj wszedł na drogę demokracji parlamentarnej. W kolejnym 
roku odbyły się pierwsze wolne wybory, a niedługo potem, 1 stycznia 1993 roku nastąpił pokojowy 
podział Czechosłowacji na dwa suwerenne państwa.

Początkowo Klin należał do parafii ewangelickich (luterańskich), najpierw w Lokczy, a od czerw-
ca 1612 roku w Namiestowie, mimo że większość mieszkańców była katolicka i odmawiała uczest-
nictwa w luterańskich nabożeństwach. Wojny toczące się na Orawie w XVII i na początku XVIII 
wieku miały m.in. charakter religijny i wpływały na sytuację wyznaniową mieszkańców. W 1647 
lub 1649 roku za Trzcianą (słow. Trstená), w odległej Czymchowej (słow. Čimhová) dzięki ks. Janowi 
Szczechowiczowi z Ratułowa powstała wspólnota katolicka obejmująca całą Orawę. Wkrótce po-
tem, w roku 1656 ks. Wojciech Borowicz (zm. 1659), skierowany przez ks. Szczechowicza, zbudo-
wał drewniany kościół w Rabczycach (słow. Rabčice), przy którym powstała katolicka parafia. Miesz-
kańcy Klina odczuwali więź z tymi ośrodkami kontrreformacji i rekatolicyzacji, a nie z ewangelicką 
parafią w Namiestowie. Parafia ta zresztą w latach 1670-1678 przejściowo znalazła się w rękach 
katolików, a ostatecznie została przez nich przejęta w roku 1705. Później, w roku 1791, Klin został 
wyłączony z parafii namiestowskiej i przydzielony do parafii w Zubrohlawie. Samodzielną parafię 
erygowano w Klinie dopiero w czasach najnowszych, w październiku 1997 roku.
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Najważniejszym zabytkiem Klina jest kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego stojący 
w centrum wsi. Z listu tutejszych wiernych napisanego 2 kwietnia 1880 roku do biskupa spiskiego Józe-
fa Bélika10 dowiadujemy się, że wieś „vystavila sebe v roku 1826 murovany a dobre ozdobeny kostol”11. 
Był on przebudowany w roku 1912, a w latach 1993-1997 rozszerzony i połączony z nowo wzniesio-
nym budynkiem plebanii, co umożliwiło erygowanie samodzielnej parafii. Bryła kościoła zachowała su-
rowe cechy stylowe klasycyzmu józefińskiego. Dominantą świątyni jest czworoboczna wieża dekoro-
wana lizenami i gzymsami, z tarczami zegarowymi na ścianach, zwieńczona blaszanym, ostrosłupowym 
hełmem. Wewnątrz zachowały się trzy neobarokowe ołtarze, prawdopodobnie pochodzące z końca 
XVIII lub początku XIX wieku. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający św. Antoniego 
Padewskiego, któremu Matka Boża podaje Dzieciątko. Jest to nawiązanie do wizji św. Antoniego, pod-
czas której miał z nim rozmawiać. Po bokach stoją rzeźby: z lewej św. Marcin, z prawej św. Maciej Apo-
stoł (z toporem, którym został ścięty). Można przypuszczać, że patronat kościoła nawiązuje do postaci 
ówczesnego bogatego płóciennika Antoniego Skyczaka, a rzeźby upamiętniają członków znanego rodu 
Klinowskich. Prawdopodobnie wszyscy oni należeli do grona fundatorów kościoła. Pozostałe ołtarze 
nie posiadają widocznych nawiązań do jakichkolwiek osób: w lewym znajduje się obraz Matki Bożej 
Wspomożycielki (Wspomożenia Wiernych), w prawym obraz przedstawiający scenę Koronacji Matki 
Bożej przez Trójcę Świętą. Historycznie szczególnie ciekawy jest ten pierwszy, bowiem stanowi kopię 
słynącego łaskami wizerunku z sanktuarium maryjnego w Pasawie (niem. Passau, Dolna Bawaria), który 
zyskał wielką sławę w czasie oblężenia Wiednia przez Turków w 1683 roku. Wówczas to w Pasawie 
schronił się cesarz Leopold I Habsburg, który codziennie wraz z rodziną modlił się przed tym obrazem 
o zwycięstwo. W dolnej części kopii z Klina widnieje napis Maria Hilf (Maryjo pomóż). Ta pomoc Matki 
Bożej była potrzebna także orawskim płóciennikom, ponieważ w swoich podróżach handlowych nara-
żali się na wiele niebezpieczeństw (np. rabunki i kradzieże). Możemy przypuszczać, że właśnie dlatego 
mieszkańcy Klina zamówili kopię obrazu Matki Bożej Wspomożycielki do swojego kościoła12.

Bardzo ciekawy jest przykościelny cmentarz. Najstarszy obiekt, stojący tuż przed frontonem 
świątyni, to kamienna figura Chrystusa Ukrzyżowanego z postacią Matki Bożej Bolesnej u Jego 
stóp. Ustawiono ją w roku otwarcia cmentarza – na podstawie figury widnieje napis: ANNO DOMINI 
1825. Cechy stylistyczne rzeźb zdradzają pochodzenie ze znanego warsztatu kamieniarskiego ro-
dziny Białopotockich, który działał we wsi Biały Potok (ob. słow. Oravský Biely Potok) koło Trzciany 
od początku XVIII do początku XX wieku.

W pobliżu opisanej figury znajduje się kilka zabytkowych nagrobków znanej rodziny Skycza-
ków, wśród nich jeden o oryginalnym trójbocznym, stożkowatym postumencie, ozdobionym roko-
kowymi reliefami, zwieńczonym krzyżem. Spoczywają tu małżonkowie Teresa z d. Bobrowska (zm. 
1846) i Antoni (zm. 1851), zasłużeni jako współfundatorzy kościoła, a zapewne też figury św. Jana 
Nepomucena i kapliczki pw. św. Antoniego Padewskiego (o których niżej). To bodaj najstarszy z za-
chowanych w Klinie pomników nagrobnych. Na cmentarzu możemy także odnaleźć mogiły z zabyt-
kowymi żeliwnymi krzyżami, z których najstarszy pochodzi z 1894 roku.

Wśród kliniańskich figur przydrożnych najstarsza pochodzi z 1820 roku i stoi przy głównej 
ulicy przed zabytkowym dworem płóciennika (słow. plátennícka kúria; dom nr 211-212). Jest to 
rzeźba św. Jana Nepomucena, ustawiona na ozdobnym postumencie, gdzie od frontu wyryto napis:  
S: JOANNES NEP: AÑO 1820. Pochodzenia rzeźby nie ustalono, natomiast wykonanie postumentu 
przypisuje się warsztatowi Białopotockich. Jak wspomniano wyżej fundatorem figury (jak i stojące-
go za nią okazałego dworu) był prawdopodobnie Antoni Skyczak. W 2015 roku została ona staran-
nie odrestaurowana.

10 Klin od 1776 roku do dziś należy do diecezji spiskiej z siedzibą w Spiskiej Kapitule.
11 Klin. Vlastivedná monografia, red. Peter Huba, Dolný Kubín 1996, s. 106. List został napisany w związku 

ze staraniami mieszkańców o własnego kapłana. 
12 Wiadomości na temat wyposażenia kościoła udzielił mi ks. dr Stefan Mordel, proboszcz w Klinie, 

za co składam serdeczne podziękowania.

Klin może się poszczycić kilkoma wybitnymi 
postaciami, którymi byli:

Paweł Olexík (1801-1878) – lekarz, meteorolog, 
polityk. Jako lekarz poświęcił się zapobieganiu i le-
czeniu chorób zakaźnych, przede wszystkim cholery. 
Był ekspertem rządu w Wiedniu do walki z cholerą. 
Prowadził też badania w dziedzinie biologii i meteo-
rologii, był pionierem genetyki. Zajmował się wpro-
wadzaniem nowych odmian upraw i wpływem kli-
matu na nie. Zebrane dane wysyłał do Centralnego 
Instytutu Meteorologii w Wiedniu i Instytutu Hydro-
meteorologicznego w Pradze. W 1853 roku założył 
w Pradze stację meteorologiczną. Od 1867 roku peł-
nił funkcję radcy cesarskiego. Zmarł w Brnie.

Franciszek Skyčák (1824-1881) – trudnił się 
kupiectwem (płóciennictwo i handel narzędziami 
rolniczymi). Należał do współtwórców Macierzy 
Słowackiej (słow. Matica slovenská)8. W 1863 roku 
założył małe uzdrowisko przy źródłach leczniczych 
w Półgórze Słonej Wodzie (ob. słow. Oravská Pol-
hora Slaná voda), a dziesięć lat później odkrył w tej 
miejscowości zabytki archeologiczne z epoki brązu i przekazał je do Słowackiego Muzeum Naro-
dowego w Martinie. Propagował organizowanie spółek gospodarczych i modernizację rolnictwa. 
Spoczywa na cmentarzu w Klinie.

Franciszek Skyčák (1870-1953) – handlowiec i polityk. Działał na rzecz powołania Związku 
Orawskich Płócienników i Tkaczy, a w 1902 roku założył oddział Banku Ludowego w Namiestowie, 
którego został dyrektorem. Od 1894 roku zajął się polityką, został dwukrotnie wybrany posłem do 
sejmu węgierskiego (w 1905 i 1910 r.), w 1906 roku był współzałożycielem Słowackiej Partii Lu-
dowej (słow. Slovenská ľudová strana), a w latach 1911-1914 redaktorem „Słowackiej Gazety Ludo-
wej“ (słow. Slovenské ľudové novíny). Przyjaźnił się z wielkim słowackim poetą Pawłem Orszaghiem 
Hviezdoslavem (1849-1921). W latach 1933-1946 jako przewodniczący powiatowej agendy w Na-
miestowie zajmującej się opieką nad młodzieżą zorganizował wiele akcji pomocowych dla ubogich 
rodzin orawskich. W 1933 roku powołał do życia, a od roku 1936 redagował miesięcznik regionalny 
„Nasza Orawa” (słow. Naša Orava). Zmarł we wsi Pohranice w pow. nitrzańskim.

Franciszek Skyčák (1899-1945) – syn Franciszka seniora (ur. 1870), filozof, kapłan katolicki, 
publicysta. Studiował teologię na Uniwersytecie Budapeszteńskim i Uniwersytecie Karola w Pradze. 
Początkowo pracował w parafii w orawskiej Zazriwej (słow. Zázrivá), a następnie kolejno jako profe-
sor filozofii, prefekt ds. nauczania, wicerektor i rektor seminarium teologicznego w Spiskiej Kapitule 
(słow. Spišská Kapitula)9. Był autorem artykułów w licznych pismach katolickich i społeczno-kultu-
ralnych. Zmarł w Spiskiej Kapitule.

8 Słowacka organizacja kulturalno-oświatowa powstała w roku 1863 z siedzibą w miejscowości Turčiansky Svätý 
Martin (ob. Martin). Istnieje do dziś (z przerwą w latach 1875-1919).

9 Od 1948 roku Spiska Kapituła jest częścią miasteczka Spiskie Podgrodzie (słow. Spišské Podhradie) 
położonego u stóp Zamku Spiskiego (słow. Spišský Hrad). 

Nagrobek Franciszka Skyčáka (1824-1881).
Fot. P. Krzywda, 2017 
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W dolnej części wsi, przy głównej drodze, pod starymi lipami stoi oryginalna kapliczka pw. 
św. Antoniego Padewskiego, wzniesiona w 1825 roku w stylu klasycystycznym, na planie koła, 
opasana półkolumnami, z dekoracyjnym gzymsem pod kopulastym, blaszanym dachem. W niszy 
nad wejściem znajdowała się kiedyś kamienna płaskorzeźba Ukrzyżowania, prawdopodobnie dzieło 
Jerzego Białopotockiego z końca XVIII wieku. Wewnątrz wisi kilka obrazów, m.in. Pietà (centralnie) 
i św. Antoni Padewski (po prawej). O prawdopodobnym fundatorze tego obiektu była już mowa.

50 metrów poniżej „okrągłej“ kapliczki, po tej samej stronie drogi, przed domem nr 70 znajduje 
się jeszcze jeden ciekawy zabytek – kamienna figura Chrystusa Ukrzyżowanego z postacią Matki 
Bożej Bolesnej u Jego stóp i z wyrytą na cokole datą: 1860. Prawdopodobnie jest ona również 
dziełem warsztatu Białopotockich, ale prezentuje niższy poziom artystyczny niż podobna figura na 
cmentarzu. Dotyczy to zwłaszcza opracowania postaci Matki Bożej, którą zapewne wyrzeźbił mniej 
doświadczony artysta. 

Wśród zabytków Klina zachowało się również kilka przykładów świeckiej, klasycystycznej ar-
chitektury murowanej, a mianowicie domy bogatych płócienników. Do najpiękniejszych i najoka-
zalszych należy wspomniany wyżej dom nr 211-212, zwany dworem, usytuowany przy głównej uli-
cy, nieco poniżej kościoła. Prawdopodobnie postawił go Antoni Skyczak na miejscu poprzedniego, 
drewnianego. Przypuszczalnie został on wzniesiony wkrótce po roku 1828, gdy stała już tutaj figura 
św. Jana Nepomucena. Wiadomo, że w budynku znajdowały się farbiarnia płótna i magiel. W 1915 
roku dom został zniszczony przez pożar, po którym został przebudowany i przyjął kształt zbliżony 
do obecnego. Jest to budowla dwutraktowa, trójdzielna (z centralnie ulokowaną sienią), o ścianach 
grubości 80 cm, nakryta dwuspadowym dachem (pierwotnie prawdopodobnie dachem mansardo-
wym). Przed wejściem znajduje się okazały ganek, na który z dwóch przeciwległych stron prowadzą 
schody (podobny lecz skromniejszy ganek znajdował się niegdyś po przeciwnej stronie budynku, 
przed wejściem do części gospodarczej). Fasada szczytowa podzielona jest od strony drogi lizenami, 

Nagrobek Teresy i Antoniego Skyczaków (1851).
Fot. P. Krzywda, 2014

Chrystus Ukrzyżowany na cmentarzu (warsztat 
białopotocki, 1826). Fot. P. Krzywda, 2014

Św. Jan Nepomucen (1820). Fot. P. Krzywda, 2014Nagrobek z żeliwnym krzyżem (1894).
Fot. P. Krzywda, 2014

Chrystus Ukrzyżowany (1860) przed domem nr 70.  
Fot. P. Krzywda, 2017

Kapliczka pw. św. Antoniego Padewskiego (1825).  
Fot. P. Krzywda, 2017
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między którymi umieszczone są okna, 
w tym jedno ślepe (dla zachowania 
rytmiki podziału). Blendy nad oknami 
wypełniają stiukowe dekoracje w po-
staci plecione i stylizowanych muszli. 
Niestety, podczas niedawno zakończo-
nej renowacji obiekt zeszpecono przez 
dostawienie do ganku szkarp i sporego 
pomieszczenia magazynowego oraz 
przez umieszczenie przed domem bla-
szanej skrzynki rozdzielczej.

Innego typu obiektem jest dom 
płóciennika nr 163-164, stojący 200 
metrów poniżej Urzędu Gminy. Nie-
stety, znajduje się w złym stanie i jest 
niezamieszkały. Składa się z dwóch 
budynków ustawionych szczytami do 
ulicy i połączonych bramą wjazdową, prowadzącą na wąski, wewnętrzny dziedziniec. Tu również 
fasady szczytowe podzielone są lizenami, z oknami między nimi i ze stiukową dekoracją nadokienną.

Ścieżka dydaktyczna „Zmiany lasu“

Trasa ścieżki jest średnio trudna, ma 9 kilometrów długości, a suma przewyższeń wynosi 282 metry. 
Jej przejście zajmuje około 3 godziny. Przy ścieżce umieszczono 13 tablic informacyjnych przygo-
towanych w języku słowackim i polskim. Cała trasa została opisana w dwujęzycznym przewodniku 
„Zmiany lasu“ (patrz: literatura na końcu artykułu). Niestety, polskie przekłady w przewodniku i na 
tablicach są fatalne, roją się od błędów i w wielu fragmentach są niezrozumiałe. 

Przystanek nr 1 – Ścieżka dydaktyczna „Zmiany lasu“ 
Znajduje się w dolnej części wsi, przy bocznej drodze i stojącej tutaj szkole podstawowej. Tabli-

ca informacyjna zawiera wiadomości na temat powstania ścieżki i jej przebiegu, przedstawia ogólną 
charakterystykę Orawy pod względem przyrodniczym oraz podaje najważniejsze dane z historii 
Klina. 

Przystanek nr 2 – Torfowiska 
Umiejscowiony jest przy granicy 

„Klińskiego torfowiska“, do którego 
prowadzi ślepa polna droga (500 me-
trów na wschód; trzeba nią potem wró-
cić). Na Słowacji jest to najlepiej rozwi-
nięte i najlepiej zachowane torfowisko 
wysokie typu nieleśnego, zasilane wy-
łacznie wodą opadową. Jest siedliskiem 
rzadkich gatunków flory i fauny. Już 
w 1967 roku utworzono tu rezerwat 
przyrody, który zajmuje powierzchnię 
15,3 ha. Obecnie przy torfowisku pla-
nuje się budowę platformy widokowej.

Przystanek nr 3 – Tradycyjny region rolniczy
Zdążając do tego przystanku, najpierw docieramy do głównej ulicy (300 m), gdzie po prawej 

stronie stoi „okrągła“ kapliczka pw. św. Antoniego Padewskiego (1825), a 50 metrów poniżej niej 
kamienna figura Chrystusa Ukrzyżowanego (1860). Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo, a po stu 
metrach schodzimy z głównej ulicy w prawo, przekraczamy most na Kliniance i uliczką na wprost 
wydostajemy się poza zabudowania wsi. Tu natrafiamy na przystanek nr 3. Rozciąga się stąd wi-
dok na rolniczo przekształcony krajobraz, z szachownicą pól i łąk. Na tablicy przystanku omówio-
no przemiany tego krajobrazu i wyjaśniono, że przechodzenie do wielkopowierzchniowych upraw 
z jednorodnymi odmianami roślin stanowi zagrożenie dla różnorodności ekosystemów (m.in. degra-
dacja gleb, erozja, zagrożenia powodziowe, zanieczyszczenia wody pestycydami).

Przystanek nr 4 – Fauna tradycyjnego regionu rolniczego
Polna droga łagodnie wznosi się i po pokonaniu odcinka 1,2 km spotyka się z utwardzoną drogą 

prowadzącą bezpośrednio do potężnego posągu Chrystusa Zbawiciela. Przy skrzyżowaniu stoi ko-
lejna tablica. Znajdujemy tu informacje na temat fauny typowej dla pól, łąk i pastwisk, której wystę-
powanie zależne jest od rolniczej działalności człowieka. Nie chodzi tu tylko o stonogi, dżdżownice, 
mrówki, biedronki, koniki polne, ale także pszczoły i trzmiele, motyle, różne gryzonie (np. mysz 
polna), ptaki (np. skowronek, sroka, bocian biały), czy drobne ssaki (zając, lis, łasica).

Przystanek nr 5 – Panorama gór
Utwardzoną drogą wkraczamy na teren kompleksu sakralnego, zwanego Rio de Klin. Dość stro-

mo pniemy się na szczyt Grapy (797 m n.p.m.), do monumentu Chrystusa Zbawiciela. Po drodze 
mijamy stacje Drogi Krzyżowej, a następnie kaplicę Bożego Miłosierdzia i figurę Zdenki Schelingo-
vej (1916-1955), Orawianki ze wsi Krivá, którą Ojciec Święty Jan Paweł II w 2003 roku ogłosił bło-
gosławioną. Wyżej, u stóp Chrystusa Zbawiciela znajduje się klęcząca postać papieża Jana Pawła II. 
Sam Chrystus szeroko rozwartymi ramionami obejmuje całą Orawę i dalekie Tatry. Roztaczający się 
stąd nadzwyczajny widok objaśniony jest na tablicy nr 5 (panoramiczna fotografia z opisem), usta-
wionej za monumentem. Panorama obejmuje cały łańcuch Tatr: od Hawrania (2 152 m n.p.m.) w Ta-
trach Bielskich po Siwy Wierch (1 805 m n.p.m.) w Tatrach Zachodnich, a także Pasmo Skoruszyny 
(1 314 m n.p.m.) i fragment Pasma Magury Orawskiej (z wieżą TV na Magurce; 1 107 m n.p.m.). Przy 
dobrej widoczności dostrzec można nawet Giewont (1 894 m n.p.m.) nad Zakopanem. U stóp gór 
rozlewa się Morze Orawskie otoczone wieńcem wsi. 

Za statuą Chrystusa znajdują się dwie wiaty ze stołem i ławkami, a w pobliżu wznosi się maszt 
telefonii komórkowej.

Rio de Klin
Rzeźba Chrystusa Zbawiciela ma 9,5 metra wysokości, rozpiętość ramion wynosi 7 metrów, 

a waga 23 tony (wraz z cokołem). Jest to najwyższa statua Chrystusa na Słowacji, a zarazem druga 
pod względem wysokości kopia słynnej rzeźby z Rio de Janeiro (pierwszą jest posąg w Lizbonie 
o wysokości 23 metrów, natomiast oryginał liczy 38 metrów). Twórcą monumentu jest rzeźbiarz 
ludowy Piotr Ganobjak z Orawskiego Wesołego (słow. Oravské Veselé), a zleceniodawcą Józef Sroka 
z Klina. Cały kompleks i jego teren stanowi prywatną własność rodziny Sroków.

Prace nad monumentem rozpoczęły się w 2007 roku, kiedy to wykonano dwuczęściową kon-
strukcję z żelaza i betonu. 1 maja 2008 roku obie części przetransportowano na Grapę, połączono 
ze sobą (korpus i głowę z ramionami) i pokryto tzw. yporem13. Dopiero wówczas Piotr Ganobjak 

13 Ypor – odmiana ytongu, czyli betonu komórkowego. Produkuje się go poprzez wprowadzenie pod odpowiednim 
ciśnieniem gazu, zazwyczaj powietrza, do plastycznej mieszanki cementowej. W rezultacie w betonie powstają 
jednorodne pory zwane komórkami. Beton komórkowy jest łatwy w obróbce mechanicznej.

Dwór płóciennika z farbiarnią i maglem. Fot. P. Krzywda, 2017

Rezerwat przyrody „Klińskie torfowisko“.
Fot. P. Krzywda, 2017
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przy pomocy motyki i siekiery wyciosał postać Chrystusa. Rzeźbę Ojca Świętego Jana Pawła II 
umieszczono w 2009 roku. Jako ostatnie ustawiono figurę Zdenki Schelingovej i stacje Drogi Krzy-
żowej. Cały teren ozdabiają liczne kwiaty i ozdobne krzewy. W kaplicy Bożego Miłosierdzia odpra-
wiane są msze święte. 

Przystanek nr 6 – Łąki, ich znaczenie i siła lecznicza
Opuszczamy kompleks Rio de Klin, wchodząc na polną drogę koło masztu telefonii komórko-

wej. Wkrótce wychodzimy na malowniczą łąkę. Z tablicy informacyjnej dowiadujemy się o potrzebie 
ochrony łąk, które cechuje wielka różnorodność gatunków roślin, w tym tych posiadających właści-
wości lecznicze. Wśród takich roślin wymienić można m.in. babkę lancetowatą (Plantago lanceolata 
L.), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.), macierzankę piaskową (Thymus serpyllum L.), 
rumianek pospolity (Matricaria chamomilla L.).

Przystanek nr 7 – Pralasy
Schodzimy przez łąkę do skrzyżowania polnych dróg, gdzie skręcamy w prawo. Po przejściu 

przez partię lasu wydostajemy się na kolejne łąki, gdzie odnajdujemy następną tablicę informacyjną 
(pod myśliwską amboną, powyżej drogi). Opisano tutaj funkcjonowanie pralasu (puszczy), którego 
ekosystem nie został nadwyrężony przez człowieka i jest zdolny do samoregeneracji. Odbywa się 
ona w zamkniętym cyklu, w którym następuje zrównoważony obieg wody, odżywczych składników 
mineralnych i energii, przy współudziale mikroorganizmów – grzybów, wyższych roślin i zwierząt. 
W cyklu takim wyróżniamy trzy zasadnicze stadia: dorastanie, optimum wzrostu i zanik życia (roz-
pad). W ostatnim stadium drzewa umierają, butwieją, jednocześnie stanowiąc pożywkę dla nowej 
generacji, która wchodzi w etap dojrzewania i cykl się powtarza.

Przystanek nr 8 – Ekosystem leśny
Przechodzimy przez niewielki zagajnik i polankę ze skrzyżowaniem dróg, gdzie skręcamy 

w lewo. Przy leśnej drodze, która prowadzi wyraźnym grzbietem, odnajdujemy kolejno trzy tablice 
informacyjne. Pierwsza z nich poświęcona jest ekosystemowi leśnemu, czyli specyficznemu zespo-
łowi roślin i zwierząt, wspólnie zasiedlających określone siedlisko (środowisko życia). Oczywiście, 
w ekosystemie leśnym organizmami dominującymi są drzewa, z którymi współżyją krzewy, zioła, 
mchy, grzyby oraz różnorodna fauna kręgowców i bezkręgowców. W każdym ekosystemie orga-
nizmy te dzielimy na trzy grupy: producentów (głównie rośliny użytkujące materię nieożywioną), 
konsumentów (głównie zwierzęta) i reducentów (bakterie i grzyby powodujące rozkład materii or-
ganicznej). Drzewa mają systemy korzeniowe sięgające do poziomu wód gruntowych, natomiast 

w strukturze pionowej lasu wyróżniamy cztery piętra – najniżej znajduje się runo, czyli rośliny po-
krywające glebę, wyżej podszyt (sięga do wys. 1 m), a następnie piętro krzewów (1-3 m) i piętro 
drzew (pow. 3 m).

Przystanek nr 9 – Pozaprodukcyjne funkcje lasu
Las pełni trzy podstawowe funkcje: produkcyjną (dostarcza drewna i innych płodów leśnych), 

ekologiczną (m.in. kształtuje klimat, wpływa na skład atmosfery, reguluje obieg wody w przyrodzie, 
chroni glebę przed erozją) i społeczną (m.in. stwarza korzystne warunki zdrowotne, jest miejscem 
rekreacji, badań naukowych i edukacji ekologicznej), z których dwie ostatnie nabierają coraz więk-
szego znaczenia. Niektórzy naukowcy próbują nawet przeliczyć je „na pieniądze” i twierdzą, że ich 
wartość wielokrotnie przewyższa wartość produkcyjną lasu.

Przystanek nr 10 – Fauna lasu
Na faunę leśną składają się bezkręgowce (m.in. mięczaki, skorupiaki, owady i pajęczaki) i krę-

gowce (płazy, gady, ptaki, ssaki, ryby). Z płazów wymienić można m.in.: jaszczurkę zwinkę (Lacer-
ta agilis) i jaszczurkę żyworodną (Zootoca vivipara), kumaka górskiego (Bombina variegata), ropuchę 
szarą (Bufo bufo) czy salamandrę plamistą (Salamandra salamandra), a z gadów żmiję zygzakowatą 
(Vipera berus). Licznie reprezentowane są ptaki, m.in.: grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), 
krzyżodziób (Loxia curvirostra), mysikrólik (Regulus regulus), strzyżyk (Troglodytes troglodytes), dzięcioł 
duży (Dendrocopos major), dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus), bocian czarny (Ciconia nigra), 
głuszec (Tetrao urogallus), a z drapieżników jastrząb (Accipiter gentilis) i myszołów (Buteo buteo). Ty-
powe ssaki tutejszych lasów to jeleń (Cervus elaphus), sarna (Capreolus capreolus), dzik (Sus scrofa), 
lis (Vulpes vulpes) i wilk (Canis lupus), a z rzadziej występujących ryś (Lynx lynx) i niedźwiedź (Ursus 
arctos). Wśród ryb do najpopularniejszych należy pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario). 

Przystanek nr 11 – Kapliczki i krzyże
Wychodzimy z lasu na odkryty wierzchołek Kopanicy (922 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie 

w administracyjnych granicach Klina. Stoją tutaj metalowy krzyż, murowana kapliczka z figurą 
św. Antoniego Padewskiego, a obok wiata turystyczna i tablica informacyjna. Ze szczytu otwiera się 
ładny widok na Pilsko (1 557 m n.p.m.) i masyw Babiej Góry (1 725 m n.p.m.). 

Na tablicy znajdujemy znane nam już informacje o małej architekturze sakralnej Klina. Krzyże 
i figury przydrożne są tu poetycko określone mianem niemych świadków historii, strażników współ-
czesności i wysłanników przyszłości.

Przystanek nr 12 – Ťaskovka
Na szczycie Kopanicy skręcamy w lewo 

w dół, w kierunku południowo-wschodnim, 
do skraju lasu i biegnącej tam leśnej drogi. 
Wkrótce schodzimy do osiedla Ťaskovka, 
a zaraz poniżej niego stajemy przy tablicy 
(po lewej), która zawiera informacje na te-
mat znajdującego się tutaj rezerwatu przy-
rody o tej samej nazwie.

Rezerwat przyrody Ťaskovka został 
utworzony w 1990 roku na niewielkim 
obszarze o powierzchni 0,67 ha. Ochronie 
podlega tutaj torfowisko z formacjami tra-
wertynu, torfowiskowa flora i  fauna, w tym 
gatunki zagrożone wyginięciem.

Kompleks sakralny Rio de Klin.
Fot. P. Krzywda, 2017

Kompleks sakralny Rio de Klin. Panorama Orawy i Tatr.
Fot. P. Krzywda, 2017

Fot. 14. Na szczycie Kopanicy. Fot. P. Krzywda, 2017
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Przystanek nr 13 – Klin i płóciennictwo
Kontynuujemy wędrówkę drogą w dół, mijamy pojedyncze domy, a następnie wkraczamy 

w zwartą zabudowę Klina. Wkrótce docieramy do placu, przy którym jest końcowy przystanek au-
tobusowy oraz ostatnia tablica informacyjna ścieżki dydaktycznej.

Znajdujemy tu podstawowe wiadomości z dziejów Klina i historii orawskiego płóciennictwa. 
Dowiadujemy się, że w wieku XVIII i 1 połowie XIX wieku na Orawie powszechnie uprawiano len, 
domowi tkacze wyrabiali płótno, a płóciennicy sprzedawali je w całej monarchii austro-węgierskiej 
i daleko poza nią. W latach 40. XVIII wieku 2/3 płótna produkowanego w Austro-Węgrzech pocho-
dziło z terenu Słowacji, przede wszystkim z regionów Orawy, Spisza i Sarzysza. 

Z przystanku nr 13 czeka nas jeszcze droga na dolny koniec wsi, do znanej nam już „okrągłej“ 
kapliczki pw. św. Antoniego Padewskiego (2,5 km). Po drodze będziemy mieli okazję obejrzeć kolej-
no: kościół i cmentarz parafialny, dwór płóciennika (nr 211-212) z figurą św. Jana Nepomucena oraz 
dom płóciennika nr 163-164.
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STRESZCZENIE: Początkowo wieś Bystra i Sidzina wchodziły w skład Gminy Jordanów, jednak lata 90. 
ubiegłego wieku przyniosły wiele zmian, a wraz z nimi ideę usamodzielnienia się tego obszaru i utworzenia 
nowej gminy. W 1992 roku powstała w powiecie suskim gmina Bystra-Sidzina, łącząca dwie wsie leżące na 
wschód od Pasma Policy. Działania nowej jednostki od początku uwzględniały potrzeby społeczności lokalnej, 
zarówno w zakresie komunalnym, komunikacyjnym, jak i edukacyjnym i kulturalnym. Gmina może poszczycić 
się wieloma inwestycjami przyczyniającymi się do poprawy życia mieszkańców. Prężnie rozwija się także życie 
społeczne. Podczas Dożynek Gminnych (27 sierpnia 2017 roku) odbyły się także uroczyste obchody jubileuszu 
25-lecia Gminy Bystra-Sidzina. 

ZHRNUTIE: Pôvodne patrili obce Bystra a Sidzina k mestu Jordanów, avšak 90. roky minulého storočia 
priniesli mnoho zmien a spolu s nimi aj myšlienku osamostatnenia tejto časti územia a vytvorenie novej obce. 
V roku 1992 vznikla v okrese Powiat suski obec Bystra-Sidzina, ktorá spájala dve dediny ležiace na východ od 
horskej oblasti Pasmo Policy. Aktivity novej jednotky od začiatku zohľadňovali potreby miestnej komunity tak 
v obecnom a komunikačnom, ako aj vo vzdelávacom a kultúrnom rozmere. Obec sa môže pochváliť mnohými 
investíciami, ktoré pomohli zlepšiť kvalitu života ich obyvateľov. Rýchlo sa tiež rozvíja spoločenský život obce. 
Počas obecných dožinkov (27. augusta 2017) uskutočnila oslava 25. výročia založenia obce Bystra-Sidzina. 

ABSTRACT: Initially, the Bystra and Sidzina villages belonged to the Jordanów Borough, but the many changes 
that took place in the 1990s brought the idea of independence for this area and the formation of a new bourough 
district. In 1992 the Bystra-Sidzina borough was established in the Sucha Beskidzka poviat district to join the 
two villages located east of the Polica Range. From the very beginning, the actions undertaken by the new 
unit have considered the needs of the local community in terms of municipal services management, transport, 
education and culture. The borough can boast  about the many investments leading to the improvement of the 
lives of its inhabitants. The social life in the borough is also developingdynamically. During the Local Harvest 
Festival (27 August 2017), the 25th jubilee of the Bystra-Sidzina Gmina District was celebrated.  

SŁOWA KLUCZOWE: Sidzina, Bystra, powiat suski, oświata, życie społeczne, inwestycje, władze gminy

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Sidzina Bystra, Powiat suski, osveta, spoločenský život, investície, obecná samospráva 

KEY WORDS: Sidzina, Bystra, Sucha Beskidzka poviat district, education, social life, investments, gmina district 
authorities
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Gmina rozpoczęła pracę 1 kwietnia 1992 roku. Z biegiem czasu sukcesywnie przejmowała kompe-
tencje z zakresu budownictwa, geodezji, komunikacji, oświaty czy służby zdrowia. Początki nie były łatwe, 
remontu wymagały drogi i budynki szkół, a środków brakowało. Z pomocą przychodzili sami mieszkańcy, 
choćby poprzez angażowanie się przy pracach remontowych i wykorzystaniu prywatnego sprzętu. 

Pierwszym Przewodniczącym Rady Gminy był Jan Stokłosa. W kadencji 1998-2002 radzie 
przewodniczyła Franciszka Rapacz. Od 2002 do 2011 roku funkcję tę pełnił Jan Motor, a w latach 
2011-2014 Krzysztof Drobny. Od 2014 roku do chwili obecnej Przewodniczącym Rady ponownie 
jest Jan Motor. Od 1992 do 2002 roku mieszkańcy Gminy wybierali na poszczególne kadencje po 
18 radnych, a od tego czasu 15 radnych w 4 okręgach.

Od początku istnienia Gminy Bystra-Sidzina priorytetowymi zadaniami były inwestycje drogowe, 
komunalne oraz służące poprawie życia społeczno-kulturowego. W okresie funkcjonowania gminy 
znacznie poprawiła się infrastruktura drogowa m.in. poprzez wnoszenie wkładu finansowego na re-
monty dróg powiatowych, budowę chodników oraz uczestnictwo gminy w modernizacji drogi po-
wiatowej Zubrzyca-Łętownia, biegnącej przez nasze wsie (2011-2012). W zakresie gospodarki wod-
no-ściekowej ważnymi inwestycjami była budowa wodociągów: „Centrum Sidzina”, „Centrum Bystra” 
oraz „Mostów Bystra”. Od 1994 roku Gmina Bystra-Sidzina przejęła zadania oświatowe, nieustannie 
poprawiając zaplecze lokalowe szkół i przedszkoli. Ważniejszymi zadaniami z tego zakresu są: 

 · dobudowa do istniejącej szkoły podstawowej w Bystrej Podhalańskiej sali gimnastycznej z za-
pleczem oraz sal lekcyjnych w latach 1996-1998 (modernizowane w 2000 roku);

 · rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Sidzinie (utworzenie dodatkowych sal lekcyjnych na po-
trzeby gimnazjum w 2000 roku);

 · utworzenie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej (2002 rok);
 · rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Bystrej Podhalańskiej (adaptacja poddasza na sale lek-

cyjne – 2003 rok);

W 2017 roku mija 25 lat od powstania Gminy Bystra-Sidzina. Początkowo wieś Bystra i Sidzina 
wchodziły w skład Gminy Jordanów. Przemiany społeczno-gospodarcze na początku lat 90. XX wie-
ku przyczyniły się do powstania wśród radnych idei usamodzielnienia się obydwu wsi w ramach 
wspólnej nowej gminy. Z dniem 1 kwietnia 1992 roku zaczęła funkcjonować Gmina Bystra-Sidzina, 
której siedzibę umiejscowiono w budynku OSP w Bystrej Podhalańskiej 1. 

Pierwszym wójtem został inż. Zbigniew Podsadecki, który tak wspomina lata powstawania 
Gminy: Na przełomie lat 80. i 90. radni z terenów wiejskich (dzisiejszej Bystrej Podhalańskiej, Sidziny, 
Łętowni i Naprawy) doszli do wniosku, że lepiej będzie się gospodarzyło „na własny rachunek”. Głównym 
inicjatorem zmian był Jan Stokłosa. Był on motorem napędowym procesu usamodzielnienia się Gminy By-
stra-Sidzina. We wstępnych przymiarkach tworzącej się gminy brano pod uwagę połączenie wsi Bystrej, 
Sidziny i Osielca. Ostatecznie jednak Osielec postanowił pozostać przy gminie Jordanów. Jako siedzibę 
gminy brano pod uwagę budynki OSP w Bystrej i OSP w Sidzinie. Wybrano lokal w Bystrej Podhalańskiej 
ze względu na większą liczbę dostępnych do zagospodarowania pomieszczeń. Tworząca się gmina zaczęła 
nabierać również „kształtów” personalnych. Niekwestionowanym kandydatem na wójta był Jan Stokłosa, 
który jednak nie zdecydował się kandydować. Kółko Rolnicze na stanowisko wójta zaproponowało moją 
osobę. Rada Gminy kandydaturę przyjęła na sesji 12 marca 1992 roku. Na wniosek wójta Rada Gminy 
powołała na stanowisko wicewójta Franciszkę Rapacz. W kolejnych kadencjach funkcję tę sprawował Jan 
Motor, a następnie Maciej Motor do 2002 roku. Sekretarzem została Maria Galicka, która piastowała to 
stanowisko przez 25 lat, natomiast główną księgową została Danuta Wędzel. W doborze kadry kierowa-
no się zasadą zatrudniania w pierwszej kolejności osób pracujących w Urzędzie Miasta i Gminy Jordanów;  
zwracano również uwagę, by pracownicy wywodzili się z naszych miejscowości. 

1 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2016 roku  
została zmieniona urzędowa nazwa miejscowości Bystra na Bystra Podhalańska.

Osoby uhonorowane statuetkami za współpracę z Gminą, fot. G. Karkoszka

Wójt Gminy Stanisław Tempka, fot. G. Karkoszka Wicestarosta Suski Zbigniew  Hutniczak i Wójt Gminy 
Stanisław Tempka, fot. G. Karkoszka
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 · rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze całej gminy;
 · remont i modernizacja remizy OSP w Sidzinie oraz rozbudowa remizy OSP w Bystrej Podha-

lańskiej, w wyniku której uzyskano pomieszczenia dla Urzędu Gminy, orkiestry OSP oraz nowe 
garaże dla samochodów bojowych;

 · współfinansowanie i zakup samochodów bojowych dla OSP w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie. 
W 1993 roku utworzony został Gminny Ośrodek Kultury, przekształcony w następnych latach 

na Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu. Od 2009 roku gmina przejęła również 
patronat nad Skansenem w Sidzinie. Zauważalne jest także ożywienie działalności funkcjonujących 
w gminie organizacji:

 · Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki” w Sidzinie;
 · Koła Gospodyń Wiejskich w Bystrej Podhalańskiej; 
 · Stowarzyszenia „Tradycja i Natura”;
 · Oddziału Związku Podhalan w Sidzinie; 
 · Oddziału Związku Podhalan w Bystrej Podhalańskiej;
 · Klubu Sportowego „Bystra”;
 · Klubu Sportowego „Dąb Sidzina”. 

W ramach podejmowanych działań gmina dba o stworzenie optymalnych warunków zamiesz-
kania i utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju gospodarczego. Od 25 lat głównym celem 
władz jest zrównoważony, społecznie akceptowany, dynamiczny rozwój z wykorzystaniem istnieją-
cego potencjału gospodarczego i ludzkiego, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

Uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia Gminy Bystra-Sidzina odbyły się 27 sierpnia 2017 roku 
w czasie Dożynek Gminnych. Podczas gali plenerowej, w asyście pocztu sztandarowego Gminy, 
wręczono pamiątkowe statuetki dla działaczy samorządowych związanych z gminą od początku jej 
istnienia. Szczególne wyróżnienie w uznaniu zasług dla Gminy Bystra-Sidzina otrzymał główny ini-
cjator powstania naszej gminy – Jan Stokłosa, a także byli wójtowie – Zbigniew Podsadecki, Andrzej 
Basiura oraz Aureliusz Kania. Wyjątkowe statuetki przygotowano również dla byłych przewodni-
czących rad – Franciszki Rapacz i Krzysztofa Drobnego. Wręczono je także emerytowanej sekretarz 
gminy Marii Galickiej, byłym sołtysom Bystrej Podhalańskiej – Stanisławie Maciaszek i Sidziny – 
Bolesławowi Czarnemu. Pamiątkowe statuetki otrzymali również samorządowcy, którzy zasiadali 
w Radzie Gminy Bystra-Sidzina w ciągu 25 lat oraz emerytowani pracownicy urzędu gminy. Statu-
etki przekazano również osobom i jednostkom współpracującym z samorządem gminy. 

 · remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sidzinie (2004 rok);
 · rozbudowa Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej w ramach XII edycji Ogólnopol-

skiego Konkursu „Modernizacje Roku 2007” (modernizacja ogrodu, wyposażenie placu zabaw 
oraz budowa parkingu – lata 2004-2008); 

 · rozbudowa Przedszkola Publicznego w Sidzinie (lata 2010-2011). 

Od roku szkolnego 2002/2003 wprowadzono Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bystra-Sidzina, który daje możliwość ubiegania się o stypendium 
wójta. Podejmowane są także starania o pozyskanie środków na realizację programów dla dzieci 
i młodzieży. W ostatnich latach realizowane były następujące projekty: „Już pływam”, „Uczeń na 
wsi”, „Jeżdżę z głową”, „Nauka mnie szuka”, „Chcę się uczyć” czy „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu”. Szkoły z terenu gminy brały udział w konkursie: „Leonardo” (SGB) oraz w projektach 
partnerskich „Comenius” finansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Do najistotniejszych inwestycji w zakresie rozwoju zaplecza sportowego zaliczyć należy bu-
dowę boisk sportowych w Sidzinie (2006 rok) i Bystrej Podhalańskiej (2008 rok). Już wcześniej, bo 
w 1998 roku, powstał kompleks sportowy do gier zespołowych przy szkole w Bystrej Podhalańskiej 
oraz boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sidzinie (lata 1998-2000). W Bystrej Podha-
lańskiej natomiast wybudowano stadion sportowy wraz z zapleczem.

W 1995 roku Gmina Bystra-Sidzina przejęła ośrodki zdrowia dotychczas podlegające ZOZ 
w Rabce. W ramach dbałości o obiekty, a także o komfort mieszkańców, najpierw wykonano ge-
neralne remonty budynków, w których funkcjonowały, a w 2010 roku oddano do użytku nowo 
wybudowaną Przychodnię Zdrowia w Bystrej Podhalańskiej. 

W okresie 25 lat funkcjonowania gminy istotnymi inwestycjami były również:
 · rozbudowa cmentarza komunalnego w Bystrej Podhalańskiej, wykonanie parkingu i alei w 2003 

roku oraz remont ogrodzenia w 2016 roku;
 · budowa parkingów w centrum Bystrej Podhalańskiej i Sidziny;
 · budowa muszli koncertowych i placów festynowych w Sidzinie i Bystrej Podhalańskiej;
 · wzniesienie pomnika poświęconego pamięci Jana Pawła II (2005 rok);

Osoby wyróżnione okolicznościowymi statuetkami podczas obchodów 25-lecia Gminy, fot.  Anna Nieużytek
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Turystyka w Babiogórskim  Parku Narodowym
Turistika v národnom parku Babiogórski Park Narodowy

Tourism in the Babia Góra National Park
MATERIAŁY 
BABIOGÓRSKIEGO 
PARKU NARODOWEGO
MATERIÁLY NÁRODNÉHO  
PARKU BABIA HORA

MATERIALS OF THE BABIA GÓRA 
NATIONAL PARK STRESZCZENIE: Jednym z zadań statutowych Babiogórskiego Parku Narodowego jest udostępnianie 

turystyczne terenu. Odbywa się ono w pełnym poszanowaniu praw przyrody i ze szczególną dbałością o jej 
ochronę i zachowanie. Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego wyznakowanych jest 49,4 km szlaków 
pieszych, 6,2 km szlaków narciarskich zwanych nartostradami, 11 km szlaków rowerowych, 2 km szlaków 
konnych oraz 30 km ścieżek edukacyjnych. Ruch turystyczny na terenie Parku obserwowany jest przez cały 
rok, jednak szczególne jego natężenie przypada na okres od końca kwietnia do października. Pokazuje nie 
tylko charakterystyczny rozkład czasowy, ale i przestrzenny, które można było wykazać dzięki prowadzonym 
działaniom monitoringowym. 

ZHRNUTIE: Jednou z hlavných úloh národného parku Babiogórski Park Narodowy je sprístupňovanie jeho 
terénu turistom. Táto úloha sa plní v maximálnej úcte k právam prírody a s mimoriadnym zreteľom na jej ochranu 
a zachovanie. Na území národného parku Babiogórski Park Narodowy je 49,4 km značených turistických 
trás, 6,2 km lyžiarskych trás, 11 km cyklotrás, 2 km trás na jazdu na koni a 30 km náučných chodníkov. Turisti 
navštevujú park po celý rok, avšak najnavštevovanejší je v období od konca apríla do októbra. Vyskytuje sa nielen 
typické časové, ale aj územné rozdelenie, ktoré bolo možné zistiť vďaka vykonávanej monitorovacej činnosti. 

ABSTRACT: One of the statutory tasks of the Babia Góra National Park is to make the area available to the 
people for tourist purposes. These tasks are carried out with full observation of the laws of nature and special 
care for its protection and preservation. In the Babia Góra National Park there are 49.4 km of hiking routes, 
6.2 km of ski runs, 11 km of cycling routes, 2 km of horse-riding paths and 30 km of didactic paths. The tourist 
traffic in the park can be seen all year round, but it is particularly intensive in the period from the end of April to 
October. It has a characteristic time and space distribution which can be demonstrated thanks to the monitoring 
actions which were performed. 

SŁOWA KLUCZOWE: Babiogórski Park Narodowy, ruch turystyczny, natężenie ruchu turystycznego,  
infrastruktura turystyczna, szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Babiogórski Park Narodowy, turizmus, intenzita cestovného ruchu, turistická

KEY WORDS: Babia Góra National Park, tourist traffic, tourist traffic intensity, tourist infrastructure, tourist 
routes, didactic paths, infraštruktúra, turistické trasy, náučné chodníky. 
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Park narodowy to obszar o powierzchni nie mniejszej niż tysiąc hektarów, wyróżniający się szcze-
gólnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Na 
jego obszarze ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. W Polsce parki narodowe 
powoływane są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Głównym celem każdego parku na-
rodowego jest – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – zachowanie 
różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów kra-
jobrazowych, przywrócenie właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenie 
zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Babiogórski Park Narodowy został powołany mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
30 października 1954 roku, a swoją działalność rozpoczął od 1 stycznia 1955 roku. Powierzch-
nia Parku wynosiła wówczas 1703,70 ha, a w jego skład weszły tereny będące własnością Skarbu 
Państwa oraz stanowiące własność prywatną. Po wieloletnich staraniach w 1997 roku doszło do 
powiększenia obszaru Babiogórskiego Parku Narodowego.

Aktualnie powierzchnia Parku wynosi 3 391,55 ha, z czego 96,4% stanowi własność skarbu 
Państwa, natomiast 3,6% to własność prywatna. Teren parku jest otoczony strefą ochronną zwaną 
otuliną o łącznej powierzchni 8 734 ha. 

Babiogórski Park Narodowy posiada wyjątkowe walory przyrodnicze. Najistotniejszym walo-
rem jest modelowy schemat pięter roślinnych ze specyficzną fauną i florą. Do innych należą wody 
powierzchniowe i głębinowe oraz miejsca prastarej puszczy karpackiej, w której rosną 300-letnie 
okazy świerków, jodeł i buków.

W 1977 roku Babiogórski Park Narodowy włączono do światowego systemu ochrony przyro-
dy pod patronatem UNESCO i od tej pory uznany został za światowy rezerwat biosfery, którego 
celem jest ochrona zasobów genowych roślin i zwierząt, monitoring wpływu człowieka na biosferę 
a przede wszystkim edukacja przyrodnicza. Babiogórski Park Narodowy został włączony również 
do Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”, której działanie polega na ochronie różnorodności 
biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkowych zwierząt i roślin, uzna-
nych za ważne dla społeczności europejskiej. 

Babiogórski Park Narodowy stał się trenem licznie i chętnie odwiedzanym przez turystów, dzię-
ki walorom przyrodniczym i kulturowym tego obszaru. Do atrakcji, które najczęściej skłaniają tury-
stów do odwiedzenia Parku, należą:

 · zdobycie w ciągu kilku godzin szczytu Babiej Góry, drugiego pod względem wysokości pasma 
górskiego w Polsce;

 · jedne z najpiękniejszych widoków w Polsce (ze szczytu rysuje się wspaniała panorama na Kotli-
nę Orawską, Tatry, Pisko, Żywiec, Zawoję, Policę);

 · przemierzenie i poznanie pięter roślinnych i klimatycznych występujących na Babiej Górze;
 · dotarcie do prastarej Puszczy Karpackiej;
 · obserwacja roślin i zwierząt babiogórskich;
 · niepowtarzalne babiogórskie wschody słońca.

Zagospodarowanie turystyczne

Najstarszą i najbardziej spopularyzowaną formą turystyki na terenie Parku jest turystyka piesza. Jej 
rozwojowi sprzyja sieć dobrze utrzymanych szlaków pieszych. Do Babiogórskiego Parku Narodo-
wego z roku na rok przyjeżdża coraz więcej turystów. Są to amatorzy aktywnego wypoczynku, jak 
również osoby pragnące zaznać ciszy i spokoju. Park prowadzi wiele prac związanych z poprawą 
zagospodarowania turystycznego. Istniejąca infrastruktura turystyczna ma w pełni odpowiadać wy-
mogom Unii Europejskiej, jak również zapewniać bezpieczeństwo turystów. 

Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego wyznakowanych jest 49,4 km szlaków pie-
szych, 6,2 km szlaków narciarskich zwanych nartostradami, 11 km szlaków rowerowych, 2 km szla-
ków konnych oraz 30 km ścieżek edukacyjnych (Tab.1 i 2). 

Tabela 1. Szlaki turystyczne na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego (oprac. A. Arcikiewicz)

Lp. Rodzaj szlaku Kolor Przebieg Długość  
w km

1. pieszy żółty Zawoja Czatoża – Górny Płaj – Markowe 
Szczawiny – Akademicka Perć – Diablak

6,7  

2. pieszy niebieski Zawoja Czatoża – Zawoja Markowa 
– Sulowa Cyrhel – Korczak – Zawoja Policzne 
– Przełęcz Lipnicka (Krowiarki) – Markowe 
Szczawiny

15,5

3. pieszy zielony Zawoja Widły –  Zawoja Markowa  
– Markowe Szczawiny 

4,5

4. pieszy czarny Zawoja Podryzowana – Markowe Szczawiny 5,0

5. pieszy czerwony Brożki – Przełęcz Lipnicka – Sokolica – 
Diablak – Przełęcz Brona – Markowe 
Szczawiny – Przełęcz Jałowiecka

14,5

6. pieszy zielony Przełęcz Jałowiecka – Cyl – Przełęcz Brona 
– Diablak – Stańcowa – Kiczory

8,3

7. pieszy zielony Górny Płaj – Sokolica 1,7

8. pieszy czarny Zawoja Czatoża – Przełęcz Jałowiecka 0,2

9. pieszy niebieski słowacki Diablak – Przełęcz Brona – Cyl – Mędralowa 7,0

10. nartostrady zielony Fickowe Rozstaje – Markowe Rówienki 1,8

11. nartostrady czarny Markowe Szczawiny – Sulowa Cyrhel 
– Rybna 

2,7

12. nartostrady czerwony Sokolica – Przełęcz Lipnicka 1,5

13. nartostrady – Makry Kozub 0,4

14. konny – Ochlipów -  Przywarówka 2,0

15. rowerowy niebieski Zawoja Policzne –  Przełęcz Lipnicka 
– Ochlipów – Przywarówka 

5,5

16. rowerowy zielony Zawoja Markowa – Pośredni Bór 1,5

17. rowerowy zielony/niebieski Zawoja Markowa – Markowe Rówienki 
– Zawoja Czatoża 2,0

18. rowerowy niebieski Rybna – Stonów 1,5

19. rowerowy – Morgi 0,3
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W celu odciążenia kopuły szczytowej od nadmiernej presji ze strony turystów oraz uatrakcyj-
nienia oferty edukacyjnej, Babiogórski Park Narodowy stworzył 9 ścieżek edukacyjnych, w tym 
jedną polsko-słowacką. Ścieżki edukacyjne zlokalizowane są w niższych partiach Babiej Góry, na 
obrzeżach Parku, a ich przebieg w ok. 70 proc. pokrywa się ze szlakami. Kilka ścieżek wykracza poza 
teren Parku, zarówno od strony północnej, jak i południowej. Ze względu na niski stopień trudności 
ścieżki edukacyjne cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci szkół podstawowych, 
rodzin z małymi dziećmi oraz osób starszych.

Tabela 2. Ścieżki edukacyjne na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego (oprac. A. Arcikiewicz)

Lp. Rodzaj szlaku Przebieg Kolor szlaku Długość 
 km

Długość
całkowita 

km

1. „Śladami 
Wawrzyńca 
Szkolnika”

Zawoja Czatoża – 
Markowe Rówienki  
(fragment szlaku 
zielonego i niebieskiego)

zielony / niebieski 0,5 2,0

2. „Jak chronimy 
babiogórską 
przyrodę”

Zawoja Markowa – 
Fickówka – Ryzowana 
(granica parku) – Zawoja 
Wilczna –  Małe Widełki 
– Zawoja Markowa

niebieski 1,2 4,5 

3. „Echa pierwotnej 
puszczy karpackiej”

Zawoja Czatoża –  
Gruba Jodła – Fickowe 
Rozstaje – Hala Czarnego 
– Przełęcz Jałowiecka 
– Zawoja Czatoża

żółty / czerwony 
/ czarny

3,2 5,0 

4. Z Zawoi przez 
Diablak do Lipnicy”

Zawoja Centrum  
– Widły –  Dyrekcja BPN  
– Zawoja Markowa 
– Pośredni Bór 
– Markowe Szczawiny 
– Diablak – Stańcowa 
– Lipnica Wielka

zielony / żółty 
/ zielony

8,5 25,0

5. „Doliną Rybnego 
Potoku”

Zawoja Ryzowana – 
Sulowa Cyrhel – Rybna

czarny / niebieski 2,7 3,0

6. „W reglu dolnym 
Babiogórskiego 
Parku Narodowego”

Rybna – Norczak 
– Zawoja Policzne

niebieski 3,0 2,0

7. „U Źródlisk Morza 
Czarnego”

Polana Krowiarki 
–  Hala Śmietanowa 
– Śmierdząca Woda 
– Gubernasówka 
– Zakamionek – Orawski 
Park Etnograficzny 

– 2,1 7,0 

8. Babia Góra  
bez granic”

Zawoja Centrum 
– Zawoja Widły – Zawoja 
Markowa – Markowe 
Szczawiny – Przełęcz 
Brona – Diablak 
– Gajówka Hviezdoslawa 
– Slana Voda

zielony 
/ żółty (słowacki)

7,3 12,0 

9 Mokry Kozub Dyrekcja BgPN – Mokry 
Kozub – Zawoja Markowa

– 1,5 1,5

Na całym obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego znajduje się wiele ważnych elementów 
zagospodarowania turystycznego. Szczegółową lokalizację według obszarów ochrony obiektów za-
gospodarowania turystycznego zawiera tabela 3. 

Tabela 3. Lokalizacja głównych obiektów zagospodarowania turystycznego  
na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego (oprac. A. Arcikiewicz)

Nazwa obiektu Liczba
obiektów

Lokalizacja na obszarze ochrony

ścisłej czynnej krajobrazowej
Schronisko PTTK im. H. Zapałowicza 1 11A
GOPR-ówka 1 11A
Muzeum turystyki górskiej 1 11A
Schron przeciwdeszczowy z paleniskiem 3

1 72 c
1 90 b
1 101 d

Schron przeciwdeszczowy mały 14
1 76 c
1 64 a
1 44 b
1 41 a
1 3 c
1 101 d
1 28 j
1 16
2 68
2 82
1 79
1 24A 

Punkt Informacji Turystycznej  
i Przyrodniczej

3
1 3 c
1 101 d
1 72 g

Punkty widokowe 4
Sokolica 1 25 d
Kępa 1 26 24
Przełęcz Brona 1
II Serpentyna 1 42 c

Miejsce odpoczynku – Mokry Stawek 1 6 c
Rekonstrukcja kamienna „Gruba Jodła” 1 82 f
Bramy do Parku – witacze 6

1 72 g
1 79 c
1 66 c
1 3 c
1 101 d
1 90 b

Parkingi 2
Zawoja Markowa 1 72 g
Serpentyna 1 42 c

Kręgi ogniskowe 3
1 72 c
1 44 b
1 101 d
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Tablice informacyjne – edukacyjne 40 Na całym 
obszarze  

na szlakach

Na całym 
obszarze  

na szlakach

Na całym 
obszarze  

na szlakach
Ławki drewniane 30 Na całym 

obszarze  
na szlakach

Na całym 
obszarze  

na szlakach

Na całym 
obszarze  

na szlakach
Przenośne toalety – sezonowo 7

(od 01.04. do 30.11.) 2 3 c
2 72 g
1 90 b
1 42 c
1 42 c

Drewniane kosze na śmieci 12
– sezonowo 4 3 c
(od 01.04. do 30.11.) 4 72 g

2 90 b
2 42 c

Mostki i kładki drewniane na szlakach 10
1  82 b
2 24 c
2 16 a 15 b
1 72 c
2 49 b, 24 c
2 3 a, 3 b

Jak wynikać z powyższego zestawienia, infrastrukturę turystyczną Babiogórskiego Parku Naro-
dowego można uznać za wystarczającą, jednak należy pamiętać, że winna być ona kompromisem po-
między potrzebą udostępniania Parku a nadrzędnym celem jego istnienia, jakim jest ochrona przyrody. 

Ruch turystyczny na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego

Rozkład czasowy
Ruch turystyczny w Babiogórskim Parku Narodowym, choć trwa cały rok, to jednak charakteryzuje 
się dużą sezonowością.  Ze względu na czas zalegania pokrywy śnieżnej i warunki panujące na szla-
kach w partiach szczytowych, okres intensywnych wędrówek rozpoczyna się z końcem kwietnia 
i trwa do końca października. W porze zimowej ruch nie zamiera całkowicie, ale maleje do kilkuset 
osób w skali miesiąca. Prawdziwe „oblężenie” Babiogórski Park Narodowy przeżywa w czasie od 
maja do września. Dane przedstawione w tabeli 4 dotyczą liczby sprzedanych biletów w kilku wej-
ściach do Parku w okresie od ostatniego weekendu marca do końca listopada. W ostatnich latach 
(Tab. 4 i 5) ruch turystyczny oscylował na poziomie około 80 tys. turystów  i miał tendencję wzro-
stową (do niemal 88 tys. w 2016 roku). 

Tabela 4. Ruch turystyczny na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego w latach 2010 – 2016 
(oprac. A. Arcikiewicz)

Rok Polana 
Krowiarki

Zawoja 
Markowa

Markowe 
Szczawiny

Przywarówka Razem:

2010 44 392 10 740 0 0 55 132
2011 59 591 15 611 0 0 75 202
2012 51 819 11 611 0 0 63 430
2013 64 390 16 378 0 0 80 768
2014 59 318 16 634 0 0 75 952
2015 63 893 17 519 0 0 81 412
2016 69 480 18 228 0 0 87 708

Tabela 5. Miesięczne zestawienie sprzedaży biletów w okresie od 2010 roku do 2016 roku (oprac. A. Arcikiewicz)

Lata Lokalizacja V VI VII VIII IX X Ogółem
2010 Krowiarki 4 561 8 817 7 739 13 752 7 260 3 717

Markowa 1 347 2 507 1 792 2 113 1 506 1 982
Razem 57 094

2011 Krowiarki 6 489 8 907 8 118 15 041 17 878 3 158
Markowa 1 868 2 459 2 237 4917 3 088 1 042
Razem 75 202

2012 Krowiarki 8 085 6 504 8 473 14 155 8 365 6 237
Markowa 1 765 1 415 2 030 3287 1 960 1 154
Razem 63 430

2013 Krowiarki 8 026 4 914 19 556 17 881 10 312 8 797
Markowa 2 166 1 173 4 066 4 211 2 401 2 361
Razem 83 864

2014 Krowiarki 204 7 582 8 807 10 172 14 995 7 360
Markowa 87 2 214 2 295 2 570 3 339 2 263
Razem 75 952

2015 Krowiarki 1 950 3 608 9 732 16 898 15 343 6 993
Markowa 838 911 2 387 4 471 4 372 2 134
Razem 81 751

2016 Krowiarki 1 221 8 876 5 729 12 416 21 414 13 183
Markowa 917 2 451 1 873 3 010 4 928 2 916
Razem 87 708

Rozkład przestrzenny
Rozmieszczenie walorów turystycznych i ich dostępność ma wpływ na duże natężenie ruchu tury-
stycznego na szlaku graniowym i niektórych szlakach na północnych stokach Babiej Góry. Ze wzglę-
du na dogodną dostępność komunikacyjną około 80 proc. turystów wchodzi do Parku przez Polanę 
Krowiarki, w pobliżu której zlokalizowany jest parking przy drodze wojewódzkiej nr 957. Z Polany 
Krowiarki biegną najdogodniejsze szlaki, jeden bezpośrednio w partie szczytowe Sokolica – Dia-
blak, a drugi do schroniska PTTK na Markowych Szczawinach. Dodatkowym czynnikiem sprzyja-
jącym natężeniu ruchu turystycznego jest możliwość wyznaczenia 3 wariantów pętli i powrotu do 
miejsca rozpoczęcia wędrówki. Kolejnym obciążonym odcinkiem jest szlak łączący drogę powiato-
wą i parking w Zawoi - Markowej ze schroniskiem PTTK na Markowych Szczawinach. Największe 
natężenie ruchu turystycznego odbywa się wokół kopuły szczytowej Babiej Góry, jako głównego 
celu każdego turysty, oraz wokół Schroniska PTTK na Markowych Szczawinach. 

Najpopularniejsze szlaki to: 
 · szlak czerwony: Przełęcz Lipnicka (Polana Krowiarki) – Sokolica – Diablak – Przełęcz Brona – 

Markowe Szczawiny; 
 · szlak niebieski: Przełęcz Lipnicka – Markowe Szczawiny; 
 · szlak zielony: Markowe Szczawiny – Zawoja Markowa – Diablak – Przełęcz Lipnicka.

Oprócz sprzedaży biletów, dzięki którym w bezpośredni sposób można oszacować liczbę osób 
odwiedzających, Park Narodowy dysponuje również urządzeniami do monitoringu ruchu turystycz-
nego. Monitoringiem objęty został cały obszar Parku – czujniki ruchu (14 urządzeń) zainstalowane 
są na każdym szlaku turystycznym (przeważnie przy wejściach na szlak oraz na odcinkach w kierun-
ku kopuły szczytowej, po południowej i północnej stronie Babiej Góry). Monitoringiem objęto rów-
nież obszar Małej Babiej Góry. Dodatkowo zainstalowano czujnik umożliwiający badanie natężenia 
ruchu turystycznego na szlaku czerwonym w kierunku Policy.

Urządzenia te w prosty sposób określają wielkość ruchu turystycznego w aspekcie czasowym 
i przestrzennym. Umożliwiają zliczanie turystów według kierunku poruszania się na szlakach (tu-
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ryści wchodzący i schodzący ze szlaku). Park 
więc posiada również informację na temat ca-
łodobowego ruchu turystów i, co ważne, ruchu 
w godzinach nocnych, który nie zanika całko-
wicie, tylko maleje do kilku lub kilkudziesięciu 
osób. Największy ruch turystyczny generuje się 
wokół kopuły szczytowej Babiej Góry i schroni-
ska PTTK na Markowych Szczawinach. Dzięki 
sprzedaży biletów wstępu oraz czujnikom moż-
liwe jest dokonywanie efektywnego zarządza-
nia ruchem turystycznym oraz eliminowanie 
występujących zagrożeń związanych z presją 
turystyczną na szlaki i tereny przyszlakowe. 
Przykładowe dane zostały zawarte w tabeli 6. 

Najważniejsze problemy wymagające 
skutecznego rozwiązania

Babiogórski Park Narodowy z roku na rok od-
wiedza coraz więcej osób. Z jednej strony jest 
to bardzo pozytywne zjawisko, które wspoma-
ga rozwój regionu i kształtuje przemysł tury-
styczny. Z drugiej strony presja ze strony tury-
stów na przyrodę jest coraz większa, w związku 
z czym problemem stają się m.in. śmieci pozo-
stawiane przez osoby odwiedzające. Tuż przy 
granicy Parku znacznie nasila się tendencja do 
zabudowy domkami  letniskowymi, powiększa 
się sieć dróg dojazdowych, wzrasta ilość po-
jazdów mechanicznych z niej korzystających, 
rośnie poziom hałasu i zanieczyszczenia. Do 
wnętrza Parku docierają turyści, którzy nie 
przestrzegają zasad ani przepisów, używają za-
kazanych sprzętów i pojazdów, niszczą otacza-
jącą ich przyrodę.

Babiogórski Park Narodowy przez wszyst-
kie lata swojego istnienia wykonał szereg prac 
zmierzających do przywrócenia i zachowania 
istniejących wartości przyrodniczych i kulturo-
wych. Było to możliwe wyłącznie dzięki zastoso-
waniu kompromisowych rozwiązań starających 
się uwzględniać zarówno interesy człowieka, 
jak i przyrody. Należy pamiętać, że przyroda bez 
naszej pomocy sama się nie obroni, natomiast 
bardzo szybko ulegnie zniszczeniu. 
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Tomasz Lamorski
Babiogórski Park Narodowy 

40 lat Rezerwatu Biosfery Babia Góra – i co dalej?
40. výročie Biosférickej rezervácie Babia Hora – a čo ďalej?

40th anniversary of the Babia Góra Biosphere Reserve – what next?

STRESZCZENIE: Rezerwaty biosfery to fragmenty naszego kraju wybrane przez nas i uznane przez UNESCO-
MaB. Różnią się od obszarów chronionych wieloma cechami; na ich terenie znajdują się nie tylko obszary 
ochrony przyrody, ale zawierają w sobie również tereny zagospodarowane i użytkowane przez ludzi, którzy 
tworzą własną społeczność i kulturę. Rezerwaty biosfery to przestrzeń współistnienia człowieka i przyrody, 
miejsca poszukiwania lepszych rozwiązań na przyszłość. Światowa Sieć Rezerwatów Biosfery zrzeszająca ponad 
600 obszarów pozwala na korzystanie z wyników prowadzonych badań i zdobytych doświadczeń. 
Efektem ostatniego przeglądu okresowego Rezerwatu Biosfery Babia Góra było wyjaśnienie kilku spraw 
dotyczących strefowania, gospodarki leśnej oraz użytkowania gruntów prywatnych i sformułowanie dla 
rezerwatu kilku zaleceń:

 · zaprojektowanie struktury koordynującej zarządzanie rezerwatem biosfery, która będzie wyłącznie służyć 
rezerwatowi i w sposób trwały zaangażuje zainteresowane strony i mieszkańców (gdzie organy ochrony 
przyrody będą na równi traktowane z innymi zainteresowanymi stronami);

 · wykorzystanie doświadczeń Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery w znalezieniu inspirującego modelu dla 
takiego zaangażowania i włączenia udziałowców w zarządzanie rezerwatem;

 · przygotowania zintegrowanego planu zarządzania rezerwatem biosfery, opierającego się na planie ochrony 
dla parku narodowego; 

 · zachęcenie polskich władz do podjęcia działań zmierzających do współpracy ze stroną słowacką w celu 
utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery.

ZHRNUTIE: Biosférické rezervácie sú nami vybrané fragmenty našej krajiny zahrnuté do programu UNESCO-
MAB. Od chránených území sa odlišujú mnohými vlastnosťami – do ich hraníc spadajú nielen oblasti určené 
na ochranu prírody, ale aj oblasti, ktoré musia obsahovať aj územia obrábané a využívané ľuďmi tvoriacimi 
vlastnú komunitu a kultúru. Biosférické rezervácie predstavujú priestor koexistencie človeka a prírody, miesto 
hľadania lepších riešení pre budúcnosť. Fungovanie v Svetovej sieti biosférických rezervácií umožňuje využívanie 
výsledkov výskumov a skúseností viac ako 600 rezervácií. Výsledkom poslednej pravidelnej prehliadky bolo 
objasnenie niekoľkých otázok týkajúcich sa zónovania, lesného hospodárstva a využívania súkromných 
pozemkov a sformulovanie niekoľkých úloh pre Biosférickú rezerváciu Babia Hora:

 · vypracovať štruktúru koordinačného riadenia biosférickej rezervácie, ktorá by obsahovala a udržateľne 
angažovala účastníkov a obyvateľov rezervácie s rovnakými právami;

 · využiť skúsenosti Svetovej siete biosférických rezervácií pri nachádzaní inšpirujúceho modelu pre takéto 
zaangažovanie a zapojenie účastníkov do správy rezervácie;

 · pripraviť integrovaný plán spravovania biosférickej rezervácie založený na pláne ochrany národného parku; 
 · podporovať poľské úrady, aby podnikli kroky vedúce k spolupráci so slovenskou stranou s cieľom vytvoriť 

cezhraničnú biosférickú rezerváciu.
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ABSTRACT: Biosphere Reserves are parts of our country which have been selected by us and recognised by 
UNESCO –MAB. There are many characteristics that distinguish them from other protected areas: there are 
not only areas dedicated to environmental protection within their boundaries, but also developed places used 
by people who form their own community and culture. A Biosphere Reserve is a space for the co-existence of 
man and nature, a place to search for better solutions for the future. The affinity with the World Network of 
Biosphere Reserves allows benefits to be obtained from research results and the experiences of more than 
600 Reserves. The last periodical review led to the explanation of several issues concerning zoning, forest 
management and the use of private lands, and also the formulation of several recommendations for the Babia 
Góra Biosphere Reserve:

 · development of the coordination management structure of the Biosphere Reserve that would include and 
permanently engage stakeholders and the inhabitants of the Reserve on equal terms;

 · use of the experiences of the World Network of Biosphere Reserves in order to find an inspiring model for 
such engagement and the inclusion of stakeholders in the management of the Reserve;

 · preparation of an integrated plan for biosphere reserve management based on the protection plan for the 
national park; 

 · encouragement of Polish authorities to take measures aimed at cooperation with their Slovakian 
counterpart in order to create a Cross-border Biosphere Reserve.

SŁOWA KLUCZOWE: Rezerwat Biosfery Babia Góra, przegląd okresowy, zalecenia.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Biosférická rezervácia Babia hora, pravidelná kontrola, odporúčania.

KEY WORDS: Babia Góra Biosphere Reserve, periodical review, recommendations.

Rezerwaty Biosfery to piękne fragmenty naszego kraju wybrane przez nas
 i zaakceptowane przez uznaną, międzynarodową organizację, jaką jest UNESCO-MaB 1

1. Zamiast wstępu – co to jest rezerwat biosfery?

Pierwsze rezerwaty biosfery – w tym również Rezerwat Biosfery Babia Góra - powstały w 1976 
roku w ramach programu „Człowiek i Biosfera” (Man and Biosphere - MaB). Jednym z pierwszych ce-
lów programu MaB było stworzenie obszarów chronionych reprezentujących główne ekosystemy 
planety, w których byłyby chronione zasoby genetyczne oraz prowadzone badania i śledzenie zmian 
ekologicznych. Obecnie Światowa Sieć Rezerwatów Biosfery liczy 669 obszarów w 120 krajach, 
w tym 20 obszarów transgranicznych.2 W Polsce jest 10 obszarów, w tym 5 transgranicznych. 

W pierwszych latach tworzenia rezerwatów biosfery kładziono nacisk głównie na ochronę za-
sobów przyrodniczych i prowadzenie badań naukowych. Od pewnego czasu uważa się, że rezerwa-
ty biosfery mają służyć promocji i udoskonalaniu metod zrównoważonego użytkowania zasobów 
środowiska naturalnego oraz zachowaniu różnorodności biologicznej. Jako obszary modelowe mają 
dążyć do osiągnięcia zintegrowanego zarządzania zasobami środowiska w oparciu o połączenie 
ochrony przyrody z rozwojem społeczno-gospodarczym. 

1 A. Breymeyer, Polskie rezerwaty biosfery i Narodowy Komitet UNESCO-MaB: przedstawienie aktualnej problematyki, 
[w:] Rezerwaty Biosfery w Polsce, red. A. Breymeyer; Komitet Narodowy UNESCO-MaB; Warszawa, 2009. s. 7.

2 http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-
programme/ dostęp 20.07.2017 roku. 

2. Główne cechy rezerwatów biosfery

a) Kryteria wyznaczania 
Obszar uznany za rezerwat powinien spełniać kilka warunków: 
 · reprezentować znaczący region biogeograficzny, a znajdujące się w nim tereny powinny być 

w różnym stopniu zagospodarowane;
 · zawierać krajobrazy, ekosystemy oraz gatunki zwierząt i roślin lub ich odmiany, które należy 

zachować;
 · dawać możliwość prowadzenia badań i propagowania zrównoważonego rozwoju w więk-

szym regionie;
 · posiadać odpowiednią powierzchnię, aby móc służyć trzem funkcjom rezerwatów biosfery;
 · posiadać odpowiednie strefowanie, w tym prawnie utworzony obszar ochrony ścisłej;
 · mieć wyraźnie określone strefy buforową i przejściową.

b) Model zarządzania
Ze względu na różnorodność przyrody i społeczności ludzkich nie ma jednego modelu funkcjo-

nowania rezerwatów biosfery. Na podstawie zdobytych doświadczeń wypracowano dwie podsta-
wowe zasady: 

 · system zarządzania rezerwatem biosfery musi być otwarty na potrzeby mieszkańców; 
 · system ten musi być przystosowany do lokalnych uwarunkowań. Rezerwaty biosfery mają 

stanowić miejsca, w których społeczności mogą współpracować z instytucjami zarządzają-
cymi gruntami, samorządami, szkołami i innymi instytucjami w celu opracowania reakcji na 
zewnętrzne naciski polityczne, gospodarcze i społeczne mające wpływ na walory ekologicz-
ne i kulturowe obszaru.

c) Strefowanie
Trzy strefy, ale jeden rezerwat biosfery. Aby zrealizować uzupełniające się wzajemnie działania 

w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego użytkowania zasobów natural-
nych, rezerwaty biosfery mają wyznaczone trzy strefy wzajemnie powiązane, zwane strefą central-
ną, buforową i przejściową: 

 · strefa centralna (core zone) musi być prawnie ustanowiona i dawać długotrwałą ochronę, która 
przyczynia się do ochrony różnorodności biologicznej, czyli zachowania krajobrazów, ekosys-
temów, gatunków i zmienności genetycznej. Powinna być również wystarczająco duża, aby 
spełnić cele ochronne. Na jej obszarze dopuszcza się jedynie prowadzenie badań naukowych 
i monitoringowych; może też być wykorzystywana do celów edukacyjnych i nieinwazyjnych 
form turystyki. Poza ochroną zasobów przyrodniczych obszar ten przyczynia się do zachowa-
nia szeregu usług ekosystemowych, np. stanowi rezerwuar czystej wody i powietrza. 

 · strefa buforowa (buffer area) jest wyraźnie wytyczona i otacza albo przylega do strefy cen-
tralnej. Prowadzone działania nie mogą utrudniać realizacji celów ochrony w strefie central-
nej, ale służyć jej ochronie, np. badaniami nad sposobami renaturalizacji obszarów zdegra-
dowanych. Zlokalizowana na jej terenie infrastruktura edukacyjna, turystyczna i rekreacyjna 
nie może znacząco wpływać na przebieg procesów ekologicznych w strefie centralnej. Na 
tym obszarze kładzie się nacisk na zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych przez 
społeczności lokalne. Oprócz funkcji ochronnych względem strefy centralnej, obszar ten 
podtrzymuje powiązania strefy centralnej z sąsiadującymi z rezerwatem obszarami w skali 
regionalnej, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i kulturowym. 

 · strefa przejściowa (transition area) jest zewnętrzną częścią rezerwatu, której główną funk-
cją jest zrównoważony rozwój, z tego powodu często jest nazywana obszarem współpracy. 
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Zawiera jednakowo ważne, różnorodnie użytkowane tereny wraz z zamieszkującymi je spo-
łecznościami, z ich aktywnościami, tradycyjną wiedzą i kulturą. To strefa, w której lokalne 
wspólnoty, instytucje, grupy społeczne, naukowcy, organizacje pozarządowe, kulturalne 
czy gospodarcze, jak i prywatne przedsiębiorstwa i inne zainteresowane strony zgadzają 
się wspólnie działać w celu zrównoważonego użytkowania tego obszaru. Biorąc pod uwagę 
rolę, jaką odgrywają rezerwy biosfery w promowaniu zrównoważonego zarządzania zasoba-
mi naturalnymi regionu, strefa przejściowa ma duże znaczenie gospodarcze i społeczne dla 
rozwoju regionalnego.

Innymi słowy; strefę ściśle chronioną otaczają kolejne strefy dopuszczające coraz intensywniejsze 
użytkowanie przez ludzi, ludzie natomiast są częścią natury, a nie jej wrogiem czy przeciwieństwem.

d) Funkcje rezerwatu
Rezerwat ma pełnić trzy zasadnicze funkcje, które uzupełniają i wzmacniają się wzajemnie:
 · ochronną — polegającą na ochronie różnorodności biologicznej, w tym różnorodności ge-

netycznej, gatunków, ekosystemów oraz ochrony różnorodności kulturowej, jak również za-
pewnieniu usług świadczonych przez taką różnorodność;

 · rozwojową — sprzyjanie formom rozwoju gospodarczego i społecznego, które uznać można 
za zrównoważone;

 · wspierającą — ułatwianie realizacji projektów demonstracyjnych i wymiany informacji, edu-
kacji ekologicznej oraz edukacji i szkoleń w zakresie zrównoważonego rozwoju, wspieranie 
badań i monitoringu związanych z ochroną przyrody i zrównoważonym rozwojem w odnie-
sieniu do lokalnych, regionalnych, narodowych i globalnych zagadnień.

e) Zasady funkcjonowania
Rezerwaty biosfery nie są przedmiotem wiążącej konwencji międzynarodowej lub traktatu, ale 

są regulowane przez Ramowy Statut Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery3 przyjęty przez Konfe-
rencję Generalną UNESCO w 1995 roku, wobec czego państwa członkowskie zobowiązały się go 
stosować. W rezultacie każdy kraj za pośrednictwem swojego Komitetu Narodowego UNESCO-
-MaB jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rezerwatów biosfery. 
W większości krajów, w tym w Polsce, nie jest ustanowione żadne prawo dotyczące rezerwatów 
biosfery, lecz wykorzystywane są już istniejące ramy prawne w sferze ochrony przyrody, gospodarki 
gruntami, czy planowania przestrzennego. W Statucie zostały zawarte podstawowe ustalenia do-
tyczące procedury przeprowadzania (co 10 lat) okresowego przeglądu funkcjonowania rezerwatu. 
W ciągu kilkudziesięciu lat zwięzłe zapisy Statutu były rozwijane. Podczas kolejnych kongresów 
i konferencji dotyczących rezerwatów biosfery opracowano i przyjęto szereg dokumentów, które 
określają priorytetowe kierunki działania, dostosowując je do zmieniających się warunków.

Dotychczas Rezerwat Biosfery Babia Góra przeszedł dwa przeglądy okresowe, uzyskując po-
twierdzenie zgodności działania z Ramowym Statutem Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Oce-
nie podlegały przede wszystkim podjęte działania wprowadzające zalecenia i wytyczne z poprzed-
niego przeglądu oraz realizacja zadań wynikających z przyjętych na kongresach planów działań. 
Procedura ostatniego przeglądu okresowego rozpoczęła się w 2012 roku. Po przedstawieniu przez 
Rezerwat Biosfery Babia Góra wyjaśnień i uzupełnień, Międzynarodowa Rada Koordynacyjna (ICC 
MaB) stwierdziła podczas sesji w czerwcu 2014 roku, że rezerwat spełnia kryteria statutowe. Jed-
nocześnie Rada wskazała zalecenia, mające na celu poprawę funkcjonowania RB Babia Góra. 

3 A. Breymeyer A., Ramowy Statut Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery. Parki Narodowe nr 4, 2002, str. 6-7. 

3. Zagadnienia, które zostały wyjaśnione 
 w trakcie ostatniego przeglądu okresowego

a) W jaki sposób enklawa strefy centralnej (Knieja Czatożańska)  
będzie przyłączona do głównego obszaru strefy centralnej?
Przyjęta strefowość Rezerwatu Biosfery Babia Góra wynikała z pragmatyzmu, który pozwala 

w pełni wykorzystać warunki przyrodnicze, stosunki własnościowe i rygory prawne obowiązujące 
na poszczególnych obszarach. Celem takiego strefowania było spełnienie kryteriów funkcjonalnych, 
a nie osiągnięcie przestrzennej doskonałości koncentrycznego przebiegu stref, trudnego do wyeg-
zekwowania przez przygraniczne położenie obszaru i górską topografię terenu. Strefa centralna 
obejmuje 10 proc. powierzchni rezerwatu. Nie jest zlokalizowana w środku rezerwatu, ale przylega 
do granicy państwowej (zob. ryc. 1.). Jest to możliwe, ponieważ jest zabezpieczona przed zewnętrz-
nymi wpływami. Po stronie słowackiej istnieje od 1926 roku Państwowy Rezerwat Przyrodniczy 
Babia hora, mający te same rygory ochronne, co obszar ochrony ścisłej Babiogórskiego Parku Na-
rodowego. Na terytorium Polski otaczają ją obszary ochrony czynnej i krajobrazowej BgPN (strefa 
buforowa – buffer zone) oraz tereny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sucha i Nadleśnictwa Nowy 
Targ, na których został ustanowiony Obszar specjalnej ochrony ptaków (Special Protection Areas – 
SPA) PLB120011 Babia Góra. Tereny zarządzane przez Lasy Państwowe pod względem ochrony 
przyrody pełnią te same funkcje, co strefa buforowa zlokalizowana na terenie parku narodowego, 
ale ze względów funkcjonalnych zostały one włączone do strefy przejściowej. Znajdujący się po 
słowackiej stronie granicy państwowej obszar chroniony CHKO Horna Orava, będący również ob-
szarem Natura 2000, podzielony jest na własne strefy ochronne, których strefowanie odpowiada 
pod względem funkcji ochronnych układowi stref Rezerwatu Biosfery Babia Góra. 

Enklawa strefy centralnej – Knieja Czatożańska – została wyodrębniona z powodu jej unikato-
wych walorów przyrodniczych, jest bowiem fragmentem pierwotnej Puszczy Karpackiej regla dol-
nego. Przyjęta i od lat realizowana przez BgPN koncepcja ochrony ekosystemów leśnych zakłada 
stopniowe ograniczanie działań ochronnych na terenach sąsiadujących z ochroną ścisłą. W miarę 
postępu procesu renaturalizacji ekosystemów, w tym przebudowy drzewostanów, te obszary będą 
objęte ochroną ścisłą. Dzięki temu istnieje możliwość powiększania strefy centralnej rezerwatu. Po-
łączenie Kniei Czatożańskiej z głównym obszarem strefy centralnej odbędzie się poprzez powięk-
szenie obszaru ochrony ścisłej Babiogórskiego Parku Narodowego. Działanie to zostało zaplano-
wane w trakcie prac nad projektem Planu Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego, a zostanie 
zrealizowane po zatwierdzeniu projektu Planu Ochrony BgPN przez Ministra Środowiska. Zapewni 
to spełnienie warunku, aby strefa centralna podlegała ochronie ścisłej. 

b) Na czym polega działalność leśna w strefie buforowej i przejściowej  
oraz jak można zdefiniować pojęcie „zrównoważone leśnictwo”?
Działalność leśna w strefie buforowej rezerwatu (obszary ochrony czynnej i krajobrazowej 

BgPN) podporządkowana jest realizacji celów ochrony przyrody i polega głównie na renaturalizacji 
ekosystemów leśnych poprzez przebudowę struktury drzewostanów (składu gatunkowego, wieku 
i rozmieszczenia) z uwzględnieniem zachowania właściwego stanu siedlisk i gatunków Natura 2000. 
Celem prowadzonych zabiegów jest wsparcie naturalnej regeneracji lasu i odtworzenie zbiorowisk 
roślinnych, zniszczonych lub mocno zmienionych w wyniku gospodarczej działalności człowieka. 
Część tego obszaru stanowią tereny pozostawione do naturalnej regeneracji. 

W strefie przejściowej lasy zarządzane są natomiast przez Lasy Państwowe, wspólnoty leśne 
oraz prywatnych właścicieli. Gospodarka leśna oparta na tych terenach dąży do osiągnięcia sta-
bilności ekologicznej oraz trwałości funkcji lasu poprzez działania dotyczące składu gatunkowego 
i struktury drzewostanu będącego w zgodzie z potencjalnym siedliskiem. W lasach wchodzących do 
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obszaru Natura 2000, działania gospodarcze prowadzone są z uwzględnieniem zachowania właści-
wego stanu gatunków Natura 2000. 

 Rada UNESCO-MaB przyjęła wyjaśnienia, że działalność leśna w strefach buforowej i przej-
ściowej jest prowadzona w zrównoważony sposób, zgodnie z polskim ustawodawstwem i zobowią-
zaniami międzynarodowymi (na obszarach Natura 2000).

c)  W jaki sposób prywatni właściciele gruntów uczestniczą  
w zarządzaniu rezerwatem biosfery?
Brak kolegialnego ciała zarządzającego Rezerwatem Biosfery Babia Góra utrudnia bezpośredni 

wpływ właścicieli gruntów na zarządzanie rezerwatem. Właściciele gruntów prywatnych posiadają 
jednakże pośredni wpływ poprzez przedstawicieli samorządów w Radzie Naukowej Parku Narodo-
wego oraz uczestniczą w zarządzaniu strefy przejściowej bezpośrednio w ramach struktur samo-
rządowych. Natomiast na terenach prywatnych, wchodzących w skład parku narodowego, czyli 
w strefie buforowej rezerwatu, zarząd BgPN jest zobowiązany do dokonywania uzgodnień działal-
ności z właścicielami gruntów. 

4. Zalecenia adresowane do Rezerwatu Biosfery Babia Góra  
skierowane przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną MaB

a) Rada oczekuje od władz rezerwatu przygotowania zintegrowanego planu zarządzania  
rezerwatem biosfery, opierającego się na planie ochrony dla parku narodowego.
Strefy centralna i buforowa Rezerwatu Biosfery Babia Góra w całości pokrywają się z obszarem 

Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Obszarem specjalnej ochrony ptaków (Special Protection Are-
as – SPA) PLB120011 Babia Góra i Specjalnym obszarem ochrony siedlisk (Special Areas of Conserva-
tion – SAC) PLH 120001 Ostoja Babiogórska, na których obowiązują specyficzne regulacje prawne. 
Natomiast strefa przejściowa, leżąca w całości poza parkiem narodowym, jedynie częściowo pokrywa 
się z Obszarem specjalnej ochrony ptaków PLB120011 Babia Góra. Rezerwat biosfery leży na ob-
szarze gmin Lipnica Wielka, Jabłonka i Zawoja, podobnie jak obszar parku narodowego. Nakładanie 
się różnych form ochrony komplikuje przygotowanie planu zarządzania rezerwatem. Ze względu na 
uwarunkowania przestrzenne istnieje konieczność nie tylko opracowania Planu ochrony dla BgPN, ale 
i jego integracji z celami ochrony dla dwóch obszarów Natura 2000, jak również z miejscowymi plana-
mi zagospodarowania przestrzennego dla trzech gmin. Plan ochrony dla parku narodowego oraz miej-
scowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawnymi, wobec czego muszą być nad-
rzędne dla „planu zarządzania rezerwatem biosfery”. Do opracowania Planu zarządzania dla rezerwatu 
będzie można przystąpić w chwili ustanowienia wszystkich aktów nadrzędnych. Czas zatwierdzenia 
projektu Planu Ochrony dla BgPN nie jest jednakże ostatecznie znany i nie zależy od dyrekcji BgPN.

Przy opracowywaniu Planu zarządzania rezerwatem należy również uwzględnić zalecenia 
i wskazówki określone w dokumentach sporządzonych przez UNESCO-MAB: Strategii z Sewilli, 
Planie madryckim i Planie działania z Limy. Działania wynikające z lokalnych warunków dotyczą nie 
tylko rozwiązywania problemów przyrodniczych, ale przede wszystkim spraw społeczno-gospodar-
czych ujmujących problemy lokalnych społeczności, ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji 
środowiskowej. W opracowaniu Planu zarządzania Rezerwatem Biosfery znaczącą rolę w określeniu 
ogólnych wytycznych dotyczących formy i zawartości przyszłych planów zagospodarowania RB po-
winien odegrać Komitet Narodowy UNESCO-MaB. 

Nasze krajowe uwarunkowania formalno-prawne nie przewidują sporządzenia jednolitego 
opracowania o ponadgminnym charakterze, istnieją jednakże mechanizmy współpracy, m.in. kon-
sultacje, opiniowanie, uzgadnianie, które mogą zapewnić spójne podejście do rezerwatu biosfery. 
W trakcie międzynarodowego projektu finansowanego przez UNEP/GEF pt. Ochrona i zrównowa-

żone użytkowanie różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery 
Europy Środkowej i Wschodniej opracowano i uzgodniono – przy współudziale samorządów i wielu 
zainteresowanych organizacji i instytucji – Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry. 

Zintegrowany plan zarządzania Rezerwatem Biosfery Babia Góra zostanie sporządzony przy 
udziale nowo powołanego organu koordynującego funkcjonowanie rezerwatu. Pomimo trudności, 
wykorzystując zdobyte doświadczenie i opierając się na dobrej woli wszystkich zainteresowanych, 
opracowanie planu zarządzania jest możliwe. 

b)  Rada zachęca władze do zaprojektowania struktury koordynującej zarządzanie Rezerwatem 
Biosfery, która będzie wyłącznie służyć Rezerwatowi i w sposób trwały zaangażuje 
zainteresowane strony i mieszkańców (gdzie organy ochrony przyrody będą na równi 
traktowane z innymi zainteresowanymi stronami). 
Zalecenie utworzenia „struktury koordynującej zarządzanie Rezerwatem Biosfery’’ nasuwa pytanie: 

kto albo jaka instytucja może to zrealizować? Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowe funkcjonowa-
nie Rezerwatu Biosfery Babia Góra opierało się na zasobach kadrowych i finansowych Babiogórskie-
go Parku Narodowego. Nowe wyzwania wymuszają wyjście poza granice i koncepcję parku narodo-
wego, ale nie zwalniają zarządu parku od odpowiedzialności za dalsze losy rezerwatu biosfery. Wynika 
to z prowadzonych od 1976 roku działań na rzecz rezerwatu, zdobytego doświadczenia w organizacji 
„Lokalnego Komitetu Sterującego” w ramach projektu UNEP/GEF, czy funkcjonowaniu Rady Nauko-
wej BgPN, a w jej ramach Stałej Komisji ds. rezerwatu biosfery. Istotnym argumentem jest fakt, że to 
Babiogórski Park Narodowy niejako „spina” położone wokół Babiej Góry różnorodne obszary, gminy, 
instytucje i wspólnoty. Ponadto obszar parku narodowego tworzy dwie z trzech stref rezerwatu bios-
fery. Zarząd BgPN posiada również pod względem formalnym odpowiednie kompetencje. Na podsta-
wie paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie nadania 
statutu BgPN, Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charak-
terze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz 
sposób ich obsługi. Dyrekcja BgPN zamierza wykorzystać doświadczenie Światowej Sieci Rezerwa-
tów Biosfery w znalezieniu inspirującego modelu w celu zaangażowania i włączenia strony społecznej 
w zarządzanie rezerwatem. Dlatego też zamierza powołać organ koordynujący zarządzanie rezerwa-
tem biosfery w oparciu o udzielone wskazówki. Po wstępnej analizie można przypuszczać, że w skład 
dziesięcio-, piętnastoosobowego organu koordynującego weszliby przedstawiciele: miejscowych sa-
morządów, nadleśnictw, wspólnot gruntowo-leśnych oraz lokalnych izb gospodarczych, organizacji 
turystycznych i instytucji kultury, jak również przedstawiciele Rady Naukowej BgPN i CHKO Horna 
Orava ze Słowacji. Lista ta nie może być zamknięta i wymaga dalszych dyskusji, ponieważ wymienieni 
powyżej potencjalni członkowie Komitetu mogą dostrzegać konieczność rozszerzenia kręgu zaan-
gażowanych w zarządzanie rezerwatem. Powołanie „komitetu koordynującego” jest priorytetowym 
działaniem, ponieważ „uspołeczniłoby” zarządzanie rezerwatem oraz dawało gwarancję opracowania 
zintegrowanego planu zarządzania w oparciu o istniejące dokumenty planistyczne. 

c) Zachęcenie polskich władz do podjęcia działań zmierzających do współpracy ze stroną 
słowacką w celu utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery.
Powołanie Transgranicznego Rezerwatu Biosfery jest przedmiotem zainteresowania zarządu 

BgPN od wielu lat. Przyroda nie zna granic, a sąsiadujące tereny i występujące na nich organizmy 
podlegają tym samym procesom przyrodniczym. Postawa Polskiego Komitetu Narodowego UNE-
SCO-MaB, tworzenie innych Transgranicznych Rezerwatów Biosfery oraz publikacje promujące za-
chęcały dyrekcję BgPN do podjęcia starań w tym kierunku. Dotychczasowe działania przebiegały 
w następujących etapach:

 · Wytworzenie klimatu wzajemnego zaufania i chęci współpracy poprzez kontakty personalne 
i  spotkania robocze ze stroną słowacką. 
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 · Zacieśnianie współpracy. 
 · Pozyskiwanie szerszego poparcia dla idei powołania Transgranicznego Rezerwatu Biosfery. 

Wysłano szereg listów z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie utworzenia takiego Rezerwatu 
i udzielenie poparcia dla tej idei. 

 · Projekt słowackiego Rezerwatu Biosfery Babia hora przedstawił Dyrektor CHKO Horna Orava, 
ing. Robert Trnka na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. ochrony przyrody Polsko-Słowackiej Mię-
dzyrządowej Komisji ds. współpracy przygranicznej w marcu 2005 roku. 
 W instytucjach zaangażowanych w proces tworzenia transgranicznego rezerwatu nastą-

piło jednak w tym czasie szereg przekształceń, zaszło również wiele zmian.  Idea powołania tego 
rezerwatu jest nadal aktualna, ale wymaga odświeżenia. Powołanie transgranicznego rezerwatu 
biosfery jest obecnie możliwe jedynie poprzez połączenie istniejących po obydwu stronach granicy 
państwowej dwóch rezerwatów, wobec czego realizacja idei transgranicznego rezerwatu biosfery 
na Babiej Górze może nabrać kształtu dopiero po utworzeniu słowackiego rezerwatu biosfery, a to 
jest suwerenną decyzją strony słowackiej. 

5. Podsumowanie

Doświadczenia płynące z ponad 600 rezerwatów wskazują, że potrzeba wykorzystania zasobów 
naturalnych w celu poprawy warunków życia i rozwoju społeczno-gospodarczego musi być równo-
ważona odpowiedzialnością ludzi za ochronę różnorodności przyrody i zachowanie zasobów natu-
ralnych. Odpowiedzią na to wyzwanie jest model użytkowania przestrzeni w rezerwatach biosfery, 
który został wypracowany na podstawie 40 lat doświadczeń. Równoczesna realizacja trzech funkcji 
rezerwatu jest możliwa jedynie przy zaangażowaniu się i współpracy ludzi mieszkających na jego 
terenie. 

Rezerwat Biosfery Babia Góra nie jest dodatkiem do Babiogórskiego Parku Narodowego, jest 
wspólnym miejscem użytkowanym przez wielu ludzi. Użytkowanie tej samej przestrzeni powinno 
prowadzić do współodpowiedzialności za jej stan, a różnorodność poglądów i interesów do kom-
promisów. Aktywny udział mieszkańców w zarządzaniu sprawami rezerwatu, konsultacje i dialog 
ze społeczeństwem mogą ułatwiać podejmowanie trafnych decyzji oraz zapobiegać ewentualnym 
konfliktom. Udział partnerów społecznych w procesie tworzenia dokumentów planistycznych, a na-
stępnie w ich realizacji umożliwia rozwiązywanie wielu spraw i problemów już na etapie rozpoczy-
nania prac.  Wypracowany kompromis nie będzie zapewne zadowalający dla wszystkich stron, ale 
korzyści z niego wynikające obejmą zdecydowanie więcej grup interesantów. 

Stanisław Szafraniec
Babiogórski Park Narodowy 

Gliniarz i bryzgun – owady błonkoskrzydłe 
w Babiogórskim Parku Narodowym 
Kutavka a kyjačka – blanokrídly hmyz v národnom parku  
Babiogórski Park Narodowy 

Sceliphron destillatorum and Cimbex luteus  
– Hymenoptera insects in the Babia Góra National Park 

STRESZCZENIE: Błonkoskrzydłe to obok chrząszczy, motyli i muchówek najliczniejszy rząd owadów. Na 
obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego owady błonkoskrzydłe poznane są w stopniu niewystarczającym. 
Z podrzędu stylikowców  znanych jest tutaj 220, a zrośliniarek jedynie 11 gatunków. Nowymi, ostatnio 
stwierdzonymi dla fauny Babiogórskiego Parku Narodowego, są gliniarz naścienny i bryzgun wierzbowiec. 

ZHRNUTIE: Blanokrídlovce sú, popri chrústoch, motýľoch a muchách, najrozšírenejším radom hmyzu. V oblasti 
Národného parku Babiogórski Park Narodowy sú blanokrídlovce známe nedostatočne. Z podradu štíhlopásych 
tu poznáme 220 druhov a z hrubopásych len 11 druhov. K novým druhom zisteným v poslednej dobe patrí 
kutavka južná a kyjačka vŕbová. 

ABSTRACT: Besides  beetles, butterflies and flies, Hymenoptera are the most numerous order of insects. 
Hymenoptera insects have not been sufficiently studied in the area of the Babia Góra National Park. There are 
220 species known from the Apocrita suborder, and only 11 species from the Symphyta suborder. The new 
species that have been recently found in the fauna of the Babia Góra National Park are Sceliphron destillatorum 
and Cimbex luteus. 

SŁOWA KLUCZOWE: gliniarz naścienny, bryzgun wierzbowiec, błonkoskrzydłe, owady, Babiogórski Park Narodowy 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: kutavka južná, kyjačka vŕbová, blanokrídlovce, hmyz, Babiogórski Park Narodowy 

KEY WORDS: Sceliphron destillatorum, Cimbex luteus, Hymenoptera, insects, Babia Góra National Park. 
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Błonkoskrzydłe (błonkówki) należą do jednego z czterech największych rzędów owadów, obok 
chrząszczy, motyli i muchówek. Każdy z tych rzędów obejmuje ponad 100 tysięcy gatunków w ska-
li świata. Żyją we wszystkich środowiskach lądowych, nieliczne związane są z wodami słodkimi. 
Rząd ten obejmuje wiele gatunków ważnych w funkcjonowaniu biocenoz i w gospodarce człowieka. 
Szkodzą roślinom, ale są też pożyteczne jako pasożyty i drapieżniki innych owadów, a także owada-
mi pożytecznie użytkowymi – jako zapylacze, np. pszczoła miodna i niektóre pszczoły dziko żyjące1. 
Błonkoskrzydłe posiadają dwie pary błoniastych skrzydeł, przy czym skrzydła przednie są większe 
od tylnych i mają ciemną plamkę; cechą charakterystyczną jest też rząd drobnych haczyków na 
brzegu skrzydła drugiej pary, o które zaczepia się tylny brzeg skrzydła przedniego, tworząc jedną 
powierzchnię podczas lotu. Narządy gębowe typu gryzącego lub gryząco-liżącego. Odwłok jest 
szeroko połączony z tułowiem (rośliniarki - Symphyta) lub ruchliwy, przewężony, często u nasady 
trzoneczkowaty (stylikowce - Apocrita). Odwłok samicy zakończony pokładełkiem lub żądłem. Mają 
najbardziej złożone spośród owadów obyczaje2. 

Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego owady błonkoskrzydłe poznane są w stopniu 
niewystarczającym. Z podrzędu stylikowców znanych jest tutaj 220 gatunków3. Rośliniarki są repre-
zentowane tylko przez 11 gatunków4 .

W trakcie obserwacji entomologicznych, prowadzonych w naszym Parku od kilku lat, stwier-
dziłem występowanie dwóch interesujących gatunków, które są nowymi dla Babiogórskiego Parku 
Narodowego. 

Przegląd stwierdzonych gatunków 
 

Gliniarz naścienny to duża (18-29 mm) i smukła żądłówka o cienkim, żółtym styliku; pozostałe 
części odwłoka czarne. Tułów czarny. Nogi dwubarwne, żółtoczarne. Nasadowy człon czułków 
żółty. Grzebacz ten wywodzi się ze środkowej, zachodniej i południowo-zachodniej Azji, a zasięg 
występowania sięga po Mongolię, Kazachstan, Iran, aż po Chiny; obserwowany jest także 
w rejonie śródziemnomorskim. Samica gliniarza naściennego lepi gliniane gniazda składające się 
z pojedynczych, rurkowatych komórek larwalnych. W każdej z nich przebywa jedna larwa. Glinę 
zwilża wcześniej wodą i ubity w gałkę budulec zanosi podtrzymując w locie przednimi odnóżami na 
miejsce przeznaczenia (zazwyczaj na mur budynku). Po złożeniu do komórki jaja, leci, by zapolować 
na pająki – łowi szereg gatunków, nie preferując żadnego. Umiejętnie je żądli, ale nie powoduje ich 
śmierci, lecz tylko paraliż. Po zapełnieniu komórki larwalnej sparaliżowanymi pająkami, zasklepia ją. 
Pająków może być nawet 15, zwykle jednak jest ich 4-6. W jednej komórce przebywa jedna larwa, 
zaopatrzona na cała zimę w żywy pokarm. Latem, jako dorosły owad, odkrawa żuwaczkami gliniane 
wieko i wydostaje się na zewnątrz 5.

1 J. Banszak, Rząd: błonkoskrzydłe – Hymenoptera. [w:] Błaszak C. (Red.) Zoologia Stawonogi Tom 2 część 2. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012, s. 307-338.

2 Tamże.
3 W. Celary, Żądłówki (Aculeata- Hymenoptera) Babiej Góry z wyłączeniem mrówek (Formicoidea) [w:] B.W. Wołoszyn, 

D. Wołoszyn, W. Celary (Red.) Monografia fauny Babiej Góry. Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN, 
Kraków, 2003,  s. 235-249. 

4 W. Celary,Fauna zwierząt bezkręgowych (Invertebrata) masywu babiej Góry nie objęta szczegółowymi opracowaniami 
[w:] B.W. Wołoszyn, D. Wołoszyn, W. Celary (Red.) Monografia fauny Babiej Góry. Publikacje Komitetu Ochrony 
Przyrody PAN, Kraków, 2012,  s. 337-396. 

5 M. Kosibowicz, Egzotyczna osa w Krakowie. Wszechświat, 2009,  t. 110, 4-6: 78-79.

Gliniarz naścienny Sceliphron destillatorium (rodzina grzebaczowate Sphecidae) 
BgPN, oddział 43b, łąka (Taich) w dniu 2.08.2011 r. sfotografowałem 1 okaz na kwiatach baldaszkowych.

Bryzgun wierzbowiec Cimbex luteus (rodzina bryzgunowate Cimbicidae) 
BgPN, oddz. 16a, Knieja Czatożańska las, w dniu 19.06.2016 r., obserwowałem i fotografowałem samicę  
bryzguna wierzbowca (okaz oznaczony przez prof. Jerzego Borowskiego z SGGW w Warszawie). 

Bryzgun wierzbowiec (fot. powyżej) to duży przedstawiciel rośliniarek (Symphyta). Długość 
ciała 17-23 mm, ważną cechą rozpoznawczą są czułki w kształcie buławki. Za pomocą pokładełka 
samica nacina korę na młodych pędach drzew, by z miejsca powstałych uszkodzeń spijać soki. Za 
pomocą tegoż samego pokładełka samica po nacięciu liścia wierzby na spodniej stronie składa wła-
śnie w takie nacięcia pojedyncze jaja.

Gatunek swą nazwę zawdzięcza ciekawej reakcji obronnej larw, które podrażnione wydzielają 
(bryzgają) przez przetchlinki płyn ustrojowy, nawet na odległość 30 cm. Larwa tego gatunku zjada 
liście różnych gatunków wierzb. 
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Gmina Budzów
W 2016 roku utworzona została nowa strona internetowa Instytucji Kultury, tj. Biblioteki i  Ośrodka Ani-

macji Kultury Gminy Budzów: www.bioakbudzow.pl.

12 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Bieńkówce zorganizowano już po raz szósty „Gminny Kon-
kurs Kolęd i Pastorałek”. Konkurs miał na celu ożywienie pięknej polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek 
oraz rozwijanie talentów muzycznych wśród dzieci. W konkursie uczestniczyli soliści, duety i zespoły wokalne. 
Swoje umiejętności wokalne przedstawiło łącznie 78 wykonawców, w tym: 21 przedszkolaków – 3 solistów, 
4 duety i 2 zespoły – oraz 52 uczniów szkół podstawowych – 7 solistów, 6 duetów i 7 zespołów. 

Od lat region podbabiogórski słynie z kultywowania tradycji i jej pieczołowitego dokumentowania. Jednym 
z przejawów kontynuowania dawnych zwyczajów jest konkurs szopek babiogórskich. Wzorem lat ubiegłych 
w kościele parafialnym w Budzowie zorganizowano wystawę pokonkursową, a 17 stycznia 2016 roku odbyła się 
uroczystość rozdania nagród XV edycji Powiatowego Konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna”. Uroczystego 
wręczenia nagród i dyplomów dokonali Jego Ekscelencja ksiądz biskup Grzegorz Ryś, Starosta Powiatu Suskiego 
Józef Bałos i Wójt Gminy Budzów Jan Najdek. Ku radości organizatorów konkursu – Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie, Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwa 
Powiatowego w Suchej Beskidzkiej – z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem. 

10 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej w Bieńkówce odbył się „Gminny Konkurs Recytatorski Szkół 
Podstawowych” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Bieńkówce i Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury 
Gminy Budzów z siedzibą w Palczy. W konkursie wzięło udział 21 uczniów z wszystkich szkół podstawowych 
gminy Budzów. Uczestnicy prezentowali bardzo zróżnicowany repertuar, jednak największą popularnością cie-
szyły się utwory Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Recytatorzy oczarowali komisję i zgromadzoną publiczność 
wysokim poziomem artystycznym. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Wzorem ubiegłych lat 28 kwietnia 2016 r. został zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultu-
ry Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej Powiatowy Konkursu Recytatorskiego Szkół 
Gimnazjalnych. W konkursie wzięło udział 24 uczestników z 13 gimnazjów powiatu suskiego. Każdy z nich miał 
zinterpretować wybrany przez siebie wiersz oraz fragment prozy. W kategorii „poezja” gimnazjaliści najczęściej 
sięgali po twórczość Wisławy Szymborskiej i Adama Mickiewicza. Największą popularnością cieszyły się frag-
menty książek autorstwa Doroty Terakowskiej, Lucy Maud Montgomery i Sławomira Mrożka. Wszyscy uczestni-
cy konkursu otrzymali nagrody książkowe.

W dniu 19 marca 2016 roku w Bieńkówce odbył się XII Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych 
zorganizowany przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów i Starostwo Powiatowe w Suchej 
Beskidzkiej. W tegorocznej – dwunastej już – edycji konkursu wzięło udział 14 kół gospodyń wiejskich powiatu 
suskiego startujących w dwóch kategoriach: Potrawy Wielkanocne i Palma Wielkanocna. Na stołach domino-
wała chrzanówka, jaja faszerowane na kilkadziesiąt sposobów oraz wszelkiego rodzaju mięsiwa i wędliny. Nie 
brakowało też wielkanocnych mazurków, kołaczy, przeróżnych ciast i sałatek. Pierwsze miejsce w zmaganiach 
o najlepiej zastawiony Stół Wielkanocny zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich z Juszczyna, po nim uplasowało się 
KGW z Zachełmnej, a miejsce trzecie przyznano KGW z Białki. Wyróżnienie powędrowało do KGW z Palczy. 
W kategorii „Palmy Wielkanocne” najwyżej oceniono dzieło gospodyń z Jachówki, II miejsce przypadło palmie 
wykonanej przez panie z KGW z Bieńkówki, miejsce III przyznano KGW z Bystrej Podhalańskiej, natomiast 
wyróżnienie otrzymało KGW z Naprawy. Konkursowym zmaganiom połączonym z degustacją przygotowanych 
przysmaków towarzyszył kiermasz charytatywny. 

„Stop Agresji” – pod takim hasłem odbyła się XI edycja Gminnego Przeglądu Teatrzyków Szkolnych Szkół 
Podstawowych. Łącznie wystąpiło 104 „małych aktorów”. Uczniowie, rodzice i zaproszeni goście mieli okazję 
obejrzeć w sumie osiem przedstawień. 

W sobotę 21 maja 2016 roku kolejny już raz dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjum mieli okazję 
uczestniczyć w Gminnym Konkursie Muzycznym pt. „Wariacje Muzyczne – Playback 2016”. Uczestnicy konkursu 
mieli za zadanie pokazać na scenie swój pomysł na prezentację znanych wykonawców na tle ich utworów muzycz-
nych. W tegorocznym konkursie uczestniczyło 62 dzieci szkół podstawowych i 19 gimnazjalistów. Jury powołane 
przez organizatora oceniało: sposób utożsamiania się z oryginalnym wykonawcą, synchronizację, imitację śpiewu 
i ruchu wybranego wykonawcy i utworu, dobór repertuaru, strój i rekwizyty oraz ogólny wyraz artystyczny.

Już po raz ósmy z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy Budzów, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pal-
czy oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zorganizowały Gminny Konkurs Muzyczny zaty-
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tułowany „Od Przedszkola do Opola”. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowało łącznie 32 przedszkolaków. 
Młodzi artyści zachwycili publiczność i jury nie tylko umiejętnościami wokalnymi, ale także tańcem oraz wspa-
niałymi strojami. 

W dniach 20 i 21 sierpnia br. odbyły się Dni Gminy Budzów 2016. Pierwszy dzień rozpoczął się spek-
taklem dla dzieci „Pod Starym Wawelem przygód bez liku”. Po spektaklu do wspólnej zabawy zaprosili piraci. 
Po programach dla dzieci na estradę wkroczyła „Kapela Dobrej Woli”, a po niej Staszek Głowacz – wokalista, 
autor tekstów, a także kompozytor. Wieczór zakończyła dyskoteka dla młodzieży. Drugi dzień imprezy rozpo-
czął uroczysty korowód dożynkowy, po czym rozpoczęła się Msza Święta Dziękczynna pod przewodnictwem 
ks.  Zbigniewa Kaleciaka. Gospodarz Gminy, starostowie dożynek oraz sołtysi podzielili sprawiedliwie symbo-
liczny bochen chleba wśród zgromadzonych mieszkańców gminy. Po części oficjalnej dożynek rozpoczął się 
bogaty program artystyczny, przygotowany m.in. przez orkiestry dęte Gminy Budzów, Zespół Regionalny Gminy 
Budzów „Budzowskie Kliszczaki” i koła gospodyń wiejskich Gminy. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród 
w konkursach na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy oraz Konkursie na Najpiękniejszy Ogródek Przydomowy 
i Obejście w Gospodarstwie Rolnym w rytm biesiadnych piosenek porwał wszystkich do wspólnej zabawy Ze-
spół „Jorgusie”, a po niej Stan Borys i Monika Konopka. Dopełnieniem imprezy był festyn, na którym mieszkańcy 
bawili się do późnych godzin nocnych przy muzyce zespołu „Contra Band”.

11 września, w niedzielne piękne i słoneczne popołudnie we wspaniałej, rodzinnej atmosferze, pożegnaliśmy 
„oficjalnie” lato. Imprezę rozpoczął mecz piłki nożnej Budzów – Marcówka. Po meczu rozpoczął się specjalnie przy-
gotowany program dla dzieci. Po spotkaniu z postaciami ze świata bajek do wspólnej zabawy zaprosił zespół Hanys 
Bynd. Następnie na scenie pojawił się zespół „Systematic”, a zakończyła imprezę zabawa taneczna z zespołem 
Koneser Duo. Sporo emocji przyniósł wszystkim także pokaz techniczno-ratowniczy w wykonaniu ochotniczych 
straży pożarnych Gminy Budzów. Imprezie towarzyszył również Kiermasz Twórczości Ludowej, a wśród atrakcji 
znalazły się stoiska rękodzieła ludowego, takie jak hafty, wyroby z drewna, biżuteria, kwiaty z bibuły i wiele innych 
niepowtarzalnych produktów lokalnych Podbabiogórza. Dzieci miały okazję wkroczyć do krainy środków unijnych, 
gdzie czekały na nie warsztaty regionalne, konkursy, quizy z ciekawymi nagrodami. Na stoisku LGD „Podbabiogó-
rze” można było uzyskać informacje na temat dotacji ze środków unijnych.

Gminnym Obchodom Narodowego Dnia Niepodległości towarzyszył „Bieg Niepodległości po Ziemi Bu-
dzowskiej” zorganizowany po raz pierwszy w naszej gminie. Po biegu zawodnicy i kibice, mogli ogrzać się przy 
kubku gorącej herbaty i smakowitej kiełbasce z grilla. A na smakoszy dziczyzny czekał specjalnie przygotowany 
na tę okazję „dzik z grilla”. 

Dnia 10 grudnia 2016 roku odbyło się podsumowanie konkursów regionalnych związanych z tradycją świąt 
Bożego Narodzenia. Finał VI Powiatowego Konkursu „Pająki, Światy, Podłaźniki”, organizowanego przez Szko-
łę Podstawową w Zachełmnej, Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe 
w Suchej Beskidzkiej, zgromadził licznych laureatów. Uczniowie szkoły podstawowej z Zachełmnej przywitali 
wszystkich zebranych spektaklem nawiązującym do Bożego Narodzenia. Podczas imprezy odbył się również 
kiermasz świąteczny, przygotowany przez zespół nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców. 

Danuta Kawa 

Gmina Bystra-Sidzina
W dzień odpustu Matki Bożej Szkaplerznej, 16 lipca 2016 roku, Sidzina obchodziła Złoty Jubileusz Koronacji 

Cudownego Obrazu Matki Bożej Sidzińskiej, jakiej dokonał w 1966 roku biskup Julian Groblicki. Był to wyjątkowy 
rok dla parafii, bowiem Kuria Krakowska wyznaczyła na miejsce obchodów uroczystości milenijnych związanych 
z 1000-leciem Chrztu Polski właśnie Sidzinę. Szczególnego znaczenia nabiera dziś fakt, że w tamtych obchodach 
uczestniczył święty Jan Paweł II – ówczesny arcybiskup metropolita krakowski, który wygłosił homilię. 

Pięćdziesiąt lat później sidzińskie rodziny, a także czciciele Matki Bożej Sidzińskiej z sąsiednich miejscowo-
ści, nie zważając na strugi deszczu płynące z nieba, przyszli w sobotni poranek dziękować Sidzińskiej Madonnie 
za niezliczoną ilość łask i prosić o dalsze orędownictwo u Jej Syna. 

Kult Matki Bożej Sidzińskiej sięga jednak daleko poza granice Sidziny. Jak pisał ks. Jan Patrzyk, autor opraco-
wania Historia łaskami słynącego obrazu w Sidzinie, „u obrazu nawróciła się z protestantyzmu Orawa”, dlatego miesz-
kańcy tego regionu tłumnie pielgrzymowali do obrazu i uczestniczyli w odpustach ku czci Matki Bożej Sidzińskiej. 
To w Sidzinie brali śluby i chrzcili dzieci, trwając u boku Sidzińskiej Pani do czasu aż doczekali się kościołów i dusz-
pasterzy w swoich miejscowościach. O tym, jak szeroko rozpowszechniony był kult Matki Bożej Sidzińskiej, świad-
czy erygowanie w 1689 roku Bractwa Szkaplerza w Sidzinie. Z Księgi Brackiej spisywanej w latach 1867-1900 
wynika, że do bractwa zapisało się w tym okresie 2 620 osób, przy czym 1 319 spoza miejscowości, zwłaszcza 

z Orawy. Pragnąc oddać należną cześć Matce Bożej, jubileuszową uroczystość w Sidzinie uświetnił swą obecnością 
metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, sprawując ofiarę uroczystej Mszy Świętej w asyście księdza 
biskupa Tadeusza Pieronka oraz księży pochodzących i pracujących w sidzińskiej parafii, jak również duchownych, 
którzy przybyli przed Cudowny Wizerunek Matki Bożej Sidzińskiej.

Tego dnia wskrzeszono pamięć o gorliwym czcicielu Matki Bożej Sidzińskiej, jakim był tutejszy proboszcz 
– ks. Wojciech Blaszyński, którego 150. rocznicę śmierci w tym roku obchodzono. Ksiądz Blaszyński, zwany 
apostołem Podhala, przyczynił się do ożywienia kultu Matki Bożej Sidzińskiej i był prekursorem apostolstwa 
świeckich, wyprzedzając o ponad 100 lat postanowienia II Soboru Watykańskiego. Zginął tragicznie 11 sierpnia 
1966 roku na placu budowy kościoła w Chochołowie, jednakże w Sidzinie po dziś dzień żywa jest pamięć o nie-
zwykłym i charyzmatycznym duszpasterzu.

Teresa Czarna

Z jubileuszu wydany został folder pn. „Jubileusz 50-lecia Koronacji Matki Bożej Sidzińskiej”, a telewizja TVP 
3 Kraków zrealizowała materiał dotyczący Cudownego Obrazu Matki Bożej Sidzińskiej (materiał http://krakow.
tvp.pl/26765060/matka-boza-sidzinska). O jubileuszu można także przeczytać w mediach: http://krakow.gosc.
pl/doc/3293288.Korony-zobowiazuja, https://ekai.pl/diecezje/krakowska/x101543/sidzina-kolo-jordanowa 
-kard-dziwisz-na-jubileuszu-lecia-obrazu-matki-boskiej-sidzinskiej/ oraz http://www.sidzina.parafia.info.pl/?p 
=main&what=194.

Gmina Jabłonka
W 2016 roku po raz 15 serca Orawian otworzyły się na potrzeby drugiego człowieka. Tegoroczna akcja 

„Orawa Dzieciom Afryki” rozpoczęła się w sobotę 4 czerwca wieczorem. Licznie zgromadzonej publiczności 
w Centrum Kultury Górnej Orawy wielu wzruszeń i przeżyć dostarczył koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai 
Sikorowskiej z zespołem. Odbyła się również projekcja filmu „Orawa Dzieciom Afryki po raz 15” oraz aukcja 
charytatywna. Drugi dzień imprezy tradycyjnie już rozpoczęły trombity Haniaczyków, a oficjalnego otwarcia 
dokonał Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z Wójtem Gminy Lipnica Wielka Bogusławem Jazowskim 
i Prezesem Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” ks. Adamem Parszywką. Na scenie przez 
całe niedzielne popołudnie odbywały się występy zespołów. Tańczyły i śpiewały dzieci z „Małego Podhala”, 
dziecięcy zespół „Promyczki Dobra” i wiele innych. 

VIII Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich odbył się w dniach 
8-9 października 2016 roku w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. W przeglądzie zaprezentowało się 12 grup 
wytypowanych w eliminacjach powiatowych i gminnych oraz przez ośrodki doradztwa rolniczego i samorządy po-
wiatowe woj. małopolskiego. W trakcie dwóch dni Przeglądu koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia rywa-
lizowały w czterech konkurencjach. Na scenie odgrywano scenki obyczajowe oraz prezentowano pieśni ludowe. 
W OCK wystawiono stoiska z tradycyjnymi małopolskimi potrawami, które chętnie kosztowali wszyscy przybyli na 
Przegląd. W konkurencji rękodzieła artystycznego wykonywano frędzle do tradycyjnej chusty.

XX Festiwal Piosenki Religijnej na Orawie „Stabat Mater” odbywał się w dniach 28-30 października 2016 
roku w Jabłonce w Orawskim Centrum Kultury. W ciągu dwóch pierwszych dni ponad 400 uczestników pre-
zentowało pieśni o charakterze religijnym. Festiwal jak co roku miał charakter otwarty dla wszystkich chętnych 
z całej Polski. Tegorocznej, XX edycji imprezy, patronował Święty Jan Paweł II – Papież Pielgrzym. 

Miasto Jordanów
Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej byli organizatorami 

IX Powiatowego Turnieju Szachowego o Puchar Starosty Suskiego, który odbył się w sobotę 20 sierpnia 2016 
roku. Turniej został przeprowadzony systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 15 minut na zawodni-
ka, w dwóch kategoriach wiekowych: seniorów i juniorów. W kategorii seniorów I miejsce zajął Andrzej Gbyl, 
II miejsce Roman Mucha, a III miejsce Tadeusz Kowalczyk. W kategorii juniorów I miejsce zajął Marek Pniaczek, 
II miejsce Artur Jagła, a III miejsce Dawid Synowiec.

W turnieju wzięło udział 24 zawodników. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe oraz puchary, któ-
re w imieniu Starosty wręczyła Czesława Madoń – radna Powiatu Suskiego. 

W dniach 20-21 sierpnia 2016 roku w Jordanowie odbyła się druga edycja wystawy autorskich prac z kloc-
ków LEGO, zatytułowana LEGOWISKO 2016. W wystawie uczestniczyło 28 wystawców z terenu całego kra-
ju. W sali Urzędu Stanu Cywilnego prezentowane były modele oraz duża makieta z serii STAR WARS, czyli 
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gwiezdnych wojen. W sali obrad na pierwszym piętrze zobaczyć można było olbrzymią makietę miejską oraz 
ponad 120 różnych prac. W holu głównym usytuowano strefę zabaw dla dzieci. Wystawę obejrzało blisko 2 500 
odwiedzających.

Dni Ziemi Jordanowskiej obchodzono w dniach 19 – 21 sierpnia 2016 r. Odbyło się wiele impez sporto-
wych, pokazów oraz występów zespołów rozrywkowych. UKS Delta pod przewodnictwem Piotra Firka i przy 
wsparciu finansowym Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie zorganizował trzy turnieje sportowe (piłka 
siatkowa oraz piłka nożna dziewcząt i mężczyzn), w których wzięły udział 94 osoby. 

21 sierpnia wczesnym popołudniem w „Galerii pod Basztą” odbyło się spotkanie historyczne pt. „Spo-
łeczność żydowska w Jordanowie i w Zachodniej Małopolsce” prowadzone przez Stanisława Bednarza oraz 
Grzegorza Miśkiewicza. Przy tej okazji otwarto wystawę starej fotografii związanej ze społecznością żydowską.

W niedzielne popołudnie na jordanowskim rynku można było posłuchać orkiestry strażackiej, a po kon-
cercie Iwona Bilska – Burmistrz Miasta Jordanów – wręczyła nagrody w konkursie na „Najpiękniejszy ogródek 
przydomowy”. Niestety w strugach ulewnego deszczu przyszło występować naszemu chórowi „Bel Canto” i kra-
kowskiemu oktetowi „Oktofonia”. Można było podziwiać też pokazy taneczne grupy „Fresh Crew” działającej 
w jordanowskim MOK-u i karateków z Zakopiańskiej Szkoły Karate Tradycyjnego. Na scenie ze swoim skeczem 
wystąpiła także młodzież z koła teatralnego „Evviva l`arte” . Wieczór upłynął przy dźwiękach trzech zespołów 
rozrywkowych. 

Gmina Koszarawa
W marcu 2016 roku po raz kolejny wspólnie celebrowaliśmy Dzień Kobiet na BABSKIM WIECZORZE zorga-

nizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie. Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli 
życzenia oraz obdarowali obecne panie pięknymi różami oraz upominkami. Jedną z atrakcji wieczoru był pokaz 
fryzur oraz makijażu. Dodatkowo spotkanie umiliła prelekcja pani Barbary Rosiek „Jak odkryć w sobie dziecko?”. 
Była to wspaniała okazja do spotkania, rozmów oraz miłego spędzania czasu w gronie przyjaciółek i koleżanek.

W dniach 23-24 lipca odbyły się „Dni Koszarawy” – corocznie organizowane święto naszej gminy. Imprezie 
towarzyszyły występy lokalnych zespołów regionalnych, wiele darmowych atrakcji dla najmłodszych oraz kon-
cert gwiazdy wieczoru – zespołu Bayer Full. Można było również spróbować tradycyjnych potraw regionalnych. 
Mieszkańcy Koszarawy oraz goście i turyści doskonale bawili się w czasie dwudniowej imprezy.

W grudniu tradycyjnie odbyło się spotkanie dla mieszkańców Koszarawy – „Świąteczne życzenia zmieniają 
pokolenia”. Z roku na rok impreza gromadzi coraz większą liczbę osób. Jest to czas wspólnego śpiewania kolęd, 
składania życzeń oraz strojenia choinki ozdobami przyniesionymi przez uczestników spotkania. 

Gmina Lanckorona
12 maja 2016 roku do Skawinek zawitali najmłodsi uczniowie z naszej gminy wraz z nauczycielami, ro-

dzicami oraz zaproszeni goście na tegoroczny XI już konkurs „Moje lanckorońskie strony”. Konkurs rozpoczął 
test wiedzy o gminie. Kolejnym punktem były indywidualne prezentacje, przedstawiające różnorodne tematy 
od starych przedmiotów, zwyczajów, interesujących miejsc czy obiektów, ciekawostek przyrodniczych, legend, 
po wyjątkowych ludzi i ich historie. Uwagę przyciągały pięknie wykonane makiety kościołów w Skawinkach 
i Lanckoronie, barwne rysunki, stroje i fascynujące prezentacje multimedialne. Wszystkich zaciekawiła historia 
nawigatora Władysława Krywdy opowiedziana przez jego prawnuka Szymona Peterscheina, uśmiech na twarzy 
wywołały przyśpiewki Julii Chyli, która zaprosiła wszystkich na darcie pierza, zainteresowanie, zwłaszcza żeń-
skiej części publiczności, wzbudziła wzmianka Wiktorii Leśniak o ludowych sposobach na kobiecą urodę, przy 
okazji omawiania zwyczajów i tradycji wielkanocnych.

10 maja 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie odbyła się czwarta edycja Lanckorońskie-
go Konkursu Recytatorskiego. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Lanckoronie oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Lanckoronie. Uczniowie szkół z terenu gminy Lanckorona prezentowali na scenie utwory poetyckie 
i prozatorskie.

W dniach 31 kwietnia – 5  maja 2016 roku odwiedziła Lanckoronę (Izdebnik) grupa dzieci z zaprzyjaźnio-
nej gminy w Holandii Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Młodzież przyjechała w ramach wieloletniej wymiany 
szkolnej. Uczniowie holenderscy to laureaci konkursu przeprowadzonego w szkołach i klubie sportowym Don 

Bosko, w czasie którego przekonywali jury o tym, dlaczego właśnie oni powinni przyjechać do Polski. Wymiana 
dzieci szkolnych odbywa się od 10 lat i jest objęta honorowym patronatem Wójta oraz  Rady Gminy Lanckorona 
we współudziale mieszkańców Gminy. 

W sobotę 18 czerwca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie została uroczyście otwarta 
wystawa poświęcona historii Ziemi Lanckorońskiej.  Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Lanckoro-
na Tadeusz Łopata w towarzystwie  Wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Lanckoronie Krystyny Miski. Wystawa 
pod tytułem ,,Królewskie Miasto Lanckorona w dokumentach’’ była częścią trwających przez cały weekend Dni 
Lanckorony organizowanych przez tutejszy Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy. Wystawa prezentuje do-
kumenty świadczące o funkcjonowaniu Lanckorony począwszy od jej powstania aż po lata trzydzieste ubiegłego 
wieku.  Bardzo cennym prezentowanym eksponatem był dokument z końca XVIII wieku, który po staraniach władz 
gminy został odrestaurowany i udostępniony zwiedzającym.  Dokument ten wydany przez Cesarza Franciszka II 
wraz z pieczęcią dotyczy nadania herbu Lanckoronie i pochodzi z 1797 roku.

W dniach 27-28 sierpnia 2016 Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony przy udziale Gminy Lanckorona zor-
ganizowało bardzo ciekawą imprezę, którą objęli patronatem Wójt Gminy – Pan Tadeusz Łopata i Ambasador 
Armenii w Polsce – Pan Edgar Ghazaryan.

W sobotę, po uroczystym otwarciu imprezy przez Pana Ambasadora, można było obejrzeć prezentację 
multimedialną o starej chrześcijańskiej Armenii, przygotowaną przez Rafaellę Margaryan – Polkę pochodzenia 
ormiańskiego, studentkę stosunków międzynarodowych i studiów bliskowschodnich UJ. Kolejnymi punktami 
programu był występ uczniów krakowskiej szkoły ormiańskiej, którzy zaśpiewali pieśni ormiańskie oraz koncert 
muzyki skrzypcowej ( utwory Chaczaturiana, Baghdasaryana i Komitasa) zaprezentowany przez Kristine Haru-
tyunyan przy fortepianowym akompaniamencie Mileny Antoniewich. Wysłuchano również wierszy Armeńskich 
w interpretacji Jacka Wojsa. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac dziecięcych o tematyce ormiańskiej. 

W niedzielę na rynku swoje specjały serwowała Restauracja Armeńska z Krakowa, Marina Khanamiryan 
uczyła pisowni alfabetu ormiańskiego, a w muzeum odbywał się pokaz slajdów z podróży po Armenii Magdaleny 
i Marka Urlichów. Na koniec wystąpił zespół folkowy Habiaryan. 

9 października 2016 roku w Jastrzębi odbył się Beskidzki Jarmark „Jesienne Przysmaki”. Było to niezwykle 
barwne wydarzenie – połączenie jarmarku produktów lokalnych z występami artystycznymi, konkursami, zabawami 
dla dzieci i młodzieży. Na jarmarku można było spróbować takich przysmaków jak „wionki jastrząbskie”, zupa z dyni, 
żurek z grzybami leśnymi, placki ziemniaczane z sosem z leśnych grzybów, ziemniaki z kociołka, sery wędzone oraz 
ciasta i przetwory. Wśród wystawców, znaleźli się: Spółdzielnia  Socjalna „Smaki Gościńca”, Stowarzyszenie 3 Wion-
ki w Jastrzębi, Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi, Stowarzyszenie „Siedlisko” ze Skawinek, Agroturystyka „U  Ta-
dysa”, Stowarzyszenie „Akolada” z Izdebnika oraz Rada Rodziców przy SP w Jastrzębi. Jarmarkowi towarzyszyły 
występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębi, zabawy i quizy dla najmłodszych, występ Orkiestry 
Dętej z Lanckorony oraz konkursy na „Najlepsze ciasto z darami jesieni” oraz „Jesienne przysmaki zaklęte w szkle”. 

Gmina Lipnica Wielka
W niedzielę 3 lipca 2016 roku, u stóp Babiej Góry odbyło się 42 Święto Pasterskie otwierające obcho-

dy 25-lecia powstania Samorządu Gminy Lipnica Wielka. Święto rozpoczęło się plenerową dziękczynną Mszą 
Świętą. Po Mszy Świętej Wójt Bogusław Jazowski w towarzystwie zaproszonych gości oraz Muzyki Lipnickiej 
otworzył 42 Święto Pasterskie. Na scenie występowali: Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej, Muzyka 
Lipnicka, Zespół Kurpiowski Pod Borem, Kabaret Truteń, Orawskie Dzieci, Chrząszcze, Orawianie im. Heródka 
oraz Kapela Cipaga. W trakcie imprezy można było wziąć udział specjalnych, tradycyjnych już konkursach. Przy-
gotował je także na swoim stoisku. Babiogórski Park Narodowy. Prezentowali swoje rękodzieła twórcy ludowi. 
Bacowie z wyrobami bacowskimi i przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych zapraszali do degustacji po-
traw regionalnych. Nowością był kiermasz książki regionalnej.

Gmina Maków Podhalański
14 maja 2016 roku odbył się w Makowie Podhalańskim XXIV Międzynarodowy Bieg Uliczny po Ziemi 

Makowskiej. W zawodach w dwunastu kategoriach, w grupach dzieci i młodzieży, wystartowało 168 młodych 
miłośników biegania. Najmłodszy uczestnik miał 2 latka. Tego samego dnia miał miejsce także bieg główny na 
dystansie 10 km, na trasie posiadającej atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Na starcie stanęło 63 zawodni-
ków, wśród których znaleźli się także goście zagraniczni z Ukrainy i Danii. Zwycięzcą został właśnie reprezentant 
Ukrainy Sergii Okseniuk (00:31:36). Wśród pań najszybciej linię mety przekroczyła Agnieszka Gortel-Maciuk 
z Chorzowa, która dystans 10 km pokonała w 00:36:44. 
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Gwiazda Południa to etapowy wyścig rowerowy organizowany przez wybitnego kolarza, Cezarego Za-
manę (zwycięzca m.in. Tour de Pologne, mistrz Polski). Start etapu odbył się z makowskiego rynku, po czym 
zawodnicy ruszyli na trasę prowadzącą na Makowską Górę. Następne kilka godzin spędzili na podjazdach, 
przełęczach, szczytach i  zjazdach, by wreszcie dotrzeć do mety, która znajdowała się przy kompleksie „Orlik” 
w Makowie Podhalańskim. W Klasyfikacji Pro do mety najszybciej dotarli Rafał Nogowczyk (Kreidler Fan-Sport 
MTB Racing-Team) oraz Barbara Borowiecka (WSKG Like Bike Kenda Team); w Klasyfikacji ½ pro Łukasz Woź-
niakowski (Rafako Orbea MTB Team) oraz Joanna Gumieniak (Bike Atelier Team). W tym samym czasie młodzi 
miłośnicy jazdy na rowerze stanęli na stracie „Dziecięcego Wyścigu Rowerowego”. Młodzi zawodnicy mieli do 
pokonania 4 dystanse (od 200 m do 1.200 m), których długość uzależniona była od przynależności do odpo-
wiedniej kategorii wiekowej. 

W dniach 6-14 sierpnia 2016 roku na makowskiej estradzie oglądać można było prezentacje zespołów 
folklorystycznych z wielu rejonów świata (m. in. Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Ukrainy, Czarnogóry, Słowacji, 
Czech, Francji, Meksyku, Węgier, Hiszpanii i Serbii), które do Makowa Podhalańskiego przyjechały w ramach 
9-dniowej międzynarodowej imprezy pn. „Tydzień Kultury Beskidzkiej”. O randze i wielkości tego wydarzenia 
świadczy fakt, iż koncerty odbywają się równocześnie w pięciu małopolskich i śląskich miejscowościach. Na 
deskach makowskiej estrady uczestnicy TKB goszczą od 1976 roku, kiedy to Maków Podhalański dołączył jako 
czwarta estrada do grona organizatorów. Równolegle z TKB odbywał się także Kiermasz Twórczości Ludowej, 
podczas którego podziwiać można było lokalne rękodzieło ludowe. Imprezą towarzyszącą był też Międzynaro-
dowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski.

Gmina Mucharz
3 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbyła się I edycja Festiwalu 

Kultury Mucharskiej – „Od przedszkola do seniora”. Ideą festiwalu jest zaangażowanie w działania kulturalne 
jak największej liczby mieszkańców Mucharza poprzez organizację zajęć plastycznych, wokalnych, tanecznych, 
fotograficznych, kulinarnych, a także ukazanie dotychczasowego dorobku w tych dziedzinach. Festiwal stanowi 
podsumowanie tych działań. 

17 grudnia 2016 roku w świetlicy GOKiC w Mucharzu odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe samorzą-
dowców Gminy Mucharz. W wigilii wzięły udział władze gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy, radni, reprezen-
tanci gminnych szkół, instytucji, kół i organizacji. Tradycyjnie harcerze przekazali na ręce Wójta Gminy Mucharz 
Betlejemskie Światło Pokoju. Podczas spotkania opłatkowego odbył się II Gminny Konkurs na Stół Wigilijny. 
Swoje popisowe dania wigilijne prezentowały koła gospodyń z całej gminy. Na stoiskach królowały: zupy, ryby, 
sałatki, ciasta, ciasteczka i nalewki. Organizowane przez Wójta Gminy Mucharz spotkania opłatkowe są okazją 
do rozmów, podsumowań i spotkań środowisk Gminy Mucharz zaangażowanych w jej rozwój i promocję. 

Gmina Stryszawa
W czwartek, 14 stycznia 2016 roku, tradycyjnie już po raz szesnasty w remizie OSP Lachowice odbył się 

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie udział wzięło pięć szkół gminy Stryszawa, które zaprezen-
towały na scenie zarówno znane polskie kolędy i pastorałki, jak i zupełnie nowe, nieznane opracowania wokal-
no-instrumentalne. Komisję cieszy fakt, że co roku poziom przygotowania zespołów jest coraz wyższy, przede 
wszystkim pod względem instrumentalnym. 

Organizowany rokrocznie Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej Gminy Stryszawa odbył się 17 stycznia 
w sali widowiskowej OSP Kuków. Tradycją stało się, że orkiestra, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Stryszawie organizuje styczniowe koncerty dla mieszkańców, świętując przy tej okazji kolejną rocznicę 
swojej działalności, w tym roku już jedenastą. Dodatkową atrakcją była para taneczna: Joanna Pająk i Mateusz 
Pochopień, która zaprezentowała 3 tańce: walc angielski, sambę i cha-chę. Na zakończenie koncertu orkiestra 
odegrała oczekiwanego przez wszystkich Marsza Radetzkyʹego Johanna Straussa. 

Jubileuszowe, XX Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie na pewno na długo pozostanie w pamięci jego 
uczestników – mieszkańców i wszystkich gości przyjezdnych. W tym roku tematem przewodnim imprezy był „ko-
nik” – jedna z najstarszych, najpopularniejszych i uniwersalnych zabawek, która wytwarzana jest tutaj od samego 
początku. Patronat honorowy nad imprezą objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Jacek Kru-
pa – Marszałek Województwa Małopolskiego. Wyjątkowy klimat stworzyli zabawkarze, którzy na stoiskach mieli 
warsztat pracy i pokazywali jak powstają zabawki, a chętni mogli nawet spróbować swoich sił oraz pomalować 
zabawkę. Na stoiskach prezentowali się także inni twórcy ludowi, m.in. bibułkarki, hafciarki, a na scenie wspaniałe 
zespoły regionalne, folkowe, kapele i inni artyści. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej 
z  wręczeniem nagród uczestnikom Konkursu na Zabawkę Ludową, postawienie w Parku Drewnianej Zabawki Lu-

dowej dwóch nowych zabawek oraz konferencja pt.: „Drewnianym konikiem w przyszłość. Podsumowanie działań 
i plany związane z popularyzacją i ochroną żywiecko-suskiego zabawkarstwa”, a także występy na scenie, program 
„Spotkanie z magią”, degustacje potraw regionalnych i wiele innych. Na długo również zapisze się w pamięci finał 
jubileuszowej edycji, czyli pokaz sztucznych ogni, który zorganizowano w Stryszawie po raz pierwszy. 

W sobotę 27 sierpnia 2016 roku odbyła się ostatnia impreza plenerowa organizowana przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Stryszawie – „Pożegnanie Lata” w Krzeszowie. Już od godz. 16.30 najmłodsi uczestnicy brali 
udział w różnych konkursach zręcznościowych z nagrodami. Tuż przed 18.00 na scenie rozpoczął się niezwykły 
koncert Piotra Kuźniaka – gitarzysty i wokalisty kultowego zespołu „Trubadurzy”. Następnie ze swoim satyrycz-
nym programem wystąpił Janusz Benesz, a po nim zespół „Koneser Duo”, który bawił wszystkich do późnych 
godzin nocnych. Dodatkowo imprezie towarzyszyły pokazy strażackie zorganizowane przez Młodzieżową Dru-
żynę Pożarniczą działającą przy OSP Krzeszów. 

Gmina Stryszów
W Gminie Stryszów w 2016 roku odbyło się szereg imprez. Jedną z nich był piknik – „Pożegnanie lata” – cy-

klicznie organizowana przez Wójta Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie impreza. W ostatni weekend 
sierpnia przybyli na imprezę mogli uczestniczyć w wydarzeniach sportowych i rekreacyjnych oraz w koncertach 
muzycznych gwiazd estrady.

Ciekawym wydarzeniem są ONUFRALIA – Imieniny Gminy, obchodzone w czerwcu w okolicach kalen-
darzowych imienin świętego Onufrego, patrona gminy. Impreza organizowana jest na obiektach LKS „Żarek” 
Stronie, w malowniczym miejscu na Kamionce, i ma charakter sportowo-rekreacyjny połączony z występami 
zespołów regionalnych i koncertami uznanych artystów. 

Co dwa lata organizowane są Mistrzostwa Małopolski w kolarstwie przełajowym oraz Wyścigi o Puchar 
Wójta Gminy Stryszów. Mistrzostwa są cykliczną imprezą sportową , organizowaną co dwa lata. W zawodach 
biorą udział czołowi zawodnicy z Małopolski, Górnego Śląska, i Opolszczyzny. Organizatorem tych wydarzeń 
sportowych jest Wójt Gminy Stryszów i LKS „Żarek” Stronie.

Sucha Beskidzka
9 stycznia 2016 roku w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbył się zorganizowany pod patronatem Burmi-

strza Miasta Sucha Beskidzka Koncert Noworoczny. W programie koncertu znalazły się między innymi: arie 
operowe, operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz operowe interpretacje sztandarowych przebojów muzyki roz-
rywkowej, wykonane przez znakomity zespół Tenors Bel Canto z Ukrainy w składzie trzech tenorów i baryton. 
Artystom towarzyszył Zespół Estradowy Filharmonii Lwowskiej „Wysoki Zamek”. 

W dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2016 roku w ramach „Suskiej Majówki 2016” odbyły się turnieje 
i zawody sportowe, w których rywalizowały drużyny w kilku dyscyplinach sportowych. Pod koniec czerwca 
w ramach obchodów Dni Ziemi Suskiej miłośników muzyki, kultury, sztuki i sportu przyciągnęła impreza p.n. 
„Suski Jarmark Kulturalny”, a w sierpniu została rozegrana 18 edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
„Memoriał Henryka Łasaka”

20 listopada 2016 roku w suskim zamku odbyło się otwarcie wystawy z pierwszą stałą ekspozycją arche-
ologiczną w Małopolsce Zachodniej „Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy”, przygotowaną przez Muzeum 
Miejskie Suchej Beskidzkiej. Wystawa ma charakter naukowy, stanowi podsumowanie najnowszych odkryć ar-
cheologicznych na obszarze Zbiornika w Świnnej Porębie i prezentuje wyniki wieloletnich badań archeologicz-
nych oraz historycznych ukazujących szeroką skalę bytowania człowieka w dolinie górnej i środkowej Skawy. 
Zabytki pozyskane ze zbiornika na wniosek Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej, decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostały 
przekazane suskiemu muzeum. We wnętrzach renesansowego zamku na szklanych podświetlanych dioramach 
oraz stołach interaktywnych zostały przedstawione: klimat, roślinność i świat zwierzęcy każdej z epok oraz 
ważniejsze kultury archeologiczne, technologie, wierzenia, a także sztuka. Wystawa została dofinansowana ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Sucha Beskidzka. Honorowy patronat 
objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W dniu 25 listopada 2016 roku w sali rycerskiej suskiego zamku odbyła się uroczysta gala „Pąsowej Róży”, 
podczas której Burmistrz Miasta w imieniu samorządu oraz działających w mieście instytucji kultury podzięko-
wał wszystkim sponsorom i darczyńcom za ich wkład finansowy, a także wsparcie miejskich inicjatyw kultural-
nych oraz sportowych realizowanych w 2016 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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W dniach 17 i 18 grudnia 2016 roku po raz pierwszy na Rynku w Suchej Beskidzkiej odbył się Kiermasz 
Bożonarodzeniowy. Płytę rynku wypełniły świątecznie przystrojone stragany i wystawcy ze specjalnie dobra-
nym asortymentem: rękodziełem, przysmakami, ozdobami choinkowymi. Bardzo dużym powodzeniem, nie tylko 
wśród dzieci, cieszyła się zagroda z żywymi zwierzętami. Można było spróbować świątecznych potraw i grzańca, 
odnaleźć wyjątkowe i oryginalne prezenty pod choinkę, wspólnie zaśpiewać pastorałki z chórem „Jasień”, czy też 
zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Podczas kiermaszu najmłodsi mieszkańcy miasta udekorowali choinkę 
na płycie rynku.

Gmina Zawoja
2016 rok w Zawoi obfitował w różnego rodzaju wydarzenia, których organizatorem lub współorganizatorem 

było Babiogórskie Centrum Kultury. W 85 imprezach wzięło łącznie udział około 10 tysięcy osób. Oprócz prowa-
dzonych cyklicznie zajęć stałych odbyły się także Powiatowy Przegląd Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych 
i Tanecznych „Talenty Małopolski”, „Podbabiogórskie Posiady” – Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i In-
strumentalistów Ludowych oraz cykle imprez „Ferie w Zawoi”, „Atrakcje na wakacje” i „Wakacyjna Zawoja” .

Tegoroczny program na lato został podzielony na dwa rodzaje przedsięwzięć – jeden skierowany do miesz-
kańców, przede wszystkim do dzieci i młodzieży (warsztaty, zajęcia, konkursy, gry itp.), oraz program rozrywkowy 
skierowany do szerszego grona odbiorców. Obejmował on m.in. koncerty zespołów regionalnych oraz kół gospodyń 
wiejskich połączone ze sprzedażą regionalnych potraw – „Dni z kulturą babiogórską”; zabawę „Zawojska Potańców-
ka” ( koncerty, program dla dzieci, familijny spektakl plenerowy); koncert „Dom o zielonych progach” i piknik sportowy 
„Sport, muzyka, pasja” (współpraca z Centrum Górskim Korona Ziemi); spektakl ulicznego teatru Beczka Śmiechu; 
wernisaż wystawy Heleny Piergies-Cholubek (współpracy z Galerią na Uciechę), czy Dożynki Gminne w Skawicy.

XXXII Babiogórska Jesień została w 2016 roku uznana za jedno z najważniejszych wydarzeń związanych 
z pasterską kulturą ludową w Polsce i włączono ją w prestiżowy program wędrujących „Świąt Karpat”, dzięki 
czemu uzyskała wsparcie ze środków Swiss Contribution. Tegoroczny program był – podobnie jak i w latach 
poprzednich – nastawiony na promocję kultury ludowej oraz góralskiego folkloru, z naciskiem na region babio-
górski. Udało się zorganizować pierwszy w Polsce prapremierowy koncert nowego projektu muzycznego ze-
społu TREBUNIE TUTKI oraz URMULI (Gruzja). Mimo deszczowej pogody festiwal spotkał się z bardzo dobrym 
odbiorem. Napisano o nim: „Warto zauważyć, że dziś Babiogórska Jesień jest jedną z największych cyklicznych 
imprez folklorystycznych Małopolski, a zarazem jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Beskidach. 
Dzięki niej Zawoja i cała gmina „wychodzi do świata”, a świat zagląda pod Babią Górę”.

Zarówno Babiogórska Jesień, jak i inne imprezy odbywały się przy istotnym udziale wolontariuszy, którzy 
pracowali w ramach realizacji programu Wolontariat Kultury. 

W 2016 roku w Gminie Zawoja realizowano ze środków zewnętrznych we współpracy z Fundacją Mila 
cykl warsztatów i zajęć w ramach projektu „Partycypacja – zróbmy kolejny krok!”, który obejmował działania 
w zakresie „Oferty spędzania czasu wolnego w Gminie Zawoja” i „Marki miejsca”. 

W gminie Zawoja realizowany był w 2016 roku w BCK wspólnie ze Stowarzyszeniem Kult-Art projekt pn. 
„Kulturalny Bus”. Babiogórskie Centrum Kultury w styczniu zorganizowało turniej Zawoja E-SPORT. CHALLEN-
GE oraz Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Zawoja. W lutym wystąpiły w „Wieczorze kolęd i pastorałek 
zespoły i soliści z gminy Zawoja, a w kwietniu odbyły się eliminacje powiatowe XXVIII Małopolskiego Festiwalu 
Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2016”. Latem zostały zorganizowane m.in. wspólnie z TVP 
Kraków mecz charytatywny „Gramy dla Ani”, Rodzinne podchody, XVIII Dożynki Gminne w Skawicy – pożegna-
nie lata. Na pamiątkę ostatniej wędrówki Karola Wojtyły przed wyborem na Stolicę Piotrową, 9 września 2016 
roku odbył się kolejny Rajd Turystyczny szlakiem ks. Kard. Karola Wojtyły, którego trasa wiodła ze Skawicy przez 
Suchą Górę, Halę Krupową, Policę, aż do Krowiarek. 

Prężnie działające w Gminie Zawoja zespoły ZBÓJNIK i JUZYNA promowały – jak i w poprzednich latach 
– kulturę Babiogórców. W dniach 26-30 maja 2016 roku na zaproszenie władz oraz zaprzyjaźnionego zespołu 
folklorystycznego z Tiszafured (Węgry) obydwa zespoły wystąpiły na corocznej imprezie TISZA-TAVI FOLK-
FESZTIVAL. Zespół „Zbójnik” brał udział w dniach 10-17 lipca 2016 roku w Święcie Dzieci Gór w Nowym Sączu, 
a zespół „Juzyna”, w ramach projektu sponsorowanego przez Wspólnotę Polską, gościł w Zawoi w dniach od 
22 do 30 sierpnia zespół Promethidion z Bedford w Anglii. 

Gmina Zembrzyce
Dni Gminy Zembrzyce obchodzone są tradycyjnie w okolicach nocy świętojańskiej. 25 czerwca 2016 roku 

swoimi umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi pochwalili się uczniowie Zespołu Szkół w Zembrzycach, a wśród 
nich nawet przedszkolaki. Rodzice i strażacy zaprezentowali natomiast swe umiejętności sportowe, rozgrywa-

jąc mecz piłki nożnej, zaś druhowie OSP Zembrzyce dali pokaz działań ratowniczych. Gwiazdą wieczoru był ze-
spół Allegro, który przygrywał bawiącym się do białego rana. W niedzielę na zembrzyckim rynku. koncertowała 
Orkiestra Dęta „Rytm”, wprowadzając wszystkich w taneczny nastrój. Imprezę rozpoczęto programem dla dzieci 
„Kolorowa ulica sezamkowa”, kącikiem gier i zabawą dla najmłodszych.Wystąpiły gościnnie zespoły taneczne „Ho-
kus Pokus” i „Abrakadabra” z zaprzyjaźnionej Gminy Mucharz. Każde sołectwo gminy promowało się na scenie, 
a w przerwach między występami rozgrywane były konkurencje zręcznościowe. W tegorocznym turnieju puchar 
przypadł sołectwu Zembrzyce, zaś najsmaczniejszy deser na bazie miodu – „Miodowa Bania” – przygotowały panie 
ze Stowarzyszenia „Ojcowizna” z Tarnawy Dolnej. „Jabłkiem w miodzie” częstowały Śleszowice, „Burzą smaków”- 
gruszka w polewie malinowej z poziomkami i karmelem – Tarnawa Górna. Marcówka serwowała „Miodowe ule”, 
zaś ZKG „Mioduszyna” przygotowała tradycyjny zembrzycki mazurek na miodzie, udekorowany herbem naszej 
gminy. Dużo emocji wywołał konkurs na najsmaczniejsze ogórki kiszone. Tegorocznymi laureatkami tradycyjnych 
smaków kiszonych ogórków były panie Elżbieta Zborowska, Stanisława Pyclik i Cecylia Szeląg. Były także stoiska 
z rękodziełem, degustacja lokalnych przysmaków, potrawy z grilla oraz napoje. 

W Marcówce, 16 lipca 2016 roku Bractwo Zbójników spod Babiej Góry po raz piąty zorganizowało słynną 
już na cały region „ROMBANICĘ”. Przy bacówce U Harnasia w strugach deszczu bawiło się wielu miłośników gór 
i tradycji. Bractwo Zbójników przygotowało dla gości mnóstwo atrakcji: konkursy, smaczne swojskie jedzenie, 
występy zespołów regionalnych, przyjmowanie nowych członków braci zbójeckiej. Prezentowana była również 
praca w kuźni oraz wyrób oscypków. 

Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych, które odbyły się 6 sierpnia 2016 roku, było sołectwo 
Marcówka. Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Marcówce mszą świętą pod 
przewodnictwem ks. Andrzeja Wciślaka, który poświęcił plony i wygłosił okolicznościową homilię. Barwny koro-
wód dożynkowy otwierali Starostwie Dożynek – Helena Porębska i Stanisław Wróbel. Z wieńcami przy dźwię-
kach muzyki orkiestry z Zembrzyc, Śleszowic i Stryszowa w asyście druhów z OSP Marcówki oraz Zembrzyc 
korowód przemaszerował na boisko sportowe LKS Błyskawica. Przybyłych powitał włodarz naszej Gminy Pan 
Łukasz Palarski. W uroczystościach dożynkowych udział wzięli: Andrzej Pająk Senator RP, Józef Bałos Staro-
sta Suski, Ryszard Hadka Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego, a także radni Gminy Zembrzyce oraz spo-
łeczność gminna. Dożynki połączone były z cykliczną imprezą folklorystyczną „Kubajka”, organizowaną przez 
KGW „Marcowianki”. Na scenie koncertowała orkiestry ze Śleszowic, Budzowa, a wspólnie orkiestry z Zembrzyc 
i Stryszowa. Zaprezentowała się również młodzież szkolna z Marcówki, Zembrzyckie Koło „Mioduszyna” oraz 
zespoły regionalne „Zobielsko Gromada” z Białki i zespół dziecięcy „Stronianie”. Hitem okazał się kabaret „Teka” 
z Osielca, którego występ wywoływał salwy śmiechu. Panie z KGW „Marcowianki” przygotowały dla uczestni-
ków swojskie jadło i stoisko regionalne z własnoręcznie wykonanymi produktami.

W czasie imprezy odbywały się konkursy nawiązujące do tradycji ludowych, między innymi koszenie tra-
wy, ubijanie masła, wyścigi na tragacach. Dla dzieci przygotowane zostały dmuchane atrakcje oraz konkurs 
naciągania bugli na nitkę. Wszyscy biorący udział w konkursach otrzymali dyplomy i drobne upominki. Impreza 
zakończyła się trwającą do późnych godzin wieczornych biesiadą taneczną. 

Wielkie sportowe wydarzenie – II Zembrzycki Charytatywny Bieg Niepodległości – odbyło się w szcze-
gólnym dniu 11 listopada 2016 roku. Impreza została zorganizowana z okazji upamiętnienia 98. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę. Oprócz biegu, którego trasy mierzyły 2,5 oraz 10 km, uczestnicy wzięli 
udział w marszu nordic walking na dystansie 2 i 5 km oraz 100, 200 i 300 m dla najmłodszych. W sportowych 
zmaganiach wzięło udział 180 osób. Do Zembrzyc przyjechali zarówno amatorzy biegania, jak również zawo-
dowi biegacze. Biegali i maszerowali nie mieszkańcy nie tylko Gminy Zembrzyce, ale i pobliskich gmin, czyli 
Mucharza, Wadowic, Dąbrówki, Osielca, Bieńkówki, Suchej Beskidzkiej, Zawoi, Lachowic, Stryszawy, Kurowa, 
Makowa Podhalańskiego, Juszczyna, Bielska-Białej, Myślenic, a nawet tak odległych miejscowości jak Katowice, 
czy Warszawa. Po uroczystym odśpiewaiu hymnu państwowego, zabrał głos Wójt Gminy Zembrzyce, Łukasz 
Palarski, który powitał przybyłych gości oraz życzył sukcesów w sportowych zmaganiach. Uczestnicy biegu 
mogli wziąć udział w rozgrzewce prowadzonej przez Gabrielę Bryndzę z grupy HappyFit. Nad bezpieczeństwem 
zawodników czuwali ratownicy z grupy FANTOM. Imprezę uświetniła Orkiestra Dęta Rytm Zembrzyce. Po czę-
ści oficjalnej wszyscy biorący udział w sportowych zmaganiach mogli skosztować pysznej grochówki. Po pod-
sumowaniu wyników nagrody startującym wręczyli: najmłodszym - Dyrektor Szkoły Elżbieta Fidelus, natomiast 
dorosłym – Wójt Gminy Łukasz Palarski oraz Starosta Suski Józef Bałos, którzy objęli tę imprezę honorowym 
patronatem. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, te dla dzieci zostały specjalnie przygotowa-
ne lizaki w barwach narodowych oraz słodkie upominki od sklepu SPAAR w Zembrzycach. Wręczono również 
puchary za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii biegowej oraz pamiątkowe dyplomy. Uhonorowano star-
tujących statuetkami dla „Najliczniejszej rodziny”, dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu oraz dla 
najszybszego biegacza i maszerującego z Gminy Zembrzyce. Mistrzowie poszczególnych kategorii wiekowych 
otrzymali pamiątkowe serca z piernika. 
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Wody Babiej Góry, Adam Łajczak
Wydawca: Homago, Maków Podhalański 2016,
format B5, 424 strony, 124 rycin i fotografii, 35 tabel.
Wody Babiej Góry to autorska książka prof. dra hab. Adama Łajczaka opublikowana przez Babio-
górski Park Narodowy w nowym cyklu wydawniczym Monografie Babiogórskie. Stanowi konty-
nuację niezwykle istotnych dla poznania Babiej Góry pozycji, jakimi były wydana w roku 2003 
Monografia fauny Babiej Góry oraz opublikowana w roku 2004 książka Babiogórski Park Narodo-
wy. Monografia Przyrodnicza, a także wcześniej wydanych pozycji, tj. Babiogórski Park Narodowy 
w 1963 roku i Park Narodowy na Babiej Górze. Przyroda i człowiek w 1983 roku. Tym razem BgPN 

zdecydował się rozdzielić opisywane zagadnienia na kilka tomów, które będą publikowane w kolejnych latach. Powo-
dem jest przede wszystkim obszerność materiałów zgromadzonych przez autorów poszczególnych części, które na 
przykładzie niniejszej pozycji mogą stać się kolejnymi sporych rozmiarów książkami. 

Adam Łajczak urodził się w Bielsku-Białej, jest geografem i absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 
wiele lat był pracownikiem Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie pracuje 
w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Badania geomorfologiczne i hydrograficzne na Ba-
biej Górze prowadzi od 1975 roku, z tego zakresu opublikował w kraju i za granicą ponad 90 prac. Jest współautorem 
ostatnich monografii BgPN (1983 i 2004), monografii Wody w parkach narodowych Polski (2012), a także opracowywania 
zbiorowego Światy Babiej Góry (2002, 2005). Jest także autorem Syntezy obecnej wersji Planu Ochrony Parku z zakresu 
przyrody nieożywionej (2011). Dotychczas był promotorem dziesięciu prac magisterskich z zakresu geomorfologii, pa-
leogeografii i hydrologii wykonanych na Babiej Górze, a także jest promotorem dwóch realizowanych na tym obszarze 
prac doktorskich. Od ponad 20 lat jest członkiem Rady Naukowej BgPN. Swoją działalność badawczą i popularyzator-
ską ukierunkowuje na rzecz ochrony przyrody Babiej Góry. W związku z tym jest niewątpliwie uznanym autorytetem 
w tematyce, jaką w tej książce porusza.

Wody Babiej Góry to próba wypełnienia luki w zakresie znajomości całokształtu zagadnień wodnych związanych 
z obszarem całego masywu Babiej Góry, zarówno w jego polskiej, jak i słowackiej części. Pokazuje w znacznie szerszym 
stopniu niż do tej pory hydrografię Królowej Beskidów, jako niewątpliwy wieloaspektowy walor jej przyrody nieożywionej, 
który jego zdaniem nie był dotąd w pełni wykorzystywany w opracowaniach. Autor wyławia również różne „smaczki” 
(w przenośni i dosłownie) dotyczące między innymi jakości i czystości babiogórskich wód, źródeł i źródeł mineralnych 
oraz sposobów ich wykorzystywania w przeszłości. Wskazuje także na unikalne w Karpatach fliszowych zjawiska wodne, 
jakimi są m.in. dzielenie potoku na stoku osuwiskowym na dwa cieki, z których każdy spływa do odrębnej doliny; czy inny 
fenomen przyrodniczy, którym jest sporadycznie zdarzające się wylewanie wody podczas maksymalnie napełnionej misy 
bezodpływowego Mokrego Stawku.

W książce znajduje się bardzo ciekawa mapa hydrograficzna obejmująca rozmieszczenie wszystkich obiektów 
wodnych w masywie Babiej Góry (niestety, tylko w granicach Polski), oraz w obrębie zachodnich stoków Pasma Polic 
(w granicach BgPN). Autor nie tylko zwraca uwagę na specyfikę wód Babiej Góry, ale także na ich miejsce w edukacji 
przyrodniczej. 

Szeroko i ciekawie ujęte przez autora zagadnienie, jakim są wody Babiej Góry, z pewnością zainteresuje wiele 
osób, zarówno z grona specjalistów, jak i pasjonatów Babiej Góry.

Maciej Mażul
Kanada… czyli zembrzycka lekcja historii. Album fotografii dawnej
Red. M. Karcz, N. Zborowska, B. Godawa. 
Wyd. Grafikon, Wadowice 2016, 120 stron, 333 zdjęcia, 2 mapy.
Album pod patronatem Wójta Gminy Zembrzyce Łukasza Palarskiego został wydany z inicjatywy 
Stowarzyszenia Bractwa Zbójników spod Babiej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Zem-
brzyce, Stowarzyszenia Lokalnej Inicjatywy Społecznej ,,Nasza Gmina’’, Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności ,,Działaj lokalnie X” oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia w Stry-
szawie. Celem tej publikacji było zebranie rozproszonych wśród mieszkańców starych fotografii 
przedstawiających życie w Zembrzycach w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, aby młodszym po-
koleniom pokazać dawny wygląd wsi, życie mieszkańców oraz wydarzenia historyczne. 
Zdjęcia zostały zgrupowane w siedmiu działach tematycznych. Ogólne widoki miejscowości po-

przedzają zdjęcia skupione pod kolejnymi rozdziałami: Kościół, dwór, cmentarz, Uliczki, Edukacja, Gospodarka, Życie kultu-
ralne, Trudne czasy wojny. Każdy rozdział otwiera krótkie wprowadzenie. Zamieszczone w albumie zdjęcia są autorstwa 
Antoniego Pawlikowskiego oraz autorów nieznanych - pochodzą one ze zbiorów rodziny Piotra Śpiewli, Michała Karcza, 
Marii Danek i Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa. Zdjęcia udostępnili także inni mieszkańcy Zembrzyc. Tytuł 
albumu nawiązuje do okresu największego rozkwitu wsi, kiedy to w całej okolicy Zembrzyce nazywane były ,,Kanadą”. 
Kolorowa strona tytułowa jest symbolicznym skrótem treści albumu. Przedstawia przedwojenny rynek Zembrzyc z ko-
ściołem i starą żydowską karczmą, zaś na pierwszym planie widać garbowanie skór – zajęcie, z którego niegdyś słynęła 
miejscowość. Piękne, wzruszające wspomnienie o swoim dziadku Piotrze Śpiewli, autorze większości zdjęć prezento-
wanych w albumie, napisała jego wnuczka Pani Natalia Zborowska.
Zmiany demograficzne, gospodarcze, kulturowe, a przede wszystkim zmiany przestrzeni krajobrazowej i budowlanej, związa-
ne m.in. z budową Zbiornika Świnna Poręba, znacząco wpłynęły na jakość życia mieszkańców. Niniejsza publikacja ma na celu 
ocalić od zapomnienia dawne życie zembrzyczan i otoczenie, w którym żyli kilkadziesiąt lat temu. Jest swoistą lekcją historii 
dla kolejnych pokoleń. Książka w formacie A4 ma staranną szatę graficzną, opracowaną przez Beatę Zając z wydawnictwa 
Grafikon. Jest wydrukowana na papierze dobrej jakości. Zdjęcia w kolorach sepii i czarno-białym oddają historyczny koloryt.
Album został bezpłatnie przekazany mieszkańcom Zembrzyc przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa. 

Bogu na chwałę ludziom na pożytek – 130 lat Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej (1886-2016),  
Marcin Leśniakiewicz, Barbara Woźniak; redaktor Barbara Woźniak; opracowanie graficzne: Maciej Hojda,  
wydanie I, 2016, wydawca: OSP Sucha Beskidzka Miasto; nakład 600 egzemplarzy, 124 stron, 180 fotografii i rycin.  
Bogu na chwałę ludziom na pożytek – 130 lat Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej (1886-2016) to bogato ilustrowany al-
bum wydany z okazji jubileuszu 130-lecia Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, przedstawiający historię suskiej straży 
od 1886 do 2016 roku. Album był zasadniczym elementem wystawy pod tym samym tytułem poświęconej straży na 
terenie miasta Sucha Beskidzka. Publikacja przybliża tradycje strażaków i ich niezłomną postawę w ratowaniu ludzkiego 
życia i mienia.

W sferze sacrum - kapliczki, figury i przydrożne krzyże Ziemi Suskiej. Sucha Beskidzka i okolice,  
Barbara Woźniak, Marcin Leśniakiewicz, opracowanie graficzne: Maciej Hojda,  
wydanie I, 2016, wydawca: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej,  
nakład 500 egzemplarzy, 184 strony, 228 fotografii i rycin.  
W wydawnictwie zaprezentowano wybrane przykłady kapliczek, które można napotkać, spaceru-
jąc suskimi ulicami i ścieżkami. Najwięcej uwagi poświęcono kapliczkom starym, ponad stuletnim, 
o stosunkowo bogato rozwiniętej warstwie architektoniczno-zdobniczej (m.in. kapliczki domowe, 
słupowe i figury). W prezentacji każdej z nich zawarte są podstawowe informacje na temat historii 
i pochodzenia, opisano również lokalizację, architekturę, zdobnictwo, a w przypadku kapliczek 

domowych – także wyposażenie wnętrza. Jako dopełnienie tematu umieszczone zostały również opisy siedemnasto-
wiecznych kaplic położonych na terenie zespołu kościelno-klasztornego oraz kaplicy na cmentarzu parafialnym. Publi-
kację wydano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminy Sucha Beskidzka i Muzeum Miejskiego 
Suchej Beskidzkiej.
 
Sucha Beskidzka, Lucyna Steczek, Barbara Woźniak, opracowanie graficzne: Maciej Hojda, wydanie I, 2016,  
wydawca: Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej, nakład 7 000 egzemplarzy, 32 strony, 69 fotografie i mapy. 
Sucha Beskidzka. Informator turystyczny wydany w poręcznym formacie. Oprócz miejsc i obiektów, z których słynie 
Sucha Beskidzka opisuje znane i mniej znane atrakcje turystyczne znajdujące się w sąsiedztwie. Informator wydany 
z okazji Światowych Dni Młodzieży 2016.

Góry, nase góry, kapela Mała Ziemia Suska, wydanie I, wydawca: Amadeusz Studio Sułkowice z inicjatywy Miejskiego 
Ośrodka Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej, 2016, nakład 2000 egzemplarzy, 2 utwory. 
Płyta prezentuje zanikające melodie. Muzycy kapeli występują jako soliści instrumentaliści, śpiewacy i gawędziarze. 

Jezioro Mucharskie w Małopolsce. Mucharz, Stryszów, Zembrzyce. Pięciominutowy film promujący Krainę Jeziora Mu-
charskiego. Prezentuje okolice przyszłego jeziora – ciekawe miejsca, ludzi; zrealizowany przez firmę OLAWSKI Agencja 
Reklamowa Kraków. Zamieszczony na stronach internetowych gmin Stryszów, Mucharz i Zembrzyce.

Gmina Stryszów z innej perspektywy. Krótki film promocyjny gminy Stryszów, nakręcony z wysokiej perspektywy przy 
użyciu drona. Prezentuje najciekawsze atrakcje turystyczne gminy, zrealizowany przez firmę „Wysoka Perspektywa” 
Michał Smoła Skrzyszów. Zamieszczony na stronie internetowej gminy Stryszów.

Nakładem gminy Lipnica Wielka ukazały się folder Lipnica Wielka na Orawie oraz 2 widokówki.

Gmina Zawoja wydała w 2016 roku mapę Czas na Zawoję – atrakcje turystyczne, broszurę Na zbójnickich i przemytni-
czych ścieżkach Babiej Góry, bajki Legendy, bajki i dziwy z Babią Górą w tle (autor: Katarzyna Ceklarz), dodruk (wydanie II) 
Kultura ludowa Górali Babiogórskich (red. Urszula Janicka-Krzywda). 

Jabłonka na starej fotografii, redakcja: Aneta Bylicka, Grażyna Karlak, skład i opracowanie graficzne: Aneta Bylicka, 
Grażyna Karlak, František Teťák; wydanie I, 2016, wydawca: Stowarzyszenie 450-lecia Jabłonki. 
W albumie autorki – Grażyna Karlak i Aneta Bylicka – ułożyły zdjęcia tematycznie. Wędrówkę po Jabłonce zaczynają 
od spojrzenia na kościół parafialny z różnych stron, z bliska i daleka, dawniej i dziś. Fotografie przedstawiają m.in.: starą 
plebanię; budowę kościoła Św. Brata Alberta; uroczystości kościelne, a także: przydrożne kapliczki, figury i dzwonnice; 
jabłonczańskie rodziny, wesela; dawne stroje; prace polowe; szkoły, zespół Małe Podhale, amfiteatr w Parku Tysiąclecia, 
Ochotniczą Straż Pożarną, Centrum Jabłonki.

Jabłonka – stolica polskiej Orawy 1945-2014. Historia administracji i życie gospodarcze Jabłonki, autorzy: Robert Kowal-
czyk, Barbara Zgama, Anna Paś-Filipek, Krzysztof Miraj, Andrzej Madeja, Andrzej Woszczek; redakcja: Barbara Zgama, 
Robert Kowalczyk; wydawca: Orawska Biblioteka w Jabłonce; Nowy Targ – Jabłonka 2016.
Druga część monografii Jabłonki obejmuje zakresem tematycznym lata 1945-2014, a dotyczy historii administracji i ży-
cia gospodarczego Jabłonki. Zawiera najnowszą historię, która wielu mieszkańcom Jabłonki jest bliska, i którą jeszcze 
dobrze pamiętają. Tekst został uzupełniony licznymi fotografiami.

Pozbacowane nuty. Płyta cd; Muzyka Orawska (Arva); 26 utworów w wykonaniu Pawła Czai, Karoliny Kowalczyk,  
Marcin Kowalczyka, Tomasza Misińca oraz gościnnie Barbary Stoch i Grupy śpiewaczej „Ziemi Orawskiej”.
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Irena Stopa 

Pochodzi z Pienin – przyszła na świat w Szczawnicy w 1960 roku. Z kulturą podhalańską zetknęła 
się w osiemnastym roku życia, gdy jako żona górala zamieszkała w Leśnicy. Kilka lat później, w 1984 
roku, z mężem i trzema synami przenieśli się do Jordanowa. Nie dane jej było jednak długo cieszyć 
się szczęściem rodzinnym, bowiem niebawem została wdową oraz pochowała najstarszego syna. 
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły pani Irenie zmiany - powtórnie wyszła za mąż i urodziła córkę. 

Pani Irena prowadzi 10-hektarowe gospodarstwo. Doświadczenia życiowe, ciężka praca, przy-
wiązanie do ziemi i kultury sprawiły, że jej twórczość charakteryzuje się szczególną wrażliwością na 
wszelkie przejawy codziennego życia, przyrodę, ludzi i cały otaczający ją świat. 

Irena Stopa nie tylko pisze opowiadania i wiersze, ale również śpiewa. Swego czasu była człon-
kinią chóru młodzieżowego Bel Canto, później chóru kościelnego, a od wielu lat jako śpiewaczka 
solistka występuje na festiwalach i konkursach promujących muzykę gór. Udziela się społecznie, 
działając w Towarzystwie Miłośników Ziemi Jordanowskiej oraz w Stowarzyszeniu Twórców Ludo-
wych, a także współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Jordanowie. I właśnie w jordanowskim 
MOK-u odbył się – w 2013 roku – benefis pani Ireny, który był jednocześnie promocją jej tomiku 
poezji Pokłosie życia. Warto podkreślić, że artystka potrafi doskonale wypowiadać się z wielką swa-
dą i poczuciem humoru w gwarze ludowej. Ta zdolność zaowocowała kolejną publikacją – zbiorem 
gawęd w góralskiej gwarze Góralskie bajania. Opowieści Leśnej Syski. 

Wszechstronna twórczość Ireny Stopy została doceniona przez Stowarzyszenie Gmin Babio-
górskich, które za jej pracę na rzecz promowania gwary i kultywowania dawnych tradycji uhonoro-
wało ją w 2016 roku Laurem Babiogórskim. 

Opracowała Katarzyna Fujak
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BABIA GÓRA 

Babia Góra z tego słynie, że przyjmuje ludzi w zimie. 
Patrzę w nocy, od ubocy cosik kroczy, 
śniega straśnie nakurzyło, prało wiatrem tańcowało.
Syćkie drogi tu zawiało, cheba się zło tutok ścigało. 
Paczo, idzie baba, smatom jakomsik łodziano, 
cosik wlece na ramieniu… może flinte? 
Poziyrom bez łokno małe, patrze, cosik biołe całe. 
Boze Świynty, to nie flinta, jeno kosa, 
a ta baba to jest bosa… 
Po tym śniegu w góre krocy, 
cheba do mnie, teros w nocy. 
Wpadłem, chipłem w łóżko swoje
i septom Ojcze Nasz, Święte Imie Twoje. 
Przyłożem glowe poduskami, 
modliłem się za dusami. 
Psy szczekały, a to posło cheba dali… 
Chwała Bogu, było blisko, już u progu. 
Ta śmiertecka ludzi zbiero, kie panuje zło pogoda.
Hej! Ich skoda… 

Śniegiem piere w oczy, duje, napadną tu chyba zbóje. 
Już ścieżki zakurzyło i szlaki zmyliło, a kamieni tu tysiące,
nie zaświeci dziś księżyc, ani słońce. Pytam się go: Musisz iść? 
Muszem - uratować cłeka dusze. 
Tam człowiek woła, tam życie jeszcze tyka.
Pomoc niesie, już nie pytaj. Proszę. 
By człowieka uratować, nie trzeba się namyślać. 
Kiedy i Ty widzisz, że źle komu, to go ratuj, weź do domu. 
Niechaj wszyscy ludzie wiedzą, ze pod Babią Górą 
dobrzy ludzie tutaj siedzą.

HAŃ W KOŚCIÓLKU NA GRAPIE 

Hań w kościólku na Grapie, stary janioł w nim chrapie. 
A stare świątki pochowały głowy w kątki. 
Słuneckiem malowane śpiom paciyrzym głaskane,
mole brewiarz cytajom, mysy w dziurze ziywajom. 
Łojcowie by się cieszyli, coby nos tam widzieli, 
matka na plecach nosiła, w kościółku żegnać uczyła. 
A teraz może nie chodzom, a słunecko woło z nieba: 
Do kościólka chodzic trzeba, ino babka septo i dysy, 
może jum świątek usłysy, tam świątek wyłysiały, 
przypatruje sie spod powały, w tyj cisy łun jom usłysy.
I sowa buczy, dzieci pacierz uczy. 
I ty jako umys wołoj Boga, On Cie przecie zrozumie, 
tys Jego stworzenie, proś o Jego westchnienie.

MIŁOWANIE 

Moje miłowanie, 
Tam na Przykcu, na polanie.
Widziały drzewa, 
Las od wiatru osłaniał,
Jeleń gdzieś zamyślony
Przy drodze czyjeś myśli spisywał. 
Smerek stary opuścił gałęzie nisko, 
Gdzie dwie piersi spotkały się blisko, 
Mech posłaniem kusił, 
Łzy suszył. 
Przez Tajemnicze Saren przejście 
znaleźli swoje szczęście. 
Ach! Żal tylko kwiatów pogniecionych 
I tych myśli niespełnionych. 
Dziś poznaje, choć mgła góry okryła, 
Tajemnicę przykryła. 
Wiatr wieje, las się śmieje.
Jakaś para miłości szuka,
Dla niej dzięcioł w lesie puka.
Kochać i być kochanym,
To wielka jest sztuka. 

MŁODOŚĆ MOJA 

Hej była młodość, była. 
Hej była młodość moja. 
Chudo się nosiła,
śpiewała, w obłokach goniła,
pod lasem książki se czytała, 
bo mama uczyć się kazała. 

Ponad łonkom kwiecistom 
kwiotecki zbierała.
Kozdemu imię dawała, 
na spodnickę swoją zapraszała:
– przysiednijcie kwiotecki,
przystroić by się zdało, 
bo jo biedna, a spodnicka mała
… 
Gdyk na górak siadła, 
Tak się zamyślała
…bo juz pinćdziesiontka
 latem się ozwała.
 W cinzkie nogi przyodziała, 
spodnice syrokie usyć se kazała. 

Tyroz by se scupłom, młodom na nowo być fciała
…
Lecz mgła jesienna wszystko poplątała.

PODAJ MI SWOJĄ DŁOŃ 

Podaj mi swoją dłoń, 
Unieś ponad ścieżki znajome, 
Może gdzieś były potknięcia 
Teraz przykryte mgłą niepamięci.

Podaj mi ramię swe, 
W nim oparcie mam, 
Niechaj dalej podporą będzie, 
Gdy drzewa łamią się. 

Niechaj ptaki śpiewają, 
A wiatr odgania troski, 
Słońce ogrzewa dłonie, 
Choć siwy włos na skroni. 

Przez 50 lat we dwoje, 
Dziękuję za serce Twoje,
I proszę tylko, aby zdrowie nie wyjeżdżało stąd,
Bo tu był i jest z Tobą
Cudowny ląd
Sto Lat 

Wiersz na Złote Gody, Jordanów – Ratusz 2015

POKOS 

Północ dawno wybiła, 
jeszcze noc w polach gościła, 
Z chaty wyszedł cicho,
drzemie jeszcze gdzieś licho.
Nogi bose, na ramieniu niósł kosę. 
Rosę gonił po polu, 
z góry blada gwiazda spadała, 
przed nim trawa klękała. 
Gdzieś pod lasem przy potoku 
ptaszki koncert zaczynają – tutaj go witają. 
W imię Ojca i Syna
swoją pracę zaczyna.
Kosą szybko pokos kładł długi, 
zanim słońce swe sługi 
Rozpuściło po niebie 
zachwycone promienie. 
Słyszą traw, rosy drżenie, 
nawet On spoziera
Pot ukradkiem obciera zdziwiony.
Słońce góry zdobywa, 
Pola łąki okrywa.
I skoszona schnie trawa.
Jak tu pachnie dokoła. 
Śpią skoszone już zioła. 
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SIEDZĘ U LASA 

Gdy tak siedzę u lasa, 
w piecu pewnie już wygasa. 
Woda w garnku wygotowana,
ma być zupa ziemniaczana. 
Ale jak tu nie bywać, nie śpiewać? 
W lesie tyle się tu dzieje, czy są małe już sarenki? 
Chce to wszystko widzieć. 
Ptaszki mi tu posiadały,
cudnie pięknie zaśpiewały. Wprost do ucha. 
Liczę głosy, basy i soprany,
śpiewają z Przykca od polany. 
Wartko potok płynie po lesie, 
a śpiewania wiater cicho niesie. 
Chcę zrozumieć lasu mowy, 
las sosnowy, las na Przykcu – góra taka. 
Stąd najlepiej widać – proszę pana.
Czy nie wolno sobie marzyć, myśleć? 
W całość życie tu układać. 
Więc przyniosłam tutaj worek z marzeniami,
by się spotkały z drzewami.
Rozwiązałam duży wór
i wypuściłam tu marzenia. 
Niechaj lecą z góry tu do miasta, 
na cztery strony świata. 
I niech płyną z obłokami. 
Czy Wy też marzycie?
Pewnie tak, ale skrycie.
Wyślij wiatrem swe marzenia, 
słońcem otul serca drżenia.
Rozkochanym, wonnym kwiatem 
niech płyną ponad światem. 

STRYSZAWSKIE PTASZKI 

Od Stryszawy ptaszki lecą kolorowe, 
Malowane ożyły tchnieniem wiosny,
Już śpiewają cały maj radosny,
Dość strapienia, dość już zimy. 
Czas powstania i czas naszego 
Zmartwychwstania.
Z naszych smutków otrząsania.
Nową przywdziej koszulę,
Przytul mnie, oj, czule, 
Na zielone wyjdźmy pola,
Taka jest radość i majowa pora. 

GWARO MOJA 

Bez Ciebie zycio nima, 
Tyś dlo mnie jak wiesna i zima. 
Obuto krocym codziyń i 
Łozdajem Ciebie w koło, 
Coby mie z Tobom było wesoło. 
I mnie Ciebie trzeba jak 
Powszedniego chleba. 
Obuto honorym nie zginies,
Boś nasa, wse byłaś i bedzies. 
Jak byk jo sie Ciebie pohańbiła?
Nawet byk nieśmioła. 
Jo Ciebie gwaro od mamy – 
We wianie dostała.
I insym dajem darmo, niek nie zginie
W nasyj krainie. 

ZBACOWANIE 

Przybacujem sobie 
Co to w tej było… 
Przysło w nocy ku chałpie 
W dźwiyrze zaburzyło, 
w pagrotce na łoknie, 
Sparom do izby wlyś fciało. 
A kie poźrołek w pościel jus lygało! 
Nasło zochyline w pierzynie 
i w zogówku spare. 
Strachy ftore pod sosrymbym spały, 
sićkie pochipkały, 
bockować zacyny wedle mej pościeli. 
Cy zjawa, cy baba, calućko we bieli 
lygo obłapiać i bośkać zacyno. 
Dyć jo tys rada… 
Syćkie wyłysiałe świątki 
pochowaly głowy w kątki. 
Zogłówki furcały, 
pociyrze godały. 
Zymby się spiyniły, 
łocy mi swiyciły. 
Jaze stare kosci w mik 
się naprawiły. 
Naros ftosi woło: 
Swoku! Co się dzieje? 
Już świto, kohut w sopie pieje 
I niewiym do dziska co to w ten cos było, 
a może się mi tak jeno przysniło.
Powiym Wom telo, 
ze mi dobrze było.

ZŁOTO JESIENI 

Mam złoto cudne dni jesieni i strach, 
że wkrótce się to zmieni, 
brylanty, co rankiem zbieram z rosą, 
one mi życie złocą. 
Tu odpoczywa czas i spokój leży u progu,
za wszystko w koło, za góry, pola 
dziękuję Bogu i tylko proszę zdrowie, 
aby nie wyjeżdżało ode mnie. 
Nie odchodź stąd,
tu jest mój dom, tu cudowny ląd. 
Już czerwienieją liście, jesień nadchodzi 

uroczyście. 
Na krajach pól i zagonów kłania się las cały, 
gdy idzie echo dzwonów. 
Nad lasem wije się mgła, swoją tajemnicą ma. 
Popatrz, świat się zmienia, 
szukam lata, szukam cienia. 
Lato zabrało się stąd, kupiło bilet na inny ląd. 
Ach, góry piękne, wieczorną nutą kołysane śpią 

uśpione 
i śpią moje pragnienia niespełnione.

ZASIEDZIAŁY PRZEPIS BABCI 
KWAŚNICA 

Miysa do gornka wrazić, najlepi wieprzowo 
golonka, 

Albo jakiego zeberka wyndzonego. 
Trzy gorśći kapusty kiszonyj, z becki dymbowej 

z piwnicy.
Piepsza do wieprza i soli jak brzuch boli. 
Warzyć z półtora godziny - 
To rada gaździny. 
Omaścić by się jesce zdało, najlepi spyreckom.
Może być tys bocuś kochany. 
Co by ino tłusto było i się lepi żyło. 
I jako to godali dwie grule i miysa bule. 

Kiedyk ku niej chodził 
W gornku tłusto było 
Kiedyk się łozynil 
Kwaśnicy chybiło

Dejze frajerzowi bundzu i bryndzy 
Z cerpoka żyntycy 
łobłapi Cie pryndzy. 
Dejze do kwanice i skwarki i grzybka 
To Ci potym zagro piyknie na skrzpkach. 

ZAKOCHAŁAM SIE  
W TYJ BABIOGÓRSKIEJ ZIEMI 

Zakochałam sie w tyj babiogórskiej ziemi, 
kielo tu potoków, lasów, kamieni… 
hej, kiebyk była malarkom,
to te brzyski, wiyrchy i Babiom Góre 

byk namalowała… 
ale fcem Wom to pedzieć – jak tu piyknie 
– com dzisiej widziała. 

Cichutko, raniutko krowy trowe z rosom skubiom
bo do wiyrchu je dzisioj wygnałam 
i posłam do potoka na grzyby 
i tam mgłe zwidziałam
ftoro skokała po wodzie
 – podnosiła sie i zas sie ciabrała.

Piła wode w potoku i leciutko smerecki uobsiadła, 
cetyne z jedlicek bielućko uot spodu 
– lickami spozierała
a jo za wykrotym bałak sie ji 
coby i mnie nie zajena 
– mgła – i nie zabrała.

Zajena polane i te moje krowy, 
co sie pasły na niej,
rozlała sie jako mlyko 
po całym tym wiyrchu, 
objena poczuwanie całom Góre Przykiec.

Ale słunecko jus staje a promycek jus jom 
przypiyko, 

ptoski śpijajom rose jako nektar cysty 
– ziemia nos nakormi jako matecka… 
Hej, ku nij w podzięce leci nutecka, moje gadanie, 
jako to piyknie na Babiom Góre spoziyrać 
– na wichry, uboce… 

Dziynki Ci Panie
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W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa Walne Zebrania Członków:
 · 17 marca 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe Członków w sali OSP w Sidzinie (gmina 

Bystra-Sidzina), 
 · 17 grudnia 2016 roku Walne Zebranie Członków w Restauracji Tequila Event w Kukowie (gmina Stryszawa). 

Rada Starszych podjęła następujące uchwały:
17 marca 2016 roku:

1. Uchwała Nr XXXIII/13/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności 
statutowej i finansowej za rok 2015.

2. Uchwała Nr XXXIII/14/2016 w sprawie: zatwierdzenie bilansu Stowarzyszenia za rok 2015.
3. Uchwała Nr XXXIII/15/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2015. 
4. Uchwała Nr XXXIII/16/2016 w sprawie: zmian w Statucie Stowarzyszenia. 

17 grudnia 2016 roku:
1. Uchwała Nr XXXIV/17/2016 w sprawie: głównych kierunków działania Stowarzyszenia w 2017 roku.
2. Uchwała Nr XXXIV/18/2016 w sprawie: budżetu Stowarzyszenia na rok 2017.

Kopie ww. uchwał zostały przesłane do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (pisma z dnia: 22 marca i 22 grudnia 2016 roku).

Uchwała Nr XXXIII/16/2016 w sprawie: zmian w Statucie Stowarzyszenia wraz z protokołem z Walnego 
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego i listą obecności zostały dołączone do wniosku o zmianę danych Sto-
warzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek został wysłany w dniu 22 marca 2016 roku. Postano-
wieniem z dnia 18 lipca 2016 roku, sygnatura KR.XII-REJ.KRS/008466/16/323, Sąd Rejonowy dla Krakowa 
Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia spotkał się 7 razy:
 · 5 lutego 2016 roku,
 · 23 maja 2016 roku,
 · 29 czerwca 2016 roku, 
 · 18 sierpnia 2016 roku,

Sprawozdanie z działalności Zarządu  
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za 2016 rok
Správy o činnosťi vedenia Združenia babiohorských obci 2016

Reports about the activities of the Board of the Association  
of Babia Góra Communes 2016
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 · 17 października 2016 roku,
 · 22 listopada 2016 roku,
 · 2 grudnia 2016 roku.

Zarząd podjął łącznie 13 uchwał.

5 lutego 2016 roku:
 · Uchwała Nr Z/12/2016 w sprawie: powołania zespołu do spraw związanych z organizacją jubileuszu  

XX-lecia SGB,
 · Uchwała Nr Z/13/2016 w sprawie: powołania komisji do zorganizowania i przeprowadzania Konkursu 

Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2016”,
 · Uchwała Nr Z/14/2016 w sprawie: zatrudnienia osoby do prowadzenia biura Stowarzyszenia,
 · Uchwała Nr Z/15/2016 w sprawie: Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

23 maja 2016 roku:
 · Uchwała Nr Z/16/2016 w spawie: powołania komisji do przeprowadzenia finału i wyłonienia laureatów 

Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2016”,
 · Uchwała Nr Z/17/2016 w sprawie: ustalenia i przyjęcia współczynnika rozliczenia kosztów działalności 

odpłatnej i nieodpłatnej SGB,
 · Uchwała Nr Z/18/2016 w sprawie: powołania kapituły do rozpatrzenia propozycji przyznania Laurów Ba-

biogórskich.

29 czerwca 2016 roku:
 · Uchwała Nr Z/19/2016 w sprawie: wyróżnień Laurem Babiogórskim.

17 października 2016 roku:
 · Uchwała Nr Z/20/2016 w sprawie: ceny sprzedaży kalendarza SGB na 2017 rok i ilości egzemplarzy au-

torskich.

22 listopada 2016 roku:
 · Uchwała Nr Z/ 21/2016 w sprawie: Walnego Zebrania Członków,
 · Uchwała Nr Z/22/2016 w sprawie: powołania kapituły do rozpatrzenia propozycji przyznania Laurów Ba-

biogórskich.
 · Uchwała Nr Z/23/2016 w sprawie: ceny sprzedaży Rocznika Babiogórskiego Tom 17.

2 grudnia 2016 roku:
 · Uchwała Nr Z/24/2016 w sprawie: wyróżnień Laurem Babiogórskim.

Osiem posiedzeń Zarządu odbyło w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, jedno w Orawskiej Bibliotece 
Publicznej. Na posiedzenia Zarządu zapraszani byli członkowie Komisji Rewizyjnej.

Realizacja głównych zamierzeń w okresie sprawozdawczym

Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2016”
Przystępując do realizacji tego zadania Zarząd postanowił utworzyć nową bazę pytań i w związku z tym zwrócił 
się do Burmistrzów i Wójtów Gmin z prośbą o zaangażowanie nauczycieli gimnazjów do opracowania po 5 
pytań z odpowiedziami z każdego przedmiotu (z wyłączeniem języków obcych). Zarząd uchwałą Nr Z/13/2016 
z dnia 5 lutego 2016 roku powołał komisję ds. zorganizowania i przeprowadzenia konkursu „Leonardo 2016” 
w następującym składzie: 

1. Pan Zbigniew Kowalski
2. Pani Krystyna Szczepaniak
3. Pan Rafał Lasek
4. Pan Tomasz Pasierbek
5. Pan Marcin Leśniakiewicz

Komisja spotkała się w dniach: 29 marca i 28 kwietnia 2016 roku. Na spotkaniach ustalono terminy po-
szczególnych etapów i wycieczki finalistów, miejsce finału, dokonano poprawek i przyjęto regulamin konkursu 
oraz wyznaczono osoby do sporządzenia zestawów pytań. Przyjęty regulamin wraz pismem informującym o pla-
nowanym przebiegu konkursu został przesłany do gmin 1 kwietnia 2016 roku. 

Termin eliminacji szkolnych pozostawiono w gestii dyrektorów placówek. Etap gminny odbył się we wszyst-
kich gminach równolegle w dniu 20 maja 2016 roku. Pytania do tego etapu zostały dostarczone przez Stowarzy-
szenie. Finał główny miał miejsce 3 czerwca 2016 roku w Ośrodku Wczasowo-Rekolekcyjnym Caritas im. Jana 

Pawła II w Zakrzowie. Nad przebiegiem tego etapu konkursu czuwała komisja powołana Uchwałą Zarządu Nr 
Z/16/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w następującym składzie:

1. Ks. Krzysztof Kopeć – Proboszcz Parafii pw. Św. Anny w Zakrzowie
2. Pani Edyta Stradomska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Wadowicach 
3. Pani Krystyna Szczepaniak – Drugi Zastępca Starszego Gazdy Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
4. Pan Andrzej Sasuła – Kanclerz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
5. Pan Maciej Mażul – przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego
6. Pan Marcin Leśniakiewicz – historyk, regionalista, przewodnik beskidzki.

Do finału przystąpiło 58 uczniów, w tym 11 ze Słowacji.
W trakcie części pisemnej uczniowie odpowiadali na 33 pytania z przedmiotów obowiązujących w gimna-

zjum oraz z wiedzy o regionie. 
Dziesięcioro uczniów (ośmiu z Polski i dwóch ze Słowacji), którzy uzyskali największą ilość punktów, prze-

szło do tzw. finału ścisłego, podczas którego odpowiadali na 5 pytań. Po zsumowaniu ilości punktów uzyska-
nych w części pisemnej i ustnej finału uczniowie zajęli następujące miejsca:

I miejsce – ex aequo Gabriel Świtek (Zawoja) i Maciej Majcherczyk (Stryszawa), 
III miejsce – Zuzanna Kachnic (Budzów),
IV miejsce – ex aequo Julia Janowiak (Jabłonka), Joanna Weresiak (Jabłonka)
VI miejsce – Beata Polak (Budzów)
VII miejscee – Wojciech Gałuszka (Mucharz)
VIII miejscee – Weronika Fidelus (Zembrzyce)
IX miejscee – Margareta Kovalikova (Słowacja)
X miejsce – Lergus Kosut (Słowacja)
Laureaci finału ścisłego otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiato-

we w Suchej Beskidzkiej, Babiogórski Park Narodowy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogó-
rze” oraz gospodarza konkursu Pana Jana Wacławskiego Wójta Gminy Stryszów. Dla uczestników finału i gości 
uczniowie zakrzowskiego gimnazjum przygotowali wspaniały pokaz mody ekologicznej oraz występ wokalny 
z akompaniamentem wiolonczeli.

Z okazji dwudziestej, jubileuszowej edycji konkursu list gratulacyjny na ręce Pana Jana Wacławskiego 
i Pana Marka Listwana przesłał Pan Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Dla najlepszych finalistów zorganizowano w dniach od 16 do 18 czerwca 2016 roku wycieczkę do War-
szawy i okolic. W wycieczce wzięły udział 42 osoby, w tym 4 opiekunów. Uczniowie zwiedzili między innymi: 
ruiny Zamku Królewskiego w Chęcinach, Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim, Łazienki 
Królewskie, Stare i Nowe Miasto, Krakowskie Przedmieście i okolice, Pałac w Wilanowie, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, lotnisko Okęcie. 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje gospodarzowi finału Panu Janowi Wacławskiemu Wójtowi 
Gminy Stryszów, ks. Grzegorzowi Wichrowi Dyrektorowi Ośrodka Caritas im. Jana Pawła II w Zakrzowie za udo-
stępnienie części konferencyjnej obiektu, Zarządowi Powiatu Suskiego za dofinansowanie konkursu, członkom 
komisji powołanych do organizacji konkursu, przeprowadzenia jego finału i wyłonienia laureatów, nauczycielom 
szkół gimnazjalnych, którzy przygotowali pytania konkursowe, opiekunom uczniów, gimnazjalistom z Zakrzowa 
za wspaniały występ oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu finału i stworzyli wspa-
niałą atmosferę.

XX Jubileuszowy Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2016” był współfinansowany przez Zarząd Powiatu 
Suskiego w ramach realizacji Zadania Publicznego Powiatu Suskiego na rok 2016 w zakresie: kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 5.000 zł – umowa Nr 3/2016/WP/KO o wsparcie 
realizacji zadania publicznego pod nazwą „XX Jubileuszowy Konkurs Wiedzy Ogólnej Leonardo 2016” zawarta 
w dniu 2.03.216 roku pomiędzy Powiatem Suskim a Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich. Kontrola zadania – 
w dniu finału, tj. 3 czerwca 2016 roku – bez uwag.

Konferencja z okazji XX-lecia Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 12 października 2015 roku Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka 
zaproponował, aby jubileusz XX-lecia Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich odbył się w Jabłonce jako jeden 
z punktów obchodów 450-lecia lokacji Jabłonki. Zebrani jednogłośnie przyjęli tę propozycję, która znalazła 
swoje odzwierciedlenie w uchwale Rady Starszych Nr XXXII/11/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku w sprawie: 
głównych kierunków działania Stowarzyszenia w 2016 roku. Dla sprawnego przebiegu uroczystości Zarząd SGB 
uchwałą Nr Z/12/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku powołał zespół ds. związanych z organizacją jubileuszu XX-
-lecia Stowarzyszenia w następującym składzie:

1.  Pan Marek Listwan – Starszy Gazda Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
2.  Pani Maria Łaciak – Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej
3.  Pani Danuta Kawa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
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4.  Pani Jadwiga Czarny – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina
5.  Pani Barbara Woźniak – Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej
6.  Pani Teresa Bryndza – Inspektor Urzędu Gminy Mucharz
7.  Pani Maria Mazur – Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

Konferencja odbyła się 11 lipca 2016 roku w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.  Uczestniczyli w niej 
samorządowcy reprezentujący gminy członkowskie, przedstawiciele Združenia Babia hora oraz zaprzyjaźnio-
nych instytucji i organizacji, a także osoby od lat związane ze Stowarzyszeniem. W pierwszej części konferencji 
Pan Marek Listwan Starszy Gazda przedstawił historię oraz najważniejsze inicjatywy i działania podejmowane 
w minionych latach, a także dotychczasowy dorobek organizacji. Następnie Pan Marcin Leśniakiewicz – historyk 
i regionalista – przedstawił prezentację multimedialną o atrakcjach turystyczno-krajoznawczych gmin babiogór-
skich, natomiast walory przyrodnicze obszaru SGB omówił w swoim wystąpieniu Pan Tomasz Pasierbek Dyrek-
tor Babiogórskiego Parku Narodowego. Na zakończenie tej części referat na temat dobrych praktyk współpracy 
gmin z SGB na przykładzie Gminy Jabłonka wygłosił Pan Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka. Po tej części 
uroczystości wręczono „Laury Babiogórskie” (uchwała Zarządu Nr Z/19/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku 
w sprawie: wyróżnień Laurem Babiogórskim). Laury Babiogórskie stopnia szczególnego otrzymali:

 · Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jabłonce – za wieloletnią 
działalność na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym,

 · Pan Mieczysław Stanowski – za osiągnięcia w dziedzinie kultury, a szczególnie za popularyzację piękna 
i różnorodności folkloru Gminy Stryszów oraz aktywność na niwie samorządowej,

 · Pan Franciszek Pindziak – w uznaniu za długoletnią i pełną poświęcenia pracę na rzecz Gminy Lipnica 
Wielka w dziedzinie samorządowej, strażackiej oraz kulturalnej,

 · Pan Stanisław Kubasiak – za propagowanie, utrwalanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego miasta 
Sucha Beskidzka i regionu. 
Z okazji jubileuszu wybity został medal pamiątkowy z herbami wszystkich gmin i miast członkowskich na 

rewersie, który otrzymali burmistrzowie i wójtowie gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia oraz dyrektor 
Babiogórskiego Parku Narodowego i Starostwa Zubrohlavy (Združenia Babia hora). 

Z rąk Pana Antoniego Karlaka Wójta Gminy Jabłonka Pan Marek Listwan Starszy Gazda SGB otrzymał 
Pasterski Róg – nagrodę przyznawaną osobowościom i instytucjom za szczególny wkład w rozwój kultury 
regionu i rozpowszechnianie orawskiego folkloru. 

Po części oficjalnej odbył się koncert zespołów i kapel regionalnych „Nuty wokół Babiej Góry”. Na scenie 
Orawskiego Centrum Kultury zaprezentowali się artyści z kapeli „Skoblicka” z Suchej Beskidzkiej, „Mali Stro-
nianie” ze Stryszowa, „Juzyna” z Zawoi, „Budzowskie Kliszczaki”, „Jaferki” z Koszarawy, „Babiogórzanie Polana 
Makowska”, „Orawianie” z Lipnicy Wielkiej, „Hajduki” z Zubrzycy Dolnej i „Jaszczurowianki” z Gminy Mucharz.

Konferencji towarzyszyły wystawy: wydawnictw Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, strojów ludowych, 
rękodzieła ludowego oraz zdjęć z uroczystości organizowanych przez SGB. Były też zdjęcia osób zasłużonych, 
które odeszły w okresie dwudziestolecia działalności Stowarzyszenia.

Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały na tę uroczystość degustację potraw regional-
nych. Zaprezentowały się koła i stowarzyszenia z gmin: Koszarawa, Stryszów, Stryszawa, Mucharz, Bystra-Sidzi-
na, Budzów, Zembrzyce, Lanckorona, Sucha Beskidzka i z miasta Jordanowa. 

Z okazji jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia gratulacje i życzenia przesłali: Pan Jacek Krupa Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego, Pan Marek Sowa Poseł na Sejm RP oraz Pan Józef Brynkus Poseł na Sejm RP.

Gminy zaprezentowały się także na V kiermaszu Sztuki na Orawie, zorganizowanym w ramach obchodów 
450-lecia Jabłonki: Bystra-Sidzina, Maków Podhalański, Stryszawa, Mucharz, Stryszów oraz Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.

17 lipca 2016 roku, w ostatni dzień obchodów 450-lecia Jabłonki, Starszy Gazda przekazał na ręce Pana 
Antoniego Karlaka Wójta Gminy Jabłonka dla mieszkańców tej gminy statuetkę „Lauru Babiogórskiego”.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zor-
ganizowania tej uroczystości, a przede wszystkim Panu Antoniemu Karlakowi Wójtowi Gmin Jabłonka, Pani 
Marii Łaciak Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej, Panu Robertowi Kowalczykowi Dyrektorowi Orawskiego 
Centrum Kultury w Jabłonce i ich współpracownikom, zespołom i kapelom ludowym oraz ich opiekunom, 
paniom z kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, członkom zespołu ds. organizacji tego jubileuszu. Dziękuje 
za życzenia i gratulacje złożone podczas konferencji Panu Andrzejowi Pająkowi Senatorowi RP, Panu Józefowi 
Bałosowi Staroście Suskiemu, Panu Tomaszowi Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego 
oraz naszym przyjaciołom ze Združenia Babia hora. 

XXI Złaz Samorządowców 
Dwudziesty pierwszy Złaz Samorządowców odbył się 27 sierpnia 2016 roku, tradycyjnie w ostatnią sobotę 
sierpnia. Samorządowcy gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, przedstawiciele Združenia 
Babia hora, pracownicy starostwa suskiego oraz sympatycy SGB spotkali się na górze Jasień w Suchej Beskidz-
kiej. Wędrowali sześcioma trasami: z Zembrzyc, z Krzeszowa, z Makowa Podhalańskiego, z Zawoi, z Dąbrów-
ki, a najliczniejsza grupa z parku zamkowego. Przy Kaplicy Konfederatów Barskich odprawiona została msza 
św. koncelebrowana, której przewodniczył kapelan SGB o. Tomasz Michalski. Składka zebrana podczas mszy 
św. w kwocie 2 161 zł została przekazana przez Starszego Gazdę Pana Marka Listwana o. Wojciechowi Żółtemu 
z Parafii pw. Michała Archanioła w Wierzbowcu na Ukrainie, który przybył na złaz, aby podziękować za przeka-
zane środki w latach poprzednich, zebrane w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie akcji „Żywy Krzyż”. Była 
to największa kwota zebrana podczas złazów. Po mszy św. gospodarz złazu Pan Stanisław Lichosyt Burmistrz 
Miasta Sucha Beskidzka wraz ze Starszym Gazdą Panem Markiem Listwanem zaprosili uczestników na wspólne 
spotkanie w parku zamkowym, gdzie każdy mógł się posilić i odpocząć przy śpiewie i muzyce kapeli „Skoblic-
ka” z Suchej Beskidzkiej i zespołu „Mała Ziemia Suska”. Po występie muzyków głos zabrał Pan Antoni Karlak 
Wójt Gminy Jabłonka, który na ręce Starszego Gazdy Pana Marka Listwana złożył serdeczne podziękowanie dla 
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za uczestnictwo w obchodach 450-lecia lokacji Jabłonki, a szczególnie za 
organizację drugiego dnia obchodów, tj. 11 lipca br. – konferencji z okazji XX-lecia działalności Stowarzysze-
nia, która, jak podkreślił w swojej wypowiedzi, wzbogaciła obchody 450-lecia Jabłonki, a tym samym wpisała 
się w historię Orawy. Prowadzący imprezę Pan Piotr Jezutek odczytał list od Pana Józefa Pilcha Wojewody 
Małopolskiego skierowany na ręce Starszego Gazdy. Wojewoda pogratulował konsekwencji w realizacji celów 
Stowarzyszenia, a także podkreślił znaczenie tego typu przedsięwzięć dla umacniania samorządowej wspól-
noty, integracji środowiska i wymianie doświadczeń. Następnie na scenie prezentowały się poszczególne sa-
morządy, a dzieci brały udział w konkursach i zabawach przygotowanych przez Beskidzką Grupę GOPR oraz 
Babiogórski Park Narodowy. Tradycyjnie wyróżniono dyplomami najmłodszego i najstarszego uczestnika złazu, 
najbardziej rozśpiewaną grupę, najliczniejszą grupę złazową, najliczniejszą rodzinę oraz osobę, która uczestni-
czyła we wszystkich złazach. Aż trzy dyplomy przypadły gminie Budzów: dla najmłodszego uczestnika (Melania 
Mosór), najliczniejszej grupy złazowej, najbardziej rozśpiewanej grupy. Najstarszym uczestnikiem złazu był były 
samorządowiec z gminy Bystra-Sidzina Pan Zbigniew Podsadecki, najliczniejszą rodziną – rodzina Lachów z Ko-
szarawy, a za udział we wszystkich złazach dyplom otrzymał Pan Jan Łaciak z Gminy Stryszawa. Na metę złazu 
przybyła rekordowa ilość uczestników – ponad tysiąc osób.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje za okazana pomoc:
 · o. Tomaszowi Michalskiemu Kapelanowi Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich,
 · ks. Ryszardowi Więckowi Proboszczowi Parafii Św. Klemensa w Zawoi Centrum,
 · ks. prof. dr hab. Maciejowi Ostrowskiemu Kapelanowi Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 · o. Wojciechowi Żółtemu z Parafii pw. Michała Archanioła w Wierzbowcu na Ukrainie, 
 · ks. Józefowi Łędzkiemu z Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej, 
 · Panu dr Tomaszowi Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego i jego 

współpracownikom,
 · Panu Tadeuszowi Kosmanowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sucha, 
 · Panu Tomaszowi Lipce Kierownikowi Babiogórskiej Sekcji Operacyjnej Grupy Beskidzkiej GOPR 

i jego kolegom, 
 · Panu Stanisławowi Kubasiakowi opiekunowi kapeli „Skoblicka” i zespołu „Mała Ziemia Suska”

oraz wszystkim tym, bez których zorganizowanie tego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe.
Szczególne podziękowanie Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich składa Panu Stanisławowi Licho-

sytowi Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka oraz jego współpracownikom za wzorową organizację i wspaniałą 
atmosferę.

Laury Babiogórskie:
W 2016 roku przyznano 11 Laurów Babiogórskich, w tym 6 stopnia szczególnego i 5 stopnia podstawo-

wego. 4 statuetki zostały wręczone podczas konferencji z okazji XX-lecia Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich 
w dniu 11 lipca 2016 roku w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, natomiast pozostałe zgodnie z Uchwa-
łą Nr Z/24/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie: wyróżnień Laurem Babiogórskim wręczono w dniu 
17 grudnia 2016 roku w Kukowie, a otrzymali je:

 · Koło Łowieckie „Cietrzew” w Mucharzu (stopień podstawowy) – za całokształt działalności związanej 
z ochroną lokalnej przyrody i dbaniem o jej zrównoważony rozwój, 

 · Pani Małgorzata Kowalska Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie (stopień szczególny) – 
za pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury i pielęgnowania lokalnej tradycji, 
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 · Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło Gospodyń Mioduszyna (stopień podstawowy) – za pracę i zaangażowa-
nie na rzecz społeczności lokalnej oraz działalność artystyczną i promocję Gminy Zembrzyce, 

 · Pan Tadeusz Wojtanek (stopień szczególny) – za długoletnią pracę służącą upowszechnianiu kultury, sztuki 
ludowej regionu, kultywowanie rodzimego folkloru oraz twórczy udział w kreowaniu tożsamości społe-
czeństwa Zembrzyc,

 · Pani Irena Stopa (miasto Jordanów) (stopień podstawowy) – za wkład pracy na rzecz promowania gwary 
i kultywowania dawnych tradycji,

 · Pan Jan Porębski (Gmina Stryszów) (stopień podstawowy) – za działania w dziedzinie kultury, a szczególnie 
za niestrudzone kultywowanie i pielęgnowanie tradycji lokalnej Gminy Stryszów,

 · Orkiestra Dęta z Łękawicy (Gmina Stryszów) (stopień podstawowy) – za wkład w rozwój kultury i tradycji 
muzycznej w Gminie Stryszów.
Gratulacje do uhonorowanych przesłał Pan Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Działalność wydawnicza

Kalendarz SGB na 2016 rok 
W roku ubiegłym realizacja zadań wydawniczych przebiegała nieco inaczej 
niż w latach poprzednich. W lutym ze współpracy z SGB zrezygnowała Pani 
Katarzyna Słabosz-Palacz, stąd też Stowarzyszenie szukało nowych redakto-
rów oraz firmy, która podejmie się wykonania projektu graficznego i druku tak 
kalendarza, jak i Rocznika Babiogórskiego. W trakcie rozmów z Babiogórskim 
Parkiem Narodowym ustalono, że redaktorem kalendarza będzie Pan Maciej 
Mażul, a rocznika Pani Katarzyna Fujak. Grafikę i druk zlecono natomiast firmie 
HOMAGO Studio Graficzne. W publikacjach postanowiono zachować układ 
jak w poprzednich wydaniach, niewielkiej zmianie natomiast uległa grafika. 

Planując wydanie kalendarza „Babiogórskie grzyby” przyjęto założenie, że 
nie będzie to atlas grzybów, lecz publikacja przedstawiająca ich różnorodność. 
Kalendarz jak w latach poprzednich został podzielony na trzy części. Pierwsza 
z nich (kalendarium) zawiera 53 fotografie, na których widnieją te najbardziej 
znane, jak również mniej popularne gatunki grzybów, uzupełnione krótkimi 
opisami, w których omówiona jest ich budowa, cechy charakterystyczne oraz 

zastosowanie, nie tylko kulinarne. Pod każdą datą znajdują się informacje dotyczące wschodu i zachodu słońca, 
imiona solenizantów, znaki zodiaku oraz nazwy świąt kościelnych i państwowych. Część druga składa się w ca-
łości z opracowań o charakterze popularnonaukowym, pisanych barwnym i przystępnym językiem. Tradycyjnie 
w kalendarzu nie zabrakło również odwołań do kultury i sztuki ludowej, związanej z tą tematyką, wierszy i zaga-
dek dla dzieci oraz przepisów kulinarnych na potrawy z grzybami. Trzecią część tworzy rokrocznie rozbudowy-
wany i aktualizowany Teleinformator babiogórski. 

W związku z tym, iż kalendarz był wydawany wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym, znajduje się 
w nim  informacja o jego działalności a na wklejce zamieszczono mapę parku oraz mapę Polski z zaznaczony-
mi Parkami Narodowymi. Kalendarz był wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy, sprzedawany w cenie 20 zł 
za 1 egzemplarz.

Rocznik Babiogórski
Rocznik Babiogórski Tom 17 ukazał się w grudniu 2016 roku. Redaktorem tego 
tomu była Pani Katarzyna Fujak – starszy specjalista ds. dydaktyki Babiogór-
skiego Parku Narodowego. Zachowano w nim taki układ jak w poprzednich 
wydaniach. Pierwszą część publikacji stanowią rozprawy i artykuły o charak-
terze naukowym i popularnonaukowym, w tym m.in.:
Pana Jerzego Mydlarza – Powiatowy Komitet Narodowy w Suchej w latach 
1914-1917. Zarys tematyki,
Pani Kamili Przybylskiej – Terminologia pasterska pod Babią Górą,
Pana Pawła Franczaka – Walory geoturystyczne Pasma Policy (Beskid Żywiecki),
Pana Pawła Hotały – Siwerniak Anthus spinoletta – charakterystyka oraz mo-
nitoring gatunku wysokogórskiego na terenie Babiogórskiego Parku Narodo-
wego,
Pan Krzysztofa Miraja – Turystyka indywidualna czy zbiorowa w Orawskim 
Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej,

Pani Agnieszki Kadeli, Pani Doroty Polan – Historia 130 Drużyny Starszoharcerskiej „Stu trzydziestu z Mucha-
rza” im. Księcia Józefa Poniatowskiego. 
Druga część – Prezentacja Gmin – zaprezentowały się: słowacka gmina Zubrohlava i Gmina Jabłonka.
W części dotyczącej „Materiałów Babiogórskiego Parku Narodowego” znalazły się artykuły:
Pana Tomasza Lamorskiego – Badania naukowe na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Pani 

Agnieszki Urbaniec – Zbiory etnograficzne Babiogórskiego Parku Narodowego.
W Komunikatach o Wydarzeniach Kulturalnych wszystkie gminy należące do SGB przedstawiły opis naj-

ważniejszych imprez i inicjatyw, jakie miały miejsce na ich terenie w 2015 roku. 
W Arkuszu Wydawniczym zaprezentowała swoje wiersze Pani Alina Kozina z Gminy Zawoja.
W Roczniku znalazły się także sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Babiogórskiego Parku 

Narodowego za 2015 rok.
Tom 17 kończą noty biograficzne autorów oraz wspomnienia tych, co od nas odeszli w 2015 i początkiem 

2016 roku. 
Rocznik został wydany w nakładzie 700 egzemplarzy. Cena za 1 egzemplarz 20 zł.
Wszystkie wydawnictwa Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich cieszą się dużym zainteresowaniem. W roku 

2016 wysyłano je między innymi do Bolesławca, Szczecinka, Krakowa, Rudy Śląskiej, Wrocławia.
Sprzedaż naszych wydawnictw prowadzą na podstawie umów: firma Dorota Marek Centrum Usług Tu-

rystycznych MONUT TRIP z Zawoi, Sklep Podróżnika Kraków, Antykwariat Górski Kielce, Muzeum Miejskie 
Suchej Beskidzkiej.

Pozostałe działania

W 2016 roku Stowarzyszenie było współorganizatorem XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiar-
skiego z cyklu „Patroni naszych kościołów – Św. Marcin”. Wystawę pokonkursową zorganizowano w Kościele 
Parafialnym w Bystrej Podhalańskiej, a wernisaż odbył się 22 października 2016 roku.

Stowarzyszenie prezentowało się na targach Organizacji Pozarządowych zorganizowanych przez Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich w ramach Dnia Młodego Obywatela 14 kwietnia 2016 roku w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Suchej Beskidzkiej, a także podczas „Dni Budzowa” 11 września 2016 roku.

Na prośbę dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego przekazało swoje wydawnictwa na nagrody dla uczniów 
Powiatowego Konkursu Geograficznego „Szlak Architektury Drewnianej Małopolski”, w którym uczestniczyło 
10 szkół gimnazjalnych i 5 ponadgimnazjalnych. 

Wydawnictwo „Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich” brało 
udział w Konkursie – Książka Górska Roku 2016.

22 kwietnia 2016 roku Stowarzyszenie złożyło ofertę (mały grant) do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego na realizację zadania publicznego XXI Babiogórski Złaz Samorządowców. Nie zostały 
one pozytywnie rozpatrzone ze względu na brak środków finansowych.

15 listopada 2016 roku członkowie Rady Starszych oraz Zarządu Stowarzyszenia pożegnali śp. Stanisława 
Smyraka – głównego inicjatora i współzałożyciela Stowarzyszenia. 

Kończąc sprawozdanie, Zarząd serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 
się do realizacji ww. przedsięwzięć. Dziękuje burmistrzom, wójtom gmin stowarzyszonych, naszym przyjaciołom 
ze Združenia Babia hora, dyrekcji i pracownikom Babiogórskiego Parku Narodowego, nauczycielom, redakto-
rom naszych wydawnictw, stowarzyszeniom, z którymi współpracowaliśmy w roku sprawozdawczym, a także 
wszystkim sympatykom naszych działań. Szczególne podziękowanie, jak co roku, Zarząd kieruje do Pana Stani-
sława Lichosyta Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka za nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia na siedzibę 
Stowarzyszenia, miejsca w archiwum zakładowym na przechowywanie dokumentacji archiwalnej Stowarzysze-
nia oraz sali sesyjnej na spotkania Zarządu i innych zespołów organizacyjnych. 

Powyższy materiał powstał w oparciu o sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia i został przygotowany przez 
Marię Mazur.
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1. Teren Parku – wykup gruntów na rzecz Babiogórskiego Parku Narodowego
W grudniu 2016 roku wykupiono na rzecz Babiogórskiego Parku Narodowego 3/5 udziałów w nierucho-

mości Sulowa I i II. Wykupione udziały zostały sfinansowanie ze środków własnych BgPN. Podpisanie umów 
w postaci aktów notarialnych nastąpiło w dniach 23 i 28 grudnia 2016 roku. 

2. Projekt Planu Ochrony BgPN
W związku z dużymi zmianami w zakresie prawa ochrony przyrody oraz nowymi uwarunkowaniami spo-

łeczno-gospodarczymi jakie nastąpiły od 2005 roku, p.o. Dyrektora Parku w dniu 24 lutego 2016 roku podjął 
decyzję o przystąpieniu do sporządzenia projektu Planu Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego zawiera-
jącego plan ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Babiogórska PLH 120001 oraz plan 
zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB120011 Babia Góra w części pokrywającej się 
z granicami Parku. 

Wstępny projekt Planu Ochrony BgPN został przygotowany przez pracowników Parku w czerwcu 2016 
roku. Następnie przekazano go do zaopiniowania Komisji Rady Naukowej do spraw zaopiniowania projektu 
Planu Ochrony BgPN w składzie:

dr Piotr Dąbrowski – przewodniczący Komisji,
prof. dr hab. Jan Holeksa,
prof. dr hab. Bronisław Wołoszyn,
dr hab. Jan Zarzycki,
dr inż. Jacek Zientarski 
Członkowie Komisji wypracowali opinię oraz przedstawili uwagi i poprawki. Wstępny projekt był przed-

miotem dyskusji na posiedzeniu Rady Naukowej BgPN 20 lipca 2016 roku. W dniu 29 lipca 2016 roku Dyrektor 
Parku wyłożył projekt Planu Ochrony BgPN do konsultacji społecznych. Wnioski do projektu Planu Ochrony 
zostały zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia oraz instytucje i osoby fizyczne. Po 
rozpatrzeniu złożonych i zgłoszonych wniosków opracowano nową wersję projektu Planu Ochrony Parku, którą 
przesłano do zaopiniowania przez lokalne Rady Gmin: Zawoja, Lipnica Wielka, Jabłonka, Jeleśnia oraz przez 
Radę Naukową BgPN. Rada Gminy Zawoja i Rada Gminy Lipnica Wielka pozytywnie zaopiniowały projekt Planu 
Ochrony BgPN. Również Rada Naukowa BgPN na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt i uznała za ce-

Działalność Babiogórskiego  
Parku Narodowego w 2016 roku
Činnost’ Babohorského národného parku v roku 2016

The operations of the Babia Góra National Park in 2016
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lowe złożenie go w Ministerstwie Środowiska. Projekt Planu Ochrony BgPN przesłano do Ministerstwa Środo-
wiska w dniu 30 sierpnia 2016 roku. We wrześniu tego samego roku BgPN uzyskał pozytywną opinię projektu 
Rady Gminy Jeleśnia. Jedynie Rada Gminy Jabłonka w październiku wydała negatywną opinię projektu. Do koń-
ca 2016 roku do projektu Planu Ochrony BgPN nie wpłynęły żadne uwagi ze strony Ministerstwa Środowiska.

3. Rezerwat Biosfery Babia Góra
W 2016 roku miały miejsce wydarzenia, które wpłynęły na poprawę funkcjonowania Rezerwatu Biosfery:

 · zakończono prace nad projektem Planu Ochrony BgPN, w tym procedury opiniowania przez właściwe sa-
morządy i pozostałych udziałowców oraz złożono projekt do Ministerstwa Środowiska;

 · podjęto rozmowy z sąsiadującymi Kołami Łowieckimi w celu wyjaśnienia kwestii spornych i poszukiwania 
kompromisu dotyczącego użytkowania populacji jeleniowatych;

 · unormowano zasady organizacji przez podmioty zewnętrzne imprez sportowych i rekreacyjnych na obsza-
rze BgPN (strefy RB: centralna i buforowa);

 · rozpoczęto prace planistyczne dotyczące budowy nowej siedziby Parku, w tym Ośrodka Edukacyjnego 
w Zawoi-Morgi, co w przyszłości wpłynie na poprawę wypełniania logistycznej funkcji Rezerwatu.
W dniach 18-19 marca 2016 roku odbył się w Limie (Peru) IV Kongres Rezerwatów Biosfery UNESCO, 

podczas którego opracowano dokument „World Network of Biosphere Reserves (2016-2025) Lima Action Plan”, 
który następnie został przyjęty przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną.

4. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb
Dokonano kontroli zalegających płatów śniegu w dniu 9 czerwca 2016 roku na południowych stokach Ba-

biej Góry w okolicach ruin schroniska Beskiden Verein oraz na północnych stokach. Stwierdzono występowanie 
tylko niewielkich płatów śniegu na tych miejscach. 

5. Ekosystemy leśne

5.1. Cięcia
W ramach cięć interwencyjnych o charakterze sanitarnym usunięto łącznie blisko 19548 m3 drewna (gru-

bizny) w postaci posuszu, wiatrowałów i wiatrołomów. 
Pozyskano około 40 m3 drobnicy, przeważnie drewna iglastego. 
W drodze samowyrobu jedenastu wykonawców pozyskało około 255 m3 grubizny i około 13 m3 drobnicy. 
Zaewidencjonowano również 1990 m3 obumarłych drzew stojących i leżących (powalonych w sposób na-

turalny – wiatrowały, wiatrołomy), które pozostawiono do mineralizacji.

5.2. Hodowla lasu
W szkółce BgPN „Fickówka” wysiano 37,75 kg wcześniej stratyfikowanych i zaprawionych nasion jodły (proces 

przygotowania nasion do wysiewu został przeprowadzony przez Karpacki Bank Genów w Nadleśnictwie Wisła). 
Odnowiono ponad 6 ha luk i przerzedzeń, sadząc 7,35 tys. sztuk 6-letniej jodły z odkrytym systemem ko-

rzeniowym i 30,75 tys. sztuk 6-letniej jodły z zakrytym systemem korzeniowym. Sadzonki pochodziły ze szkółki 
„Fickówka”. 

W celu regulacji składu gatunkowego wykonano czyszczenia wczesne i późne na łącznej powierzchni po-
nad 11,5 ha. 

5.3. Ochrona lasu
Przeprowadzono poszukiwania larw zasnuj na 21 jednostkach kontrolnych. Analiza zebranego materiału 

nie wykazała zagrożenia – larwy zasnuj występowały w wartościach znacznie poniżej ostrzegawczych.
Wyłożono również 10 sztuk pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha). Łącznie 

odłowiono 1036 sztuk samców, z których najwięcej (222 sztuki) odnotowano w Obwodzie Obronnym Sto-
nów. Na korniki natomiast wyłożono 210 sztuk pułapek feromonowych, w tym 155 sztuk na kornika drukarza 
i 55 sztuk na rytownika pospolitego, w których odnotowano w przeliczeniu na jedna pułapkę odpowiednio 
14005 i 27422 osobniki.

W celu obserwacji regeneracji zniszczonych sztucznych odnowień jawora i jodły wybudowano małe do-
świadczalne ogrodzenie o powierzchni około 16 m2. 

W stosunku do ubiegłego roku stwierdzono wzrost o 10% uszkodzeń spowodowanych przez jeleniowate 
w uprawach i odnowieniach naturalnych. Powierzchnię uszkodzeń oszacowano na ponad 54 ha. W młodnikach 
natomiast odnotowano wzrost uszkodzeń aż o 84% (ponad 93 ha) w stosunku do 2015 roku. W przypadku star-
szych drzewostanów uszkodzenia stwierdzono na powierzchni 1,79 ha, co stanowi wzrost o 73% w stosunku 
do ubiegłego roku.

W wyniku corocznie przeprowadzanej oceny zasięgu występowania patogenów stwierdzono w stosunku 
do ubiegłego roku nieznaczny wzrost powierzchni zagrożenia w przypadku opieńki Armillaria sp. 

W dniu 17 czerwca 2016 roku BgPN zorganizował przegląd ekosystemów leśnych z udziałem przedstawi-
cieli Rady Naukowej Parku, Nadleśnictwa Sucha, Nadleśnictwa Nowy Targ, Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie 
i pracowników Parku. Przeglądem objęto drzewostany Obwodów Ochronnych: Orawa, Sokolica i Cyl. Podczas 
dyskusji w terenie zwrócono uwagę na czynniki powodujące zamieranie świerczyn. 

6. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych
Na polanie Dejakowe Szczawiny prowadzono monitoring efektywności wykonywanych zabiegów. 
Uporządkowano powierzchnię 0,25 ha byłej szkółki na Stonowie. Prace polegały na rozebraniu ogrodzenia, 

ściągnięciu siatki oraz bramek. Dokonano również demontażu betonowych słupków. 
Na przełomie czerwca i lipca wykoszono i usunięto biomasę z fragmentu łąki o powierzchni 1 ha na Sto-

nowie. 
W maju podpisano wieloletnią umowę (2016 - 2020) na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 9,29 ha 

w Obwodzie Ochronnym Orawa. Na dzierżawionych gruntach prowadzony jest wypas owiec przez Bacę Bole-
sława Miętusa. 

7. Ochrona gatunków chronionych roślin i zwierząt
Przeprowadzono kontrolę trzech stwierdzonych stanowisk okrzynu jeleniego (Laserpitium archangelica) – 

zarejestrowanych łącznie 101 okazów. Na stanowiskach zachodzą zmiany, które można uznać za niezadawala-
jące z perspektywy ochrony gatunku, a które mają wpływ na zmniejszenie liczby kwitnących osobników. Są to 
m.in. duże zwarcia krzewów oraz nasilenie penetracji jeleni (zgryzanie, odchody, tropy, ślady legowiska). 

Dokonano także przeglądu stanowisk tocji alpejskiej (Tozzia alpina L.subsp.carpatica). Stwierdzono kwitnące 
okazy na 3 płatach na weryfikowanych stanowiskach. 

Przeprowadzono kontrolę stanowisk rogownicy alpejskiej (Cerastium alpinum) na stanowiskach szczególnie 
narażonych na zniszczenie w wyniku intensywnego ruchu turystycznego. Terenem inwentaryzacji objęto rejon 
kopuły szczytowej masywu, gdzie stwierdzono łącznie 92 darenki rogownicy. 

W ramach ochrony zwierząt wykonywano: 
 · akcję liczenia ptaków zimujących na ciekach wodnych Orawy; 
 · tropienie zwierzyny po ponowie na stałych trasach (10 tras); 
 · kontrolę potencjalnych schronień zimowych nietoperzy.
 · w ramach współpracy polsko-słowackiej oraz współpracy z nadleśnictwem Sucha Beskidzka i Nowy Targ 

wspólną inwentaryzację dużych drapieżników (11 tras po polskiej stronie); 
 · inwentaryzację derkacza oraz monitoring sichrawy karpackiej i wilków na terenie Parku i w jego sąsiedz-

twie poprzez stymulację głosową i liczenie odgłosów.

W 2016 roku dzięki fotopułapkom udało się zarejestrować i potwierdzić:
 · tokowisko głuszca na północnych stokach Babiej Góry,
 · obecność trzech osobników niedźwiedzia na terenie BgPN,
 · obecność rysia i co najmniej dwóch watah wilczych.

W pierwszej połowie listopada miały miejsce dwa wyjątkowo osobliwe przypadki zejścia głuszca w rejon 
domostw w sąsiedztwie Parku:

 · 14 listopada 2016 roku zgłoszono zabicie się głuszca (koguta) po uderzeniu w ścianę budynku mieszkalne-
go w rejonie szkoły na Mosornym. Jak wykazała sekcja zwłok przyczyną śmierci ptaka było pęknięcie serca.

 · 15 listopada roku do Parku zgłoszono informację o dziwnym zachowaniu głuszca (koguta) w rejonie Fic-
kówki. Podjęto działania mające na celu przywrócenie głuszca do naturalnego środowiska. Po odłowieniu 
głuszec został umieszczony w pomieszczeniu. Pomimo podętych działań mających na celu poprawę kon-
dycji, ptak zdechł. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała obecność licznych pasożytów, a jako przyczynę 
śmierci – pęknięcie aorty. 

8. Ochrona zwierzyny łownej
Jednym z działań mających na celu ochronę zwierzyny łownej była poprawa współpracy z sąsiadującymi 

Kołami Łowieckimi. W dniu 27 września 2016 roku BgPN zorganizował spotkanie dotyczące problematyki jele-
niowatych na terenie Parku. Celem spotkania było m.in. wypracowanie wspólnych zasad zarządzania populacją 
jelenia. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Koła Ryś w Jabłonce, Łowczy Koła Knieja z Zawoi, przedstawiciele 
Nadleśnictw Sucha, Jeleśnia i Nowy Targ, przedstawiciel Komisji Hodowlanej Okręgu Bielsko-Biała, naukowcy 
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także przedstawiciele właścicieli gruntów prywatnych, RDOŚ w Kra-
kowie oraz pracownicy Parku. Na spotkaniu przedstawiono metody inwentaryzacji jeleniowatych i ich presję na 
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przyrodę Parku oraz zasady redukcji liczebności jeleniowatych w BgPN. Poruszono także kwestię głuszca na Ba-
biej Górze. Pokłosiem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy zarówno z Kołem Łowieckim Knie-
ja, jak i Ryś oraz zmiana w Regulaminie Liczebności Zwierząt na terenie BgPN, a także stworzenie opracowania 
pt. „Założenia do zasad ograniczenia liczebności jeleni w Babiogórskim Parku Narodowym”. Dyrekcja zaprosiła 
do pomocy przy realizacji zadania ochronnego, jakim jest odstrzał redukcyjny jeleniowatych, sąsiadujące z nim 
Koła. Chęć pomocy w realizacji zadania zdeklarowało Koło Łowieckie Ryś. 

W 2016 roku na terenie BgPN dokonano redukcji 41 sztuk jeleni. 
We wrześniu przeprowadzono inwentaryzację byków na 6 punktach nasłuchowych, odnotowano 19 sztuk 

byków. 
Końcem października przeprowadzono inwentaryzację zwierzyny płowej metodą pędzeń próbnych na 

7 powierzchniach zlokalizowanych w Obwodach Ochronnych Orawa, Stonów, Sokolica i Cyl o łącznej po-
wierzchni 504 ha. W akcję zaangażowanych było około 37 pracowników Parku oraz wolontariusze z PTTK 
Bielsko-Biała. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono 65 sztuk jeleni. 

W maju przeprowadzono szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie pod kierunkiem Mało-
polskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Dokonano rozrzucenia szczepionki z samolotu na obszar Parku 
i odstrzału 4 sztuk lisów, które oddano do badań pod kątem wścieklizny do Powiatowej Inspekcji Weterynaryj-
nej w Wadowicach. 

9. Działalność edukacyjna

9.1. Wystawa Stała
W 2016 roku Wystawę Stałą o tematyce przyrodniczo-etnograficznej w siedzibie dyrekcji Parku odwiedzi-

ło łącznie 11639 osób.

9.2. Wystawy czasowe
W 2016 roku zorganizowano w Galerii „Pod Cylem” dwie wystawy czasowe. Pierwsza z nich, autorstwa 

pani Aliny Koziny, zatytułowana „Słowami i kolorami”, prezentowała wiersze i rysunki roślin babiogórskich. 
Druga, którą autor Michał Sośnicki zatytułował „Góry, moje góry”, przedstawiała fotografie górskich krajo-

brazów – widoki Beskidów i Tatr. Wystawę tę wyeksponowano powtórnie w Orawskim Parku Etnograficznym 
w Zubrzycy Górnej. 

W kwietniu zainstalowano w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej wystawę czasową pt. „Cztery 
pory roku na Babiej Górze”. Otwarciu wystawy towarzyszyły zajęcia dla grupy dzieci z Miejskiej Świetlicy Profi-
laktycznej w Suchej Beskidzkiej. 

9.3. Spotkania edukacyjne
Przeprowadzono 217 spotkań edukacyjnych, w tym 81 spotkań terenowych oraz 136 spotkań stacjonar-

nych. Zajęcia stacjonarne głównie odbywały się na Wystawie Stałej, a zajęcia terenowe na ścieżkach edukacyj-
nych, przeważnie na ścieżce „Mokry Kozub”. 

9.4. Warsztaty, konferencje
Pracownicy Parku uczestniczyli w 2016 roku w wielu warsztatach, sympozjach i konferencjach, m.in. ramach 

projektu InHerit „Temat – tekst – narracja. Interpretacja dziedzictwa w komunikacji z odbiorcami” w warsztatach 
organizowanych przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, w konferencji Ligii Ochrony Przyrody w Nowy Są-
czu (referaty: Tomasz Pasierbek  – Walory przyrodnicze Babiej Góry i Katarzyna Fujak – Leśna klasa, czyli edukacja 
w Babiogórskim Parku Narodowym), sympozjum naukowym dla gimnazjum organizowanego w ramach Między-
narodowego Dnia Ziemi na Zamku w Suchej Beskidzkiej (prelekcja Tomasz Pasierbek), konferencji i warsztatach 
Kampinoskiego PN „Czy w zmieniającym się świecie parki narodowe odpowiadają na potrzeby swoich użytkowni-
ków?”, XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej w Krakowie pt. „Ochrona Środowiska na studiach Przyrod-
niczych” (referat Grażyna Trybała), warsztatach „Interpretacja dziedzictwa” zorganizowanych przez Ojcowski PN, 
w Konferencji Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Norwegian Institute of Bioeconomy Research na rzecz rozwoju 
turystyki przyrodniczej na obszarach chronionych, konferencji pt. „Góry otwarte dla wszystkich” pod patronatem 
Starosty Powiatu Bielskiego organizowana przez Fundację „Pogranicze Bez Barier” czy konferencji poświęconej 
Programowi Interreg V – A Polska-Słowacja 2014–2020 w Euroregionie Beskidy (referat pt. „Babia Góra bez granic 
– doświadczenia i reminiscencje z realizacji mikroprojektów” Katarzyna Fujak). 

9.5. Konkursy
W 2016 roku Babiogórski Park Narodowy włączył się do organizacji wielu konkursów o charakterze przy-

rodniczym i kulturowym i objął patronatem VII Turniej Szachowy. Pracownicy Parku zasiadali w jury X Festiwalu 
Ekologicznego Eko – 2016 w Stryszawie pod hasłem „Palący temat – niska emisja”.

Wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Sucha, pracownicy zorganizowali międzyszkolny konkurs wiedzy 
„Czas na las”, a z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Żywcu konkurs fotogra-
ficzny „Beskid Żywiecki w obiektywie”. 

Pracownicy Parku przygotowali pytania oraz uczestniczyli w jury konkursowym podczas VIII Powiatowego 
Konkursu Geograficznego dla szkół ponadgimnazjalnych i IV Powiatowego Konkursu Geograficznego dla szkół 
gimnazjalnych „Szlak Architektury Drewnianej Małopolski” organizowanego przez LO w Suchej Beskidzkiej, 
a także Zlotu Żywczaków oraz konkursu Leonardo. 

9.6. Wydawnictwa
W roku 2016 uzupełniając oraz rozszerzając ofertę wydawniczą podjęto realizację następujących wydaw-

nictw: broszur „W babiogórskim tyglu” i „Szlakami Babiej Góry”, ulotek: „Zwierzęta”, „Rośliny”, „Grzyby”, „Lasy”, 
„Babia Góra”, „Orawianie”, „Babiogórcy”, „Piętra Roślinne”, widokówek „Zwierzęta Babiej Góry”, naklejek „Z Babi-
kiem”, wspólnie z SGB kalendarza książkowego – „Kalendarz 2017. Babiogórskie grzyby”, edukacyjnego kalen-
darza planszowego – „Kalendarz BgPN 2017”, książki – „Monografie babiogórskie. Wody Babiej Góry”, wspólnie 
z SGB „Rocznik Babiogórski” t.17, oraz książki obrazkowej „Na Babiej Górze”. 

W roku 2016 ukazały się dwie bardzo ciekawe publikacje w całości poświęcone przyrodzie Babiej Góry 
i funkcjonowaniu Babiogórskiego Parku Narodowego – prof. dra hab. Andrzeja Jaworskiego „Dolnoreglowe lasy 
o charakterze pierwotnym w Babiogórskim Parku Narodowym (lata 1930–2006)” oraz Mirosława Miki, Roberta 
Pawlusińskiego i Bernadetty Zawilińskiej „Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na 
przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego”. 

10. Turystyka
Babiogórski Park Narodowy stworzył odpowiednią infrastrukturę turystyczną dla potrzeb turystów, a prace 

w 2016 roku skupiły się wyłącznie nad jej modernizacją i eliminacją negatywnego oddziaływania na przyrodę 
babiogórską. 

W celu ograniczenia antropopresji na terenie Parku oraz poprawy komfortu i bezpieczeństwa turystów 
zmodernizowano nawierzchnie szlaków turystycznych na odcinkach:

 · szlak zielony „Perć Przyrodników” na odcinku Górny Płaj - Sokolica (400 mb); 
 · szlak zielony Pośredni Bór - Markowe Rówienki (215 mb);
 · szlak zielony Granica Parku - Diablak (245 mb). 

10.1. Organizacja pobierania opłat
W okresie od końca marca do listopada funkcjonowały dwa Punkty Informacji Turystycznej i Przyrodniczej 

(PITiP): na Przełęczy Lipnickiej (Krowiarki), w Zawoi Markowej przy szlaku zielonym biegnącym z Zawoi Widły 
do Markowych Szczawin. 

W 2016 roku sprzedano ogółem 87708 sztuk biletów, z czego na Polanie Krowiarki 69480 sztuk, a w Za-
woi Markowej 18228 sztuk. Według szacunku w całym roku 2016 BgPN odwiedziło około 114 tys. turystów.

11. Działalność naukowo-badawcza

11.1. Badania naukowe
W 2016 roku realizowano 44 tematy badawcze z następujących dziedzin: leśnictwo, botanika, turystyka, 

nauki o ziemi, zoologia oraz ochrona przyrody.

11.2. Działalność Rady Naukowej BPN
W roku 2016 odbyło się pięć posiedzeń Rady Naukowej BgPN i jedna wizja terenowa. Pierwsze posiedze-

nie Rady Naukowej odbyło się 22 stycznia w Krakowie. Na spotkaniu przekazano informacja o remoncie Górne-
go Płaju. Uzgodniono sposób zgłaszania przez Członków Rady uwag do projektów opracowań i formułowania 
opinii Rady. 

Drugie posiedzenie Rady Naukowej zorganizowano 3 marca w Krakowie. Na posiedzeniu powołano Ko-
misję Rady ds. zaopiniowania projektu Planu Ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego, przedstawiono 
sprawozdanie z wykonania rocznych zadań ochronnych za rok 2015, przekazano informacje o remontach dróg 
leśnych, przyjęto stanowisko Rady w sprawie budowy schroniska na Przełęczy Lipnickiej oraz zapis uzupełniają-
cy artykuł 9. Regulaminu Rady Naukowej BgPN. 

Trzecie posiedzenie Rady Naukowej odbyło się 20 maja w Krakowie. Na spotkaniu nowo wybrany Dyrektor 
BgPN, dr Tomasz Pasierbek zaprezentował koncepcję zarządzania Parkiem. Następnie przekazano informacje 
o postępie prac na Polanie Dejakowej oraz o stanie prac nad projektem Planu Ochrony dla Babiogórskiego Parku 
Narodowego. 



146 147ODESZLI OD NASSPRAWOZDANIA

W dniu 17 czerwca odbyła się wizja terenowa, podczas której dokonano przeglądu drzewostanów na po-
wierzchniach wiatrowałowych, przeglądu remontowanych dróg leśnych oraz szlaku turystycznego - Górny Płaj. 

Czwarte posiedzenie Rady Naukowej zorganizowano 20 lipca w Zawoi. Na posiedzeniu przekazano in-
formacje dotyczące przeglądu ekosystemów leśnych oraz przeglądu dróg leśnych, zaopiniowano projekt Planu 
Ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego, zaprezentowano opinię Komisji Rady ds. zaopiniowania pro-
jektu Planu Ochrony, przedstawiono zweryfikowaną wersję projektu Planu Ochrony. Podjęto także dyskusję 
i przyjęto opinię Rady dotyczącą projektu Planu Ochrony dla BgPN oraz przekazano informacje o redukcji jele-
niowatych na terenie Parku.

Piąte posiedzenie Rady Naukowej odbyło się 29 sierpnia w Krakowie. Na spotkaniu przekazano informacje 
o przebiegu prac nad weryfikacją ostatecznej wersji projektu Planu Ochrony dla BgPN, zaprezentowano opinię 
o projekcie Planu Ochrony dla BgPN, przedyskutowano i przyjęto opinię Rady Naukowej dotyczącą projektu 
Planu Ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego. 

11.3. Zbiornica BgPN
W 2016 roku zgromadzono w Bibliotece Parku 180 woluminów książek, czasopism, wydawnictw ciągłych 

i seryjnych, część z darowizn. Zbiór archiwaliów wzbogacił się o 13 nowych pozycji. Wypożyczono 250 pozycji, 
w tym 48 pozycji archiwaliów. Z księgozbioru i archiwaliów skorzystało 67 osób.

Zbiornica wzbogaciła się o 16 nowych eksponatów etnograficznych. 
Prof. dr hab. Bronisław W. Wołoszyn przekazał do Zbiornicy materiały dotyczące projektu planu ochrony 

BgPN zakończonego w 2001 roku, którego był koordynatorem z ramienia ISiEZ PAN w Krakowie. Materiały te 
zostały posegregowane i oprawione.

 
12. Działalność mandatowa Straży Parku

W 2016 roku w postępowaniu mandatowym funkcjonariusze Straży Parku za wykroczenia z zakresu ochro-
ny przyrody nałożyli 48 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 5.550,00 zł. Ponadto skierowano 
dwa wnioski o ściganie sprawców wykroczenia. 

13. Kradzieże i zniszczenia mienia
W 2016 roku stwierdzono trzy przypadki kradzieży mienia. 
W dwóch przypadkach były to fotopułapki zamontowane w terenie w celu monitoringu głuszca i drapież-

ników. Sprawy zostały zgłoszone do Komisariatu Policji w Jeleśni i w Makowie Podhalańskim. Komisariat Policji 
w Jeleśni na podstawie braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa od-
mówił wszczęcia dochodzenia kradzieży fotopułapki o wartości 1 995,06 zł. Natomiast Komisariat Policji w Ma-
kowie Podhalańskim w sprawie kradzieży dwóch kompletów fotopułapek o wartości 4 000,00 zł postanowił 
umorzyć dochodzenie z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa i wpisać sprawę do rejestru przestępstw. 

Również do Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim skierowano wniosek w sprawie kradzieży 
10 sztuk feromonów na kornika drukarza o wartości 148,60 zł. Przeprowadzone czynności wyjaśniające nie 
dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie.

Dane ze sprawozdań przygotowanych przez pracowników BgPN 
zostały opracowane przez Agnieszkę Urbaniec.

Andrzej Janowiak (1929 - 2016)
W dniu swoich imienin – 30 listopada 2016 roku – w wieku 87 lat zmarł „Za-
służony Sołtys Wielkolipnicki” Andrzej Janowiak. 
Andrzej Janowiak urodził się 7 listopada 1929 roku w Lipnicy Wielkiej w ro-
dzinie chłopskiej, jako drugi w kolejności syn Leopolda i Joanny z d. Plaszczak. 
Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, ojciec – posiadający tytuł majstra 
budowlanego – pracował też jako murarz. 
W 1936 roku Andrzej rozpoczął naukę z polskim językiem nauczania w Szko-
le Powszechnej nr 1 w Lipnicy Wielkiej, a następnie, w 1939 roku, z języ-
kiem słowackim. W 1942 roku zdał egzamin do Szkoły Ponadpodstawowej 
w Jabłonce, tzw. „Mestianki”, gdzie ukończył trzy klasy. W czasie wyzwolenia 

Orawy w 1945 roku spłonęły całe zabudowania mieszkalno-gospodarcze jego rodziców. Zginął też starszy brat 
Karol, a starsza siostra Maria została porażona piorunem. Andrzej, jako najstarszy z sześciorga rodzeństwa, 
musiał przerwać naukę w szkole, aby pomóc ojcu w odbudowie spalonego domu oraz w pracy na gospodarstwie 
rolnym. 
W 1951 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej, a po kilku latach ukończył podoficerską szkołę 
wojskową, uzyskując stopień plutonowego. Z propozycji pozostania w wojsku nie skorzystał, gdyż przywiązanie 
do ziemi rodzinnej, jakie zostało mu wszczepione przez rodziców, było silniejsze od kariery zawodowej.
W 1953 roku powrócił do rodzinnej wsi, aby pomóc matce i młodszemu rodzeństwu w prowadzeniu gospo-
darstwa rolnego. W 1957 roku zawarł związek małżeński z Marią Janowiak, córką Ignacego i Marii Stachulak. 
Z tego małżeństwa urodził się syn Tadeusz, który jest w zakonie Karmelitów Trzewiczkowych, oraz córki Maria 
i Bogusława. Wierny tradycji swoich ojców i przywiązaniu do ziemi z pomocą żony oraz dzieci prowadził wzo-
rowo swoje 10-hektarowe gospodarstwo rolne, będąc przykładem dla innych rolników. Ciężka praca na roli nie 
sprawiała mu trudności, ale wiele radości i satysfakcji. 
W latach 1954-1955 pracował w Gromadzkiej Radzie Narodowej jako referent podatkowy. W latach 1953-
1956 oraz 1974-1991 pełnił z oddaniem funkcję sołtysa wsi Lipnicy Wielkiej i Kiczor. Organizował pomoc 
społeczną m.in. przy budowie dróg, ośrodka zdrowia, szkół oraz Domu Sióstr Albertynek, a także budowie salki 
katechetycznej i kaplicy w sołectwie Murowanica. Był głównym inicjatorem wykonania melioracji podmokłych 
gruntów rolnych oraz scalenia rozdrobnionych we wsi gospodarstw. Będąc opiekunem społecznym, nie pozo-
stawał też obojętny na niedolę ludzką. W 1988 roku otrzymał medal „Za zasługi dla Orawy”, a rok później medal 
św. Łukasza „Zasłużony dla Gminy Wielkolipnickiej”. 
Przez szereg lat był ważnym członkiem wielu instytucji – zasiadał w Radzie Nadzorczej Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w Jabłonce oraz Komisji Rewizyjnej, w Zarządzie Mleczarni w Nowym Targu, w Radzie 
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jabłonce. Pracował też jako kasjer i księgowy, natomiast w latach 1980-
1990 był radnym w Gminie Jabłonka oraz przez dwie kadencje ławnikiem w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu.
Jako osoba o wysokim autorytecie społecznym aż przez 50 lat był członkiem Rady Parafialnej. Za swoją dzia-
łalność społeczno-gospodarczą został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1980), Złotą Odznaką Funduszu 
Ochrony Zdrowia (1977), Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa (2007), a w 2010 roku otrzymał honoro-
wą odznakę za „Zasługi Dla Rolnictwa”. 
Pan Andrzej Janowiak pomimo podeszłego wieku do ostatnich chwil swojego życia bardzo interesował się spra-
wami gminy i brał aktywny udział w rozwiązywaniu różnych problemów. W uroczystościach pogrzebowych, 
którym przewodził Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Szkodoń, wzięło udział duchowieństwo, siostry zakon-
ne, zgromadzona rodzina, przedstawiciele władz samorządowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Lipnicy 
Wielkiej.Pan Andrzej Janowiak na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako serdeczny, dobry i uczynny człowiek.

Danuta Paplaczyk
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Helena Korzonkiewicz (1925 – 2016) 
W wieku 91 lat, 16 sierpnia 2016 roku zmarła podporucznik Helena Korzon-
kiewicz, żołnierz Armii Krajowej, członek Światowego Związku Żołnierzy Ar-
mii Krajowej.
Helena Korzonkiewicz urodziła się 29 lipca 1925 roku w Proszówkach, w by-
łym powiecie bocheńskim. W 1941 roku rozpoczęła działalność konspira-
cyjną, przyjmując pseudonim „Jagoda”. W latach 1941-1945 pełniła funkcję 
łącznika - przewoziła meldunki, żywność, broń, amunicję oraz kolportowała 
gazetki. Transportowała także rannych żołnierzy do punktów medycznych, 
przewożąc ich łodzią z Puszczy Niepołomickiej do Bochni. W czasie zrzutów 
lotniczych transportowała lotników polskich i angielskich do wyznaczonych 

punktów konspiracyjnych. Wraz z matką przez kilka miesięcy ukrywała dzieci żydowskie z rodzin Bribramów 
i Mordków. Wieziona do Auschwitz z łapanki w Krakowie uciekła z transportu i ukrywała się przez kilka tygodni 
w Krakowie – Podgórzu.
Po wojnie była prześladowana przez służby PRL-u. Od 1995 roku należała do  Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej Koła Wadowice. 
Za swoją działalność na rzecz Ojczyzny otrzymała stopień podporucznika Wojska Polskiego, odznakę „Akcja 
Burza” i pamiątkowe odznaczenie „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.
Zmarła została pochowana na cmentarzu Parafialnym w Stryszowie.

Phm. Dorota Polan

Marian Kruczek (1928 – 2016)
Na cmentarzu w Suchej Beskidzkiej w wieku 88 lat spoczął wybitny suszanin, 
ceniony nauczyciel, taternik i grotołaz – Marian Kruczek. Uroczystości po-
grzebowe odbyły się w kościele  pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
15 listopada 2016 roku.
Marian Kruczek urodził się w 1928 roku w Suchej Beskidzkiej i tutaj uczęsz-
czał do szkoły. Od najmłodszych lat charakteryzowało go ogromne zamiło-
wanie do gór i przyrody. W wolnym czasie chodził po otaczających rodzinne 
miasto górach.
 – Jako dziecko rosłem patrząc na Babią Górę. Z niej po raz pierwszy zobaczyłem 
Tatry, z którymi związałem całe swoje życie – mówił Marian Kruczek – Fascy-

nowało mnie w nich wszystko: woda, każde drzewo w lesie, każdy kwiatek, czy kępa trawy w skale. Wszystko jest tu 
niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju. 
W zawodzie nauczyciela pracował do emerytury, jednak jego pasją były góry, jaskinie, taternictwo i turystyka. 
Młodzieży przekazywał zachwyt nad górami i ich niepowtarzalną przyrodą. Zimą był organizatorem zawodów 
narciarskich. 
W latach 50. zamieszkał w Zakopanem i od razu odnalazł się w tutejszym środowisku taterników i grotołazów. 
W 1958 roku rozpoczął działalność jaskiniową w towarzystwie Stanisława Wójcika i Władysława Habila, zwie-
dzając najpierw jaskinie już znane, a następnie uczestnicząc w odkrywaniu licznych nowych jaskiń w otoczeniu 
Doliny Małej. Podczas jednej z wypraw, trwającej 58 dni, nad Miętusią Doliną znalazł Lodową Jaskinię Litwo-
rową i następnie ze Stanisławem Wójcikiem prowadził jej eksplorację do głębokości ok. 135 m. Uczestniczył 
w wejściach do Ptasiej Studni, Jaskini Śnieżnej i Wielkiej Litworowej. Był jednym z pierwszych speleologów, 
którzy eksplorowali głębokie studnie Jaskini Ptasiej oraz Wielkiej Litworowej – jedna z nich nosi nawet jego 
imię. Cudem uniknął śmierci podczas jednej z wypraw, kiedy to, wspinając się w zimie w Tatrach Słowackich, 
w momencie zejścia lawiny śnieżnej spadli wraz z Januszem Flachem około 200 metrów. Na szczęście udało im 
się wydostać spod śniegu i zawiadomić ratowników. 
Celem jego wspinaczek nie były tylko same Tatry. Zdobywał szczyty w Alpach, na Kaukazie i w Górach Skan-
dynawskich. Jako jeden z pierwszych otrzymał międzynarodowe uprawnienia przewodnika wysokogórskiego.
Odznaczony był między innymi Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką 
PTTK. 

Stanisław Smyrak (1934 – 2016)
12 listopada 2016 roku odszedł od nas Stanisław Smyrak. Miłośnik podba-
biogórskiej kultury i tradycji, człowiek czynu oraz wielu inicjatyw związanych 
z rozwojem i promocją gminy Zawoja.
Stanisław Smyrak urodził 17 października 1934 roku w Skawicy. Całe swoje 
życie zawodowe pełnił służbę wojskową, którą zakończył w stopniu pułkow-
nika w 1988 roku. W związku z pełnionymi obowiązkami mieszkał w Krako-
wie, Tarnowie i Mierzęcicach.
Po odejściu na emeryturę zamieszkał na stałe w Zawoi, gdzie włączał się 
w lokalne inicjatywy. Trudno zliczyć wszystkie, których był pomysłodawcą 
lub uczestnikiem. Zawsze mocno zaangażowany w realizowane zadania, ni-

gdy nie zabiegał o uznanie czy zaszczyty. Praca dla społeczności lokalnej była jego pasją. Wśród tych najbardziej 
znaczących inicjatyw należy wymienić utworzenie Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, które do dzisiaj łączy we 
wspólnych działaniach gminy z regionu Babiej Góry. Przez dziewięć lat w Stowarzyszeniu nie tylko pełnił rolę 
sekretarza, ale przede wszystkim był jego siłą napędową, twórcą cennych społecznie przedsięwzięć, propagato-
rem integracji Polaków i Słowaków – mieszkańców podbabiogórskich miejscowości – i żywego zainteresowania 
miejscową kulturą, spuścizną czego są organizowane przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich konferencje 
i sympozja popularno-naukowe, szeroka działalność wydawnicza, wystawy i konkursy dla dzieci i młodzieży, 
a także cieszące się wielką popularnością złazy samorządowców.
Równie istotną inicjatywą było przywrócenie regionalnych strojów babiogórskich odtworzonych na podstawie 
archiwalnych materiałów i muzealnych eksponatów. Do dzisiaj podczas uroczystości kościelnych czy państwo-
wych można spotkać mieszkańców Zawoi noszących te właśnie stroje. 
Był jednym z inicjatorów powstania w Zawoi Wilcznej Babiogórskiego Liceum Ogólnokształcącego o profilu 
wojskowym. Zaangażowany w akcję Żywy Krzyż, której założeniem była pomoc Kościołowi na wschodzie, oraz 
w organizowanie pobytu młodzieży ukraińskiej w Zawoi. W 2005 roku został wyróżniony przez SGB Laurem 
Babiogórskim stopnia szczególnego, a w 2009 roku przez władze Zawoi tytułem „Zasłużony dla Gminy Zawoja”.
Wolne chwile spędzał na pracy w ogrodzie, zbieraniu grzybów czy robieniu przetworów. Bardzo kochał zwierzę-
ta, szczególnie psy. Interesował się polityką. 
Odszedł po długiej chorobie, we własnym domu, otoczony rodziną. Odchodząc, pozostawił żonę Alfredę.
Podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się 15 listopada w kościele pw. św. Klemensa w Zawoi, 
śp. Stanisława Smyraka żegnali nie tylko mieszkańcy Zawoi, ale także gmin ościennych, dla których był szczegól-
ną postacią w historii Podbabiogórza. Jak podkreślił Starszy Gazda Marek Listwan, w pamięci pozostanie przede 
wszystkim jako rzecznik integracji samorządów regionu babiogórskiego, co było wyrazem szczerej i bezintere-
sownej miłości do naszej ziemi, kultury, tradycji i historii, a zwłaszcza drugiego człowieka.

ks. Andrzej Walczak (1936 – 2016)
Ksiądz Andrzej Walczak urodził się 27 stycznia 1936 roku w Zakopanem. 
Zmarł w wieku 80 lat, 8 listopada 2016 roku. Jego pogrzeb odbył się w sobotę 
12 listopada 2016 roku w Stryszawie.
Ks. Kanonik Andrzej Walczak był wieloletnim proboszczem parafii pw. 
św. Anny w Stryszawie. Podczas uroczystości pogrzebowych żegnała go cała 
rodzina i kapłani, a przede wszystkim tłumy wdzięcznych parafian. W ich pa-
mięci ks. Walczak zapisał się jako dobry kapłan i bardzo skromny człowiek. 
W 2011 roku został odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Gminy 
Stryszawa. Osoba księdza proboszcza będzie kojarzona przede wszystkim 
z inicjatywą budowy kościoła w Stryszawie Dolnej, odsłonięciem „Pomnika 

Szczerej Wdzięczności” upamiętniającego pobyty ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Karola Wojtyły na 
Siwcówce oraz z książką „Beskidzka Katedra Prymasa Tysiąclecia”. Credo życiowym księdza Walczaka zostało 
pamiętne zdanie wypowiedziane podczas mszy św. z okazji 50-lecia kapłaństwa: „Aby dostąpić miłosierdzia, 
trzeba samemu być miłosiernym”.
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Anna Arcikiewicz 
– absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (kierunek: Turystyka 
i rekreacja). Pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego w Zespole Udostępniania 
do Zwiedzania i Edukacji. Publikuje artykuły poświęcone zagadnieniom turystycznym 
Babiogórskiego Parku Narodowego. Współpracuje z kołami przewodników oraz 
przewodnikami beskidzkimi. 

Paweł Franczak 
– z wykształcenia i zamiłowania geograf–hydrolog. Absolwent Instytutu Geografii 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł magistra 
uzyskał, przygotowując pracę dyplomową pt. Zagrożenie powodziowe w zlewni górnej 
Skawy. Od 2013 r. swoje zainteresowania naukowe rozwija jako doktorant w Insty-
tucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat jego 
dysertacji dotyczy zmienności uwarunkowań obiegu wody w zlewniach górskich 
pod wpływem zmian klimatu i użytkowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem 

zjawisk ekstremalnych. W latach 2013–2014 pracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. 
Obecnie pracuje na stanowisku nauczyciela akademickiego w Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje także jako pra-
cownik Wydziału Prewencji Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jego 
pasją są góry, a zwłaszcza Pasmo Polic. Jest autorem licznych publikacji z zakresu hydrologii, geomorfologii i spe-
leologii, traktujących zwłaszcza o obszarze zlewni Skawy. Autor artykułów popularnonaukowych i krajoznaw-
czych publikowanych w periodykach lokalnych i turystycznych. Organizator konferencji i obozów naukowych.

Witold Jucha 
– absolwent geografii (2012; w 2016 roku na podstawie dysertacji „Zmiany prze-
strzenne środowisk podmokłych w Kotlinie Sandomierskiej w XIX i XX wieku i ocena 
możliwości ich renaturyzacji” otrzymał tytuł doktora nauk o ziemi w zakresie geo-
grafii, specjalność geografia fizyczna) oraz ochrony środowiska na Uniwersytecie 
Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie obecnie pracuje 
na stanowisku asystenta. Uczestniczył w pracach badawczych dotyczących wykorzy-
stania GIS w badaniach z zakresu geografii i historii. Jego zainteresowania badawcze 

obejmują m.in. zastosowanie danych LiDAR jako źródła danych, analizę z użyciem archiwalnych map i danych 
teledetekcyjnych, geowizualizację zjawisk przestrzennych.

Piotr Krzywda 
– krajoznawca i fotografik, pilot wycieczek i przewodnik beskidzki. Związany z Pol-
skim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Towarzystwem Karpackim, Stowa-
rzyszeniem Gmin Babiogórskich i Studenckim Kołem Przewodników Górskich w Kra-
kowie. Jego zainteresowania obejmują przede wszystkim kraje karpackie: Polskę, 
Słowację, Ukrainę i Rumunię. Do regionów, które darzy szczególnym sentymentem, 
należą Podbabiogórze i Orawa, w tym jej część słowacka. 
Jest autorem artykułów (m.in. w „Wierchach”, Almanachu Karpackim „Płaj”, „Roczniku 

Babiogórskim”), a także autorem i współautorem wielu przewodników, w tym dotyczących Beskidu Żywiec-
kiego, Orawy i Babiej Góry (m.in. trzytomowy Beskid Żywiecki (Wydawnictwo PTTK „Kraj”, lata 1998-2001), 
Dookoła Babiej Góry i w góry (Wydawnictwo „Forma”, 1998), Wokół Babiej Góry (wyd. SGB, 2003), Beskid Żywiecki 
(Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2006 i 2012).

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.

Maciej Mażul 
– absolwent Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, przewodnik beskidzki, pilot 
wycieczek, trener-edukator. Członek Alumni Association U.S. State Department  
Exchange Programs i Bractwa Zbójników spod Babiej Góry oraz wiceprzewodniczący 
Krajowej Sekcji Pracowników Parków Narodowych NSZZ Solidarność. Był uczestni-
kiem programu Departamentu Stanu USA „International Visitor Leadership Program”. 
Od 1994 roku pracuje w Babiogórskim Parku Narodowym, obecnie na stanowisku 
przewodnika. Od lat zauroczony Babią Górą, jej przyrodą i kulturą tutejszych miesz-

kańców. Publikował artykuły popularnonaukowe m.in. w biuletynie Babiogórskiego Parku Narodowego, „Rocz-
niku Babiogórskim”, kwartalnikach „Tatry” oraz „W górach”. Był współtwórcą i jednym z redaktorów lokalnego 
czasopisma „Pod Diablakiem” oraz publikacji popularnonaukowej Światy Babiej Góry, a także redaktorem wy-
danej w cyklu Monografie Babiogórskie książki Wody Babiej Góry. Od dwóch lat jest redaktorem tematycznego 
kalendarza książkowego wydawanego wspólnie przez SGB i BgPN.

Krzysztof Miraj
– geograf, doktor nauk o ziemi w zakresie geografii; absolwent Instytutu Geografii 
i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowca w Podhalań-
skiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu; nauczyciel w Zespole 
Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Interesuje się przemianami gospodar-
czymi na obszarach górskich. 

Artur Radecki-Pawlik
– prof. dr hab. inż. na Politechnice Krakowskiej. Jego działalność i aktywność zawodo-
wa jest związana z badaniami procesów hydromorfologicznych i hydrodynamicznych 
zachodzących w korytach rzek i potoków górskich, a także z pracami dotyczącymi 
utrzymania koryt rzek i potoków górskich z wykorzystaniem budowli wodnych bli-
skich naturze. Pracę zawodową rozpoczął w kierunku konstrukcyjno-projektowym 
w dziedzinie inżynierii wodnej oraz regulacji rzek w „C.B.S. i P.B.W. Hydroprojekt” 
w Krakowie, gdzie uzyskał uprawnienia projektowo-wykonawcze, kontynuował 

w Katedrze Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a obecnie pracuje w Katedrze 
Statyki i Dynamiki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Jest autorem lub współautorem ponad 350 prac, 
artykułów naukowych, a także ekspertyz i projektów technicznych, z których kilkadziesiąt opublikował na Liście 
Filadelfijskiej. Wydał również oraz współedytował 12 monografii i książek w kraju i za granicą. Był stypendystą 
oraz pracował jako Visiting Professor w uniwersytetach w wielu krajach na całym świecie.
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Stanisław Szafraniec 
– przyrodnik, leśnik, absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona 
Kołłątaja w Krakowie oraz studium podyplomowego SGGW w Warszawie z zakresu 
ochrony przyrody w parkach narodowych. Autor szeregu prac naukowych i popu-
larnonaukowych publikowanych w: „Wiadomościach entomologicznych”, „Chrońmy 
Przyrodę Ojczystą”, „Acta entomologia silesiana”, „Ochrona Beskidów Zachodnich”, 
„Rocznik Babiogórski”, współautor monografii chrząszczy Babiej Góry. Badania na-
ukowe realizuje w polskich Karpatach, jak również na Roztoczu, dotyczą one chrzą-

szczy saproksylicznych (zoogeografia, ekologia, ochrona). Ekspert przyrodniczy z zakresu sichrawy karpackiej. 
Długoletni pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego, obecnie pracujący na stanowisku starszego specjali-
sty ds. ochrony przyrody.  

Agnieszka Urbaniec 
– absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (kierunek: historia). 
Pracowała w Urzędzie Gminy w Stryszawie, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej 
Beskidzkiej, a obecnie w Babiogórskim Parku Narodowym (Zbiornica BgPN). Pod jej 
opieką są zbiory przyrodnicze, etnograficzne oraz biblioteczne. Jej artykuły ukazują 
się w wielu czasopismach („Pod Diablakiem”, „Parkuś”, „Rocznik Orawa”, a od ponad 
10 lat w „Roczniku Babiogórskim”). Jest współautorką artykułu poświęconego stra-
tom wojennym gminy Zawoja podczas II wojny światowej oraz autorką materiałów 
poświęconych dziedzictwu kulturowemu Babiej Góry. 

Tomasz Urbaniec 
– absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (Wydział Filologiczno-
-Historyczny). Przewodnik beskidzki, pilot wycieczek, członek PTTK, Polskiego Towa-
rzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Przyjaciół Orawy. Skarbnik Bractwa Zbój-
ników spod Babiej Góry. Od kilkunastu lat pracuje jako specjalista w Babiogórskim 
Parku Narodowym. Jest autorem artykułów poświęconych dziedzictwu kulturowemu 
regionu Babiej Góry, publikowanych na łamach pism „Pod Diablakiem” i „Rocznik Ba-
biogórski”, a także tekstów i fotografii na stronie internetowej, jak również portalu 

społecznościowym  Parku. Współautor multimedialnego przewodnika po BgPN pod nazwą „Odkrywając Babią 
Górę” oraz scenariusza ekspozycji stałej BgPN. Autor opracowania poświęconego stratom ludzkim i material-
nym Zawoi w okresie ostatniej wojny. Z zamiłowania turysta. Jego pasją jest odkrywanie przeszłości Podbabio-
górza oraz grafika komputerowa. 

Maciej Wawrzczak 
– archeolog, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Badacz Pienin po polskiej 
i słowackiej stronie granicy. Autor prac naukowych m.in. z archeologii i dziedzictwa 
kulturowego Karpat. Aktualnie doktorant w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN 
w  Warszawie.


