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Wstęp

Oddajemy do Państwa rąk kolejny, 19. już tom „Rocznika Babiogórskiego”, który wzorem ubiegłych 
lat zawiera kilka działów, m.in. z artykułami naukowymi, prezentacjami gmin, a także prezentacjami 
nowych publikacji. Rocznik Babiogórski ukazuje się od niemal 20 lat i niemal od samego początku 
przy jego powstawaniu współpracują  Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich i Babiogórski Park Naro-
dowy, które na kartach Rocznika zamieszczają wzorem lat ubiegłych krótkie sprawozdania ze swojej 
działalności w minionym roku. Miniony rok obfitował w różnorodne wydarzenia, czego dowodzą 
materiały przygotowane przez przedstawicieli poszczególnych gmin. 

Niniejszy tom Rocznika Babiogórskiego nie powstałby gdyby nie zainteresowania, a nawet pa-
sje wielu osób, ich praca oraz starania. To dzięki autorom, którzy poświęcili swój czas na przygo-
towanie publikacji oraz zaangażowaniu Starszego Gazdy SGB pana Marka Listwana i pani Marii 
Mazur, przychylności Dyrektora BgPN pana dr Tomasza Pasierbka, pani Magdaleny Madej, której 
powierzono korektę językową oraz panu Maciejowi Hojdzie - autorowi projektu graficznego, może-
cie Państwo dziś trzymać w dłoniach wydany właśnie 19. tom Rocznika. 

Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju publikacje nie tylko pozwalają zapoznać się z jakże pięk-
nym regionem Podbabiogórza, ale także dają możliwość śledzenia zachodzących  na jego obszarze 
zmian, zachowują na swych kartach dla potomnych wspomnienia, opowiadają historie, kultywują 
tradycje. Rocznik pozwala pochwalić się tym, co w naszych małych ojczyznach piękne i ważne; tym, 
co buduje naszą babiogórską tożsamość. 

Przyszły rok będzie rokiem wydania jubileuszowego, 20-ego już tomu. Mamy nadzieję, że i wte-
dy będziecie Państwo z nami – tak przygotowując materiały do publikacji, jak i z zaciekawieniem je 
czytając. 
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Úvod

Prinášame Vám ďalší, 19. ročník „Babiogórskej ročenky”, ktorý ako v predchádzajúcich rokoch ob-
sahuje niekoľko častí, vrátane tých s vedeckými článkami, prezentáciami obcí a tiež s uvedením 
nových publikácií. 

Babiogórská ročenka je vydávaná takmer dvadsať rokov a skoro od samého začiatku jej vzniku, 
na nej spolupracujú Spoločenstvo obcí Babiógorských a Národný park Babia Góra, ktoré na strán-
kach ročenky poskytujú krátke správy o svojej činnosti z roku 2017. Minulý rok bol plný rôznych 
podujatí, o čom svedčia materiály pripravené predstaviteľmi jednotlivých obcí.

Táto Babiogórská Ročenka by nebola vytvorená bez záujmu a dokonca až vášne mnohých ľudí, 
ich práce a úsilia. Vďaka autorom, ktorý venovali svoj čas príprave publikácie, účasti Starszego Gaz-
dy SGB pána Marka Listwana i pani Marii Mazur, so súhlasom riaditeľa BgPN dr. Tomáša Pasierbka, 
pani Magdaleny Madej, ktorá bola poverená jazykovou korektúrou, a pána Macieja Hojdy – autora 
grafického dizajnu a kompozície, môžete držať vo svojich rukách práve vydaný 19. ročník Ročenky.

Sme presvedčení, že takéto publikácie Vám nielen umožňujú zoznámiť sa s prekrásnym regió-
nom Podbabiogória, ale zároveň Vám dávajú príležitosť sledovať zmeny vo svojom okolí, zacho-
vávajú spomienky na svojich stránkach, vypovedajú históriu a pestujú tradície. Ročenka umožňuje 
pochváliť sa tým, čo je krásne a dôležité v našich malých otčinách; to, čo tvorí našu babiohorskú 
identitu.

Budúci rok bude rokom vydania 20. jubilejného zväzku. Dúfame, že aj vtedy budete s nami – tak 
pripravovať materiály na publikovanie, ako aj čítať Ročenku so záujmom.
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Introduction

We proudly present 19th volume of “Rocznik Babiogórski”, which contains – as previous ones – sev-
eral sections: scientific articles, presentations of communes and new publications as well. “Rocznik 
Babiogórski” is published for almost 20 years and almost since very beginning it is arising thanks 
to the partnership of Association of Babia Góra Communes and Babia Góra National Park. In this 
paper both institutions  publish report about their activity in last year. The year 2017 was full of 
various events, evidenced by content prepared by representatives of respective communes. This 
volume of Babia Góra Yearbook wouldn’t exist without interest and passion of several people, their 
work and efforts. Thanks to authors, who sacrifice their time on preparing publications, efforts of 
Marek Listwan and Maria Mazur from Association of Babia Góra Communes, Tomasz Pasierbek, the  
director of Babia Góra National Park, Magdalena Madej, who was entrusted with linguistic correc-
tion and Maciej Hojda, author  of graphic design today you can hold just published 19th Yearbook.

We are convinced that this kind of publication not only allows to know the beautiful area of 
Podbabiogórze, but also gives us opportunity to follow changes taking place in this area, keeps 
memories for descendant, tells stories, cultivates traditions.

The Yearbook allows to show what in our home is beautiful and important, what builds our Ba-
bia Góra’s identity. Following year is going to be the year of publishing jubilee 20th volume. We hope 
that you will be with us – either by preparing content for publication, or reading them with interest.
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Artur Radecki-Pawlik 
Katedra Statyki i Dynamiki Budowli, Instytut Mechaniki Budowli,
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska 

ROZPRAWY I  ARTYKUŁY
POJEDNANIA A ČLÁNKY

DISSERTATIONS AND ARTICLES

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono wyniki obliczeń transportu rumowiska wleczonego metodą Parkera 
oraz unoszonego metodą DR-USLE dla górnego odcinka potoku Jałowieckiego (górnej części rzeki Skawica), 
poniżej Babiogórskiego Parku Narodowego. Stwierdzono, że potok Jałowiecki, podczas wezbrań pełno i ponad 
korytowych, transportuje, w porównaniu z innymi potokami górskimi mniejszą ilość rumowiska wleczonego, 
a wielkość masy rumowiska odprowadzanego z obszaru zlewni tego potoku jest również niewielką ilością 
w porównaniu z innymi zlewniami karpackimi.

ZHRNUTIE: Práca uvádza výsledky výpočtov prepravy splavenín vlečených Parkerovou metódou a unášaných 
metódou DR-USLE pre horný úsek potoka Jalovčanka (hornú časť rieky Skawica) pod národným parkom 
Babiogórski Park Narodowy. Zistilo sa, že tok Jalovčanky počas korytových a mimokorytových povodní 
prepravuje v porovnaní s inými horskými potokmi menšie množstvo vlečených splavenín a rozsah množstva 
splavenín odvádzaných z oblasti povodia tohto potoka je tiež v porovnaní s ďalšími karpatskými povodiami malý.

ABSTRACT: The paper presents the results of calculations of transport of bed load with the use of Parker’s 
method and suspended bed load by means of the DR-USLE method for the upper part of the Jałowiecki Stream 
(the upper section of the Skawica River), below the Babia Góra National Park. It has been found that, during 
its bankfull and overbank raised waters, the Jałowiecki Stream transports lower amounts of bed load when 
compared with other mountain streams, and the size of the bed load mass transported from the catchment area 
of the said stream is also small when compared with other Carpathian catchments.

 

SŁOWA KLUCZOWE: potok górski, rumowisko denne, rumowisko wleczone, rumowisko unoszone

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: horský potok, splaveniny dna, vlečené splaveniny, unášané splaveniny

KEY WORDS: mountain stream, bed load, suspended sediment load

Transport rumowiska wleczonego potoku Jałowieckiego 
u podnóża Babiej Góry (Karpaty Polskie) 
Preprava splavenín vlečených potokom Jalovčanka  
na úpätí Babej hory (Poľské Karpaty) 

Transport of bed load of the Jałowiecki stream at the foot  
of Mount Babia (Polish Carpathians) 
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Wprowadzenie

Ruch rumowiska wleczonego w korytach cieków górskich w polskich Karpatach jest tematem wielu 
opracowań naukowych 1, 2, 3, 4, 5. Z różnych powodów ruch rumowiska wleczonego powstrzymywany 
jest często sztucznie, za pomocą przegród poprzecznych zwanych zaporami przeciw-rumowisko-
wymi 6, 7. W zlewniach, gdzie zbocza narażone są stale na erozję, znaczny udział w dostawie rumo-
wiska dennego ma poza rumowiskiem wleczonym, również rumowisko unoszone 8, 9. Gromadzeniu 
rumowiska dennego w jeziorach sztucznych i zbiornikach za-zaporowych może sprzyjać akumulacja 
pierwiastków chemicznych, a szczególnie metali ciężkich 10. Podobna sytuacja może mieć miejsce, 
gdy rumowisko deponowane jest w postaci łach korytowych i zakolowych, szczególnie, gdy przez 
długi okres czasu nie mamy do czynienia w cieku z przepływem brzegowym – pełno-korytowym lub 
ponad-korytowym. Celem niniejszej pracy jest obliczenie transportu rumowiska dennego i unoszo-
nego potoku Jałowieckiego w jego górnej części zlewni do granicy w miejscowości Zawoja-Widły, 
u stóp objętej ochroną przez Babiogórski Park Narodowy, tam gdzie potok Jałowiecki wpada do 
rzeki Skawica. 

Metodyka pracy i opis badanego obiektu

Jako obiekt badań wybrano środkową część zlewni potoku Jałowieckiego, leżącą na terenie gmi-
ny i wsi Zawoja (rys. 1). Zlewnia Potoku Jałowieckiego leży w Beskidzie Makowskim, który wraz 
z Beskidem Małym należy do zachodniej części polskich Karpat. Ze względu na charakter pracy 
wydaje się być istotnym opis budowy geologicznej omawianej części zlewni potoku Jałowieckie-
go, ze szczególnym uwzględnieniem utworów młodszych, których erozja dostarczyła materiału do 
budowy omawianych w pracy łach korytowych. Dolna część zlewni potoku Jałowieckiego zbudo-
wana jest z piaskowców magurskich, pochodzących z górnej części eocenu środkowego i eocenu 
górnego, możliwe też, że również z oligocenu. Są to piaskowce najczęściej średnio- i drobno-ziar-
niste, które obok kwarcu zawierają skalenie, dość liczne w niektórych ławicach, okruchy ciemnych 
łupków fyllitowych, łupków chlorytowo-serycytowych i muskowitu. Miąższość piaskowca magur-
skiego, którego strop nie jest znany, wynosi co najmniej 1000 m. Dno doliny potoku Jałowieckiego 
pokrywają utwory czwartorzędowe: silnie rozwinięte pokrywy grubych żwirów, tworzących terasy. 
Ich miąższość wynosi od kilku do kilkunastu metrów. W korycie potoku pokryte są one stosunkowo 

1 Bartnik W., Hydraulika potoków i rzek górskich z dnem ruchomym. Początek ruchu rumowiska. Zesz. Nauk. AR Kraków, 
Seria Rozpr. Hab., 171, 1992, ss. 123.

2 Gładki H., Michalik A., Bartnik W., Measurement of bed-load transport in mountain streams using radioactive tracers 
method. Proc. of Workshop IAHR, Rapperswil, 1981, s. 420-451.

3 Raczyński K., Rozwoda T., Założenia hydrologiczne dla obliczania pojemności małych zbiorników powodziowych. 
Gospodarka Wodna 5(1), 1954, s. 11-16.

4 Radecki-Pawlik A., Point bars development and sediment structure in the Skawica Creek in Polish Carpathians.  
Zesz. Nauk. AR Wrocław, 320, 10th International Conference on Transport and sedimentation of solid particles, 
2000, s. 113-120.

5 Ratomski J., Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich. Politechnika Krakowska, Kraków, 2000, ss. 149.
6 Tamże.
7 Wołoszyn, J., Czamara W., Eliasiewicz R., Krężel J., Regulacje rzek. Wyd. AR Wrocław, 1994. 
8 Banasik K., Model sedymentogramu wezbrania opadowego w małej zlewni rolniczej.  

Rozprawy naukowe i monografie. SGGW, Warszawa, 1994, ss. 124.
9 Bartnik W., Madeyski M., Denudacja w małych zlewniach górskich jako jeden z czynników określania natężenia erozji. 

Zesz. Nauk. AR Kraków, 271, 1992, s. 257-265.
10 Lipski Cz., Intensywność zamulania zapory przeciwrumowiskowej potoku Lubieńka jako wynik natężenia erozji w zlewni. 

Rocz. Ar. Poznań, 14, 1994, s. 295-303.

niegrubymi żwirami, tworzącymi się współcześnie. Wiek żwirów teras jest trudny do ustalenia, ale 
przypuszczalnie większa ich część pochodzi z wczesnego okresu poglacjalnego 11. W tabeli 1 przed-
stawiono podstawowe parametry charakteryzujące zlewnię potoku Jałowieckiego, a na zdjęciach 
od 1-5 zarówno pomiary hydrometryczne jak i łachy żwirowe będące następstwem procesów trans-
portu rumowiska oraz typowe rumowisko wleczone, zdeponowane w dnie potoku.

Tabela 1. Parametry charakteryzujące zlewnie badanego potoku.

Parametry Potok Jałowiecki

Opad atmosferyczny [mm]
Powierzchnia badawczej zlewni [km2]
Najwyższy punkt źródeł [m npm]
Najniższy punkt badań [m npm]
Średni spadek strumienia w rejonie badań [-]
Q50% [m3 s-1]
Q10% [m3 s-1]
D90 [mm]
D50 [mm]

1189
19,3
1130
594

0,085
12.6
48.8
79.7
22.0

11 Książkiewicz M., Geologia dynamiczna. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1972, ss. 327.

Rys. 1. Potok Jałowiecki (górny odcinek rzeki Skawica).
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Transport rumowiska dennego w przekroju pomiarowym usytuowanym bezpośrednio poniżej 
odcinka pomiarowego obliczono metodą Parkera 12,13,14. W oparciu o dane zebrane z pomiarów dla 
potoków o dnie żwirowym, Parker 15 zaproponował następujące równanie transportu rumowiska 
wleczonego:

 
 (1, 2)

gdzie:

    
 (3, 4)

oraz:

 

 (5)

Sposób obliczenia wielkości transportu rumowiska wleczonego wykorzystujący metodę Parke-
ra przedstawia się następująco: naprężenie ścinające t jest wyliczane przy wykorzystaniu równa-
nia: SHf ⋅⋅= γτ , wartość τ** pochodzi z równania (4), wartość D z równania (3), wartość G(D) 
z równania (5), wartość qB* z równania (1) i ostatecznie jednostkowa wartość transportu rumowiska 
wleczonego qB jest obliczana z równania (2). 

Wielkości występujące w powyższych wzorach:
qB - wartość jednostkowa transportu rumowiska wleczonego [N/s m]
R – ciężar rumowiska dennego z uwzględnieniem wyporu wody [T/m3],
gf – ciężar objętościowy wody [T/m3],
H – napełnienie w przekroju pomiarowym [m],
S – spadek hydrauliczny [-],
d – średnica średnia ziarna równa dm (średnicy miarodajnej) [m].
Dla dużej ilości transportowanego materiału dennego (np. przy wezbraniach pełno i poza kory-

towych) zachodzi następująca zależność:

 (6)

12 Parker G., Klingeman P., McLean G., Bedload and size distribution in paved gravel-bed streams, Journal of Hydraulic 
Division, HY4, vol. 108, 1982, s. 544-571.

13 Parker G., Surface-based bedload transport relation for gravel rivers, Journal of Hydraulic Research, vol. 28, 1990, 
s. 417-434.

14 Radecki-Pawlik A., Baran P., Zastosowanie równania Parkera do obliczania intensywności transportu rumowiska 
wleczonego dla cieków podkarpackich. Zesz. Nauk. AR Kraków, 20, 2000, s. 177-185.

15 Parker G., Surface-based bedload transport relation for gravel rivers…

Niwelację podłużną, a z nią spadki dna przeprowadzono tachimetrem samopoziomującym 
TOPCON AT – G7, a próby do badań granulometrycznych pobrano zgodnie z zaleceniami Churcha 
i innych 16.

Transport rumowiska unoszonego obliczono w zlewni metodą USLE 17. W roku 1940 Zingg po-
dał pierwsze równanie służące wyznaczeniu strat glebowych, uzależnił je od spadku i długości zbo-
cza. Obecnie, coraz powszechniej stosowane jest Uniwersalne Równanie Strat Glebowych (USLE) 
Wischmeiera i Smitha oraz jego modyfikacje 18. Równanie USLE jest modyfikacją, opartą na danych 
uzyskanych w wyniku ponad 20-letnich badań przeprowadzonych w USA równania Musqrave’a, 
a przedstawiono je w 1965 roku w postaci 19, 20:

E = R K L S C P (7)

gdzie:
E – średnia z wielolecia roczna masa erodowanej gleby z jednostki powierzchni [t ha-1rok-1],
R – współczynnik opadowy [Je rok-1],
K – współczynnik podatności gleby na erozję [t ha-1Je-1],
L – współczynnik długości zbocza [-],
S – współczynnik spadku zbocza [-], 
C – współczynnik rodzaju upraw i sposobu użytkowania [-], 
P – współczynnik zabiegów przeciwerozyjnych [-].
Je – jednostka erozyjności równa [MJ ha-1 cm h-1]
Ilość rumowiska unoszonego w cieku, jako część produktów erozji w zlewni, określono za po-

mocą metody DR-USLE 21, z równania:

Y=DR E (8)

gdzie:
Y – roczna masa rumowiska unoszonego odpływającego ze zlewni [t rok-1],
DR – bezwymiarowy wskaźnik dopływu rumowiska,
E – jak w metodzie USLE.
Szczegółowe omówienie poszczególnych parametrów podano w opracowaniach Banasika 22 

oraz Banasika i Górskiego 23.

16 Church M.A., McLean J.F., Wolcot J.F., River Bed Gravels: Sampling and Analysis. [w:] Sediment Transport  
in Gravel-bed Rivers, Throne C.R. (red.) i in, John Wiley and Sons Ltd, London, 1987, s. 43-87.

17 Banasik K., Model sedymentogramu wezbrania opadowego w małej zlewni rolniczej. Rozprawy naukowe 
i monografie. SGGW, Warszawa, 1994, ss. 124.

18 Tarnawski M., Prognoza zamulania małego zbiornika wodnego położonego w zlewni karpackiej. Praca magisterska, 
Katedra Inżynierii Wodnej, AR Kraków, 1996.

19 Banasik K., Górski D., Wykorzystanie uniwersalnego równania strat glebowych USLE do oceny ilości rumowiska 
unoszonego odpływającego z małych zlewni. Gospodarka Wodna, 3, 1992, s. 12-14.

20 Banasik K., Model sedymentogramu wezbrania opadowego w małej zlewni rolniczej…
21 Banasik K., Górski D., Wykorzystanie uniwersalnego równania strat glebowych USLE do oceny ilości rumowiska 

unoszonego odpływającego z małych zlewni. Gospodarka Wodna, 3, 1992, s. 12-14.
22 Banasik K., Model sedymentogramu wezbrania opadowego w małej zlewni rolniczej. Rozprawy naukowe 

i monografie. SGGW, Warszawa, 1994, ss. 124.
23 Banasik K., Górski D., Wykorzystanie uniwersalnego równania strat glebowych USLE … 



22 23ROZPRAWY I  ARTYKUŁY Artur Radecki-Pawlik Transport rumowiska wleczonego potoku Jałowieckiego…

Fot. 5. Rumowisko denne w korycie potoku Jałowiecki w Zawoi (fot. A. Radecki-Pawlik).

Wynik pomiarów i obliczeń

Poniżej zestawiono tabelarycznie wyniki pomiarów i obliczeń, odpowiednio: składu chemicznego 
osadów, transportu rumowiska wleczonego oraz transportu rumowiska unoszonego. Interpretację 
uzyskanych wyników przeprowadzono w rozdziale poświęconym dyskusji.

Transport całkowity wynosi q = 0,365 [N . s-1. mb].

Dla wyżej obliczonych parametrów, masa rumowiska odprowadzanego z obszaru zlewni wy-
nosi Y = 81,3 [t rok-1].

Tabela 3. Wyniki obliczeń transportu rumowiska wleczonego. 

Napełnienie w przekroju
H

Przepływ wody
Q 

Transport jednostkowy
q50

[m] [m3. s-1] [N . s-1. mb]

0,2 0,593 brak transportu

0,3 1,634 0,00032

0,4 3,232 0,00050

0,5 5,453 0,00394

0,6 7,824 0,0144

0,7 9,521 0,0241

0,8 13,32 0,0647

0,9 18,42 0,0982

1,0 24,19 0,1594

Tabela 4. Wyniki obliczeń transportu rumowiska unoszonego. 

Współczynnik Wartość Jednostka wg. SI

Parametr R 141,86 [Je rok-1]

Parametr K 0,396 [t ha-1 Je-1]

Parametr LS 0,111 [-]

Parametr C 0,022 [-]

Parametr P 0,8 [-]

DR wg Roehla 0,197 [-]

Dyskusja

Porównując wielkość transportu rumowiska wleczonego na potoku Jałowieckim z innymi tego typu 
wartościami na potokach górskich można stwierdzić, że we wszystkich przekrojach badawczych 
transport jest porównywalny z innymi tego typu ciekami. Na Jałowieckim rozrzut wartości trans-
portu wynosi 0,0003-0,159 [N s-1 mb] dla wartości wody brzegowej Qb, podczas gdy na innych 
potokach karpackich transport odpowiadający Qb jest większy i wynosi, odpowiednio: dla Wisłoki 
0,018-0,146 [N s-1 mb], dla Raby 0,06-0,7 [N s-1 mb], a dla Dunajca 0,31-0,34 [N s-1 mb]. Porównując 
wyniki wartości transportu rumowiska wleczonego z potokami górskimi badanymi przez Gomeza 

Fot. 1. Pomiary hydrometryczne w korycie potoku 
Jałowiecki w Zawoi podczas stanów niskich  
(fot. A. Radecki-Pawlik).

Fot. 2. Pomiary hydrometryczne w korycie potoku 
Jałowiecki w Zawoi podczas stanów średnich  
(fot. A. Radecki-Pawlik).

Fot. 3. Łacha korytowa zakolowa będąca wynikiem 
agradacji rumowiska wleczonego podczas transportu  
– potok Jałowiecki (fot. A. Radecki-Pawlik).

Fot. 4. Łacha korytowa boczna będąca wynikiem 
agradacji rumowiska wleczonego podczas transportu  
– potok Jałowiecki (fot. A. Radecki-Pawlik).
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i Churcha 24, Jałowiecki posiada mniejszą moc transportową. Wspomniani Gomez i Church 25 podają, 
że dla podobnych wielkością geometryczną przekroju poprzecznego oraz składem granulometrycz-
nym potoków takich jak East Fork w Wyoming, Snake River w Idaho i Mountain Creek w South 
California (najbardziej zbliżony charakterem do Jałowieckiego) posiadają wielkość transportu odpo-
wiednio: 0,1-0,7 [N s-1 mb], 0,1-1 [N s-1 mb] i 0,005-0,1 [N s-1 mb], dla występującego Qb. 

Natężenie unosiny na terenie zlewni potoku Jałowieckiego jest niewielkie. Wartość masy ru-
mowiska odprowadzanego z obszaru zlewni Jałowieckiego wynosi Y = 81,3 [t rok-1], podczas gdy 
przykładowo dla Dłubni Bednarczyk 26 podaje pomierzone wartości Y z ciągu wieloletniego i wahają 
się one pomiędzy 680 a 69997 [t rok-1], a wartości policzone metodą DR-USLE 27 wynoszą 336,34 
[t rok-1]. Z kolei Banasik i Madeyski 28 oraz Bartnik i Madeyski 29 podają wartości transportu unosiny 
dla Poniczanki, Mszanki, Lubieńki, Bystrej odpowiednio: 1917, 4258, 3254 i 1671 [t rok-1]. Mała 
wartość wielkości unosiny ma związek z faktem prawie całkowitego pokrycia zlewni górnej partii 
potoku Jałowieckiego przez lasy, które chroniąc glebę powstrzymują erozję stokową. Obecność 
lasów związana jest z funkcjonowaniem na tym obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego.

Wnioski

1. Potok Jałowiecki, podczas wezbrań pełno i ponad korytowych, transportuje, w porównaniu 
z innymi potokami górskimi porównywalną, aczkolwiek mniejszą ilość rumowiska wleczonego, 
a jego wielkość waha się w granicach 0,00032-0,1594 [N s-1 mb].

2. Wielkość masy rumowiska odprowadzanego z obszaru zlewni potoku Jałowieckiego wynosi 
Y  = 81,3 [t rok-1], co przy porównaniu z innymi zlewniami potoków karpackich jest ilością małą.
 

24 Gomez B., Church M., A catalogue of equilibrium bedload transport data for coarse sand and gravel-bed channels. 
University of British Columbia, Vancouver, 1988.

25 Tamże.
26 Bednarczyk T., Określenie ilości unoszonego rumowiska w przekroju małego zbiornika wodnego w Zesławicach. 

Zesz. Nauk. AR Kraków, 291, 1994, s. 12-26.
27 Bednarczyk T., Madeyski M., Michalec B., Ocena przydatności metody DR-USLE do określenia transportu 

rumowiska unoszonego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 385, 2000, s. 174-181.
28 Banasik K., Madeyski M., Próba wykorzystania zmodyfikowanego równania strat glebowych do oceny ilości 

rumowiska unoszonego w falach wezbraniowych małych zlewni karpackich. Zesz. Probl. Nauk Rol., seria F, tom 82, 
3, 1990, s. 8-15.

29 Bartnik W., Madeyski M., Denudacja w małych zlewniach górskich jako jeden z czynników określania natężenia erozji. 
Zesz. Nauk. AR Kraków, 271, 1992, s. 257-265.

Jerzy Mydlarz 

Maków Podhalański w odrodzonej Polsce
Maków Podhalański v obrodenom Poľsku

Maków Podhalański in the Reborn Poland

STRESZCZENIE: W pierwszym okresie po zakończeniu I wojny światowej w Makowie dał się odczuć kryzys 
żywnościowy. Niektórym rodzinom trzeba było udzielać pomocy z darów amerykańskich. Grasowały epidemie, 
w tym grypa hiszpanka i inne. Z czasem sytuacja ustabilizowała się. Pojawił się dodatni przyrost naturalny. 
Wieloletnie starania o utworzenie Starostwa Makowskiego przyniosły efekt. W marcu 1924 roku Starostwo 
rozpoczęło urzędowanie. W tym samym roku miejscowa Rada uchwaliła oficjalne nazwy ulic w Makowie. 
Stopniowo zaczęły pojawiać się nowe instytucje życia publicznego. Rozpoczęto prace nad elektryfikacją 
miasteczka. Realizowano wiele inwestycji, tak publicznych (szkoły), jak i prywatnych (wille mieszkalne). W 1930 
roku Maków uzyskał oficjalna nazwę Maków Podhalański.
Na pozytywny bilans pierwszego 10-lecia, położył się cieniem kryzys gospodarczy, a także likwidacja w 1932 
roku powiatu makowskiego, co negatywnie odbiło się na miejscowym handlu i rzemiośle. Dużymi inwestycjami 
lat 30-tych były budowa Domu Rodziny Kolejowej oraz betonowego mostu drogowego na Skawie. Dynamicznie 
rozwijała się parafia, wykonywano wiele prac remontowych i budowlanych, powstawały stowarzyszenia 
katolickie, rozkwitało życie religijne. Obok życia religijnego prężnie rozwijało się życie polityczne, przejawiające 
się w członkostwie mieszkańców w strukturach licznych partii politycznych i ich działalności na terenie powiatu 
makowskiego.
Schyłek lat 30-tych to życie w strachu przed inwazją hitlerowskich Niemiec. Jednak ciągle akcentowane były 
przez władze elementy wychowania i zaangażowania patriotycznego, których jednym z wyrazów były uroczyste 
obchody w 1938 roku XX-lecia Polski Niepodległej. Do kształtowania postaw patriotycznych i zaangażowania 
w sprawy obronne przyczyniał się widok żołnierzy, którzy w terenie wykonywali prace fortyfikacyjne. Miejscowe 
Koło PCK organizowało kursy szkoleniowe na wypadek wybuchu wojny.

ZHRNUTIE: V prvom období po skončení druhej svetovej vojny bola v obci Maków citeľná potravinová kríza. 
Niektorým rodinám bolo potrebné poskytovať pomoc z darov z Ameriky. Vyčíňali epidémie, ako je španielska 
chrípka a iné. Ako čas plynul, situácia sa stabilizovala. Objavil sa pozitívny prirodzený prírastok. Mnohoročné 
úsilie o zriadenie územného celku Starostwo Makowskie prinieslo výsledky. V marci 1924 začal tento územný 
celok úradovať. V tom istom roku obecná rada schválila oficiálne názvy ulíc v Makowe. Postupne sa začali 
objavovať nové inštitúcie verejného života. Začali sa práce na elektrifikácii mesta. Realizovalo sa veľa investícií 
tak verejných (školy), ako aj súkromných (obytné vily). V roku 1930 dostal Maków oficiálny názov Maków 
Podhalański.
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Na kladnú bilanciu prvých 10 rokov padol tieň ekonomickej krízy a likvidácie Makovského okresu v roku 1932, 
čo malo negatívny vplyv na miestny obchod a remeslá. K veľkým investíciám 30. rokov patrila stavba Domu 
Rodziny Kolejowej a betónového cestného mosta cez rieku Skawa. Farnosť sa rozvíjala dynamicky, robilo sa veľa 
rekonštrukčných a stavebných prác, vznikali katolícke spolky, prekvital náboženský život. Okrem náboženského 
života bujne rozkvital aj politický život, čo sa prejavilo na členstve obyvateľov v štruktúrach mnohých politických 
strán a na ich aktivitách v oblasti Makovského okresu.
Koniec 30. rokov sa niesol v znamení strachu pred inváziou nacistického Nemecka. Avšak zo strany úradov sa 
stále kládol dôraz na vzdelávacie prvky a vlasteneckú angažovanosť. Jedným z jej hlavných prejavov boli oslavy 
dvadsiateho výročia získania nezávislosti Poľska v roku 1938. Vlastenecké názory a angažovanosť v obrane 
prispievali k plánom vojakov, ktorí vykonávali opevňovacie práce v teréne. Miestny Červený kríž organizoval 
školenia pre prípad vojny.

ABSTRACT: The food crisis could be greatly felt in the period following the end of WWI. Some families had to 
be supported with American aid. There were epidemics, including the Spanish flu and others. As time went by, 
the situation became more and more stable. There was a positive natural growth. Many years of attempts to 
establish the Maków Starosty proved effective. The Starosty began its official operation in 1924. In the same 
year, the local council adopted official names for streets in Maków. New public life institutions were gradually 
developing. Works were commenced on the electrification of the town. Many investments were completed, both 
public (schools), and private (residential villas). In 1930, Maków gained its official name of Maków Podhalański.
The economic crisis overshadowed the positive balance of the first decade, and the liquidation of the Maków 
Starosty in 1932 also had a negative impact on local trade and craft. Major investments of the 1930s included 
the construction of Dom Rodziny Kolejowej (Railway Family Home) and a concrete bridge on the Skawa River. 
The parish developed dynamically, many repair and construction works were performed, Catholic associations 
were established and religious life flourished. Along with religious life, political life flourished, manifesting itself 
in the inhabitants’ membership in the structures of numerous political parties and their activity within the 
Maków Starosty.
The end of the 1930s was marked by a life of fear of the Nazi Germany invasion. However, the authorities 
kept emphasising the elements of patriotic education and involvement, one of its manifestations being the 
celebration, in 1938, of the 20th anniversary of regaining independence by Poland. The appearance of soldiers 
who performed fortification works in the fields helped to shape patriotic attitudes and involvement in defensive 
matters. The local PCK circle organised training courses in case of war.

SŁOWA KLUCZOWE: trudna sytuacja żywnościowa, epidemie (hiszpanka i inne), otwarcie starostwa 
makowskiego, plany budowy dróg przez Makowska Górę i Żarnówkę, urzędowe nazwy ulic, nowe wille, nowe 
instytucje publiczne, oficjalna nazwa Maków Podhalański 1930, kryzys gospodarczy, likwidacja starostwa, 
Dom Rodziny Kolejowej, betonowy most na Skawie, powódź 1934 r, inwestycje kościelne, życie religijne, 
stowarzyszenia katolickie, 20-ta rocznica odzyskania niepodległości, wojsko i prace fortyfikacyjne.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: ťažká potravinová situácia, epidémie (španielska chrípka a iné), otvorenie územného celku 
Starostwo Makowskie, plány stavby ciest cez obce Makowska Góra a Żarnówka, oficiálne názvy ulíc, nové 
verejné inštitúcie, oficiálny názov Maków Podhalański 1930, hospodárska kríza, likvidácia územného celku 
starostwo, Dom Rodziny Kolejowej, betónový most cez rieku Skawa, povodne v roku 1934, sakrálne investície, 
náboženský život, katolícke spolky,20. výročie získania nezávislosti, armáda a opevňovacie práce.

KEY WORDS: difficult food situation, epidemics (Spanish flu and others), opening of the Maków Starosty, 
plans for road development through Makowska Mountain and Żarnowka, official names of streets, new villas, 
new public institutions, official name of Maków Podhalański 1930, economic crisis, liquidation of the starosty, 
Dom Rodziny Kolejowej (Railway Family Home), concrete bridge on the Skawa River, the 1934 flood, church 
investments, religious life, Catholic associations, 20th anniversary of regaining independence by Poland, army 
and fortification works.

Wstęp

Setna rocznica odzyskania niepodległości sprzyja refleksji i pobudza do zadumy nad dziełem na-
szych przodków, którzy wspólnymi siłami, nie bacząc na dzielące ich poglądy polityczne i różne role 
społeczne jakie pełnili, zjednoczyli się w dziele walki o Niepodległą Polskę, a następnie rozpoczęli 
budowę swego państwa, którego rozwój przerwał brutalnie najazd hitlerowski.

Poniższy tekst jest próbą podsumowana ówczesnej sytuacji w Makowie i zarazem kontynuacją 
zarysu dziejów Makowa Podhalańskiego, przedstawionego w poprzednich numerach Roczników 
Babiogórskich 1. Nawiązuje on bezpośrednio do wydarzeń opisywanych w końcowych fragmentach 
artykułu „Maków w okresie Wielkiej Wojny i pierwszych lat niepodległości” 2, a przede wszystkim 
do dziejów Makowa Podhalańskiego przedstawionych w opracowaniu śp. prof. dr hab. Józefa Ham-
pla w monografii Makowa Podhalańskiego 3. Tekst przedstawiony przez wspomnianego autora jest 
w dalszym ciągu aktualny, wymaga jedynie kilku uzupełnień, z uwagi na obowiązujący autorów 
wydanej w 1978 roku w ramach 600-lecia miasta monografii, limit stron. 

Maków Podhalański w odrodzonej Polsce – lata 1918-1939
Na drodze rozwoju - trudna niepodległość

Koniec działań wojennych i powstanie odrodzonej Polski wywołał entuzjazm w miejscowym spo-
łeczeństwie, nie był jednak końcem niedoli, w jakiej znalazła się miejscowa ludność, którą stanowili 
w przeważającej mierze rolnicy. Rozczłonkowana struktura ziemi, górzysty charakter pól rolniczych 
powodował, że w gospodarstwie na wagę złota była ręczna, ciężka praca fizyczna. Takie czynno-
ści jak orka, siew, żęcie, koszenie wymagały męskiej siły fizycznej. Tymczasem mężczyzn w sile 
wieku było coraz mniej z uwagi na powołania do austriackiego wojska oraz przydział do polskich 
Legionów. Młodzież potrzebowała kilku lat, aby dorosnąć i móc zastąpić starszych w gospodar-
stwie, toteż w miarę upływu lat gospodarstwa chłopskie podupadały, do czego przyczyniały się 
także rekwizycje bydła, koni i inwentarza żywego na potrzeby wojska, czy rekwizycje siana dla koni, 
stanowiących wówczas podstawową siłę pociągową. Nic więc dziwnego, że widmo głodu zajrzało 
w oczy miejscowej ludności. Miejscowy kronikarz tak opisywał tę sytuację: „Wielka bieda i głód, tak, 
że w Makowie ok. 40 rodzin zgłosił się do magistratu, że nie mają oni ani ziemniaka na Boże Narodzenie. 
Dla dzieci szkolnych była kuchnia założona, gdzie za 9 koron, otrzymywali śniadanie” 4.

U progu niepodległości trudną sytuacje przejawiającą się w braku produktów spożywczych 
wykorzystywali handlarze – panowała powszechna lichwa, ceny rosły z dnia na dzień 5. Sklepika-
rze żydowscy, w rękach których znajdowało się wiele sklepów, tak w Makowie jak i innych miej-
scowościach, pomimo strat ukrywali artykuły pierwszej potrzeby. Doprowadzało to zdesperowaną 
ludność w wielu miejscowościach do licznych ekscesów. W tej sytuacji wyłoniona Komisja Aprowi-
zacyjna Rady Gminnej w Makowie, w rozszerzonym składzie spisała artykuły żywnościowe i inne 
towary pierwszej potrzeby przechowywane przez Żydów, a następnie poleciła je sprzedawać lud-

1 Jerzy Mydlarz, Zarys dziejów Makowa podhalańskiego do 1914, „Rocznik Babiogórski” t.16, Kraków-Sucha 
Beskidzka-Zawoja 2015, s. 93-114; Jerzy Mydlarz, Maków w okresie Wielkiej Wojny i pierwszych lat niepodległości 
(1914-1923), „Rocznik Babiogórski” t.15, Kraków- Zawoja, 2014, s.29-48.

2 J. Mydlarz, Maków w okresie…, s. 44-47
3 Józef Hampel, Ziemia Makowska w Polsce niepodległej (1918-1939), [w:] Maków Podhalański.  

Sześć wieków Makowa Podhalańskiego, red. L. Mroczka, Kraków, 1978, s. 69-101.
4 Archiwum Parafii Maków Podhalański (dalej: APM), Kronika parafialna ks. J. Leji (do 1935 r.)
5 Jan Pawlik, Roman Wiciarz, Pozdrowienia z Makowa. Maków Podhalański na starej pocztowce i fotografii w latach 

1898-1958, Wadowice, 2006, s. 33.
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ności pod nadzorem. W myśl polecenia: „Jeżeli cukier, nafta i mydło było wojenne, to rozsprzedawać 
ludności za kartkami, jeżeli zaś zwykłe to pozostawić właścicielowi” 6. Kryzys żywnościowy stanowił 
problem nie tylko po zakończeniu działań wojennych. W 1920 roku pojawiła się sprawa rozdziału 
mąki pomiędzy ludność, „która w sposób zbiorowy i w groźnej postawie domagała się rozdziału mąki 7. 
Otóż w czasie zebrania Rady Gminnej ludność zajęła budynek Rady, a osoby nie mieszczące się 
wewnątrz uformowały się w tłum czekający na wynik obrad. Aby nie dopuścić do samowolnego 
zabrania mąki rada pod naciskiem uchwaliła, „że ze względu na brak urodzaju i żywności i z obawy aby 
szczupłe zapasy mąki nie zostały zabrane, a ludność skazana na głód, a ponadto obradując pod groźnym 
naciskiem zebranej ludności w budynku gminnym i na ulicy, uchwaliła rozdać między ludności zapasy 
mąki wg sporządzonego planu i zadanie to poleciła komisji aprowizacyjnej” 8. W ten sposób uniknięto 
rabunkowego przejęcia mąki, a otrzymali ją najbardziej potrzebujący wg listy. 

Trudna sytuacja aprowizacyjna końcowych lat wojny i pierwszych lat niepodległości spowodo-
wała chroniczne niedożywienie mieszkańców Makowa, co skutkowało osłabieniem, zmniejszoną 
odpornością zwłaszcza osób starszych, a w konsekwencji większą podatnością na różnego rodzaju 
choroby.

Śmiertelne żniwo zbierała gruźlica, osłabienie (marasmus), czy zapalenie płuc. Do tych trapią-
cych ludność chorób jesienią 1918 roku dołączyła grypa hiszpanka. Na skutek wspomnianych cho-
rób w samym Makowie w 1918 roku zmarło 95 osób, z tego na hiszpankę 13. W tym samym roku 
w związek małżeński wstąpiło 19 par 9, a na świat, w Makowie przyszło jedynie 60 dzieci 10, co 
w statystycznym ujęciu daje ujemny przyrost naturalny. W następnym roku wg kroniki w całej para-
fii, na hiszpankę zmarło około 80 osób 11, z czego w samym Makowie 3. Sporadycznie występował 
tyfus plamisty. W Makowie tego roku odnotowano 94 zgonów, 83 narodziny i 37 ślubów 12. W 1920 
roku sytuacja uległa poprawie - zgonów było tylko 76 (w tym 1 „hiszpanka”), urodzeń 89, ślubów 
24 13. Pomimo niesprzyjających warunków życiowych następował dynamiczny przyrost naturalny 14, 
który w kolejnych latach wyniósł: 1921 – 93 urodzeń, w 1922 – 99, 1923 – 100, 1924 – 101, 1925 
– 13915. Liczba ślubów w analogicznym okresie kształtowała się następująco: 1921 – 22, 1922 – 30, 
1923 – 31, 1924 – 24, 1925 – 45. Liczba zgonów utrzymywała się mniej więcej na jednakowym 
poziomie16. Wysoki przyrost urodzeń i ślubów w latach 1923-1925 może wiązać się z faktem, iż 
w wiek prokreacyjny i dorosłość wkroczyły roczniki, które okres wojny z uwagi na swój młody wiek 
spędziły w domach. Pomimo trudnych warunków życie toczyło się nadal, a mieszkańcy żywo inte-
resowali się zachodzącymi przemianami politycznymi. Zakończyły się działania wojenne, w Warsza-
wie Józef Piłsudski objął władze, a w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna. Na szczeblu 
lokalnym Rada Gminna powołała milicję miejską, dla utrzymania porządku w okresie przejmowania 
władzy przez odrodzone państwo polskie. Miejscowe społeczeństwo jeszcze raz oddało swoich sy-
nów do wojska, tym razem na wojnę bolszewicką w 1920 roku17. Wraz z normalizacją sytuacji Rada 

6 Księga uchwał Rady Gminnej w Makowie za lata 1908-1933, Izba Regionalna im. E. Wacyka w Makowie 
Podhalańskim. Stosowano rozróżnienie towary wojenne i zwykłe. Towary wojenne to przede wszystkim artykuły 
przemysłowe przeznaczone do sprzedaży na kartki (zapałki, nafta, sól, mydło, cukier). Żaden Żyd nie odważył się 
zignorować polecenia, które groziło odebraniem koncesji na prowadzenie sklepu.  

7 Tamże.
8 Tamże.
9  APM, Liber Copulatorum (dalej: LC) - księgi ślubów za 1918 rok.
10 APM, Liber Mortuorum (dalej: LM) - księgi zmarłych i Liber Natorum (dalej: LN) księgi urodzeń za 1918 rok.
11 APM, Kronika…
12 APM, LN i LC, za 1919 rok, APM, Kronika….
13 Tamże, za 1920 rok.
14 Tamże, za poszczególne lata.
15 Tamże.
16 Tamże.
17 Procesy i wydarzenia te zostały już opisane w artykule J .Mydlarza Maków w okresie Wielkiej Wojny  

i pierwszych lat niepodległości..., .s. 44-47.

Gminna rozpoczęła, zwieńczone sukcesem, kontynuowanie starań o utworzenie powiatu makow-
skiego 18. W dniu 20 marca 1924 roku „po nabożeństwie wojewoda Kowalikowski, otworzył Starostwo 
Makowskie, a pierwszy starosta Władysław Zaremba rozpoczął urzędowanie w budynku gminnym” 19 .

Funkcję jego zastępcy objął Józef Bieniasz, który później został starostą, a z kolei Leon Pola-
nowski jego zastępcą 20. Starosta Bieniasz sprawował swoją funkcję, aż do rozwiązania starostwa 21. 
Fakt utworzenia powiatu mógł w istotny sposób zaważyć na losach miasteczka i okolicznych wsi, 
gdyby nie kilka niesprzyjających okoliczności, które przeszkodziły w przekształceniu się Makowa 
w centrum życia gospodarczego i administracyjnego. Jedną z tych okoliczności był brak funkcjono-
wania przez pierwszych sześć lat, od chwili utworzenia starostwa właściwego samorządu powia-
towego. Władze samorządowe zostały powołane dopiero po wyborach w 1929 roku, a działalność 
rozpoczęły dopiero od 1 kwietnia 1930 roku. Maków nie zdążył nawet okrzepnąć jako niekwestio-
nowany ośrodek życia gospodarczego i administracyjnego. Ponadto sąsiednie miasta Sucha i Jor-
danów ze względów ambicjonalnych podważały pozycję Makowa 22. Powiat makowski przetrwał do 
kwietnia 1932 roku, kiedy to ostatecznie został zlikwidowany 23. Oprócz zajmowania się kwestiami 
związanymi utworzeniem Starostwa Makowskiego, Rada Gminna troszczyła się o bieżące sprawy, 
snując ambitne plany. Zaliczyć do nich należy plan budowy drogi z Makowa przez Makowską Górę 
do Budzowa, a stamtąd dalej do Kalwarii. Pomimo zmian jakie Starostwo w Myślenicach wprowa-
dziło w plan przebiegu drogi przez Żarnówkę, aż do Myślenic, miejscowa rada nie zrezygnowała ze 
swoich zamierzeń budowy drogi przez Budzów 24. Uchwałą z 1 października 1924 roku wspomnia-
nej rady ustalono urzędowe nazwy ulic, z których niektóre przetrwały do dziś 25. 

Prowadzono dalszą rozbudowę wodociągów, rozpoczęto elektryfikację miasta. W 1925 roku 
Rada Gminy wyraziła zgodę na pobór prądu z Dóbr Sucha. W 1927 roku specjalny Komitet rozpo-
czął pertraktację z Firmą Młyn Parowy w sprawie dostarczania elektryczności dla miasteczka. Osta-
tecznie we wrześniu 1932 roku podpisano przez pełnomocnika Tadeusza Kozianę umowę z Janem 
i Rozalią Han z Ameryki na zaopatrywanie miasteczka w prąd przez 20 kolejnych lat  26. W 1922 roku 
przyznano Maurycemu Brullowi z Zawoi koncesję na utrzymanie ruchu automobilami ciężarowymi 
na trasie Maków – Zawoja oraz Karolowi Kosmanowi na wprowadzenie ruchu automobilowego 
z Makowa do Zawoi, podczas sezonu letniego. W 1927 roku przyznano koncesję Władysławowi 
Chabirowi na autobus relacji Sucha – Maków – Zawoja. W dwa lata później wydzierżawiono firmie 
Nobel z Warszawy plac pod urządzenie stacji benzynowej w Makowie 27. Działania te, przyczyniły się 
do wzmożenia tradycyjnego już ruchu letniskowego i turystycznego w okolicach Makowa i Zawoi 28. 
Także w oświacie nastąpiły pozytywne zmiany. Ówczesna Krajowa Szkoła Hafciarska założona pod 
koniec XIX wieku, na mocy testamentu Marii Tarkowej z 1923 roku otrzymała na własność budynek 
w rynku, gdzie mogła kształcić miejscową i zamiejscową młodzież w sztuce haftu makowskiego. 

18 Szczegółowo na ten temat zob. J. Mydlarz, Podbabiogórze – Rys historyczno-administracyjny, „Rocznik Babiogórski” 
t. 14, Kraków-Zawoja, 2013, s. 21-23.

19 Księga uchwał
20 J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia... s. 34.
21 Księga uchwał....
22 J. Mydlarz, Podbabiogórze....
23 Tamże.
24 Księga uchwał…
25 Szerzej na ten temat zob.: J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia..., s. 34.
26 Tamże, s. 35.
27 Tamże, s. 35.
28 Jerzy Kapłon, Oddział Babiogórski Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 

1905-1950-zarys dziejów (1) ,„Rocznik Babiogórski”, t.13 ,Kraków-Zawoja, 2012, s. 28; Tradycje ruchu 
letniskowego i turystycznej zrodziły się z chwilą połączenia linią kolejową Makowa z Krakowem. 
Z inicjatywy znanego działacza turystycznego Hugo Zapałowicza utworzony został w Makowie w 1905 roku 
Oddział Babiogórski Towarzystwa Tatrzańskiego. Pierwszym prezesem został makowski lekarz dr Andrzej Karaś. 
Oddział ten w 1910 roku został przeniesiony do Żywca.
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Szkoła ta, zmieniając profile kształcenia i nazwy na przestrzeni ponad stu lat, przetrwała do dziś 29. 
Również miejscowe władze Zwierzchność i Rada Gminy podjęły uchwałę w sprawie budowy sied-
mioklasowej szkoły powszechnej. Na posiadanych ówcześnie przez Radę Gminy parcelach w latach 
1925-1929 wybudowano nową szkołę 30. Przystąpiono także do uporządkowania nazewnictwa ulic. 
Uchwałą z 1 października 1924 roku ustalono urzędowe nazwy ulic, z których kilka zachowało się do 
dziś 31. Jak już wspomniano w artykule dotyczącym zarysu dziejów Makowa, hr Maurycy Saint-Ge-
nois d’Anneaucourt, syn Filipa sprzedał w 1878 roku dominium makowskie arcyksięciu Albrechtowi 
Habsburgowi właścicielowi dóbr żywieckich 32. Następcą Albrechta został Karol Stefan Habsburg 33. 
Koniec I wojny światowej, w stosunku do Austrii zaowocował traktatem pokojowym w Saint-Ger-
main. Na mocy jego postanowień majątki Habsburgów przeszły na własność państwa polskiego. 
Powołany został Przymusowy Zarząd Państwowy Dóbr Żywieckich. Po okresie sporów i dyskusji 
w dniu 28 lipca 1924 roku, zarząd ten został zniesiony, a posiadłości zwrócono arcyksięciu Karolowi 
Stefanowi 34. W 1925 roku wspomniany arcyksiążę przystąpił do sprzedaży swoich dóbr w dzielni-
cy Makowa zwanej Hamernią, pod mające powstać w tym miejscu osiedle urzędnicze. W umowie 
kupna-sprzedaży zastrzeżono, że kupujący musi zbudować dom w okresie 3 lat 35. Wśród kupujących 
znalazł się ówczesny naczelnik miejscowego sądu dr Benedykt Kasprzyk. Zakupiwszy obszerny te-
ren, wybudował na północnym zboczu Makowskiej Góry okazałą murowaną willę. Na pierwszym 
poziomie domu znajdowała się kuchnia i obszerna jadalnia, a na piętrze lub parterze i piętrze licząc 
od poziomu ulicy Sienkiewicza pomieszczenia mieszkalne. W budynku mogło pomieścić się kilkana-
ście osób. Willę otaczały 2 mury oporowe i sporej wielkości ogród 36. Z willi schody prowadziły na 
drogę (obecnie ul. Kościuszki), gdzie niedaleko po drugiej stronie znajdował się budynek, mieszczący 
Sąd Grodzki, więzienie i biuro podatkowe 37. Podobna do omawianego budynku była willa „Marysin”, 
usytuowana w zachodniej części miasteczka, również na południowym stoku Makowskiej Góry. Bu-
dynek ten był także murowany i zwieńczony dwoma wieżyczkami. Budynek otoczony był ogrodem, 
a wiodła do niego droga pod górę. Podobnie jak poprzednia willa mógł pomieścić kilkanaście osób. 
W latach 30-tych XX wieku stanowił własność państwa Lenartowiczów 38. Oprócz opisanych dwóch 
wilii w miasteczku zaczęło przybywać budynków, tak drewnianych, jak i murowanych, które mogły 
służyć letnikom za miejsca zakwaterowania na czas letniska w Makowie 39. 

Bilans pierwszego 10-lecia Polski odrodzonej był w Makowie zdecydowanie dodatni.
Maków zamieszkiwało w tym czasie 3226 mieszkańców. Mieściło się tutaj starostwo, Komenda 

Powiatowa Policji Państwowej, Urząd Skarbowy, Urząd Ewidencji Katastru, Inspektorat szkolny, ma-
gistrat, a ponadto kościół katolicki, synagoga, Państwowa Szkoła Hafciarska, Stowarzyszenie Ręko-
dzielników i Stowarzyszenie Kupców. Co 2 tygodnie, w czwartki odbywały się targi bydlęce. W mia-

29 Obecnie szkoła ta funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół im. Św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim.  
Szerzej o szkole: J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia..., s. 62. 

30 J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia...s. 59. Autorzy tu również opisują szeroko historię szkoły powszechnej.
31 Tamże s. 34. 
32 J. Mydlarz, Zarys…, s. 107.
33 A. Siemionow, Ziemia Wadowicka. Monografia turystyczno-krajoznawcza ,Wadowice, 1984, s.157-158.
34 J. Hampel, Ziemia…, s. 71.
35 Zbiory J. Mydlarza (dalej: zb. J. M.) – dokumenty rodzinne.
36 Obok willi były 2 mury oporowe stabilizujące teren. Ogląd z autopsji. Willę B. Kasprzyka i willę „Marysin” 

opisano tak dokładnie ze względu na ponurą rolę, jaka odegrały w dziejach Makowa Podhalańskiego w okresie 
okupacji hitlerowskiej.

37 Zb. J. M., wspomnienia Anieli Mydlarz z d. Kapery z 1978 r., która mieszkała w domu przy tej samej drodze. 
Droga ta w XIX wieku była górną drogą prowadząca do Huty „Maurycy”, a w XX wieku, otrzymała nazwę ulicy 
Henryka Sienkiewicza.

38 J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia..., s. 93 i s. 88-89. 
39 Szerzej na ten temat: Opis willi znajduje się w opracowaniu J. Pawlika i R. Wiciarza, Pozdrowienia…, s. 87-95.

steczku było 5 tartaków, w tym tartak arcyksiążęcy Habsburgów działający od początku XX wieku 40. 
W Makowie tradycyjnie zajmowano się handlem drewnem. Ponadto w miasteczku działało 4 lekarzy 
medycyny, 1 lekarz weterynarii, 3 adwokatów. Funkcjonowały 4 piekarnie, młyn, 4 rzeźników, 2 ce-
gielnie, notariusz, apteka, 7 szewców, 6 restauracji, 4 krawców, 7 hafciarni, 4 stolarzy, 5 kowali, 
2 murarzy i ślusarz. Dodatkowo w rękach żydowskich było 35 sklepów różnych branż. Funkcjono-
wały dwie kooperatywy – „Gazda” Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa i Składnica Kółek Rolniczych 
oraz 2 kasy pożyczkowe: Kasa Stefczyka i Stowarzyszenie Pożyczkowe „Wzajemna Pomoc” 41. Z my-
ślą o letnikach przygotowano plażę nad Skawą42. Kontynuując tradycje sprzed I wojny światowej 
w Makowie działały organizacje paramilitarne, takie jak Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
– Gniazdo Maków oraz Związek Strzelecki „Strzelec”. Sekcja narciarska „Sokół” oprócz prowadzenia 
we własnej sokolni obowiązujących każdego sokoła ćwiczeń gimnastycznych, była współorganizato-
rem w dniach 2-25 stycznia 1931 roku mistrzostw narciarskich Sokolstwa Polskiego, w których brało 
udział 81 zawodników z całego kraju 43. Natomiast „Strzelec” tradycyjnie w dniu imienin marszałka 
Józefa Piłsudskiego (19 marca) organizował bieg na trasie Maków – Sucha 44. 

Obraz życia międzywojennego Makowa byłby niepełny, gdyby nie wspomnieć o miejscowej 
Straży Pożarnej, która w 1932 roku obchodziła jubileusz 50-lecia. Pomimo skromnego wyposaże-
nia, straż była zdolna do udziału w każdej akcji w obronie życia i mienia mieszkańców 45. Przyto-
czone dane wskazują, iż Maków stał się lokalnym centrum, gdzie swoje potrzeby mogli zaspakajać 
tak miejscowi, jak i przyjezdni, w tym letnicy i turyści. Ta dobra passa została przerwana przez 
ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny 1929 roku, który dotknął również państwo polskie, a także na 
długo zagościł w Makowie. Spowodował on ogólne zubożenie społeczeństwa, zmniejszenie obro-
tów handlowych i wzrost bezrobocia. W latach 30- tych XX wieku doszło także do szeregu sytuacji 
o negatywnym oddziaływaniu lokalnym. Jednym z nich była likwidacja powiatu makowskiego, która 
ostatecznie nastąpiła w kwietniu 1932 roku. Po likwidacji powiatu makowskiego Sucha i okoli-
ce powróciły do powiatu żywieckiego, Makowszczyzna zaś wraz ze Skawicą i Zawoją znalazły się 
w powiecie wadowickim, a ziemia jordanowska ponownie w powiecie myślenickim 46. Także „ciężkie 
stosunki wewnętrzne między Zwierzchnością a Radą”, przyczyniły się do rozwiązania przez wojewodę 
krakowskiego reskryptem z dnia 12 grudnia 1932 roku Zarządu i Rady Miejskiej Makowa. W miej-
sce rozwiązanych jednostek wojewoda powołał Tymczasowy Zarząd Miejski, ustanawiając 15 grud-
nia 1932 roku Komisarza Rządowego w osobie płk Mariana Kijowskiego 47. Niekorzystnym zjawi-
skiem była też powódź z dnia 28 sierpnia 1934 roku. Na skutek długotrwałych opadów wylał Księży 
Potok oraz rzeka Skawa, zalany został rynek i ulice, zniszczone drogi i mosty do poszczególnych 
miejscowości, w tym infrastruktura letniskowa wraz z wspomnianą plażą miejską 48. Wszystko to 
spowodowało zmniejszony napływ ludzi do miasteczka, co odbiło się niekorzystnie na miejscowym 
handlu i przyczyniło do jeszcze większego zubożenia miejscowego społeczeństwa.

Jedyną rządową inwestycją była budowa nowego betonowego mostu na Skawie, przez któ-
ry prowadziła droga w kierunku Nowego Sącza i Zakopanego. Most ten ukończono i poświęcono 
17 października 1937 roku 49. Inną inwestycją, jaka powstała w Makowie, z uwagi na korzystny 
klimat, był Dom Rodziny Kolejowej Warszawskiej Dyrekcji Kolei. Dom wybudowano w I poł. lat 30-

40 Tamże, s. 103.
41 Tamże, s. 36. Autorzy podają dane za Księgą Adresową Polski z 1929 roku.
42 APM, Kronika…
43 Szerzej na ten temat: J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia..., s. 69.
44 Tamże, s.70. Brak źródeł nie pozwala prześledzić działalności tych organizacji w okresie międzywojennym.
45 Tamże, s.76.
46 J. Mydlarz, Podbabiogórze..., s. 25-26.
47 J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia..., s. 37.
48 Tamże s. 37; J. Mydlarz, Powódź na Ziemi Makowskiej jako zjawisko historyczne, „Rocznik Babiogórski”, t.12,  

Kraków-Zawoja, 2010, s. 61; APM, Kronika…
49 Tamże, s. 61.
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tych XX wieku, dzięki składkom kolejarzy z całej Polski, a zlokalizowano go na południowym zboczu 
Łysej Góry 50.

W Makowie kwitło życie polityczne. Różne partie miały tu swoje struktury terenowe jeszcze 
sprzed I wojny światowej. Do najsilniejszych należało Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” związane 
z Wincentym Witosem, który kilkakrotnie odwiedził Maków. Najbardziej znana jest jego wizyta 
21 grudnia 1924 roku, kiedy to osobiście odebrał Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Makowa 51. 
Kolejna wizyta miała miejsce 28 sierpnia 1931 roku, kiedy to Witos spotkał się z prezesem Zarządu 
Powiatowego Wincentym Zajdą, w celu omówienia spraw organizacyjnych stronnictwa52. Dwa lata 
później, 4 czerwca w atmosferze walk politycznych Wincenty Witos uczestniczył w zjeździe Stron-
nictwa Ludowego „na kamieńcu” nad Skawą 53. 

Inną znaną postacią w ówczesnej Polsce był gen. Józef Haller. Odwiedził on Maków dwukrotnie. 
Pierwsza wizyta miała miejsce w 1919 roku, a druga – bardziej uroczysta – 12 września 1932 roku, 
przy niechętnym nastawieniu władz sanacyjnych 54. Wtedy to pierwsze kroki gen. J. Haller skierował 
do makowskiego kościoła, a następnie na wiec na „kamieńcu” nad Skawą 55. Makowskie władze brały 
również udział w stopniowym, państwowym wzroście kultu Józefa Piłsudskiego, mając w pamięci 
wizytę komendanta legionów w Makowie w 1914 roku 56. W 1926 roku Powiatowy Komitet Wycho-
wania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego wystąpił do władz makowskich z prośbą „o podjecie 
akcji budowy tablicy pamiątkowej ku czci pobytu w 1914 r. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Makowie” 57. 
Kilka lat później, 19 marca 1931 roku specjalne posiedzenie w dniu imienin marszałka Józefa Piłsud-
skiego nadało mu tytuł Honorowego Obywatela miasta Makowa i zwróciło się prośbą o przyjęcie 
tej godności 58. W październiku 1933 roku Rada Przyboczna Tymczasowego Zarządu Miejskiego wy-
znaczyła na rynku miejsce budowy pomnika J. Piłsudskiego 59. Obelisk z popiersiem J. Piłsudskiego 
wybudowano i poświęcono w listopadzie 1936 roku. Z nieznanych przyczyn stanął on w zupełnie 
innym miejscu, a mianowicie przy Domu Wypoczynkowym Rodziny Kolejowej 60. 

W nurt działań propaństwowych wpisywała się uchwała z 27 stycznia 1934 roku Rady Przy-
bocznej Tymczasowego Zarządu Miasta Maków Podhalański, w sprawie uczczenia uchwalenia przez 
sejm nowej ustawy konstytucyjnej z dn. 26 stycznia 1934 roku. 

W uchwale można przeczytać: „…by obecnej Aleji Kasztanowej po wieczne czasy nadać nazwę 
„Aleji Konstytucji 26 stycznia” 61. W protokole z tego wydarzenia po raz pierwszy pojawiło się okre-
ślenie Maków Podhalański, choć Maków od kilku lat nosił już taką oficjalna nazwę. Po długich 
eksperymentach z określeniem Makowa, w celu odróżnienia go od innych miejscowości w Polsce 
o takiej samej nazwie, Maków przez określenia Małopolski, Krakowski, Podgórski stał się oficjalnie 
16 października 1930 roku Makowem Podhalańskim 62. 

50 J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia..., s. 79; Księga uchwał...
51 Tamże, s. 126. APM, Kronika...
52 Życie polityczne i społeczne zostało omawiane w rozdziale J. Hampla, Ziemia..., s. 81-101.
53 APM, Kronika... 
54 Tamże. Aby nie dopuścić do spotkania się gen. J. Hallera z mieszkańcami regionu uszkodzono mosty wiodące 

do Grzechyni i Białki, aby wozy nie mogły przejechać.
55 APM, Kronika…; J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia..., s. 126 . W tym czasie każdy wiec musiał się odbywać 

za zezwoleniem starosty. 
56 J. Mydlarz, Maków w okresie..., s. 36.
57 Księga uchwał…
58 Tamże.
59 Tamże.
60 J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia..., s. 126.
61 Księga uchwał... W dniu 26 stycznia 1934 Sejm uchwalił nowa konstytucje Polski. W dniu 23 marca 1935 r. 

zatwierdził ją Senat, a 23 kwietnia 1935 r. podpisał ówczesny prezydent Mościcki. W historii ustawa ta znana 
jest jako konstytucja kwietniowa.

62 Monitor Polski nr 249 poz.338. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16.X 1930 r w sprawie zmiany 
nazwy miasta Maków, w powiecie makowskim, województwo krakowskie :”Niniejszym zmieniam nazwę 
miasta Maków, w powiecie makowskim, województwo krakowskie na Maków Podhalański. Minister Spraw 
Wewnętrznych. Sławoj Składkowski”

W 1935 roku zmarły dwie bardzo zasłużone dla Makowa osoby: ks. prał Józef Leja-od 1906 
proboszcz makowski i Jan Lankau - znany aptekarz, który przez ponad 40 lat był właścicielem apte-
ki63. Te smutne wydarzenia niejako symbolicznie zakończyły dzieje dawnego Makowa.

W ostatnie 5-lecie Polski odrodzonej Maków Podhalański wkroczył jako miasteczko w dalszym 
ciągu nękane nie tylko kryzysem ekonomicznym, ale i strachem przed wzrastającym zagrożeniem 
ze strony hitlerowskich Niemiec.

Z dziejów parafii

Nie sposób oddzielić dziejów miasteczka od dziejów parafii, były one bowiem integralnie ze sobą 
związane. Jedynie dla lepszej narracji i zaakcentowania pewnych wydarzeń przedstawiono je w ni-
niejszym artykule osobno.

Tak jak w opisywanym okresie I wojny światowej tak i w pierwszych lat niepodległości 64, na 
plebani od 1914 do 1920 roku z przerwami stacjonowało wojsko, przez co dzieje plebani ściśle 
łączyły się z dziejami miasteczka.

Wydarzenia w parafii przedstawiono w formie kalendarium, podążając w ten sposób za kościel-
nym kronikarzem. 

Maria Ledóchowska w 1920 roku zamieszkała wraz córkami w Makowie, po tym jak bolszewicy 
zamordowali jej męża Leona. W tym samym roku po powrocie z Ameryki Ks. Paweł Guzik nabył 
dom, w którym zamieszkał, a który po swojej śmierci przeznaczył na ochronkę dla sierot z Makowa. 
Również w 1920 roku poświęcony został cmentarz w Makowie, wydzielony z pola plebańskiego 
(obecnie tzw. nowy cmentarz).

17 września 1921 roku budynek plebani opuściło wojsko.
W maju 1922 roku stara piwnica i lodownia przy plebani zawaliły się. Nowe, wykonane z ce-

mentu ufundował ks. J. Leja. 
W 1923 roku miała miejsce wizytacja kanoniczna. 
Rok później obraz Najświętszej Panny Marii w wielkim ołtarzu został przywrócony do pierwot-

nego stanu 65.
 W 1926 roku poświęcono dzwon, ważący 30 kg, który zajął miejsce dzwonu zarekwirowanego 

w czasie wojny w 1778 roku. Nowy dzwon odlano dzięki funduszom zebranym przez parafian ma-
kowskich przebywających w Ameryce. 

W tym samym roku przywieziono do kościoła 4 nowe okna. Ponadto miały miejsce misje pro-
wadzone przez księży redemptorystów.

W dniu 24 kwietnia 1927 roku przybył do Makowa z Krakowa ks. Ferdynand Machay z zamia-
rem założenia Ligi Katolickiej.

Natomiast 3 października tego samego roku w bocznym ołtarzu makowskiego kościoła został 
umieszczony i poświęcony obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus, namalowany przez Józefa Stopę 
z Makowa.

1928 rok przyniósł wielkie upały - 16 lipca o godz.14 w słońcu odnotowano 46 stopni oraz brak 
deszczu od 24 czerwca do 24 lipca. 

Rok 1929 był czasem nowych inwestycji i odnowy plebani. W sierpniu umieszczono stacje 
drogi krzyżowej koło kościoła odnowionego. Dach kościoła pokryto dachówką, obrazy stacyjne 
w kościele wyczyszczono, a plebanię obielono wapnem.

63 J. Mydlarz, Zarys..., s. 111; APM, LM Jan Lankau zm.1.01.1935 akt.1; internet parafia makowska 
(dostęp 23.03.2016) historia-proboszczowie w parafii – ks. J. Leja.

64 J. Mydlarz, Maków w okresie.., s. 36-46.
65 APM, Kronika...; J. Mydlarz, Matka Boża Makowska, „Rocznik Babiogórski,” t. 14, 2013, s.74. Nie przeczy to 

opisanej wersji odnowy obrazu przez Antoniego Stopę w 1920 roku. Być może wymagał jeszcze poprawek. Kto 
przywrócił obraz do pierwotnego stanu, o tym kronikarz nie pisze. Być może jakieś prace malarskie wykonywał 
malarz Józef Stopa, krewny Antoniego. Antoni Stopa zmarł 13.02.1922; zob. APM, LM t. IV ,s.169, akt 13.
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W dniu 1 kwietnia 1930 roku poświęcono lokal dla Tymczasowej Rady Powiatowej. W latach 
1929-1930 Jan Lankau – aptekarz zbudował bramę na nowy cmentarz, której koszt (3000 złotych) 
pokrył z własnych funduszy.

18 czerwca w 1932 roku poświęcono dzwon, przelany ze starego pękniętego. 
W dniu 16 lutego 1933 roku na zebraniu w Makowie zawiązał się oddział Związku Katolickiego 

Kobiet Polek. W tym też samym roku odbył się wspomniany zjazd ludowców z udziałem W. Witosa.
Na organizowany w 1933 roku w Krakowie Dzień Eucharystyczny z parafii udały się piechotą, 

furmankami, koleją – 74 osoby – dzieci i dorośli. Wzięli oni udział w adoracji Najświętszego Sakra-
mentu.

Od 23 sierpnia do 7 września 1933 roku miały miejsce manewry wojskowe w okolicy Makowa. Na 
plebani mieszkało 10 oficerów z Nowego Sącza, a w stodole stacjonowało 26 żołnierzy wraz z końmi.

Po śmierci ks. prałata Leji probostwo w Makowie w 1935 roku objął ks. prałat Adam Górkie-
wicz. Pod nowym patronatem miejscowy Komitet Kościelny wymalował plebanię, wprowadził in-
stalację elektryczną i telefon. Postawiono też nowy budynek gospodarczy i stajnie dla bydła i koni, 
całość inwestycji wyniosła 5000 zł.

27 października tego samego roku, w święto Chrystusa Króla poświęcony został, ufundowany 
przez Akcję Katolicką krzyż jubileuszowy, z okazji 1900 lat od Męki Pańskiej. W maju poświęcono 
Krzyż u Garnców oraz figurę Matki Bożej w Białce. Podciągnięto również nowy wodociąg do po-
dwórka, stajni i plebani, urządzając łazienkę na piętrze. W 1936 roku wybrukowano drogę przy ple-
banii, położono nowy chodnik, a w ogrodzie posadzono 80 drzewek owocowych. Wiosną cmentarz 
obsadzono sadzonkami świerkowymi, a jesienią otoczono go nowymi płotami. Odnowiono bramę 
wschodnią na cmentarzu. W maju plebanię odwiedził kolator arcyksiążę Leon Habsburg, zaś w sierp-
niu ks. metropolita Adam Sapieha, który przyszedł pieszo z Bieńkówki przez Makowską Górę.

W kościele urządzono ołtarz Serca Pana Jezusa. Rok 1936 obfitował w powstawanie towa-
rzystw o proweniencji katolickiej.

W styczniu 1936 roku założono Katolickie Stowarzyszenie Mężów - zapisało się do niego 100 
mężczyzn. Prezesem został były starosta dr Józef Bieniasz, 8 grudnia powstało Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Żeńskiej w Juszczynie, a 20 grudnia tegoż roku Polska Akcja Katolicka obchodziła 
25 lecie biskupstwa ks. abp. A. Sapiehy.

W tym czasie zrodziła się idea założenia katolickiego domu parafialnego. Postanowiono zaku-
pić starą szkołę w rynku lub wystawić nowy budynek.

Wiosną 1937 roku w Juszczynie powstało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej.
6 sierpnia tego roku poświęcono sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej 

w Białce, a 4 sierpnia PAK (Polska Akcja Katolicka) urządziła festyn, podczas którego zbierano datki 
na kościół.

W lipcu 1937 roku do Makowa sprowadziły się siostry Serafitki. Zakupiły dom Jana Harynka 
i miały się zająć kościołem, prowadzeniem ochronki, szwalnią i ambulatorium dla chorych.

Józef Stopa ukończył malowanie kościoła temperą. Przystąpiono do odnowy bardzo zniszczo-
nych ołtarzy i naprawy organów, poprowadzono instalację elektryczną do Wielkiego Ołtarza. 

Siostry Serafitki rozpoczęły prowadzenie ochronki w pomieszczeniach budynku sądowego.
Stowarzyszenie Kobiet Katolickich prowadzone przez p. Dutkiewiczową odnowiło złotem za-

kładaną na komżę przez kapłana kapę.
W 1938 roku prowadzono dalsze prace remontowe - rynny i odnowienie zakrystii.
Władze miejskie poszerzyły ulice z rynku do kościoła. Ksiądz odstąpił część ogrodu i dostarczył 

kamienie (dzisiejszy mur przy ogrodzie, na którym widnieje data rozpoczęcia prac – 1937).
15 sierpnia, w dwa kolejne lata 1938 i 1939, w rocznicę cudu nad Wisłą i z okazji Dnia Żołnierza 

w makowskim kościele odprawiono nabożeństwa z udziałem wojska i muzyki wojskowej66.

66 APM, Kronika... Dzieje parafii przedstawiono wiernie na podstawie kroniki parafialnej.. 

Ostatnie lata pokoju

Narastające zagrożenie końca lat 30-tych aktywizowało różne organizacje, szczególnie te o charak-
terze patriotyczno-obronnym. Administracja rządowa i kościół wspólnie zorganizowały uroczysto-
ści patriotyczne. Okazją ku temu stał się Dzień Żołnierza dla uczczenia zwycięstwa nad bolszewi-
kami w 1920 r.

W dniu 14 sierpnia 1938 roku w „godzinach wieczornych zebrały wszystkie organizacje społeczne 
z terenu miasta na rynku przed budynkiem starej szkoły gdzie odbył się capstrzyk i apel poległych w wal-
kach o niepodległość, zaś na wzgórzach odbyło się palenie ognisk, przy licznym udziale miejscowego 
społeczeństwa.

W dniu 15 sierpnia br o godzinie 9 rano odbyła się w kościele parafialnym uroczysta msza św., w cza-
sie której wygłoszone zostało przez ks. dziekana Adama Górkiewicza okolicznościowe kazanie na temat 
zwycięstwa nad bolszewikami w 1920 r, na którym to nabożeństwie obecni byli przedstawiciele władz, 
urzędów, jak również organizacje społeczne wzięły udział w zwartych szeregach, tudzież miejscowe spo-
łeczeństwo. Po nabożeństwie organizacje społeczne udały się do swych świetlic, gdzie wygłaszane były 
aktualne pogadanki” 67.

Z okazji święta 11 listopada Zarząd Miejski w Makowie Podhalańskim zaprosił kilka dni wcze-
śniej wszystkie organizacje społeczne i instytucje, na posiedzenie w sprawie ustalenia programu 
obchodów wspomnianych uroczystości. W programie znalazło się nabożeństwo w kościele para-
fialnym oraz pochód do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – "przed reprezentantami władz miej-
scowych zgrupowanych na schodkach przed budynkiem Zarządu Miejskiego. A następnie uroczysta aka-
demia. W programie akademii: odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienie okolicznościowe wygło-
szone przez pana Mariana Piotrowskiego, deklamacja K.S.M.M, inscenizacja uczennic Państwowej Szkoły 
Zawodowej Żeńskiej, odśpiewanie Boże Coś Polskę po czem nastąpi rozwiązanie akademii” 68.

Nadszedł rok 1939. Nastało piękne i upalne lato. Na wakacje powróciła młodzież ucząca się 
poza miejscem zamieszkania. Przyjechali letnicy. Było gwarno i wesoło69, podobnie jak latem 1914 
roku. Beztroski nastrój mącił jednak widok żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy z nasta-
niem wakacji wprowadzili się do pustej szkoły i wzięli udział we wspominanych dorocznych uroczy-
stościach 15 sierpnia.

W dniach od 17 lipca do 18 sierpnia 1939 roku miejscowe Koło Polskiego Czerwonego Krzyża 
zorganizowało „kurs ratownictwa sanitarnego w obronie przeciwlotniczej i przeciwgazowej dla patrolo-
wych i ratowników sekcji ratowniczo-gaśniczych” 70, zakończony egzaminem i rozdaniem świadectw 
ukończenia kursu 71. Natomiast 25 sierpnia 1939 roku mężczyzn, którzy nie otrzymali kart mobili-
zacyjnych oraz młodzież powyżej 16 roku życia wezwano do magistratu, w celu wcielenia do służ-
by dla ochrony ważnych obiektów publicznych 72. Jednym z pozornie nieszkodliwych działań było 
uruchomienie w Makowie fabryczki ziół Niciejewicza vel Kamionka, która miała być kamuflażem 
dla penetracji środowiska makowskiego w celu sporządzenie spisów Żydów oraz osób zaangażo-
wanych w działalność patriotyczną 73. W ramach wojskowych przygotowań obronnych sformowano 
w Makowie 28 sierpnia 1939 roku specjalne kompanie forteczne, w skład których weszła grupa 

67 Archiwum Państwowe w Katowicach – Oddział w Bielsku-Białej – Akta b. archiwum żywieckiego  
(dalej: AP Kat-BB-Ż) MM 18,Sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Makowie Podhalańskim  
dla Starosty Wadowickiego z 16 sierpnia 1938 r.

68 AP Kat-BB-Ż, MM 18, Program obchodów z 8 listopada 1938 roku.
69 J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia..., s. 39.
70 Zb. J.M., świadectwo ukończenia kursu Anieli Kaperówny. 
71 Tamże.
72 J. Pawlik, R. Wiciarz, Pozdrowienia..., s. 39.
73 Zb. J.M, relacja Anieli Mydlarz z d. Kapera (Kaperówna).
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przeszkolonych żołnierzy Korpusu Obrony Pogranicza. Wcześniej budowali oni umocnienia w rejo-
nie granicy ze Słowacją m.in. na odcinku Sokolica – Przełęcz Krowiarki (okopy, zasieki ze ściętych 
drzew). W miarę postępu prac przygotowawczych, jak i uzyskiwania danych o nieprzyjacielu, głów-
na linia obrony skrzydła beskidzko-podtatrzańskiego wyznaczona została na linii Węgierska Górka 
– Korbielów – Wysoka – Chabówka.

Odcinek Jordanów – Chabówka miał za zadanie uniemożliwić przejście nieprzyjacielskim od-
działom z doliny nowotarskiej w kierunku Jordanowa oraz Suchej i Makowa Podhalańskiego oraz 
Osielca przez Babią Górę i Zawoję 74. 

31 sierpień 1939 roku kończy okres przedwojenny Makowa Podhalańskiego, co pozwala na 
pewne podsumowanie osiągnięć miasteczka. 

Rok 1939 był rokiem dodatniego przyrostu naturalnego. Urodziło się 119 dzieci 75, a zmarło 
50 osób 76.

Maków Podhalański zajmował wówczas obszar 2.203 ha i w 1937 roku liczył 4600 mieszkań-
ców, co dawało zaludnienie rzędu 21 os. na km 77. W przemyśle i rzemiośle zatrudnionych było 5% 
ludności, w handlu kolejnych 5%, w rolnictwie aż 80%, a w innych zawodach (administracja publicz-
na, służba domowa, itp.) 10%.

Długość dróg w metrach bieżących wynosiła ogółem 2700, w tym tzw. szosowane 1200 oraz 
gruntowe 1500 m, natomiast długość chodników o gładkiej nawierzchni wyniosła 1500 m. Istnieją-
ce ciągi komunikacyjne wyposażone były też w 100 drewnianych mostów. 

Oświata opierała się na: 
a) szkolnictwie powszechno-publicznym: w budynkach własnych: 3 szkoły, 701 uczniów, 10 na-

uczycieli, 15 sal szkolnych, 18 pieców,
b) szkolnictwie zawodowym: Państwowa Szkoła Zawodowa Żeńska – 52 uczennic,
c) szkolnictwie dokształcającym: szkoła wieczorowa – 18 uczniów.

W Makowie działała Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej, gromadząca 2500 tomów, z któ-
rej korzystało 120 czytelników.

Służba zdrowia opierała się na pracy 2 lekarzy, 1 dentysty i 1 położnej. W kwestiach weteryna-
ryjnych pomocą służył 1 lekarz.

Organizacje życia społeczno-politycznego:
Straż Pożarna 130 członków, Związek Strzelecki – 80, Liga Morska i Kolonialna – 88, Liga Obro-

ny Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (LOPP) – 60, Towarzystwo Szkoły Ludowej – 120, Związek 
Rezerwistów – 50, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej - 30, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży Żeńskiej – 25, Katolickie Stowarzyszenie Kobiet – 80, Katolickie Stowarzyszenie Mężów 
– 125 78.

Obraz Makowa międzywojennego nie byłby pełen, gdyby nie wymienić osób, które w tym cza-
sie pełniły określone funkcje i wpisały się w historię miasteczka. Byli to: Zuzanna Biedrawa - człon-
kini zarządu Kasy „Wzajemna Pomoc”, Józef Brandt – prezes Związku Mężów Katolickich, Józefa 
Dutkiewiczowa – prezes Katolickiego Związku Kobiet, Józef Dziewid – naczelnik Stacji Kolejowej, 
mgr Józef Feill – naczelnik Sądu Grodzkiego, Gierałcówna (Gierałtówna? – podpis nieczytelny) – 
prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, inż. Giercuszkiewicz – naczelnik Urzędu 
Katastralnego, inż. Edward Gisman – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej i prezes Koła Emerytów, 
ks. dziekan Adam Górkiewicz, Stanisław Guzik-prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Mę-

74 J. Mydlarz, Podbabiogórze w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej, [w:] Kampania wrześniowa 1939 roku 
na Ziemi Jordanowskiej. Materiały z sympozjum naukowego, Jordanów 3 września 2003 r., red. Robert Kowalski, 
Jordanów-Nowy Targ, 2003, s. 136.

75 APM, LN, za 1939 r.
76 APM, LM, za 1939 r.
77 AP Kat-BB-Ż, MM. 18, Ogólne dane statystyczne.
78 Tamże. W statystyce starano się zachować oryginalną pisownie i układ.

skiej, Jan Harynek- burmistrz, Bolesław Hubicki – prezes Związku Legionistów, Józefa Kienówna 
– kierowniczka Państwowej Szkoły Zawodowej Żeńskiej, Roch Kosiński – kierownik Szkoły Po-
wszechnej III stopnia, ks. Władysław Kras, Maria Langowa – prezes Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet, Kazimierz Leśniak – naczelnik poczty, Stanisław Łabędź – prezes Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”, ks. Władysław Michalski – asystent Katolickich Stowarzyszeń, Józef Migas – wójt 
Gminy Zbiorowej Maków, Włodzimierz Nosalik – prezes Towarzystwa im. Moniuszki, Kazimierz 
Paszkowski – notariusz, Antoni Piaseczny – prezes Cechu Rzemieślniczego, kpt. Edward Skrętowicz 
– administrator Domu Wypoczynkowego Rodziny Kolejowej, Stanisław Stanaszek – wiceburmistrz, 
Józef Stanuch – z-ca komendanta posterunku Policji Państwowej, Tadeusz Szczybura – komendant 
Związku Strzeleckiego, Franciszek Tomasiczek – komendant posterunku Policji Państwowej, Antoni 
Woźny-prezes Stronnictwa Narodowego, ks mgr Adam Ziemba, dr Józef Żegleń – prezes Koła Pol-
skiego Czerwonego Krzyża oraz prezesi Akcji Katolickiej, Związku Inwalidów, Towarzystwa Szkoły 
Ludowej, Związku Rezerwistów i Ligi Morskiej i Kolonialnej (podpisy nieczytelne) 79. 

Tak długa lista nazwisk i instytucji świadczy o bogatym życiu społeczno-politycznym, kultural-
nym i religijnym mieszkańców Makowa w okresie II Rzeczypospolitej.

79 AP Kat-BB-Ż, sygn. MM .18. Dane osobowe ustalono na podstawie listy obecności zaproszonych osób z związku 
z przygotowaniem programu obchodu uroczystości Święta 11 listopada w 1938 roku. Podpis nieczytelny 
oznacza że nie udało się ustalić nazwiska, a brak podpisu to znaczy że osoba ta była nieobecna na zebraniu  
i brak o niej wiadomości z innych źródeł.
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Przyrodnicze, historyczne i społeczno-ekonomiczne 
czynniki kształtowania układów gruntowych na Ziemi 
Podbabiogórskiej na przykładzie Zawoi i Chyżnego
Prírodné, historické a sociálno-ekonomické faktory formovania 
územných systémov v oblasti pod Babou horou na príklade  
obcí Zawoja a Chyżne

Natural, Historical and Socio-Economic Factors Underlying Ground 
System Formation on the Podbabiogórze Land on the Example  
of Zawoja and Chyżne

STRESZCZENIE: Artykuł porusza zagadnienia kształtowania układów działek w dwóch wsiach pod Babią Górą – 
w Chyżnem i w Zawoi. Miejscowości te, pomimo, że są położone w górach powyżej 500 m n.p.m. i stosunkowo 
blisko siebie, odznaczają się odmiennymi warunkami środowiska przyrodniczego. Zawoja i Chyżne różnią się 
także historią, kulturą i kilkuwiekowymi tradycjami gospodarowania człowieka na niełatwych obszarach górskich. 
W tych odmiennych warunkach przyrodniczych, historycznych i społeczno-ekonomicznych wykształciły się 
w omawianych wsiach inne typy układów gruntowych. 
Autor w niniejszym artykule podejmuje próbę ukazania układów gruntowych w dwóch podbabiogórskich wsiach 
w kontekście ich tworzenia. Na przestrzenne rozmieszczenie systemu działek w analizowanych miejscowościach 
wpływało bowiem wiele różnorodnych czynników. Jedne z nich miały większe znaczenie, inne mniejsze, jednak 
wszystkie znalazły odzwierciedlenie we współczesnym kształcie i rozmieszczeniu parcel. Układy gruntów 
bowiem są nie tylko elementami krajobrazu podnóży Babiej Góry, ale też cząstką przestrzeni geograficznej 
warunkują wykorzystanie ziemi w szeroko rozumianej gospodarce człowieka. 

ZHRNUTIE: Článok sa zameriava na problematiku formovania územných systémov v dvoch dedinách pod Babou 
horou – v obci Chyżne a Zawoja. Tieto dediny sa napriek svojej polohe v horách vo výške viac ako 500 m. n. m. 
a relatívne blízkej vzájomnej vzdialenosti vyznačujú rozdielnymi prírodnými podmienkami. Zawoja a Chyżne sa tiež líšia 
v históriou, kultúrou a stáročnými tradíciami hospodárenia človeka v náročnom horskom prostredí. V týchto rôznych 
prírodných, historických a sociálno-ekonomických podmienkach sa v dedinách vyvinuli iné typy územných systémov. 
Autor sa v tomto článku sa snaží poukázať na územné systémy v dvoch dedinách pod Babou horou v kontexte 
ich vzniku. Na priestorové rozloženie systému pozemkov v analyzovaných lokalitách totiž vplývalo veľa rôznych 
faktorov. Niektoré z nich mali väčší význam než iné, ale všetky sa odrazili v súčasnom tvare a usporiadaní parciel. 
Územné systémy sú teda nielen prvkami krajiny na úpätí Babej hory, ale aj súčasťou geografického priestoru, 
ktorá podmienila využívanie pôdy v široko chápanej hospodárskej činnosti človeka. 

ABSTRACT: The article raises the issues of the plot system formation in two villages at the foot of Babia Góra, 
in Chyżne and Zawoja. Despite the fact that these two villages are located in the mountains more than 500 
metres above sea level and relatively near to each other, they are characterised by different conditions of natural 
environment. Zawoja and Chyżne also differ in their history, culture and centuries-old traditions of farming in 
difficult mountain areas. Different types of ground systems were formed in those different natural, historical and 
socio-economic conditions in the discussed villages. 
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In this article, the author makes an attempt to present the ground systems in two villages in Podbabiogórze 
in the context of their formation. Many various factors affected the spatial layout of the plot system in the 
analysed villages. Some of them were more important than others, but all of them were reflected in the modern 
shape and layout of the plots. The ground systems do not only constitute elements of the landscape at the foot 
of Babia Góra, but also part of the geographical space conditioning the use of land in the broadly understood 
land management by man. 

SŁOWA KLUCZOWE: układy gruntów, kształtowanie układów gruntowych, działki, Orawa, Podbabiogórze

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: územné systémy, formovanie územných systémov, pozemky, Orava, Podbabiogórze

KEY WORDS: ground systems, ground system formation, plots, Orawa, Podbabiogórze

Wprowadzenie

W krajobrazie podbabiogórskich wsi można zauważyć małe działki ze zróżnicowanymi formami 
użytkowania ziemi. Parcele te mają na ogół kształt prostokątów lub trapezów, choć powszechnie 
dostrzega się też inne nieforemne wieloboki. Dokonywane przez dziesiątki lat liczne podziały ziemi 
w każdej z podbabiogórskich miejscowości doprowadziły w konsekwencji do ukształtowania się 
układów gruntowych. Są one dziś jednym z ważniejszych czynników kształtujących gospodarkę 
przestrzenną. Planowanie i budowa nowych inwestycji wymaga bowiem przeznaczenia pod nie 
konkretnych nieruchomości. Podobnie jest w przypadku rewitalizacji wybranych terenów, której 
zakres zwykle wyznaczają granice wybranych działek ewidencyjnych. Wielkość, kształt i układy 
parcel w przestrzeni są więc ważnymi składowymi w planowaniu gospodarczym człowieka. Mogą 
one bowiem ułatwiać lub utrudniać realizację nowych inwestycji w wybranej miejscowości.

W artykule autor podjął próbę ukazania różnorodnych czynników przyrodniczych i antropo-
genicznych kształtowania się układów gruntowych na przykładzie dwóch wsi podbabiogórskich. 
Pierwszą z nich jest Zawoja, położona na północ od Babiej Góry, drugą natomiast Chyżne, należące 
do polskiej Orawy. Te górskie miejscowości różnią się jednak od siebie odmiennymi cechami środo-
wiska przyrodniczego, historią osadnictwa i lokalnej gospodarki człowieka oraz szeroko rozumianą 
kulturą. Poznanie tych zagadnień w odniesieniu do kształtowania układów gruntowych pozwoli 
czytelnikowi poznać głębiej przyczyny dawnych podziałów ziemi i ich wpływ na powstanie obec-
nego systemu rozmieszczenia działek ewidencyjnych w przestrzeni wsi. Wiedza ta może ponadto 
mieć wartość aplikacyjną, szczególnie podczas planowania nowych inwestycji infrastrukturalnych 
i  gospodarczych.

Położenie Zawoi i Chyżnego

Obydwie analizowane wsie – Zawoja i Chyżne – położone są pod Babią Górą. Zawoja zajmuje pół-
nocne podnóża Pasma Babiogórskiego i rozległą dolinę Skawicy pomiędzy Pasmem Jaworzyny na 
północnym-zachodzie a Pasmem Policy na południowym-wschodzie. Jest to dorzecze Wisły i zle-
wisko Morza Bałtyckiego. Zawoja znajduje się w Beskidzie Żywieckim, wchodzącym w skład ma-
kroregionu Beskidów 1. Obszar ten należy do Zachodnich Karpat Zewnętrznych. Chyżne natomiast 
położone jest na dnie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, która jest częścią makroregionu Podhala 2. 

1 Balon J., German K., Kozak J., Malara H., Widacki W., Ziaja W., Regiony fizycznogeograficzne, [w:] Warszyńska J. 
(red.), 1995, Karpaty Polskie – Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 118.

2 Tamże, s. 18. 

Krajobraz rolniczy w Zawoi (fot. K. Miraj 2018)

Krajobraz rolniczy w Chyżnem (fot. K. Miraj 2018)
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Są to Zachodnie Karpaty Wewnętrzne. Teren tej wsi jest lekko nachylony i porozcinany szerokimi, 
płytkimi nieckowatymi dolinami. Od północy omawianą wieś orawską ogranicza potok Chyżnik, 
a od południa rzeka Jeleśnia. Chyżne należy do dorzecza Dunaju, który uchodzi w Rumunii do Mo-
rza Czarnego.

Opisywane miejscowości znajdują się na południu województwa małopolskiego. Zawoja należy 
do powiatu suskiego i jest wsią gminną. Prowadzi przez nią droga krajowa nr 957. Chyżne z kolei 
wchodzi w skład powiatu nowotarskiego i gminy Jabłonka. Przez środek tej wsi poprowadzono 
międzynarodową arterię E-77.

Granice wsi

Zawoja ulokowana została w górnej części zlewni Skawicy i jej licznych dopływów. Większość gra-
nic omawianej wsi wiedzie okolicznymi wododziałami. Są to zachodnie, południowe i wschodnie 
obwody Zawoi. Od północy omawiana miejscowość sąsiaduje ze Skawicą, od której oddziela ją gra-
nica wiodąca w poprzek doliny. Biegnie ona od dna doliny Skawicy do szczytowych partii wzniesień 
Pasma Policy na wschodzie i Pasma Jałowieckiego na zachodzie.

Zachodnia granica Zawoi prowadzi głównym grzbietem Pasma Jałowieckiego od Przysłopia 
przez Kiczorę (905 m n.p.m.), Solniska (883 m n.p.m.), Kolędówkę (884 m n.p.m.), Jałowiec (1111 m 
n.p.m.), Beskidek (1044 m n.p.m.) i Magurkę (1114 m n.p.m.) do Wielkigo Jałowca (1169 m n.p.m.). 
Tędy biegnie również powierzchniowy wododział pomiędzy zlewnią Skawicy, a Stryszawki i Ko-
szarawy. Następnie zachodnie obrzeże Zawoi przebiega dalej polsko-słowacką granicą państwową 
do Tabakowego Siodła (998 m n.p.m.) i Jałowcowego Siodła (993 m n.p.m.). Obwód wsi zamyka 
od południa główna grań Masywu Małej Babiej Góry i Pasma Babiogórskiego. Ona też stanowi 
europejski dział wodny, pomiędzy Bałtykiem, a Morzem Czarnym. Na tym odcinku granica wiedzie 
od Jałowcowego Siodła (993 m n.p.m.) przez Małą Babią Górę (1515 m n.p.m.), Przełęcz Brona 
(1408 m n.p.m.), Diablak (1725 m n.p.m.), Gówniak (1617 m n.p.m.), Kępę (1521 m n.p.m.) i Sokolicę 
(1367 m n.p.m.) do Przełęczy Lipnickiej (1012 m n.p.m.), na której znajduje się Polana Krowiarki. 
Wschodni skraj Zawoi wyznacza również bałtycko-czarnomorski wododział. Tutaj granica wsi pro-
wadzi od Przełęczy Lipnickiej (1012 m n.p.m.) przez kulminacje Syhlca (1146 m n.p.m.) i Niżnego 
Syhlca (1096 m n.p.m.) na Halę Śmietanową (1298 m n.p.m.), a następnie do Policy (1369 m n.p.m.). 
Od tego szczytu wschodnia granica Zawoi biegnie na północ w stronę Szczurkowej Grapy (694 m 
n.p.m.) i dalej do dna Doliny Skawicy. Obwód Zawoi od północy zamyka odcinek od Skawicy w stro-
nę Przysłopu, przechodzący przez Sitkową Grapę (653 m n.p.m.).

Najniższy punkt Zawoi znajduje się na północy wsi w korycie Potoku Skawica na pograniczu 
Zawoi i Skawicy i leży na wysokości około 530 m n.p.m. Z kolei najwyższym wzniesieniem jest kul-
minacja Babiej Góry – Diablak (1725 m n.p.m.), na południu omawianej miejscowości. Deniwelacja 
osiąga więc niemal 1200 m. Warto tu jeszcze dodać, że te skrajne wartości wysokości bezwzględ-
nych oddalone są od siebie w linii prostej o niespełna 13 km. 

 Chyżne z kolei osadzone zostało na dnie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Od wschodu, 
południa i zachodu omawianą wieś otacza polsko-słowacka granica państwowa. Północny kraniec 
Chyżnego stanowi potok Chyżnik, a na północnym-wschodzie granica miejscowości biegnie przez 
Bory Orawskie. Najwyższy punkt tej wsi zlokalizowany jest na wschodzie w kompleksie Borów 
Orawskich i liczy 715 m n.p.m. Najniżej położonym miejscem jest z kolei w północno-zachodni 
skrawek wsi w sąsiedztwie Jeziora Orawskiego. Tam wysokości bezwzględne osiągają niewiele po-
nad 600 m n.p.m. Różnica wysokości w Chyżnem jest więc nieduża i osiąga zaledwie 115 m. 

Środowisko przyrodnicze

Zawoja zbudowana jest na fliszu karpackim. Tworzą go warstwy piaskowców, mułowców, iłowców 
i zlepieńców. Rzeźba terenu w tej wsi ma charakter górski. Środkiem miejscowości biegnie połud-
nikowo głęboka i wąska dolina Skawicy. Jej zbocza porozcinane są mniejszymi dolinami, których 
dnem płyną na ogół niewielkie potoki. Otaczające Zawoję pasma górskie – Policy, Babiogórskie 
i Jałowieckie – cechują się dużymi wysokościami bezwzględnymi i względnymi. W wielu miejscach 
ich kulminacje przekraczają 1000 m n.p.m. Grzbiety górskie są długie i lekko wypłaszczone, z krótki-
mi bocznymi odgałęzieniami 3. Nachylenie górskich skłonów jest duże i może osiągać nawet ponad 
45 stopni. Jest to szczególnie widoczne na północnych skłonach Babiej Góry, gdzie w wielu miej-
scach przekracza ono aż 60 stopni. W Zawoi widoczne są także tereny z nachyleniem stoków nie 
przekraczającym 25 stopni. Najmniejsze pochyłości występują na dnie doliny Skawicy i mają one 
nawet poniżej 5 stopni.

Obszar Zawoi położony w zakresie od około 530 do 1725 m n.p.m., należy do czterech pięter 
klimatycznych. Są nimi: piętro umiarkowanie chłodne, piętro chłodne, piętro bardzo chłodne i umiar-
kowanie zimne 4. Średnie roczne temperatury powietrza wahają się w tej miejscowości od około 6oC 
w dolinie Skawicy do 0oC w szczytowych partiach Babiej Góry. Wraz z wysokością wzrasta roczna 
suma opadów atmosferycznych. W najniższych położeniach wsi osiąga ona około 800 mm, a w naj-
wyższych ponad 1400 mm 5. Znaczącą część opadów stanowi śnieg, który może w Zawoi zalegać 
4-5 miesięcy, zaś w rejonie Diablaka nawet 7 miesięcy 6. Statystyczna grubość pokrywy śnieżnej 
osiąga od 26 do 28 cm, ale zdarzały się zimy, w których maksymalna grubość pokrywy śnieżnej prze-
kroczyła 1 m. Przykładem może być 2001/2002 z 125 cm śniegu lub 1976  r. z 178 cm 7.

Największym ciekiem wodnym Zawoi jest Skawica, biorąca swój początek z połączenia dwóch 
potoków – Jaworzyny i Jałowca w Zawoi, w przysiółku Widły8. Źródła Jaworzyny tętnią w rejonie 
przełęczy Lipnickiej na wysokości około 1000 m n.p.m. Wody tego potoku płyną najpierw na pół-
nocny-zachód, przyjmując po drodze liczne dopływy. Wąska dolina Jaworzyny rozdziela w oma-
wianej wsi Pasmo Babiogórskie od Pasma Policy. Potok Jałowiec natomiast wypływa spod prze-
łęczy Jałowieckiej i swe wody prowadzi na północny-wschód. Ciek ten – podobnie jak Jaworzyna 
– zbiera liczne dopływy. Obydwa potoki bowiem odprowadzają wody z północnych stoków Babiej 
Góry. Łączą się one w Skawicę, do której też uchodzą mniejsze potoki wypływające z pasm Policy 
i Jałowieckiego. Układ sieci rzecznej w Zawoi ma charakter koncentryczny. Wody podziemne w tej 
wsi zalegają na różnej głębokości. Najwyżej ich lustro odnotowano na dnie doliny Skawicy, gdzie od 
powierzchni gruntu dzieli je ponad 2 m. Przeciwieństwem tego są skłony górskie – tam tafla wód 
gruntowych zalega zwykle głębiej, nawet poniżej 10 m.

Na fliszowym podłożu wykształciły się głównie gleby brunatne i bielice. Są to inicjalne gleby 
górskie, charakteryzujące się niską żyznością i wysoką kamienistością. Na tych słabych glebach 
rosły pierwotnie w Zawoi buczyny karpackie, jaworzyny, lasy jodłowe i świerkowe.

3 Krzywda P., Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkałego przez Górali Babiogórskich, 
[w:] Janicka-Krzywda U. (red.), 2016, Kultura ludowa Górali Babiogórskich, Biblioteka Górska Centralnego 
Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Tom 12, Kraków, s. 9.

4 Hess M., Piętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 11, 
Kraków, ss. 267.

5 Krzywda P., Charakterystyka geograficzno-historyczna…, s. 10.
6 Tamże. 
7 Franczak P., O niektórych charakterystykach pokrywy śnieżnej w powiecie suskim w pierwszych latach XXI wieku, 

„Rocznik Babiogórski”, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy,  
Sucha Beskidzka – Zawoja, Tom 18, 2017, s. 66.

8 Wojterski T., Babia Góra, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1983, s. 25.
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Chyżne znajduje się na dnie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, które zbudowane jest z czwar-
torzędowych żwirów. Osady te zostały tam zdeponowane w czasach plejstoceńskich zlodowaceń 
Tatr. Wtedy bowiem w niecce podhalańskiej utworzył się stożek napływowy9. Obszar Chyżnego 
ma charakter lekko falistej 10 i płaskiej rzeźby, o niewielkich deniwelacjach. Teren ten jest nachylony 
ogólnie ze wschodu na zachód, choć przecinają go płytkie i łagodne doliny Chyżnika, Chyżnego i Je-
leśni. Średnie nachylenie terenu w opisywanej wsi nie przekracza 5 stopni, bowiem jedynie niewiele 
skłonów sięga 15 stopni nachylenia. 

Mikroklimat Chyżnego jest charakterystyczny dla karpackich kotlin 11. Średnie roczne tempera-
tury powietrza osiągają około 6o C. Obszar ten odznacza się też inwersjami termicznymi i niższymi 
opadami niż na wzniesieniach okalających Kotlinę Orawsko-Nowotarską. Ich roczna norma wynosi 
prawie 800 mm12. Teren ten leży bowiem w cieniu opadowym Beskidu Żywieckiego.

Obszar  Chyżnego odwadnia przed wszystkim potok Chyżny, który płynie środkową częścią 
wsi. Zachodnie fragmenty analizowanej miejscowości odprowadzają wody do Chyżnika, a wschod-
nie skrawki są w obrębie zlewni Jeleśni. Wody podziemne zalegają w Chyżnem dość płytko i na ogół 
ich zwierciadło nie jest głębiej niż 3 m poniżej warstwy gruntu. W wielu miejscach lustro wód sięga 
tuż pod powierzchnię ziemi. W opisywanej wsi Polskiej Orawy powstały głównie kwaśne gleby 
bielicowe, pseudobielicowe, brunatne, bagienne i torfowe. Pierwotnie porastały je świerkowo-so-
snowe bory, wewnątrz których wykształciły się torfowiska niskie i wysokie.

Rys historyczny osadnictwa, a podziały ziemi

Ziemie położone na północ od grzbietu Babiej Góry należały w średniowieczu do Królestwa Pol-
skiego. Tereny te zasiedlane były od północy, od strony Wadowic 13. Akcją kolonizacyjną w tej części 
Beskidów Zachodnich kierowali początkowo książęta krakowscy. Od XV stulecia, w celu lepszego 
zarządzania krajem, terytorium monarchii Jagiellonów zaczęto dzielić na starostwa. Zlewnia Skawi-
cy weszła wówczas w skład starostwa lanckorońskiego 14. Nadal jednak postępowało zasiedlanie 
Karpat. Sieć osadnicza rozwijała się w górę, wzdłuż Skawy i jej dopływów. Na nowo zasiedlane 
tereny napływała polska ludność z północy. W gospodarce rolnej wprowadzała ona przede wszyst-
kim produkcję roślin na gruntach ornych 15. Taki sposób gospodarowania w Beskidach był jednak 
mniej efektywny, niż na nizinach czy kotlinach podkarpackich. W górach bowiem uprawy polowe 
były i są ograniczane przez chłodniejszy klimat z wysokimi opadami, niskie klasy kamienistych gleb 
i urozmaiconą rzeźba terenu 16.

Zwarte osadnictwo rozwijało się, jak już wspomniano, od północy Beskidów Zachodnich. Na 
dziewiczych obszarach Puszczy Karpackiej powstawały również pojedyncze domostwa. Były to 

9 Kukulak, J., Środowisko przyrodnicze, [w:] Kiryk F. (red.), Czarny Dunajec i okolice, Wydawnictwo i Drukarnia 
„Secesja”, Kraków, 1997, s. 33.

10 Miraj K., Przyrodnicze i historyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa Orawy, [w:] Kondracki S., Skrzyczyńska 
J., Zarzecka K. (red.), 2011, Współczesne dylematy polskiego rolnictwa, Instytut Rolnictwa, Państwowa Szkoła 
Wyższa  im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 2011, s. 145.

11 Hess M., Piętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, z. 11, 
Kraków, 1965, ss. 267.

12 Krzywda P., Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkałego przez Górali Orawskich, [w:] Janicka-
Krzywda U. (red.), 2011, Kultura ludowa Górali Orawskich, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki 
Górskiej PTTK w Krakowie, Tom 15, Kraków, 2011, s. 12.

13 Krzywda P., Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkałego przez Górali Babiogórskich, [w:] 
Janicka-Krzywda U. (red.), 2016, Kultura ludowa Górali Babiogórskich, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka 
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Tom 12, Kraków, 2016, s. 17.

14 Tamże, s. 15.
15 Tamże, s. 17.
16 Miraj K., Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki 

Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2010, s. 129.

tzw. zarębki 17, gdzie osadnicy wycinali najpierw las tworząc niewielką polanę i na niej wznosili swój 
dom. Tak właśnie było w Zawoi, miejscowości położonej w sercu Karpat, przy bałtycko-czarno-
morskim dziale wodnym, pod szczytem wyniosłych Pasm Babiogórskiego i Policy. Geograficzne 
oddalenie Zawoi od Wadowic i Lanckorony sprawiło, że wieś została zasiedlona później niż tereny 
w dolinie Skawy.

Duża część zarębków w Zawoi powstała podczas migracyjnej fali Wołosów. Ten pasterski 
lud przemierzał w okresie od XV do XVII wieku Karpaty Zachodnie idąc od wschodu w kierunku 
zachodnim. Przechodząc przez góry Wołosi szukali odpowiednich warunków do rolniczego zago-
spodarowania. Wołochów interesowały przede wszystkim tereny, które mogłyby być użytkowane 
jako pastwiska. Migrowali oni bowiem ze zwierzętami 18, których główną paszą były trawy. Trzeba 
pamiętać, że jeszcze na początku XVI wieku sąsiedztwo Babiej Góry stanowiła Puszcza Karpacka. 
Wołosi znajdując właściwe miejsce, w którym można się zatrzymać i gospodarować, osadzali się 
na dłużej. Zajmowali zwykle niewielkie polanki w lesie, w sąsiedztwie potoków, które stanowiły 
skromne zaplecze paszowe dla zwierząt i miejsce do postawienia szałasów. Z czasem polanki zosta-
ły poszerzone przez wykarczowanie lasu na obrzeżach, a szałasy zamieniły się na domy mieszkalne. 
Tak powstały przysiółki, które do dziś są charakterystyczne dla Zawoi. Wieś liczy ich 150, a do 
najbardziej znanych należą: Wełcza, Przysłop, Policzne, Czatoża, Mosorne. Część nazw przysiół-
ków wywodzi się z języka wołoskiego np.: Beskid (pastwisko w górach), Burdyle (pomieszczenie dla 
owiec), Kiczora (góra porośnięta lasem), Koszorek (obora), Gronik (szczyt), Magurka (masyw górski) 
lub Przysłop (przełęcz). 

Rozwój zarębków w górnej części zlewni Skawicy postępował wraz ze wzrostem liczby lud-
ności. Zwiększenie zaludnienia wymagało postawienia obok domu osadnika kolejnych budynków 
mieszkalnych. Budowano je z dostępnych na miejscu surowców – piaskowców i drewna. By jednak 
wznieść nowy dom, trzeba było najpierw pozyskać nań materiał budowlany. W tym celu wycinano 
kolejne drzewa otaczające polanę. Taki zabieg gospodarczy miał też inny cel, bo dzięki niemu po-
większano terytorium polany wykorzystywanej rolniczo 19.

Z czasem pierwotne zarębki składały się już z kilkunastu, a nawet z kilkudziesięciu zagród. 
Powstały więc przysiółki, noszące swoje nazwy. Często toponimy te pochodziły od nazwisk, przy-
domków lub miejsca pochodzenia pierwszych osadników. Przykładem mogą być nazwy: Markowa, 
Wilczna, Łabędzie, Stróże, Mazury. W tym samym czasie postępował również rozwój sieci osadni-
czej na dnie wąskiej doliny Skawicy. Tam warunki do zamieszkania i rolniczego gospodarowania były 
korzystniejsze, niż w wyższych partiach gór. Z czasem w najniższych częściach wsi – w dolinie Ska-
wicy – zarębki połączyły się ze sobą tworząc ciąg zabudowań, ulokowanych wzdłuż potoku. W bliż-
szym i w dalszym otoczeniu tego pasa osadniczego rozwijały się też przestrzennie liczne przysiółki.

W początkowym okresie osadnictwa koloniści wykorzystywali gospodarczo wykarczowane 
polany wokół swych domostw i sąsiadujące z nimi lasy. Pierwszych podziałów ziemi dokonywano 
podczas przekazania gospodarstw potomkom. W procesie tym powierzchnie rolne dzielono zwy-
kle na kilka mniejszych części, którymi rodzice podczas spadkobrania obdarowywali swe dzieci. 
Sprawiedliwie podział zakładał na ogół podobny wielkością areał ziemi rolniczej i lasu. Wyznaczone 
wówczas granice były jednak mało precyzyjne. Ich przebieg był różny i zależał m.in. od ukształtowa-
nia terenu, warunków wodnych, użytkowania ziemi czy osobistych preferencji właścicieli. Podobne 
motywacje podziałów rodzinnej ziemi były też pod drugiej stronie Babiej Góry – na Orawie 20. Gra-

17 Nalepa J., „Zarębki” i „Zarębnicy” a procesy osadnicze w Beskidach Zachodnich i na Podtatrzu, Cz. II (dokończenie), 
„Rocznik Orawski”, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna, Tom V, 2004, s. 10.

18 Jostowa, W., Pasterstwo na Polskiej Orawie, PAN, Instytut Historii i Kultury Materialnej, Wrocław, 1972, s. 20.
19 Nalepa J., „Zarębki” i „Zarębnicy” a procesy osadnicze w Beskidach Zachodnich i na Podtatrzu, Cz II (dokończenie), 

Rocznik Orawski, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna, Tom V, 2004, s. 11.
20 Miraj K., Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki 

Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2010, s. 116. Miraj K., , Kształtowanie wiejskich układów 
gruntowych na Polskiej Orawie, (w:) Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus, Tom 16 (2), 2017, s. 49.
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nice gruntów w Zawoi prowadziły zatem zarówno wzdłuż poziomic, jak również w ich poprzek czy 
w jeszcze inny sposób. Często w miejscu granic usypywano miedze, które stawały się widocznym 
w krajobrazie obrębem własności. Były to jeszcze wtedy obwody zasięgu gospodarczego poszcze-
gólnych przysiółków, zwłaszcza stref wypasowych zwierząt.

Z czasem i te działki ulegały dalszemu podziałowi w analogiczny sposób jak wcześniejsze. Two-
rzyły się wówczas bardziej precyzyjne granice przysiółków. Grunty parcelowano na mniejsze części 
zarówno podłużnie jak i wszerz, dążąc do zachowania zbliżonego do kwadratu kształtu działek. Był to 
najczęściej trapez, prostokąt lub inny nieregularny wielościan. Ogólnie przy podziałach ziemi w Zawoi 
zabiegano o stworzenie takich działek, w których stosunek ich szerokości do długości nie był zbyt 
duży. W ten sposób w omawianej miejscowości utworzyła się na przestrzeni kilku wieków duża mo-
zaika parcel. Wielokrotne cięcia działek przyczyniły się też do dużego rozdrobnienia gruntów, czego 
konsekwencją był mało blokowy układ działek, dobrze widoczny w krajobrazie rolniczym Zawoi.

Pierwszymi, mało dokładnymi geodezyjnie, podziałami ziemi w Zawoi były tzw. łany leśne, czyli 
pasy dzielące dolinę górską w poprzek, aż do wododziałów. Wraz z wzrostem liczby ludności i roz-
woju gospodarki zaczęto wyznaczać coraz dokładniej granice rozdzielające poszczególnych sąsia-
dów. Były to jeszcze wtedy obwody zasięgu gospodarczego, zwłaszcza stref wypasowych zwierząt. 
Tworzyły się wówczas bardziej precyzyjne granice pól i przysiółków. To były kolejne podziały ziemi 
w Zawoi. Dalszymi krokami rozdrabniania gruntów były spadkobrania. W tym procesie rodzice ob-
darowywali potomków częściami swoich własności. Wcześniej jednak decydowali się na podział 
majątku na mniejsze kawałki, by każde z dzieci otrzymało sprawiedliwie taki sam areał gruntów. 
Porcjowano więc ziemię, by każdy spadkobierca stał się właścicielem nowych, mniejszych po-
wierzchni. Wraz z dalszym wzrostem liczby ludności takich podziałów ziemi było coraz więcej. Duże 
powierzchnie były więc niemal systematycznie cięte na coraz mniejsze fragmenty. Na przestrzeni 
kilku wieków i wielopokoleniowych podziałów doszło więc w Zawoi do dużego rozkawałkowania 
ziemi. Podobnie było na Orawie, po południowej stronie Babiej Góry21. Powstała w ten sposób 
mozaika rozdrobnionych gruntów, którą można zaobserwować jeszcze dziś w krajobrazie podba-
biogórskich miejscowości.

Tereny Chyżnego za czasów Bolesława Chrobrego należały – podobnie jak Zawoja – do Kró-
lestwa Polskiego. W średniowieczu były to jednak trudne do przebycia obszary leśne. Na Orawie, 
w Jabłonce w 1368 roku król Kazimierz Wielki ulokował stację celną, która kontrolowała handel 
wielicką solą 22. W XVI wieku tereny te weszły w skład Królestwa Węgierskiego.

Orawa, na której leży Chyżne, zasiedlana była od południa. Proces ten posuwał się na północ 
doliną Orawy w stronę działu wodnego Morza Czarnego i Bałtyku. Jego intensyfikacja nastąpiła 
w XVI wieku, kiedy Orawą zaczęli władać Thurzonowie. Oni też zdecydowali się na rozwój sieci 
osadniczej w górnych części zlewni Orawy. Były to trudniej dostępne tereny polsko-węgierskiego 
pogranicza. Komunikację utrudniały podmokłe lasy Kotliny Orawsko-Nowotarskiej.

Spośród wsi wchodzących obecnie w skład polskiej Orawy najwcześniej, bo w 1566 roku, za-
łożono Jabłonkę. Znajdujące się na południe od niej Chyżne powstało w 1619 roku 23. Zasadźcą 
tej orawskiej wsi był Jan Urbaniec 24, a pierwsi osadnicy pochodzili z Małopolski 25. W późniejszym 

21 Miraj K., Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2010, s. 116. Miraj K., Kształtowanie wiejskich układów 
gruntowych na Polskiej Orawie, „Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus”, Tom 16 (2), 2017, s. 50.

22 Łabuz J., Z dziejów Jabłonki – fragmenty, „Orawa”, Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Kraków, rok VI, nr 32, 1994, s. 3-12.
23 Krzywda P., Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkałego przez Górali Orawskich, [w:] Janicka-

Krzywda U. (red.), 2011, Kultura ludowa Górali Orawskich, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki 
Górskiej PTTK w Krakowie, Tom 15, Kraków, 2011, s. 36.

24 Krzywda P., Charakterystyka geograficzno-historyczna obszaru zamieszkałego przez Górali Orawskich, [w:] Janicka-
Krzywda U. (red.), 2011, Kultura ludowa Górali Orawskich, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki 
Górskiej PTTK w Krakowie, Tom 15, Kraków, 2011, s. 36.

25 Pilchowa J., Tradycyjne i współczesne oblicze wsi Chyżne, „Rocznik Orawski”,  
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna, Tom I, 1997, s. 19.

okresie do Chyżnego napływali kolejni koloniści. Przełom XVI i XVII stulecia był ponadto okresem 
silnej migracji Wołochów. Część z nich wznosiła na nowych terenach swe domostwa i osiedlała 
się na stałe. Tak było m.in. w opisywanym Chyżnem, które nawet skolonizowane zostało na pra-
wie wołoskim – podobnie jak pozostałe miejscowości w dorzeczu Czarnej Orawy 26. Zakładało ono 
powstanie zabudowy wsi wzdłuż cieku wodnego, którym w tym przypadku stał się potok Chyżny. 
Płynie on na zachód w asymetrycznej niecce. Prawe zbocza tej płytkiej doliny są krótsze i bardziej 
strome, niż lewe łagodne skłony. Można by więc wnioskować, że sieć osadnicza powstała na lewym 
brzegu potoku Chyżny, na terenach o mniejszym urozmaiceniu rzeźby powierzchni. Jednak wiejskie 
zagrody wznoszono na skłonie lub wierzchowinie na prawym brzegu wspomnianego wyżej cieku 
wodnego, gdzie łatwiej było odprowadzić nadmiar wód podziemnych, które w Chyżnem płytko 
zalegają pod powierzchnią gruntu. 

Lokując Chyżne na bazie prawa wołoskiego zadbano o łatwy dostęp do potoku, który zapew-
niał wodę rodzinie rolnika i utrzymywanym przez niego zwierzętom. Zakładając omawianą wieś 
na dnie Kotliny Orawsko-Nowotarskiej wyznaczono najpierw jej główną oś, którą poprowadzono 
równolegle do potoku. Nie był to jednak odcinek prostolinijny, ale biegnący niewielkimi łukami na-
wiązującymi do morfologii terenu. Główną oś wsi wyznaczono w Chyżnem, ze wschodu na zachód. 
Wzdłuż niej – mniej więcej co 400 m – ulokowano domostwa pierwszych kolonistów. Każdy z nich 
otrzymał wówczas do zagospodarowania łan leśny, liczący około 400 m szerokości 27 i mniej więcej 
4 km długości. Ten pas ziemi rozciągał się bowiem od Jeleśni po Chyżnik. W jego obrębie – zwykle 
w środkowej części – powstawały pierwsze domostwa. Lokowano je wzdłuż głównej drogi i potoku 
Chyżny. Chyżne zakładał sołtys (zasadźca) wraz z grupą czterech kolonistów 28. Każdy z nich otrzy-
mał łan ziemi, nazywany też rolą. W sumie kolonizacja objęła cztery role i sołectwo 29.

Osadnik wraz ze swoją rodziną wznosił zagrodę w otrzymanym pasie ziemi. By sprostać temu 
zadaniu musiał najpierw ściąć drzewa, by zdobyć materiał budowlany. Przy tej początkowej trze-
bieży borów powstawały małe polany, które wykorzystywane były później jako użytki rolne. Z cza-
sem rodziny osadników powiększały się i budowano kolejne domostwa. Wznoszono je wzdłuż 
drogi – głównej osi wsi. Rozwój budownictwa mieszkalnego wymagał dalszego karczowania po-
łaci leśnych. Dokonywano go wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego wsi i na terenach coraz 
bardziej oddalonych od pierwotnych zagród. Proces ten doprowadził po pewnym czasie do połą-
czenia polan z poszczególnych łanów i zabudowy wiejskiej, lokowanej przy głównej drodze. Nazwy 
ról w Chyżnem nawiązują do nazwisk lub przydomków pierwszych kolonistów 30, np.: Łysiakowa, 
Krużlakowa, lub Kudłaciakowa. Podobnie było w innych wsiach orawskich 31.

Zakładając Chyżne na prawie wołoskim, pierwszych podziałów ziemi dokonano przy wyzna-
czeniu łanów leśnych – ról. Wówczas podzielono obszar wsi – jak już wcześniej wspomniano – 
na długie pasy, o szerokości około 400 m. Wzrost zaludnienia i rozrost osadnictwa przyczynił się 
do porcjowania łanów leśnych na mniejsze części. Najpierw role w Chyżnem dzielono wzdłuż na 

26 Miraj K., Przyrodnicze i historyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa Orawy, [w:] Kondracki S., Skrzyczyńska J., 
Zarzecka K. (red.), Współczesne dylematy polskiego rolnictwa, Instytut Rolnictwa, Państwowa Szkoła Wyższa 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 2011, ss. 148. Jostowa, W., Pasterstwo na Polskiej 
Orawie, PAN, Instytut Historii i Kultury Materialnej, Wrocław, 1972, s. 20.

27 Semkowicz, W., Materiały źródłowe do dziejów osadnictwa górnej Orawy, Muzeum Tatrzańskie  
im. dra. T. Chałubińskiego, Zakopane, 1932,.

28 Pilchowa J., Tradycyjne i współczesne oblicze wsi Chyżne, „Rocznik Orawski”,  
Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, Zubrzyca Górna, Tom I, 1997,s. 19.

29 Trajdos, T. M., Zarys historii Chyżnego, „Orawa”, Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Tom 26-30, 1993, s. 2-3.  
Miraj K., Kształtowanie wiejskich układów gruntowych na Polskiej Orawie, „Acta Scientiarum Polonorum,  
Formatio Circumiectus”, Tom 16 (2), 2017, s. 48.

30 Ładygin, Z., 7 dni na Orawie polskiej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa-Kraków, 1985, s. 30. Kulášová, E., 
Gospodarka i kultura pasterska, [w:] Jagnešáková M. (red.), Orawa bez granic. Północno-wschodnia Orawa,  
Oravské Múzeum P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Dolný Kubín, 2016, s. 169.

31 Miraj K., Kształtowanie wiejskich układów gruntowych na Polskiej Orawie, „Acta Scientiarum Polonorum,  
Formatio Circumiectus”, Tom 16 (2), 2017, s. 49.
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Użytki rolne w Zawoi (fot. K. Miraj 2018) Użytki rolne w Zawoi z zaznaczonymi granicami 
działek (fot. K. Miraj 2018)

pół, potem na czworo, następnie na ósemki i tak dalej. W konsekwencji kilkuwiekowych podzia-
łów rozparcelowano pierwotne łany leśne na wąskie i długie zagony. Widoczne są one dziś dobrze 
w krajobrazie omawianej wsi orawskiej. Jest to typowy długopasmowy układ gruntów. Działki mają 
postać mocno wydłużonych, nieregularnych prostokątów lub trapezów. Ich dłuższe boki są prosto-
padłe do głównej osi wsi. 

Kształty działek

Zarówno w Zawoi, jak i w Chyżnem, działki mają różny kształt. Najwięcej nieruchomości zbliżonych 
jest figurą do prostokątów i nieco wydłużonych trapezów. Mało jest regularnych czworoboków, co 
w terenach górskich jest zrozumiałe z uwagi na warunki fizjograficzne. Dziś przy użyciu precyzyjnych 
przyrządów geodezyjnych, w tym także systemu GPS, mierzenie takich figur nie stwarza większych 
problemów. W czasach historycznych przy wyznaczaniu granicy w górach uwzględniano mikroformy 
terenowe. Stąd też linie obrzeży działek nie zawsze były proste. Widać to zwłaszcza na granicach 
rozdzielających pierwotne łany leśne. Przeważnie biegną one prostolinijnie i równolegle względem 
siebie, jednak przyglądając się im dokładniej widać, że nawiązują do niewielkich form terenu, cieków 
wodnych, a nawet zróżnicowania szaty roślinnej. Często przyjmują krzywiznę łuku, dawniej umowne-
go, a dziś wytyczonego geodezyjnie – kilka wbitych pograniczników, stanowiących znaczniki w tere-
nie, wyznacza miejsca zakrzywienia granicy na pierwotnym łuku. W ten sposób współczesne działki 
ewidencyjne nawiązują linią graniczną do dawnych mniej precyzyjnych podziałów ziemi. 

Dokładnie wydzielone krańce nieruchomości najlepiej widoczne są w przypadku działek osad-
niczych. Zwykle określają je ogrodzenia, które poprowadzone są pomiędzy poszczególnymi pogra-
nicznikami. W przypadku działek rolniczych i leśnych granice są już trudniej zauważalne. Wyraźnym 
wyjątkiem są miedze, które dawniej stanowiły obrzeża niektórych własności. Dziś, po części z nich 
biegną granice nieruchomości, które łączą prostolinijnie dwa pograniczniki. W przypadku terenów 
osadniczych i lasów granice są ostatecznymi krańcami gospodarowania i wykorzystywania zasobów 
danej nieruchomości. Trochę inaczej jest jednak w przypadku gruntów rolnych. Zdarza się bowiem, że 
właściciel użytkuje swoją własność do umownej linii, wchodząc czasem nieznacznie w obręb sąsiada. 
Zwykle jest to mało istotne zdarzenie, zwłaszcza gdy naruszenie to jest niewielkie lub zachodzi na 
działki ugorowane lub odłogowane. Takie przypadki można spotkać zarówno w Zawoi i Chyżnem.

W Zawoi układ działek – jak już wyżej podano – ma charakter mało blokowy. Oznacza to, że 
kształty niewielkich powierzchniowo nieruchomości zbliżone są do kwadratu, ewentualnie trapezu, 
rombu lub krótkiego prostokąta. Zdarzają się też inne wieloboki, najczęściej nieforemne. Wszystkie 
te figury mogą być jednak wymieszane w przestrzeni wsi, a nawet roli. W rzeczywistości oznacza 
to, że działki ewidencyjne sąsiadujące ze sobą mogą przybierać różne kształty, ale niemal wszystkie 
w danej części wsi odznaczają się podobną wielkością i formą geometryczną. W Zawoi większość 
parcel ma mniej niż 0,25 ha, choć są też takie, których areał liczy niespełna 2 ary. Działki ewidencyj-
ne mają najczęściej 4-8 pograniczników, które wyznaczają ich kształt. Reasumując działki w Zawoi 
cechują się najczęściej 15-20 m szerokością i 30-35 m długością. Stosunek szerokości statystycz-
nej parceli do jej długości wynosi najczęściej około 1:2,1, chociaż zdarzają się również takie, które 
przekraczają 1:10,0.

Kształty działek w centrum Zawoi (fot. K. Miraj 2018) Kształty działek w centrum Zawoi z zaznaczonymi 
granicami działek (fot. K. Miraj 2018)

Małoblokowy układ gruntów w Zawoi 
(fot. K. Miraj 2018)

Kształty działek w centrum Zawoi z zaznaczonymi 
granicami działek (fot. K. Miraj 2018)
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Zupełnie inaczej jest w Chyżnem na Orawie. W tej miejscowości działki mają układ długopasmo-
wy32. Swym kształtem przypominają one długie prostokąty. Ich krótsze granice odchodzą od głównej 
osi wsi, dłuższe zaś boki sąsiadują ze sobą tworząc równoległe pasy ziemi, równoległe do granicy 
pierwotnych łanów. Najprawdopodobniej, o podłużnym podziale na wąskie pasy zadecydował do-
stęp do drogi oraz warunki terenowe – równe na obu nowo wydzielonych gruntach, czyli równinny 
i niskofalisty charakter rzeźby terenu. Pomijane lub bardzo znikome były rozcięcia w poprzek długich 
pasów ziemi. Są one dziś słabo widoczne w krajobrazie Chyżnego. Szerokość działek ewidencyjnych 
w opisywanej wsi polskiej Orawy ma najczęściej od kilku do kilkunastu metrów, rzadko przekraczając 
20 m. Długość tych bardzo wąskich działek może jednak przekraczać 1 km. Stąd też relacja szerokości 
parcel do ich długości wynosi od 1:30,0 do 1:40,0, a niekiedy też więcej 33. Nie są to jednak prostolinij-

32 Miraj K., Kształtowanie wiejskich układów gruntowych na Polskiej Orawie, „Acta Scientiarum Polonorum,  
Formatio Circumiectus”, Tom 16 (2), 2017, s. 51.

33 Tamże.  

ne prostokąty, lecz rozwlekłe pasy ciągnące się lekkimi łukami lub załomami. Stąd też działki te mają 
zwykle ponad 8 pograniczników, z których na ogół tylko 2 odnosi się do ich krótszych boków.

Podsumowanie

Porównując układy gruntowe Zawoi z Chyżnem dostrzega się odmienne ich rodzaje, uwarunko-
wane cechami środowiska przyrodniczego, zwłaszcza rzeźby terenu. Głównym jednak czynnikiem 
decydującym o wielkości i kształcie działek oraz ich ułożeniu w przestrzeni, względem siebie jest 
człowiek. On bowiem wykorzystuje zasoby naturalne środowiska i przekształca je prowadząc go-
spodarkę. W pierwszym etapie kolonizacji obydwu podbabiogórskich miejscowości ważną rolę ode-
grali Wołosi. Założone na prawie wołoskim wsie rozwijały się jednak w nieco innych realiach histo-

Wydłużone pola w kształcie łuków w Chyżnem 
(fot. K. Miraj 2018)

Wydłużone pola w kształcie łuków w Chyżnem 
z zaznaczonymi granicami działek (fot. K. Miraj 2018)

Długopasmowy układ gruntów w Chyżnem 
(fot. K. Miraj 2018)

Długopasmowy układ gruntów w Chyżnem z 
zaznaczonymi granicami działek (fot. K. Miraj 2018)

Kształty działek w Chyżnem (fot. K. Miraj 2018) Kształty działek w Chyżnem z zaznaczonymi granicami 
działek (fot. K. Miraj 2018)

Użytki rolne w Chyżnem (fot. K. Miraj 2018) Użytki rolne w Chyżne )z zaznaczonymi granicami 
działek (fot. K. Miraj 2018)



52 53ROZPRAWY I  ARTYKUŁY

Paweł Franczak
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
Instytut Matematyczno-Przyrodniczy, PWSZ w Tarnowie 

Karolina Listwan-Franczak
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

Dawne młyny, folusze i tartaki wodne w dorzeczu 
Skawicy. Rekonstrukcja rozmieszczenia tradycyjnych 
siłowni wodnych w ciągu ostatnich 450 lat.
Staré mlyny, valchy a vodné píly v povodí rieky Skawica.  
Rekonštrukcia rozmiestnenia tradičných vodných elektrární  
počas posledných 450 rokov.

Old Windmills, Fulling Mills and Water Lumber Mills in the Skawica 
Catchment Area. Reconstruction of Traditional Water Power Plants 
Arrangement in the last 450 Years.

STRESZCZENIE: Rzeka Skawica wraz ze swymi licznymi dopływami charakteryzuje się wysokimi przepływami 
wód w ciągu całego roku. Jej przepływ u ujścia do Skawy często jest większy, niż tej drugiej w miejscu ich 
połączenia. Skawica charakteryzuje się ponadto dużymi spadkami, a strome stoki otaczające dolinę porastają 
rozległe kompleksy leśne, które od wieków wykorzystywane były gospodarczo w celu pozyskiwania drewna. Tak 
sprzyjające warunki geograficzne spowodowały, że od samego początku rozwoju osadnictwa w dolinie Skawicy 
zaczęto wykorzystywać jej wody do napędzania kół wodnych, a następnie turbin. Pracowały one głównie 
w młynach i tartakach wodnych, ale także w innych zakładach gospodarczych, takich jak folusze, kuźnie czy 
nawet cegielnie. Pierwszy młyn wodny funkcjonował w świeżo osadzonej Białej, już w co najmniej 1564 roku. 
Natomiast 100 lat później nad Skawicą pracowały oprócz młyna w Białej dodatkowo 3 tartaki wodne w Skawicy. 
Od tego czasu następował stopniowy rozwój sieci siłowni wodnych. Taki stan rzeczy trwał do około połowy 
XIX w., gdy wraz z rozwojem na obszarze Karpat, tzw. kolei transwersalnej, coraz liczniej zaczęto zakładać 
młyny i tartaki napędzane silnikami parowymi. Do tego czasu część siłowni wodnych została zlikwidowana, 
lecz na innych odcinkach rzeki pojawiały się nowe. Niemalże przez cały ten czas ich liczba oscylowała w okolicy 
10 obiektów. W drugiej połowie XIX wieku ich liczba nieznacznie spadła, natomiast na początku XX wieku 
zaobserwowano znaczący wzrost nowych obiektów. W 1920 roku na samej tylko Skawicy (bez jej dopływów) 
pracowały aż 24 młyny i tartaki wodne. W tym okresie i po zakończeniu II wojny światowej liczne małe koła 
wodne i turbiny zaczęto coraz częściej montować także na głównych dopływach Skawicy. Na samej tylko 
Skawicy Sołtysiej zidentyfikowano 12 miejsc, gdzie wykorzystywana była energia wodna. Łącznie w całym 
dorzeczu Skawicy odnaleziono 69 miejsc, gdzie w XX wieku mieściły się różnego typu siłownie wodne. Nie 
były to już tylko tradycyjne urządzenia napędzane siłą wody, a coraz częściej towarzyszyły im małe elektrownie 
wodne. Funkcjonowanie większości z tych urządzeń skończyło się nagle w latach 50. i 60. XX wieku, gdy 
nastąpiła elektryfikacja wsi w dolinie Skawicy. Od tego czasu koła wodne i turbiny zaczęły być zastępowane 
silnikami elektrycznymi. Jednak pojedyncze zakłady, napędzane energią wody, pracowały do lat 90. XX wieku. 
Pomimo znacznego upływu czasu, który minął od powszechnego funkcjonowania zakładów wodnych nad 
Skawicą i jej licznymi dopływami, nadal nad jej brzegami, mieszczą się pozostałości po dawnych młynach, 
tartakach, foluszach itp. W jednych przypadkach zachowały się tylko zarysy fundamentów, bądź ślad przebiegu 
młynówki, w innych są to sporych rozmiarów kamienne mury, a jedynie sporadycznie nad brzegami rzek stoją 
silnie zniszczone budynki tartaków lub młynów wodnych wraz z częścią wyposażenia. 

rycznych. Mimo to miejscowa społeczność gospodarowała na górskiej ziemi, dzielonej podczas 
spadkobrania. W ten sposób przez wiele dziesięcioleci wykształciły się przestrzenne układy grun-
tów, które widoczne są w krajobrazie wsi pod Babią Górą.

Dziś, dotychczasowe podziały ziemi i przestrzenne układy parcel są niezwykle ważne w pro-
cesie planowania nowych inwestycji, a także podczas podjętych dotąd działań gospodarczych. 
Małe i liczne pola utrudniają przedsięwzięcia wymagające dużych powierzchni. W takich przy-
padkach trzeba myśleć o scalaniu gruntów, co podnosi koszty i wydłuża czas realizacji inwestycji. 
Dotyczy to nie tylko układu małoblokowego w Zawoi, ale również długopasmowego w Chyżnem. 
Warto dodać, że rolnicze wykorzystywanie małych i wąskich pól jest mniej ekonomiczne, niż 
większych zwartych kompleksów. Stąd też można się spodziewać wzrostu powierzchni ugorów 
i odłogów. Są one już bardziej widoczne w Zawoi, niż Chyżnem, gdzie jeszcze wielu rolników 
kontynuuje produkcję rolną.
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ZHRNUTIE: Pre rieku Skawica a jej početné prítoky je charakteristický veľký prietok vôd počas celého roka. Jej 
prietok na ústí do Skawy je často väčší ako samotný tok Skawy v mieste ich spojenia. Skawica je okrem toho 
typická veľkými spádmi a strmými svahmi jej doliny porastenými rozľahlými lesnými komplexmi, ktoré sú po 
stáročia hospodársky využívané na ťažbu dreva. Také priaznivé geografické podmienky spôsobili, že od úplného 
začiatku vývoja osídlenia v doline rieky Skawica bola jej voda používaná na pohon vodných kolies a následne 
turbín. Tie pracovali hlavne v mlynoch a vodných pílach, ale aj v iných hospodárskych prevádzkach, ako sú 
valchy, kováčske dielne či dokonca tehelne. Prvý vodný mlyn fungoval v čerstvo osídlenej obci Biała, najneskôr 
v roku 1564. Avšak o sto rokov neskôr už na rieke Skawica pracovali okrem mlyna v obci Biała aj ďalšie 3 vodné 
píly. Odvtedy postupne rozširoval rozvoj sietí vodných elektrární. Tento stav trval približne až do polovice 
19. storočia, kedy sa spolu s rozvojom karpatského regiónu, tzv. transverzálnej železnice, začali vo väčšom stavať 
mlyny a píly poháňané parnými motormi. Dovtedy bola časť vodný elektrární zlikvidovaná, ale na iných častiach 
rieky sa objavovali nové. Ich počet sa počas celého obdobia pohyboval okolo 10 objektov. V druhej polovici 
devätnásteho storočia ich počet mierne klesol, avšak na začiatku 20. storočia došlo k výraznému nárastu počtu 
nových zariadení. V roku 1920 pracovalo len na rieke Skawica (bez jej prítokov) až 24 vodných mlynov a píl. 
V tomto období a po skončení druhej svetovej vojny sa začalo čoraz častejšie inštalovať mnoho malých vodných 
mlynov a turbín na hlavných prítokoch Skawice. Na samotnej rieke Skawica Sołtysia bolo identifikovaných 
12 miest, kde sa využívala vodná energia. Celkovo bolo v povodí Skawice objavených 59 miest, na ktorých 
sa v 20. storočí nachádzali vodné elektrárne rôzneho druhu. Neboli to už len tradičné zariadenia poháňané 
silou vody, čoraz častejšie sa objavovali v sprievode malých vodných elektrární. Fungovanie všetkých týchto 
zariadení sa náhle skončilo v 50. a 60. rokoch 20. storočia, keď došlo k elektrifikácii obcí v doline rieky Skawica. 
Vtedy začali byť vodné kolesá a turbíny nahrádzané elektrickými motormi. Jednotlivé prevádzky poháňané 
energiou z vody však fungovali až do 90. rokov 20. storočia. Napriek dlhému času, ktorý uplynul od všeobecného 
fungovania vodných elektrární na rieke Skawica a jej početných prítokoch, na jej brehoch naďalej nachádzame 
pozostatky niekdajších mlynov, píl a válch. V niektorých prípadoch sa zachovali už len pôdorysy základov alebo 
stopy mlynských hrádzí, v iných zas kamenné múry veľkých rozmerov a len sporadicky stoja nad brehmi riek 
veľmi zničené budovy vodných mlynov či píl spolu s časťou ich vybavenia. 

ABSTRACT: The Skawica River, together with its numerous tributaries, is characterised by high flows of water 
throughout the whole year. Its flow at the mouth to the Skawa River is often greater than the flow of the latter 
in the place where they both meet. Moreover, Skawica is characterised by high gradients, and the steep slopes 
surrounding the valley feature vast forest complexes which have been used for ages for economic purposes in 
order to harvest timber. Such favourable geographical conditions caused that the Skawica River was used to drive 
water wheels and then turbines since the very beginnings of settlement development in the Skawica valley. These 
were operating mainly in mills and water lumber mills, as well as in other business establishments, such as fulling 
mills, blacksmith’s and even brickyards. The first water mill operated in the newly established Biała as early as in 
1564. Whereas, one hundred years later, apart from the mill in Biała, three additional water lumber mills were 
working in Skawica. A network of water power plants was gradually developing since that time. The status quo 
remained until about the mid-19th century, when wind mills and lumber mills driven by steam engines began to 
be established along with the development of the so-called transversal railway in the Carpathian area. By that 
time, some of the water power plants were liquidated, but in other sections of the river new ones appeared. 
Nearly throughout this whole period there were around ten such facilities in the area. In the second half of the 
19th century, their number slightly dropped, whereas at the beginning of the 20th century a significant increase in 
the number of new facilities was observed. In 1920, on the Skawica River alone (without counting its tributaries), 
as many as 24 water mills and lumber mills operated. Numerous small water wheels and turbines were constructed 
on the Skawica tributaries during the said period and after WWII. 12 places where water energy was utilised 
were identified on Skawica Sołtysia alone. In total, 59 places could be found within the whole Skawica catchment 
area, where various types of water power plants were located in the 20th century. These were not only traditional 
facilities driven by water power, but – more and more often – they were accompanied by small water power 
plants. All these facilities ceased to be operated suddenly in the 1950s and 1960s, because of the electrification of 
rural areas in the Skawica River valley. Since then, the water mills and turbines were replaced by electric engines. 
Nevertheless, single plants powered by water energy operated until the 1990s. Despite the considerable lapse of 
time since the period of common operation of water facilities on Skawica and its numerous tributaries, one can still 
find the remains of old mills, lumber mills, fulling mills, etc. In some cases, only some foundations or traces of a mill 
race remain, in others there are vast stone walls. In rare cases some severely damaged buildings of lumber mills or 
water mills at the banks of the river, together with some fittings, can be found. 

SŁOWA KLUCZOWE: młyny wodne, tartaki wodne, energetyka wodna, relacje wodne, tradycyjna gospodarka ludowa

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: vodné mlyny, vodné píly, vodná energetika, vodné vzťahy, tradičné ľudové hospodárstvo
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Wprowadzenie

Zagłębiając się w historię Zawoi, bądź też nawet bardzo pobieżnie zaznajamiając się z informacjami 
na jej temat, niemalże zawsze czytelnik natrafi na historię Diablego Młyna. Był to stary, drewniany 
młyn, wnoszący się nad stromym, skalnym brzegiem Skawicy, której wody doprowadzone do nie-
go przykopą, poruszały koło wodne napędzające pozostałe jego części. Silnie podniszczony przez 
upływ czasu, pojawiał się wielokrotnie na pocztówkach przedstawiających Zawoję. 

Diabli Młyn nie był jedynym młynem, który funkcjonował przez ostatnich kilka stuleci nad by-
strymi wodami Skawicy. Nie był także największym, ani najstarszym młynem wodnym pracującym 
u podnóża masywu Babiej Góry. Wody Skawicy i jej dopływów napędzały w zależności od okresu 
kilka do kilkudziesięciu siłowni wodnych. Młyny wodne nie służyły jedynie do produkcji mąki. Od 
pokoleń młynami wodnymi nazywane były wszystkie urządzenia przemiałowe, które poruszane 
były siłą wody. Oczywiście najczęściej przeznaczone były do mielenia zboża, ale mogły także słu-
żyć do rozdrabniania słodu, rudy, a nawet prochu strzelniczego. Siła pozyskana z górskich rzek 
i potoków, mogła być także wykorzystana w młynie, do poruszania stępów roztłukujących kaszę, 
uruchomienia pił przecierających ścięte drzewo lub poruszania układów młotów folujących sukna1. 
Pozyskana z wody siła jest znacznie większa od siły człowieka lub zaprzęgniętych do pracy zwierząt, 
a ponadto przy sprzyjających warunkach hydrologicznych może być wykorzystywana niemalże bez 
przerwy. Dlatego nasi przodkowi tak bardzo chcieli ujarzmić ten żywioł, aby móc go wykorzystać do 
ułatwienia sobie codziennych czynności. 

Współcześnie, w dobie powszechnego dostępu do energii elektrycznej, nad Skawicą i potokami 
babiogórskimi nie wznoszą się już budynki, w których do pracy wykorzystywana byłaby energia 
wodna. Brak jest już przykop, doprowadzających wodę do młynów, która poruszałaby koła młyń-
skie. Nie słychać także pracujących kamieni młyńskich i mlewników, czy też dźwięku przecierania 
drewna przez napędzane energią wody – piły. Dziś, nad brzegiem Skawicy wnosi się jedynie jedna 
mała elektrownia wodna, której budynek nie przypomina już dawnych siłowni wodnych. Zacho-
wał się w niej jeden zabytek techniki, pochodzący jeszcze z dawnej epoki, kiedy energia wody po-
wszechnie wykorzystywana była we wsiach babiogórskich. 

W niniejszej pracy podjęto próbę odtworzenia historii wykorzystywania wód dla potrzeb mły-
narskich w dorzeczu Skawicy. O wyborze przedziału czasowego zadecydowało zachowanie sto-
sunkowo wielu materiałów archiwalnych z tego okresu oraz fakt, że obejmuje on okres od schyłku 
tradycyjnego młynarstwa, przez okres gwałtownego rozwoju myśli technicznej, aż po zanik młynar-
stwa wodnego pod Babią Górą. O funkcjonowaniu młynów i tartaków wodnych oraz ich architektu-
rze mówi szereg pozycji z zakresu literatury naukowej i popularnonaukowej, dotyczącej tak różnych 
regionów w Polsce2, jak i ziemi babiogórskiej3.

1 G. Balińska, J.A. Baliński, Młyny ziemi łomżyńskiej, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 5–15.
2 M. Frančić, Technika młynów wodnych w Polsce w XVI i XVII w., PWN, Warszawa 1953, 103 s.; B. Baranowski, 

Polskie młynarstwo, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, s. 1–143; G. Balińska, J.A. Baliński, Młyny 
ziemi łomżyńskiej, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, 300 s.; R. Kubicki, Młynarstwo w państwie 
zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku (do 1454 r.), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, 608 s.; 
P. Plisiecki, Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI wieku), Wyd. KUL, Lublin 2015, 305 s.;  
B. Szurowa, Młynarstwo między Wisłą a Pilicą od połowy XVIII do XX wieku, Muzeum Wsi kieleckiej,  
Kielce 2015, 622 s.

3 J. Broda, Chłopskie tartaki na Żywiecczyźnie w XVII i XVIII w., „Lud”, t. 41, 1954, s. 555–582. ; M. Dolińska, 
Tradycyjne tartaki w rejonie Babiej Góry, „Rocznik Babiogórski”, t.8, 2007, s. 25–32. 
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Charakterystyka hydrologiczna zlewni Skawicy

Zlewnia Skawicy charakteryzuje się wysokimi sumami opadów, śnieżnymi zimami, dużą retencją 
podziemną, a ponadto gęstą siecią rzeczną i w większości przypadków dużymi spadkami cieków. 
Skawica posiada swoje źródła poniżej Przełęczy Jałowieckiej, na wysokości 1017 m n.p.m.4, chociaż 
jej babiogórskie dopływy posiadają swe źródła znacznie wyżej, na północnych stokach masywu 
Babiej Góry. Skawica płynie szeroką doliną na długości 24,6 km w kierunku północo-wschodnim, 
przyjmując liczne dopływy, z których do najważniejszych należą: prawobrzeżne - Marków Potok, Ja-
worzynka, Mosorny Potok, Jastrzębiec, Skawica Górna, Skawica Sołtysia i Rotnia oraz lewobrzeżne 
- Wełcza i znacznie mniejsze: Kalinka i Gołyńka. Powierzchnia dorzecza Skawicy wynosi 146 km2, 
a średni spadek koryta – 28,9‰. Spadki jej dopływów często dochodzą do 100‰, a niekiedy nawet 
przewyższają 250‰. Skawica uchodzi do Skawy, jako jej najzasobniejszy w wodę dopływ5.

Średni wieloletni przepływ (SSQ) Skawicy z okresu 1961–2010 dla profilu Skawica wyniósł 
3,38 m3.s–1. Natomiast średni roczny odpływ jednostkowy (SSq) z zlewni Skawicy wynosił 23,1 dm3.s–1.

km–2, co wskazuje na to, że zlewnia ta należy do jednych z najbardziej zasobnych w wody zlewni w Kar-
patach fliszowych6. Na wysoką zasobność wód badanego obszaru wskazywali także inni autorzy7. Jed-
nakże wewnątrz zlewni zauważyć można, iż poszczególne subzlewnie różnią się zasobnością. Takie 
potoki jak Skawica Sołtysia, Skawica Górna, Wełczówka, Jaworzynka, Marków Potok czy Czatożanka, 
przez większość roku niosą dużą ilość wody, natomiast inne podczas długotrwałych suszy wysychają.

Odpływ jednostkowy w Skawicy8 w półroczu letnim (V–X) w badanym okresie wynosił 25,0 
dm3.s–1.km–2 i był o 2,75 dm3.s–1.km–2 większy, niż podczas półrocza zimowego (XI–IV). Natomiast 
średni odpływ jednostkowy z zlewni jej dopływów wynosi od około 30 do 50 dm3.s–1.km–2.

Zlewnia Skawicy posiada bardzo wysoką retencyjność, ponieważ średni minimalny odpływ jed-
nostkowy (SNq) wynosi w Skawicy aż dm3.s–1.km–2. Najniższe przepływy występują w półroczu zi-
mowym (późną zimą w trakcie silnych mrozów), natomiast w półroczu letnim są nieznacznie wyższe. 
Minimalny odpływ jednostkowy (NNq) w latach 1961–2010 ze zlewni Skawicy był znacznie wyższy, 
niż w innych częściach Beskidów i wynosił 1,64 dm3.s–1.km–2 (1969 rok)9.

Skawica charakteryzuje się zmiennymi przepływami w ciągu roku, jednak przeważnie kulmina-
cje notowane są podczas wiosennych roztopów oraz wysokich letnich opadów deszczu. Kulminacja 
odpływu przypada na kwiecień, jednakże stosunkowo wysokie przepływy notowane są od marca 
do lipca. Najniższe przepływy występują zaś późną jesienią i zimą z minimum w październiku. 

Przedstawione powyżej warunki hydrologiczne sprzyjały lokowaniu nowych siłowni wodnych 
w dorzeczu Skawicy. Stosunkowo duże przepływy w ciągu niemalże całego roku oraz duże spadki 
powodowały, że ich budowa była opłacalna. Warunki te były inne, niż chociażby we wsiach pogór-
skich, gdzie małe młyny wodne stały nieużywane przez 2–3 miesiące letnie (często przez dłuższy 
okres) z powodu małych przepływów. Z kolei na przednówku brakowało zboża do mielenia10. 

4 P. Franczak, A. Szczerbińska, A. Kołodziej, K. Buczek, M. Górnik, N. Macinka, Wody powierzchniowe i podziemne, 
[w:] P. Franczak (red.), Police. Pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków, 2017, s. 99–100.

5 J. Punzet, Charakterystyka hydrologiczna rzeki Skawy i jej ważniejszych dopływów, „Acta Hydrobiologia”, t. 18, 1976, 
s. 353–381; A. Łajczak, Wody Babiej Góry, BgPN, Zawoja, 2016, 423 s.; P. Franczak, A. Szczerbińska, A. Kołodziej, 
K. Buczek, M. Górnik, N. Macinka, Wody powierzchniowe …, s. 95–122.

6 P. Franczak, A. Szczerbińska, A. Kołodziej, K. Buczek, M. Górnik, N. Macinka, Wody powierzchniowe …, s. 95–122.
7 A. Dobija, Sezonowa zmienność odpływu w zlewni górnej Wisły (po Zawichost), „Zeszyty Naukowe UJ, Prace 

Geograficzne” t. 53, 1981, s. 51–112; J. Punzet, Przepływy charakterystyczne, [w:] I. Dynowska, M. Maciejewski 
(red.), Dorzecze górnej Wisły, PWN, Warszawa-Kraków, 1991, s. 167–215; A. Łajczak, Wody … 423s.

8 P. Franczak, A. Szczerbińska, A. Kołodziej, K. Buczek, M. Górnik, N. Macinka, Wody powierzchniowe …, s. 95–122; 
P. Franczak, M. Hudyka, K. Buczek, M. Górnik, Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność odpływu w zlewniach 
fliszowych na obszarze Masywu Babiej Góry, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, 
Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia”, t. 70, z. 1, 2015, s. 95–116.

9 P. Franczak, A. Szczerbińska, A. Kołodziej, K. Buczek, M. Górnik, N. Macinka, Wody powierzchniowe …, s. 95–122.
10 Rocznik Statystyki Przemysłu i Handlu Krajowego. Przemysł Młynarski w Galicji, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów, r. 

1, z. 1, 1886, s. 27

Źródła danych i metody

Identyfikację historycznego rozmieszczenia młynów i tartaków wodnych przeprowadzono na pod-
stawie serii map topograficznych, począwszy od pierwszego zdjęcia wojskowego Galicji tzw. Mapy 
Miega z lat 1763–1787, przez drugie wojskowe zdjęcie Galicji i Śląska Cieszyńskiego z II połowy 
XIX w. w skalach 1:28800 i 1:115200, trzecie zdjęcie wojskowe z lat 70. XIX w. w skali 1:25000, 
mapy taktyczne Wojskowego Instytutu Geograficznego z lat 30 XX w. w skali 1:100 000, a kończąc 
na mapach topograficznych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z lat 50. i 60. XX wieku w skali 
1:25000. Skorzystano również z archiwaliów odnalezionych w archiwach państwowych w Krakowie 
i Lwowie oraz z opracowań innych autorów prowadzonych w tym temacie. Informacje na temat 
rozmieszczenia i funkcjonowania siłowni wodnych po II wojnie światowej poszerzono o wywiady 
terenowe, przeprowadzone ze starszymi mieszkańcami Zawoi, Skawicy i Białki. 

Poszczególne mapy zdigitalizowano i poddano analizie pod kątem przebiegu cieków oraz lo-
kalizacji młynów wodnych. W celu identyfikacji śladów po dawnych młynach i tartakach wodnych 
wykonano kartowanie terenowe oraz skorzystano z danych LiDAR.

Rozmieszczenie młynów i tartaków wodnych do początku XX w.

Energia wodna wykorzystywana była przez człowieka do poruszania różnych napędów mechanicz-
nych już od starożytności. Wówczas umiejętność ujarzmienia wody, tak aby pracowała dla człowie-
ka znana była w Bizancjum i w basenie Morza Śródziemnego. Na ziemiach Europy Zachodniej młyny 
wodne funkcjonowały już od V–VI wieku. Na przełomie XI i XII wieku notowane były po raz pierw-
szy na terytorium dzisiejszych Węgier, Czech oraz Słowacji. Brak jest jednak zgodności co do czasu, 
kiedy młyny wodne zaczęto budować na ziemiach polskich. Część badaczy uważa, że nie było to 
później, niż na przełomie XI i XII wieku, a inni są zdania, że było to około sto lat później. Koło wodne 
w tartakach zaczęto wykorzystać na ziemiach polskich od co najmniej XIV wieku. W XIII wieku na 
Śląsku, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Pomorzu działać miało już ok. 500 młynów wodnych, a ich 
dalsze rozpowszechnianie się na ziemiach polskich, postępowało z zachodu na wschód. Największe 
ich upowszechnienie nastąpiło w XVI wieku11. 

Na ziemiach Polskich jeszcze do przełomu XVIII i XIX wieku młynarstwo miało tradycyjną for-
mę: zazwyczaj jedno koło wodne wprawiało w ruch jedną parę małych kamieni młyńskich12. Proces 
znacznych zmian i rozwoju technologicznego rozpoczął się od wprowadzenia do użytkowania mły-
nów z maszyną parową. W Królestwie Polskim pierwszy taki młyn zamontowano w 1825 roku na 
Solcu wyposażony był w 12 zestawów kamieni francuskich (wg innych źródeł w 10)13. 

W przypadku tradycyjnych młynów lokalizowanych w Beskidach, ze względu na sprzyjające 
warunki, wynikające z dużych spadków terenu, wykonując przykopy dążono do zachowania jak 
największych różnic pomiędzy poziomem górnej i dolnej młynówki. Prowadzić to miało do zopty-
malizowania możliwej do pozyskania z przepływającej wody energii14. Woda z młynówki górnej 
spuszczana była na koło wodne, które wraz z rozwojem techniki ulegało modyfikacji. Najstarsze 
koło podsiębierne, napędzane było dzięki wodzie przepływającej bezpośrednio pod kołem. Ten typ 

11 B. Szurowa, Młynarstwo między …, 622 s.
12 Kamienie młyńskie wykonane były z rodzimego surowca; z piaskowca wydobywanego w wyspecjalizowanych 

w ich wydobyciu kamieniołomach.
13 Rocznik Statystyki …, s. 1–24..; Kamienie francuskie – tzw. francuzy, były to kamienie młyńskie produkcji 

fabrycznej wykonane z kawałków krzemienia łączonych cementem. W zależności od miejsca produkcji nazywane 
także były węgierskimi lub reńskimi.

14 H. Jost, O wykorzystaniu energii wodnej przez wiejskie zakłady przemysłowe na Podhalu, „Gospodarka Wodna”, nr. 7, 
1974, s. 275. 



58 59Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak Dawne młyny, folusze i tartaki wodne w dorzeczu SkawicyROZPRAWY I  ARTYKUŁY

kół wodnych montowany był bezpośrednio na rzekach. Jednak gdy zaczęto wykonywać przykopy 
nadarzyła się możliwość, aby woda była spuszczana na koło z większą siłą. Dzięki temu zaczęto wy-
korzystywać już nie tylko energię kinetyczną wody, ale także energię potencjalną. W kołach śród-
siębiernych woda spuszczana była w połowie jego wysokości, natomiast w kołach nadsiębiernych 
od góry koła wodnego. Ten ostatni sposób montażu koła, dzięki dużym spadkom zapewniał osią-
gnięcie największej wydajności, nawet przy stosunkowo niewielkiej ilości przepływającej wody15. 
Koło wodne połączone było z zespołem kół i wałów, które przenosiły siłę wody na maszyny zain-
stalowane w młynie, tartaku, foluszu itp.16 

Stagnacja w rozwoju młynarstwa w Galicji wynikała głównie z faktu, że działalność ta była przy-
wilejem dominikalnym17, i prowadzona była przy dworze, a nie jako przemysł samodzielny. Właści-
ciel dóbr wydzierżawiał młyn młynarzowi. Mieszkańcy wsi mieli nakaz korzystania jedynie z lokal-
nego młyna. Ponadto większa część ludności mieliła swoje plony indywidualnie na żarnach. Przymus 
młynowy został zniesiony dopiero w 1789 roku i dopiero od tego momentu wolno było każdemu 
zboże wozić do dowolnego młyna. Natomiast wprowadzona 1 grudnia 1794 roku powszechna or-
dynacja młynarska umożliwiała każdemu staranie się o uzyskanie od władz pozwolenia na założenie 
nowego młyna. Był tylko jeden warunek - młynem musiał kierować wyuczony tego zawodu mielnik. 
Jedną grupą wykluczoną z możliwości posiadania młyna, a nawet pracy w nim byli Żydzi18. 

15 B. Szurowa, Młynarstwo między …, s. 138–153.
16 M. Dolińska, Tradycyjne tartaki w rejonie Babiej Góry, „Rocznik Babiogórski”, t. 7, 2009, s. 27.
17 Dobra dominikalne, dobra tabularne – były to dobra ziemskie na obszarze Galicji, od których płacono podatek 

tzw. dominikalny, a z których właścicielom przysługiwały przywileje feudalne m.in. prawo do świadczeń 
pańszczyźnianych. Po reformach uwłaszczeniowych w 1848 r. dobra te były wyodrębniane administracyjnie 
i tworzyły obszary dworskie (za Encyklopedia PWN). 

18 Rocznik Statystyki Przemysłu i Handlu Krajowego. Przemysł Młynarski w Galicji, Krajowe Biuro Statystyczne,  
Lwów, r. 1, z. 1, 1886, s. 1–24. 

Ryc. 1. Sieć młynówek wraz z mieszczącymi się na nich młynami wodnymi pod koniec XVIII wieku przedstawiona 
na tzw. Mapie Miega (1779–1783).

Na przełomie XVIII i XIX wieku większość młynów i tartaków wodnych należała do właścicieli 
ziemskich, a tylko nieliczne należały do lokalnej ludności. Siłownie te zakładane i obsługiwane były 
jednak przez chłopów, którzy uiszczali za to roczny czynsz, szacowany na podstawie wielkości pro-
dukcji zakładu19. W początkowym etapie osadnictwa zdarzało się, że chłopi byli zwolnieni z czyn-
szu, za co w zamian przecierali20 drewno dla dworu21.

Pierwsza informacja o młynie pracującym na rzece Skawicy pochodzi z Lustracji wojewódz-
twa krakowskiego z 1564 roku22. W dokumencie tym znalazł się zapis, że na rzece Białej23, bo tak 
wówczas zwana była Skawica24, znajdował się młynik w nowo osadzonej Białej (Białka). Posiadał 
on jedno koło wodne, a roczny czynsz od niego wynosił 2 grzywny i 24 grosze25. Młyn ten funk-
cjonował już prawdopodobnie od dłuższego czasu, ponieważ pomimo, iż Biała w dokumencie tym 
widnieje jako nowo osadzona to 4 kmieci miało status „dawno osiadłych”. Młyn ten nie mógł jednak 
pracować przez cały rok, co wynikało ze zmiennych przepływów wody w rzece. Podczas niżówek 
Skawicą płynęło zbyt mało wody, a podczas dużych wezbrań koło wodne mogło ulec uszkodzeniu. 
Informacja, najprawdopodobniej o tym samym młynie, pojawia się około sto lat później w Lustracji 
województwa krakowskiego z lat 1659–1664 r.26 Nie była to już jednak jedyna siłownia działająca 
w dorzeczu Skawicy, ponieważ 3 tartaki wodne z młynami znajdowały się w Skawicy, która wspól-
nie z dzisiejszą Zawoją stanowiła wówczas jedną wieś. Brak jest jednak informacji, gdzie dokładnie 
się one mieściły. Czynsz za młyn wynosił wówczas 3 floreny27, podczas gdy młyny skawickie zwol-
nione były z opłat, a jedynie pilarze zobowiązani byli do przecierania drzewa na rzecz zamku28. 

Kolejne informacje o rozwiniętej już sieci siłowni wodnych u północnych podnóży Babiej Góry, 
pracujących dzięki energii wodnej Skawicy pochodzą z 1713 roku z Inwentarza starostwa lanckoroń-
skiego29. Wówczas w dolinie Skawicy funkcjonowało 16 młynów i tartaków wodnych: 4 młyny w Białej, 
3 młyny i 1 tartak w Skawicy oraz 6 młynów i 2 tartaki w Zawoi30. W Skawicy młyny należały do Mate-
usza Pacygi, Jakuba Dercza i Walentego Migasa (Migasz), natomiast piłę tartaczną prowadził Kazimierz 

19 J.S. Samsonowicz, Rzemiosło wiejskie w Polsce w XIV-XVI w., PWN, Warszawa, 1954, s. 564.
20 Od wieków w tradycyjnym przemyśle drzewnym, na proces polegający na przeróbce okrąglaków na tarcice 

mówiono, że jest to przecieranie drewna, a nie jego przecinanie.
21 Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664; wyd. drukiem przez A. Falniowska-Gradowska, F. Leśniak, 

Instytut Historii PAN, Warszawa, 2005, t. 1–3.
22 Lustracja województwa krakowskiego 1564; wyd. drukiem przez J. Małecki, PWN, Warszawa, t. 1, 1962, s. 211.
23 W dokumencie jest zapis, że mieścił się młynek na rzece Biały.
24 P. Franczak, Toponimy Pasma Polic, [w:] P. Franczak (red.), Police. Pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków, 

2017, s. 295–308.
25 Grzywna – jednostka masy i jednostka płatnicza używana w średniowieczu w Polsce. Jedna grzywna 

odpowiadała 48 groszom. Dla porównania ceny towarów w Krakowie w I poł. XVII w. wynosiły: ćwiertnia (ok. 
140 l) owsa – 25-40 gr; ćwiertnia grochu – 50-250 gr; ćwiertnia krupy jęczmiennej – 60-150 gr; ćwiertnia 
jagły – 150-350 gr; ćwiertnia mąki – 200-300 gr; garniec (2,2 l) oleju – 25-50 gr; łaska masła – 120-300 gr; funt 
(405 g) cukru – 10-40 gr; kopa (60 szt.) jaj – 7-20 gr; garniec piwa prostego – 2-4 gr; garniec miodu pitnego 
– 10-25 gr; garniec gorzałki – 50-70 gr; wół – 400-1000 gr; koń – 1000-2500 gr. Ceny te w zależności od 
roku wykazywały duże wahania i w czasie niedostatku danego towaru mogły być nawet kilkakrotnie wyższe. 
Natomiast przykładowe dzienne płace przedstawiały się następująco: cieśli – 6-18 gr; murarza – 10-25 gr; 
czeladnika murarskiego - 8-20 gr; czeladnika ciesielskiego – 6-14 gr; niewykwalifikowanego robotnika – 4-5 gr 
(za E. Tomaszewski, Ceny w Krakowie w latach 1601-1795, Instytut Popierania Polskiej Twórczości, Kraków, 1943, 
350 s.

26 Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664; wyd. drukiem przez A. Falniowska-Gradowska, F. Leśniak, 
Instytut Historii PAN, Warszawa, t. 1, 2005, s. 263–285; Lustrację w starostwie lanckorońskim przeprowadzona 
została w 1662 r.

27 1 złoty polski (floren) = 30 groszy. Zobacz przykładowe ceny i zarobki dla tego okresu zamieszczone w przypisie 25.
28  Lustracja województwa …, s.263–285.
29  Inwentarz osiadłości miasta, poddanych i wszelkich od nich należących Prowentaów, spisany przez Komisję w roku 

1713; Archiwum Państwowe w Krakowie Ekspozytura w Spytkowicach; Zespół: 29/3363/0 Inwentarz Starostwa 
Lanckorońskiego; Sygnatura: 1.

30 W Inwentarzu starostwa lanckorońskiego wśród wymienionych w Zawoi 8 młynów w dwóch przypadkach 
zamieszczona jest informacja, że zamiast płacić podatek ich właściciele przecierają tramy dla dworu, 
co świadczy o tym iż były to tartaki (być może były to młyny z tartakami). 
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Pacyga. W Zawoi młynarstwem trudnili się Ludwik Śmietana, Marcin Czarnota, Marcin Maryniak, Mar-
cin Mazur, Maciej Mazur i Marcin Czarnota z Obłaźnego. Natomiast tartaki prowadzili Ludwik Śmietana 
i Bartosz Bartyzel. W Białej siłownie wodne znajdowały się zarówno nad brzegiem Skawicy, jak też w są-
siedztwie Skawy. Jednak, jeżeli sieć młynówek była w tym czasie podobna do tej, jaka istniała pod koniec 
stulecia, to wszystkie one zasilane były wodami Skawicy31. We wsi było wówczas 5 młynów, należących 
do Franciszka Radwana, Klemensa Sałapatka, Jakuba Ceremugi, Maichra Wróbla i Jana Maciołka. 

Na początku XVIII wieku we wszystkich wsiach w dolinie Skawicy młynarze płacili podatek do 
zamku w Lanckoronie. Roczny czynsz od poszczególnego zakładu wynosił od 2 do 36 złotych. Wy-
sokość czynszu była bardzo zróżnicowana, jednak zdecydowanie najwyższe opłaty płacili młynarze 
z Białej, a najniższe z Zawoi32. 

Wiek XVIII to czas bardzo intensywnego rozwoju młynarstwa na ziemiach polskich, które swo-
je apogeum osiągnęło podczas wojen napoleońskich i blokady kontynentalnej, gdy ceny zboża osią-
gały horrendalne wysokości. Wówczas Galicja dostarczała zboże do Prus oraz Austrii33. 

Jak wynika z informacji przedstawionych na Mapie Miega, pod koniec XVIII wieku w zlewni 
Skawicy pracowało 9 młynów, spośród których 7 na młynówkach, doprowadzających wodę z ko-
ryta Skawicy, a po jednym na Skawicy Górnej i na Skawicy Sołtysiej34. W podobnym czasie, wg 
pierwszego rządowego spisu przemysłowego w 1776 roku funkcjonowało w Galicji 5 117 młynów. 
Z kolei De Luca podaje, że dwa lata później (w 1778 roku) było 4 694 młynów i 259 tartaków. Taka 
sama liczba tartaków wodnych pracowała w 1786 roku.35

Pierwsza połowa XIX wieku to okres skoku technologicznego, rozwoju gospodarczego i zmian 
w strukturze przemysłu Galicji. W tym czasie nastąpił rozwój ekstensywnego gospodarstwa zbożo-
wego, a po 1835 roku znaczna redukcja gorzelń, z funkcjonowaniem których mocno związane było 
młynarstwo. Ich liczba w wyniku wprowadzenia podatków na handel alkoholem spadała z 4 897 
w 1836 roku do 989 w 1850 roku36. 

W połowie XIX wieku wraz z rozbudową w Galicji linii kolejowej, łączącej ją z Prusami i War-
szawą, a w dalszej kolejności z jej rozbudową przez Lwów ku wschodnim rubieżom Galicji, coraz 
powszechniej zaczęły się pojawiać młyny i tartaki parowe. Budowa w latach 1880-1884 przez 
dolinę Skawy linii kolejowej tzw. transwersalnej37, znacznie ułatwiła wywóz drewna z gór, który 
dotychczas odbywał się głównie poprzez spław górskimi rzekami do Wisły i dalej w kierunku Bał-
tyku. Wzdłuż głównych dopływów Skawicy po dzień dzisiejszy zachowały się ślady po dawnych 
klauzach, które służyły do piętrzenia wody, wykorzystywanej w spławie drewna. Nagle spuszczana 
woda z tajchu (sztucznego zbiornika) powodowała wzrost przepływu w cieku, co ułatwiało spław 
kłód Skawicą, a następnie Skawą do Makowa. Tam na tzw. Jazach kłody były łączone w tratwy 
i dalej spławiane wraz z towarem Skawą, a następnie Wisłą38. W Zawoi klauzy znajdowały się na 
Wełczówce, powyżej osiedla Mrożna, na Jaworzynce powyżej osiedla Policzne39 oraz na Mosornym 
Potoku przy składzie drewna40. 

31 Przedstawiona na Mapie Miega sieć młynówek z końca XVIII wieku wskazuje, że młyny mieszące się w Dolnej 
Białce napędzane były wodami ze Skawicy. Ujścia młynówek mieściły się natomiast na Skawie, na jej odcinku 
pomiędzy ujściem Skawicy a Makowem.

32 Inwentarz osiadłości miasta … [wsie Biała, Skawica, Zawoja].
33 Rocznik Statystyki …, s. 1–24.
34 Galicja na józefińskiej mapie topograficznej z lat 1779–1783, Wyd. Antykta, Kraków-Warszawa, t. 1, 2012, ark. 13, 

14, 17, 18.
35 Rocznik Statystyki …, s. 17–23.
36 Rocznik Statystyki Przemysłu i Handlu Krajowego. Przemysł gorzelniany w Galicji, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów 

, r. 1, z. 3, 1885, s. 45–56.
37 Dolińska M., Tradycyjne tartaki …, s. 31.
38 Łajczak A., Zarys historii działalności gospodarczej w masywie Babiej Góry i otaczającym terenie (Zachodnie Karpaty), 

„Przegląd Geograficzny”, 88, 1, 2016, s. 5–30.
39 Tamże, s. 17.
40 Informacja zebrana podczas badań terenowych (w 2018 roku.) od Tomasza Mazura z Zawoi. Ryc. 2. Rozmieszczenie siłowni wodnych w dorzeczu Skawicy pod koniec XVIII wieku (A) i w połowie XIX wieku (B).
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W 1835 roku powstał pierwszy w Galicji tzw. młyn parowy, który zwiększał wydajność mielenia. 
Te znacznie bardziej wydajne młyny najwcześniej zaczęto stosować w Galicji w dobrach żywieckich, 
w Białej (dziś części Bielska-Białej) i w młynach krakowskich. W 1851 roku zaczął funkcjonować w Ga-
licji pierwszy tartak parowy, a ćwierć wieku później było ich już 6141. Te unowocześnienia spowodo-
wały zamykanie małych młynów wodnych. Z kolei te, które przystosowały się do zmian zwiększyły 
swoją produkcję. Do 1847 roku liczba młynów wodnych spadła w Galicji o ponad połowę (do 2 145) 
w stosunku do stanu z końca XVIII wieku42. W tym czasie liczba młynów wodnych w dorzeczu Ska-
wicy obniżyła się do 1143, a w całym dorzeczu Skawy do 91 z 182 z końca poprzedniego wieku44. 
W latach 50. XIX wieku w polskich Karpatach działało 1 246 urządzeń wodnych45. Równocześnie 
w dorzeczu Skawicy funkcjonowały 4 tartaki wodne46, a w kolejnych latach pojawiały się następne.

W tym czasie dolinę Skawicy podczas wycieczki na Babią Górę przemierzała Maria Steczkowska 
(1800–1881), która spostrzegła znaczenie tej rzeki dla codziennego życia mieszkańców położonych 
u podnóża Babiej Góry wiosek:  „(…) Po obu stronach doliny ciągną się bardzo wysokie góry, odziane pięk-
nymi jodłowymi lasami, spośród których tu i owdzie zielenią się śliczne polanki. Łąki różnobarwnem stroją 
kwieciem, ścielą się po brzegach bystrej Skawicy, która z hukiem i szumem toczy swe wody, kamienistem 
łożysku i tym szalonym pędem zdradza zaraz górskie pochodzenie swoje i blizkość skalistej kolebki. Ta rzeczka 
jest prawdziwym dobrodziejstwem Opatrzności dla tutejszych mieszkańców, bo ułatwia przemysł, do którego 
uciekać się muszą koniecznie, aby zaspokoić potrzeby życia w okolicy tak nieurodzajnej i niesposobnej do 
uprawy. Liczne tartaki, młyny, folusze, stosy desek i gontów, sztuki bielącego się płótna, świadczą o zabiegli-
wości i pracowitości górali. Z okolic Makowa ciągną na targ do Krakowa owe karawany wózków, naładowane 
gontami lub deskami. Trudnią się oni także spławem drewna, co dawniej zwłaszcza kiedy drzewo było tańsze, 
znaczne przyniosło im korzyści. Padają olbrzymie jodły na tych olbrzymich górach rosnące, podcięte siekierą 
górala i same starczają się na brzeg rzeki ze stromych, prostopadłych prawie pochyłości. Tu dopiero zbijają je 
w tratwy . Składają się one zazwyczaj z sześciu do dziesięciu okrąglaków, złączonych z sobą za pomocą po-
przecznych sztuk drzewa. Ładują na nie deski, łaty, gonty, lub drzewo w łupkach. Zwykle dwóch górali kieruje 
tratwą. Spływ odbywa się na dwóch głównych rzekach w tych stronach, na Skawie i Sole (…)47.

Maria Steczkowska w swym opisie doliny Skawicy zauważyła, że prócz tartaków i młynów wodnych 
mieściły się tam także folusze. Według przekazów ustnych jeden z foluszy, miał znajdować się w poło-
wie XIX wieku u zbiegu Skawicy i Skawicy Sołtysiej, w miejscu zwanym U Huperta (w  Skawicy)48. Inne 
źródła wskazują, że mały folusz miał także pracować na roli49 U Migasa50 oraz U Pacygi51. W tym czasie 

41 Rocznik Statystyki Przemysłu i Handlu Krajowego. Przemysł drzewny, Krajowe Biuro Statystyczne, Lwów 1888, r. 1, 
z. 10, s. 19–29.

42 Rocznik Statystyki…, s. 17–23.
43 Drugie wojskowe zdjęcie Galicji i Śląska Cieszyńskiego z II połowy XIX wieku w skalach 1:28800 i 1:115200
44 Pierwsze zdjęcie wojskowe Galicji tzw. Mapy Miega z lat 1763-1787
45 P. Franczak, K. Ostafin, D. Kaim, M. Szwagrzyk, Młyny i tartaki o napędzie wodnym w krajobrazie Polskich Karpat 

od połowy XIX w. do lat 70-80. XX w., Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej 
Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku”, 26.05.2017, Toruń.

46 Drugie wojskowe zdjęcie Galicji…
47 M. Steczkowska, Wycieczka na Babią Górę, „Tygodnik Ilustrowany” t. III, nr. 76, 1869, s. 282.
48 U. Janicka-Krzywda, Kultura ludowa mieszkańców Skawicy, [w:] J.H. Harasimczyk (red.), Królewska wieś. Monografia 

Skawicy, Wyd. Faktoria Wyrazu, Skawica-Kraków, 2009, s. 295.
49 Rola – nazwa jednostki osadniczej używana przez lokalną ludność do określenia skupiska kilku lub kilkunastu 

gospodarstw, stanowiących integralną część wsi np. U Fronta, Penowa. Przez starszych mieszkańców 
Skawicy role nazywane były obejściami. Wyróżniano je w dnie doliny Skawicy w Białce, Skawicy i Zawoi 
Dolnej. Do każdego skupiska zabudowań integralną część stanowiły pola uprawne, których pas rozciągał się 
od zabudowań i ciągnął w górę stoku. Natomiast skupiska zabudowań położone poza główną zabudową wsi 
od pokoleń nazywane były przysiółkami. Wyróżniono jest m.in. na Suchej Górze np. Tokarne, U Warty oraz 
w Zawoi np. Przysłop, Czatoża. 

50 Informacja zebrana podczas badań terenowych (w 2017 r.) od Stanisława Marka z Suchej Góry.
51 Informacja o foluszu funkcjonującym w latach 80. XVIII w. pochodzi z opisu kopców granicznych (kopiec nr 146) 

wsi Skawica z 1787 r. ((Josyfinśka metryka. Cyrkuł myslenyćkyj, s. Skawycia, sygn. CDIAUL, sygn. F. 19, op. VIII, 
spr. 109, ark. 106).

w Skawicy produkowane było sukno, które wy-
twarzano właśnie w foluszach. Za powszechnym 
w tym czasie funkcjonowaniem foluszy w Skawi-
cy przemawia fakt, że właśnie w drugiej połowie 
XIX wieku Skawica słynęła z tzw. druków, czyli 
lnianych granatowych tkanin, z białymi drobnymi 
wzorami, wykonanych metodą batikowania52. 

W latach 80. XIX wieku ministerstwo handlu 
statystycznego przemysłu Galicji przeprowadziło 
spis młynów, w którym wykazano 3 438 młynów 
wodnych mieszczących się na terenie Galicji. 
W spisie tym wykazano jedynie 3 młyny wyko-
rzystujące energię Skawicy na Białce (Bernarda 
Schaucera, Jana Sałapatka i Józefa Sałapatka) 
oraz młyn z tartakiem Klemensa Mazura w Za-
woi53. Z kolei wśród 401 tartaków wodnych i 225 
tartaków z młynem wodnym znalazły się jedynie 
4 tartaki w Białce (Wincentego Barcika, Józefa 
Maja, Jana Migasa i Józefa Migasa) oraz wielki 
wodny młyn arcyksiążęcy Albrecht, mieszczący 
się w Zawoi54. Na podobny stan zagospodarowa-
nia wód Skawicy w tym czasie wskazuje wykaz 
młynów i tartaków wodnych przedstawiony w in-
wentarzu dóbr żywieckich, sporządzony w związ-
ku z przekazaniem po zakończeniu I wojny światowej państwu polskiemu posiadłości Habsburgów55. 
Według niego z chwilą przejęcia zarządu nad Dobrami Żywieckim przez Dyrekcję Dóbr Żywieckich 
w Żywcu na rzece Skawicy miało mieścić się w 1879 roku 7 młynów i tartaków wodnych56.

W Zawoi Górnej, tuż poniżej Wideł, znajdował się w tym czasie, duży tartak należący do ży-
wieckiej linii Habsburgów. Początkowo pracował on z wykorzystaniem koła wodnego, a o skali 
jego wydajności świadczy fakt, że w 1883 roku podatek od niego wynosił aż 31 złotych reńskich57 
i 50 centów. W tym samym czasie podatek od pozostałych młynów i tartaków wodnych pracujących 
w dolinie Skawicy wynosił 2 złote reńskie58. W połowie lat 80. XIX wieku podczas pożaru spłonęło 
koło wodne. Wówczas podjęto decyzję o zmianie w tartaku napędu na parowy, co spowodowało 
jeszcze większy wzrost jego wydajności. Jednakże koło wodne odbudowano i najprawdopodobniej 
równolegle pracowało co najmniej do okresu międzywojennego59. W tym czasie w kilku innych 
miejscowościach w okolicy m.in. w Makowie, Suchej, Jordanowie, co przyczyniło się do znacznego 
przetrzebienia lasów babiogórskich60. 

52 J. Mydlarz, Skawica od 1900 do 1939 roku, [w:] J.H. Harasimczyk (red.), Królewska wieś. Monografia Skawicy,  
Wyd. Faktoria Wyrazu, Skawica-Kraków 2009, s.76.

53 Rocznik Statystyki Przemysłu i Handlu Krajowego. Przemysł Młynarski w Galicji, spis młynów, s. 65–67.
54 Rocznik Statystyki Przemysłu i Handlu Krajowego. Przemysł drzewny, spis tartaków, s. 16–28.
55 J. Mydlarz, Skawica od 1900…, s. 76.
56 Regulacja wspólnych serwitutów opałowych dla gmin: 1. Skawica, Osielec, Juszczyn, Sidzina, Grzechynia, 

Maków, Zawoja, Biała …; Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku Białej; Zespół: 
13/908/0/4.9/361 Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu; Seria: 4.9 Regulacja serwitutów; Sygnatura: 361, s. 52.

57 1 złoty reński (austriacka nazwa tej samej waluty to gulden lub floren).
58 Rocznik Statystyki …, spis młynów, s. 65–67; Rocznik Statystyki …, spis tartaków, s. 16–28.
59 Koło wodne widoczne jest na zdjęciach pochodzących z lat 20. XX w.; przechowywane w zbiorach prywatnych 

M. Bartyzela.
60 G. Proszowski, M. Kubica, R. Banaś, Sucha i okolice Babiej Góry na dawnych pocztówkach i fotografiach,  

Oficyna Wyd. „TEXT”, Kraków, 2004. s. 39.

Tartak wodny w Zawoi nad brzegiem Skawicy  
w latach 20. XX wieku (Archiwum ilustrowanego  
kuriera codziennego, zbiory NAC).
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Tartak w Zawoi Górnej był tartakiem arcyksiążęcym, natomiast ok. 800 m powyżej Wideł, nad 
Jaworzynką, mieścił się tartak chłopski, zwany Bajerską Maszyną. Jego nazwa pochodzi z języka 
niemieckiego i oznacza właśnie tartak należący do chłopów (niem. bäuerische)61. 

Tabela 1. Zestawienie młynów i tartaków wodnych w dorzeczu Skawicy od połowy XVII w.

Źródło / Data Miejscowości Młyny wodne
Młyny 

z tartakami 
wodnymi

Tartaki wodne Suma

Lustracja województwa 
krakowskiego;  
1659-1664

Białka (Biała) 1 . . 1

Skawica alias
Zawoja . 3 . 3

Inwentarz starostwa 
lanckorońskiego;  
1713

Białka 4 . . 4
Skawica 3 1 4
Zawoja . 8 . 8

Mapa Miega;  
1779-1783

Białka 1 . . 1
Skawica 2 . . 2
Zawoja 6 . . 6

II wojskowe zdjęcie 
Śląska Cieszyńskiego  
z II połowy XIX w. 

Białka 5 . 2 7
Skawica 2 . 0 2
Zawoja 4 . 2 2

Rocznik Statystyki 
Przemysłu i Handlu 
Krajowego; 1883 

Białka 3 . 4 7
Skawica . . . 0
Zawoja . 1 1 2

Wykaz Dyrekcji Dóbr 
Żywieckich w Żywcu; 
1920

Białka . 7* . 7
Skawica . 9* . 9
Zawoja . 8* . 8

Mapa Wojskowego In-
stytutu Geograficznego 
z lat 30 XX w. 

Białka 2 . 4 6
Skawica 1 . 2 3
Zawoja 2 . 5 7

Mapa topograficzna 
Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego  
z lat 50. i 60.

Białka 1 . 1 2
Skawica . . 2 2

Zawoja 5 . 7 12

* brak rozdzielenia na młyny i tartaki wodne 

Występowanie siłowni wodnych w XX wieku

W XX wieku młyny i tartaki wodne lokowane były nie tylko nad młynówkami doprowadzającymi 
wodę ze Skawicy, ale także na jej głównych dopływach. Jak wynika z danych przedstawionych 
przez Dyrekcję Dóbr Żywieckich w Żywcu w 1920 roku na Skawicy pracowały 24 młyny i tartaki 
wodne62. Spośród nich 8 mieściło się w Zawoi63, a wśród nich był słynny Diabli Młyn, który według 

61 Z. Janicki, Historia Zawoi do końca XIX w. [w:] U. Janicka-Krzywda (red.) Monografia Zawoi, Wyd. Forma, Kraków-
Zawoja, 1996, s. 53.

62 Regulacja wspólnych serwitutów opałowych dla gmin: 1. Skawica, Osielec, Juszczyn, Sidzina, Grzechynia, 
Maków, Zawoja, Biała …; Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku Białej; Zespół: 
13/908/0/4.9/361 Dyrekcja Dóbr Żywieckich w Żywcu; Seria: 4.9 Regulacja serwitutów; Sygnatura: 361,  
s. 49–56; J. Mydlarz (2009) błędnie podał za powyższym, źródłem że wówczas na Skawicy znajdowało się 27 
młynów i tartaków wodnych.

63 Właściciele: Klemens Mazur, Klemens Szczurek, Adolf Ringn (2x), Glückmann, Bartyzel oraz tartak arcyksiążęcy. 

wspomnianego wyżej zestawienia miał należeć w tym okresie do Adolfa Ringn64. Podobna liczba 
siłowni wodnych (9) miała pracować na odcinku Skawicy przepływającym przez wieś Skawica65, 
natomiast w Białej (Białce) miało ich być 766. Brak natomiast jakiejkolwiek informacji na temat si-
łowni wodnych pracujących na dopływach Skawicy. Co ciekawe, według danych pochodzących 
z mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego w latach 30. XX wieku, na tym samym terenie miało 
funkcjonować jedynie 11 tartaków wodnych i 5 młynów. Bez wątpienia na mapie tej nie wykazano 
licznych małych obiektów, które często funkcjonowały jedynie przez kilka lat. Do tej grupy zaliczał 
się młyn wodny mieszczący się w latach 30. XX wieku na potoku Rotnia, tuż powyżej ujścia do niego 
potoku Limowianka (Limów Potok) 67.

Jak widać z powyższych danych już pod koniec trwania zaborów, zaczęła powstawać na oma-
wianym terenie coraz większa liczba prymitywnych młynów i tartaków wodnych. Proces ten jeszcze 
bardziej się nasilił po odzyskaniu niepodległości. O dużej liczbie tych obiektów pracujących tuż 
przed II wojną światową oraz tuż po jej zakończeniu świadczą wspomnienia starszych mieszkań-
ców babiogórskich wsi. Według danych przedstawionych na mapie topograficznej z lat 60. XX wie-

64 W wykazie istniejących wodnych zakładów /młynów i tartaków/ na rzece Skawicy w obrębie gmin Zawoja, 
Skawica i Biała do rozp. L. 55/1920 z dnia 19 lutego 1920 widnieje jako diabelski młyn. W zestawieniu tym 
znalazł się także jedne młyn parowy. 

65 Właściciele: Jan Pająk, Wojciech Migas, Wilhelm Hupert, Marcin Marek, Józef Buba, Józef Pacyga, Szymon 
Dyrcz, Kanty Pacyga, Ficek.

66 Właściciele: Pena, Kosek, Biskup, Ceremuga, Staner z Czarnny, Trombacz, oraz młyn na Sołtystwie. 
67 Informacja zebrana podczas badań terenowych (w 2014 roku) od Henryka Franczaka ze Skawicy.

Ryc. 3. Rozmieszczenie siłowni wodnych w dorzeczu Skawicy w XX wieku.
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ku w dolinie Skawicy pracowało 10 tartaków wodnych i 6 młynów. Są to jednak dane niepełne. 
Z danych tych wynika, że na Mosornym Potoku mieścił się jedynie jeden tartak wodny. Natomiast 
w pamięci mieszkańców zachowały się wspomnienia o 6 lokalizacjach, gdzie pracowały koła wodne 
i turbiny68. Podobnie było na innych dopływach Skawicy. Na Skawicy Sołtysiej pracowało 12 siłow-
ni wodnych69, a na Skawicy Górnej – 16 (głównie małe elektrownie wodne)70. Należy tutaj wspo-
mnieć, że młyn Włodzimierza Pacygi na Skawicy Sołtysiej stanowił tylko dodatkowe wyposażenie 
jego kuźni i cegielni, które również napędzane były kołem wodnym71. Z kolei na rzece Skawicy na 
roli U Migasa obok dwóch tartaków Bronisława Fujaka i Wincentego Migasa jeszcze do lat 50. XX 
wieku funkcjonował folusz Bolesława Marka72. 

Przed doprowadzeniem pod Babią Górę energii elektrycznej siłownie wodne zapewniały tak-
że dostawę, do okolicznych zabudowań energii elektrycznej. Zazwyczaj zasilały one kilka domów, 
natomiast większe turbiny mogły zaopatrywać w prąd nawet kilka osiedli73. Małe elektrownie 
wodne pracowały zazwyczaj przy młynach lub tartakach wodnych, zdarzało się jednak (zwłaszcza 
w II poł. XX wieku), że stanowiły osobne małe zakłady produkujące prąd na potrzeby ich właści-
cieli, a w przypadku większych jednostek i całego osiedla. Bardzo duże nagromadzenie elektrowni 
wodnych (14 obiektów) znajdowało się w II połowie XX wieku na potoku Skawica Górna i jego 
głównych dopływach. Często zamieniano na nie stare tartaki lub młyny wodne, ale w większości 

68 Informacja zebrana podczas badań terenowych (w 2018 roku) od Tomasza Mazura z Zawoi; Właściciele: 
Wojciech Chowaniak, Franciszek Gancarz, Franciszek Mazur, Czesław Makoś, Piotr i Stanisław Trybała,  
Stanisław Trybała.

69 Informacja zebrana podczas badań terenowych (w 2017 roku) od Stanisława Marka z Suchej Góry i Stanisława 
Ficka ze Skawicy; Właściciele: Antoni Wilk, Bronisław Dyrcz, Stanisław Dyrcz, Włodzimierz Pacyga, Adam 
Czarny, Bronisław Milczarek, Klemens Pacyga. Klemens Pacyga i Bronisław Marek, Stanisław Marek  
i Bronisław Marek, Stanisław Skarbek i Stanisław Marek, Franciszek Marek, Michał Kuś i Stanisław Żurek.

70 Informacja zebrana podczas badań terenowych (w 2018 roku) przez Sławomira Kudzię z Zawoi Podpolice.
71 Informacja zebrana podczas badań terenowych (w 2017 roku) od Stanisława Marka z Suchej Góry; J. Mydlarz, 

Skawica od 1900 …, s. 76.
72 Informacja zebrana podczas badań terenowych (w 2017 roku) od Stanisława Marka z Suchej Góry.
73 Informacje zebrane przez autorów podczas badań terenowych.

przypadków budowano je od podstaw w nowych miejscach.74 Turbina wodna pracująca na rzece 
Skawicy, na wysokości roli Maryniaki zasilała od 1946 roku nowo wybudowany kościół w Skawicy75.

Przekształcenia sieci hydrologicznej i pozostałości 
po dawnych obiektach hydrotechnicznych

Młyny i tartaki wodne na przestrzeni kilku stuleci budowano na różnych odcinkach biegu Skawicy 
i jej dopływów. Jednakże zawsze były to miejsca, gdzie z łatwością można było ulokować budynek 
wraz z niezbędną infrastrukturą oraz gdzie możliwe było doprowadzenie wody wykonaną w tym 
celu młynówką. Oczywiście nie bez znaczenia była potencjalna ilość wody, jaka w ciągu roku mogła 
być dostarczona na koło młyńskie, dlatego część potoków jak np. Skawica Górna, Skawica Sołtysia 
czy Mosorny Potok, była bardziej preferowana do lokowania nad nimi siłowni wodnych, niż inne 
potoki, które niosły zbyt mało wody. 

Młynówki budowane w dolinie Skawicy posiadały bardzo zróżnicowane długości. Większość 
z nich mierzyła od kilkudziesięciu do około 100–150 m i zazwyczaj doprowadzała wodę do jednego 
urządzenia mieszczącego się w bliskiej odległości od rzeki lub potoku. W dolinie funkcjonowały jed-
nak także systemy młynek, które transportowały wody na duże odległości, przejmując często wody 
z kilku potoków. Najdłuższa z nich mierząca około 2,1 km długości mieściła się w Zawoi Dolnej. 
Przykopę wykonano na prawym brzegu Skawicy (z pewnymi modyfikacjami na przestrzeni czasu) 
od ujścia Skawicy Górnej, po rolę Pająkową. Z kolei młynówki mierzące po około 1,8 km długości 
rozciągały się w Białce. Fragment jednej z nich stanowi dziś potok zwany Pastrugą, natomiast drugą 
przykopą ujmowano wody Skawicy w jej ujściowym odcinku i transportowano do młynów miesz-
czących się przy rolach nad Skawą (role: Sałapatkowa, Radwanowa). Młynówka znajdowała się też 
w samym centrum Zawoi. Prowadziła wody Skawicy od Duklerowego Brzysku (gdzie po dziś dzień 

74 Informacja zebrana podczas badań terenowych (w 2018 roku) przez Sławomira Kudzię z Zawoi Podpolice.
75 Informacja zebrana podczas badań terenowych (w 2017 roku) od Stanisława Marka z Suchej Góry.

Jaz na Skawicy na roli U Zemlika w Skawicy w I poł. XX wieku (archiwum M. Gasek). Budynek dawnego tartaku wodnego nad Skawicą na roli U Migasa w Skawicy (fot. P. Franczak).
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znajdują się pozostałości po jazie) i dalej biegła pod Brzegiem, przez dzisiejszy plac w centrum wsi, 
a uchodziła do Skawicy na lewo od budynku starej szkoły76. Brzegi młynówek w celu ich wzmocnie-
nia z obu stron były obsadzane drzewami, przez co wyraźnie zaznaczały się w krajobrazie, a ich śla-
dy po dzień dzisiejszy zachowały się na obszarze doliny. Ponadto od wewnątrz w celu uszczelnienia 
były wykładane deskami lub starymi gontami77. Dobrze zachowane pozostałości po dawnej mły-
nówce można obecnie zobaczyć na lewym brzegu Skawicy na wysokości roli U Kocura w Skawicy. 

Bardzo rzadko zdarzało się jednak, że młyny i tartaki wodne występowały przez kilka stuleci 
w tym samym miejscu. Do wyjątku należą pozostałości tartaku wodnego, mieszczące się na roli 
U Migasa w Skawicy. Pierwszy młyn wodny w tym miejscu zaznaczony został już na Mapie Miega 
i pojawia się na mapach z kolejnych okresów. Być może siłownia wodna stała w tym miejscu już 
od przełomu XVII i XVIII wieku, ponieważ w inwentarzu starostwa lanckorońskiego z 1713 roku 
wymieniony jest młyn wodny Walentego Migasza, który mieszkał na roli U Migasa. Dziś wznosi 
się w tym miejscu, nad brzegiem Skawicy, drewniany budynek tartaku na kamiennej podmurówce. 
W jednym z filarów wstawione zostały dwa kamienie młyńskie, na zewnątrz budynku mieszczą się 
elementy montażu koła młyńskiego i ślady młynówki. Budowla ta jest swego rodzaju skansenem, 
obrazującym wygląd dawnego tartaku wodnego wraz z jego wyposażeniem, dlatego niezwykle waż-
ne jest, aby zachować ją dla przyszłych pokoleń.

Wspomniany powyżej tartak nie jest jedynym zachowanym w dorzeczu Skawicy. Pozostałe są 
jednak znacznie młodsze. Niewielki budynek z wyraźną młynówką mieści się w Skawicy U Huperta, 

76 Przebieg młynówki widoczny jest m.in. na słynnej fotografii przedstawiającej centrum Zawoi pod koniec XIX w. 
zamieszczonej w Monografii Zawoi z 1996 r. na s. 58. Jej przebieg utrwala starodrzew rosnący wzdłuż przykopy, 
a obok szkoły droga przebiegała przez mostek.

77 H. Jost, O wykorzystaniu energii…, s. 276; M. Dolińska, Tradycyjne tartaki …, s. 27.

po lewej stronie drogi prowadzącej na Suchą Górę. W tym miejscu od co najmniej połowy XIX wie-
ku miał znajdować się folusz. Natomiast na Hucisku, na Suchej Górze, nad brzegiem potoku Hucisko 
wznosi się dobrze zachowany budynek tartaku wodnego. Sporych rozmiarów kamienne pozostało-
ści po podmurówce tartaku wraz z fragmentem młynówki i komora turbiny wznoszą się nad głębo-
ko wciętym korytem Skawicy na roli U Wiechcia. 

Zdarzyły się także przypadki, że budynki po dawnych młynach i tartakach wodnych były prze-
budowywane i zmieniano ich funkcję na mieszkalną, jak chociażby w przypadku tartaku mieszczą-
cego się w ujściowym odcinku Skawicy Górnej.

Koryto Skawicy przegradzała w przeszłości cała seria jazów, z powyżej których piętrzona woda 
doprowadzana była na urządzenia napędzane energią wody. W związku z występowaniem na rzece, 
co kilkadziesiąt lat, dużych powodzi tamy te uległy zniszczeniu. Dziś po większości z nich nie ma już 
śladu. Jednakże sporych rozmiarów betonowy fragment jazu zachował się w głęboko wciętym od-
cinku Skawicy, na roli U Palucha. Natomiast w centrum Zawoi na wysokości Warzęchówki i Trybały 
zachowały się na brzegu ślady po nasypach jazów, które mieściły się w tym miejscu od co najmniej 
końca XVIII wieku78. 

Co ciekawe w Zawoi Podpolice nad dopływem Czarnotowego Potoku do dziś znajdują się po-
zostałości po kamiennej konstrukcji zbiornika wodnego, który wykorzystywano do uprawy lnu. Ta-
kie stawy mieściły się także nieco wyżej biegu potoku, jednak po dziś dzień nie zachowały się po 
nich żadne pozostałości79.

Niezwykle interesującym zabytkiem rozwoju hydrotechniki pod Babią Górą jest pracująca po 
dziś dzień w MEW w Skawicy turbina Francisa. Została ona zamontowana w 1987 roku do nowo 
wybudowanej małej elektrowni wodnej na roli U Skuty z nieistniejącego już tartaku wodnego 
Czesława i Henryka Franczaków, mieszczącego się na roli U Wiechcia80 na przełomie lat 40. i 50. 
XX wieku. Tartak ten przestał funkcjonować po zniszczeniu jazu na rzece podczas wielkiej powodzi 
w latach 60. XX wieku. Wcześniej przed elektryfikacją wsi, prócz wykorzystywania do uruchomie-
nia piły, służyła także do oświetlenia sąsiednich osiedli. Historia pracy turbiny jest jednak znacznie 
dłuższa, ponieważ została ona przywieziona do Skawicy przez dwóch braci z Wojcieszowa, gdzie 
przed wojną pracowała w niemieckim tartaku wodnym. Pomimo upływu czasu, dzięki drobnym 
naprawom turbina ta nadal produkuje energię elektryczną.

Młyny i tartaki wodne związane były z miejscowościami w dolinie Skawicy od samego początku 
rozwoju osadnictwa na tym terenie. Większość z nich zniknęła już z krajobrazu, jednakże po niektó-
rych z nich zachowały się jeszcze większe bądź mniejsze pozostałości. Należałoby zatem rozważyć 
możliwość ich turystycznego udostępnienie szerszemu gronu odbiorców np. w formie ścieżki dy-
daktycznej historii techniki i wykorzystania energii wodnej.

Autorzy pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które udzieliły wywiadów 
oraz pomogły w zebraniu materiału dotyczącego występowania siłowni wodnych w dorzeczu Ska-
wicy w XX w. Szczególne podziękowania kierujemy do p. Stanisława Ficka, p. Sławomira Kudzi, 
p. Stanisława Marka, p. Tomasza Mazura i p. Kazimierza Sumery. 

 

78 Jazy przedstawione zostały na tym odcinku Skawicy zarówno na Mapie Miega jak i na mapie katastralnej 
pochodzącej z poł. XIX w. 

79 Informacja zebrana podczas badań terenowych (w 2018 r.) przez Sławomira Kudzię z Zawoi Podpolice.
80 K. Makoś, Życie polityczne, społeczne i gospodarcze w Skawicy, [w:] J.H. Harasimczyk (red.), Królewska wieś. 

Monografia Skawicy, Wyd. Faktoria Wyrazu, Skawica-Kraków, 2009, s. 140–142. 

Kamienne podmurówki dawnego tartaku wodnego 
mieszczącego się na roli U Wiechcia w Skawicy 
(fot. P. Franczak).

Kamienie młyńskie wmurowane w fundamenty tartaku 
wodnego na roli U Migasa w Skawicy (fot. P. Franczak).
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Cmentarz choleryczny na Hyrbie w Skawicy 
– czas założenia mogiły, a przebieg chorób  
zakaźnych w XIX w.
Cholerový cintorín v osade Hyrb v obci Skawica  
– obdobie založenia mohyly a priebeh epidémií v 19. storočí

Cholera Cemetery on Hyrba in Skawica – Time of Grave  
Establishment and Course of Contagious Diseases in the 19th century

STRESZCZENIE. W pracy omówiono przebieg epidemii cholery w 1831 roku i epidemii tyfusu oraz głodu 
w latach 1847–1848 w Skawicy, położonej wówczas w cyrkule wadowickim (Galicja). Na wstępie, dla lepszego 
zobrazowania rozmiarów obu epidemii, zaprezentowano śmiertelność mieszkańców Skawicy w I połowie 
XIX wieku, a następnie omówiono rozwój epidemii. Wykazano, że podczas epidemii cholery w 1831 roku na 
tę chorobę zmarło w Skawicy 32 mieszkańców wsi. Z kolei w latach 40. XIX wieku, w wyniku występowania 
nieurodzaju i zdarzeń ekstremalnych, szerzyła się klęska głodu oraz rozwijały się choroby zakaźne, w tym 
głównie tyfus. W latach 1847–1848 zmarło w Skawicy 589 osób. Łącznie, w ciągu niespełna dwóch lat, kiedy 
obserwowalny był wyraźny wzrost śmiertelności, od listopada 1846 do sierpnia 1848 roku w Skawicy zmarło 
600 osób. Szacuje się, że z powodu chorób zakaźnych w tym okresie zmarło od 470 do 490 osób. Skutkowało to 
spadkiem liczby ludności Skawicy w ciągu dwóch lat o ok. 30%. Największą śmiertelność obserwowano w ciągu 
trzech miesięcy, od czerwca do sierpnia 1847 roku, kiedy zmarło łącznie 242 mieszkańców wsi. Głównymi 
przyczynami zgonów w tym okresie były: tyfus, puchlina wodna oraz wygłodzenie. W artykule wykazano, że 
cmentarz choleryczny na Hyrbie założony został podczas epidemii cholery w 1831 roku. Natomiast podczas 
epidemii w latach 1847–1848 ponownie zaczęto grzebać, w tym miejscu, w zbiorowych mogiłach, ofiary 
„morowego powietrza”.

ZHRNUTIE: Práca popisuje priebeh epidémie cholery v roku 1831 a priebeh týfusovej epidémie a hladomoru 
v rokoch 1847 až 1848 v obci Skawica, ktorá v tomto čase patrila do okresu Wadowice (Galicja). V úvode je 
na lepšiu ilustráciu rozsahov oboch epidémií prezentovaná úmrtnosť obyvateľov obce Skawica v prvej polovici 
19. storočia a následná časť je venovaná rozvoju epidémie. Ukázalo sa, že počas epidémie cholery v roku 1831 
zomrelo na túto chorobu v obci Skawica 32 obyvateľov. V 40. rokoch 19. storočia bol v dôsledku neúrody 
a extrémnych udalostí rozšírený hladomor a rozvíjali sa infekčné ochorenia, predovšetkým týfus. V rokoch 
1847 až 1848 zomrelo v obci Skawica 589 ľudí. Celkovo bol za necelé dva roky zaznamenaný výrazný nárast 
úmrtnosti, v období od novembra 1846 do augusta 1848 zomrelo v obci Skawica 600 ľudí. Odhaduje sa, že 
v dôsledku infekčných chorôb v tomto období zomrelo 470 až 490 ľudí. To spôsobilo, že počet obyvateľov obce 
Skawica za dva roky klesol o cca 30 %. Najväčšia úmrtnosť bola zaznamenaná počas troch mesiacov od júna do 
augusta 1847, keď zomrelo celkovo 242 obyvateľov obce. Hlavnými príčinami úmrtí v tomto období boli: týfus, 
vodnateľnosť a hladomor. V tomto článku sa uvádza, že cholerový cintorín bol založený počas epidémie cholery 
v roku 1831. Počas epidémií v rokoch 1847 až 1848 sa tu však opäť začali pochovávať obete „morovej nákazy“, 
tentokrát do hromadných mohýl.
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ABSTRACT: The article describes the course of the cholera epidemic in 1831 and the typhus epidemic and 
famine in the years 1847–1848 in Skawica located in the former Wadowice District (Galicia). At the beginning, 
in order to better depict the size of both epidemics, the mortality rates of Skawica inhabitants in the first half 
of the 19th century are presented, followed by a description of the development of the epidemic. It is proved 
that, during the cholera epidemic in 1831, 32 village inhabitants died in Skawica. In turn, in the 1840s, as 
a result of crop failure and extreme events, the famine was spreading and contagious diseases were developing, 
mainly typhus. 589 people died in Skawica during 1847-1848. In total, 600 inhabitants of Skawica died within 
less than two years, between November 1846 and August 1848, when a significant increase of mortality rate 
was observed. It is estimated that between 470 and 490 people died from contagious diseases in this period. 
It caused a drop in the population of Skawica by about 30% over two years. The highest mortality rate was 
observed in three months between June and August 1847, when 242 village inhabitants died in total. The main 
reasons underlying the deaths in this period were: typhus, dropsy and starvation. The article shows that the 
cholera cemetery on Hyrba was established during the cholera epidemic in 1831. Whereas, during the epidemic 
in the years 1847-1848, the victims of the ‘plague’ were also buried there, in mass graves.

SŁOWA KLUCZOWE: choroby zakaźne, epidemie, geografia medyczna, demografia, Galicja

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: infekčné ochorenia, epidémie, medicínska geografia, demografia, Galicja
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(…) Tegoż samego 1831 roku, na wiosnę, przyszła do nas epidemiczna czy mijazmatyczna, jak sobie kto 
chce, dosyć, że najstraszniejsza ze znanych nad dotąd chorób, cholera morbus, zamiatająca w 24 godzi-
nach całe rodziny, a w kilku tygodniach całe miasta lub wsie. (…)1.

Zwracam się na prawo ku Mogilanom (…) W pięknym niegdyś dworze pustki; na stacyi pocztowej 
konia nie spotkasz w karczmie znajdziesz tylko wódkę i siano. Galicya nawiedzona od lat kilku srogimi 
klęskami, przedstawiała w wielu miejscach obraz wycieńczenia, serce zakrwawiający. (…) Tu i ówdzie 
wieśniak był wygłodzonym do tego stopnia, że w niektórych miejscach istotnie do ludożerstwa się uciekał, 
aby z głodu nie umrzeć; kota na wagę złota w Galicyi nie dostałbyś, wszystkie były zjedzone; a żadnego 
nigdzie zapasu: powiedziałbyś, że szarańcze całego Wschodu popasały tu przez lat kilka. W wioskach 
największa część chałup była spalona, zwalona a przynajmniej opuszczona; wieśniacy poszli do miasta 
żebrać lub ginąć na drogach z głodu2.

Zamieszczone powyżej opisy przedstawiają straszne zubożenie ludności galicyjskiej oraz wiel-
ki głód, jaki panował w pierwszej połowie XIX wieku w Galicji Zachodniej. Taki stan sprzyjał bar-
dzo łatwemu rozprzestrzenianiu się licznych chorób zakaźnych, które w tym czasie dziesiątkowały 
ludność wsi i miasteczek galicyjskich. Nie było jednak jednej przyczyny tak ogromnego zubożenia 
ludności zamieszkującej Galicję, lecz wynikało to z nałożenia się w jednym czasie kilku zdarzeń. 
W pierwszej połowie XIX wieku na badanym terenie panowały ciężkie warunki atmosferyczne, co 
przejawiało się występowaniem mroźnych i długich zim oraz chłodnych i słotnych lat. Występowały 
także liczne i silne powodzie, które powodowały nie tylko starty materialne w zabudowie i rolnic-
twie, ale i przyczyniały się również do degradacji gleb, co utrudniało prowadzenie upraw w kolej-
nych latach3. Występujące w tym okresie ciężkie warunki pogodowe potwierdzają wyniki pomiarów 
prowadzonych na stacji meteorologicznej w Krakowie. W pierwszej połowie XIX wieku wystąpiła 
najchłodniejsza zima (1829/30), jaką odnotowano od rozpoczęcia prowadzenia pomiarów na tej 

1 Opis epidemii cholery w 1831 r. panującej w okolicy Mogilan zamieszczony w pracy T. Dybeł,  
Rok 1846 w Galicji i Radziszowie, „Głos Radziszowa”, 1999, nr 9, s. 3–6.

2 Opis wielkiego głodu panującego w Galicji Zachodniej w połowie XIX w. wykonany przez T. Tripplin,  
Wycieczki na stoki Karpat galicyjskie i węgierskie, „Biblioteka Warszawska”,1855, s. 82–121.

3 P. Franczak, Rola wielkich wezbrań powodziowych w kształtowaniu życia ludności w zlewni górnej Skawy od XV wieku 
[w:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, red. P. Krąż, Kraków, 2014, s. 117–129.

stacji w 1792 roku. W dziesięcioleciu 1841-1850 odnotowano największą liczbę niezwykle zim-
nych (NZ) pór roku4. W tym też okresie zanotowano jedyne w ciągu ostatnich ponad 200 lat, dwie 
niezwykle zimne (NZ) wiosny (1840 r., 1845 r.) oraz jedyny przypadek niezwykle zimnego (NZ) lata 
(1844 r.). Takie warunki atmosferyczne przyczyniły się do występowania niekorzystnych warunków 
bioklimatologicznych. Panował także wielki nieurodzaj5. W 1845 roku wystąpiła zaraza ziemniacza-
na, a w 1846 roku ziemniaki niemalże wcale nie wydały plonu6. Także zboża nie obrodziły, przez co 
ciężko było je zakupić, a ich ceny były niezwykle wysokie7. 

Za szerzenie się głodu odpowiadała także sama ludność Galicji, która dokonała ogromnego 
spustoszenia w czasie rabacji galicyjskiej w 1846 roku.8 Dwory zostały zrabowane i zniszczone, 
właściciele dworów wymordowani, a chłopi aresztowani przez władze cesarskie. Na skutek czego 
ogromne obszary gruntów dworskich nie zostały obsiane. Brakowało także zboża, ponieważ jego 
znaczna część uległa zniszczeniu w czasie palenia dworów podczas rabacji. Dlatego w zapisach 
archiwalnych, pochodzących z tego okresu, często pojawiają się głosy, że wielka klęska głodu i epi-
demia z lat 1847-1848 była karą Bożą za popełnione w 1846 roku mordy i niszczenia dworów. 
W cyrkule wadowickim rabacja nie osiągnęła jednak tak dużych rozmiarów, jak chociażby w oko-
licach Limanowej, Tarnowa czy Pilzna9. Na nieco oddalonych od Babiej Góry terenach zniszczone 
zostały przez chłopów jedynie dwory znajdujące się w okolicy Jordanowa i Rabki, mimo tego skutki 
rabacji odczuwalne były także na ziemi babiogórskiej.

Celem tego artykułu jest poznanie przebiegu epidemii chorób zakaźnych występujących w Ska-
wicy w roku 1831 i w latach 1847-1848 oraz ustalenie czasu założenia cmentarza cholerycznego 
mieszczącego się na Hyrbie.

Badania przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z Liber Mortuorum (Ksiąg Zmar-
łych), Liber Natorum (Ksiąg Urodzonych) i Liber Copulatorum (Ksiąg Zaślubionych), prowadzonych dla 
wsi Skawica, wchodzącej w XIX w. w skład parafii pw. św. Klemensa w Zawoi. Powyższe księgi metry-
kalne przechowywane są w Kancelarii parafialnej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Skawicy. 

Śmiertelność mieszkańców Skawicy w latach 1810-2017

W okresie ostatnich, przeszło 200 lat struktura demograficzna Skawicy uległa znacznej zmianie. 
Zmniejszyła się liczba dzieci w rodzinie, ograniczeniu uległa śmiertelność wśród niemowląt oraz znacz-
nie wydłużyła się średnia długość życia. W pierwszej połowie XIX w. w Skawicy rodziło się rocznie 
ok. 70 dzieci, przy maksymalnie 94 urodzeniach w 1832 roku. W tym samym czasie panowała bardzo 
duża śmiertelność, zwłaszcza wśród niemowląt i dzieci. Jednak pomimo tego notowano bardzo wyso-
ki przyrost naturalny. W latach 1811-1850 (z wyłączeniem lat, gdy panowały wielkie epidemie: 1831, 
1847, 1848) umierało rocznie średnio 55 osób. W tym czasie najwięcej osób (80) zmarło w 1833 roku, 
a najmniej (30) w 1824 roku. Dla porównania na rycinie 1 można zauważyć, jak współcześnie zmieniła 
się liczba urodzeń i zgonów w stosunku do sytuacji sprzed 150-200 lat – w pierwszej dekadzie XXI 
wieku w Skawicy co roku rodziło się średnio 31 dzieci, a umierały 24 osoby.

4 Niezwykle zimny (NZ) rok lub pora roku to okres podczas którego średnia temperatura powietrza roku lub pory 
roku była niższa od średniej wieloletniej o co najmniej 2 odchylenia standardowe (t≤tśr-2σ); patrz M. Michalik, 
Niezwykle zimne i niezwykle ciepłe miesiące i pory roku w Krakowie (1792–2015), „Przegląd Geofizyczny”, rocznik LXI, 
z. 3–4, 2016, s. 209–223. 

5 J. Szewczuk, Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772–1848, Lwów, 1939, s. 174.
6 J. Stopka, Rabacja galicyjska i klęska głodu w Zakliczynie 1846–1847, http://docplayer.pl/11478359-Rabacja-

galicyjska-i-kleska-glodu-w-zakliczynie-1846-1847.html [odczyt: 10.04.2018 r.].
7 J. Szewczuk, Kronika klęsk ..., s. 173–174; J. Stopka, Rabacja galicyjska …, s. 2. 
8 Szacuje się, że podczas rabacji galicyjskiej chłopi zniszczyli około 460 dworów i wymordowali około 1000–2000 

panów; J. Stopka, Rabacja galicyjska …, s. 1.
9 Tamże.
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W XIX wieku wystąpiły w Skawicy cztery okresy znacznego wzrostu śmiertelności ludności, 
które przypadały na lata: 1831, 1847-1848, 1855 i 1872-1874. Za każdym razem, za znaczny 
wzrost umieralności wśród lokalnej ludności odpowiadały szerzące się epidemie chorób zakaźnych. 
Podczas części z nich liczba zgonów wśród mieszkańców wsi wzrastała o kilkadziesiąt w stosunku 
do średniej z tamtego okresu. Natomiast w 1831 roku i w latach 1847–1848 wzrost śmiertelności 
był znacznie większy i choroby przybierały rozmiary pandemii.

 

Przebieg epidemii w latach 1847-1848 oraz w 1831 roku

Od kilku pokoleń wśród mieszkańców Skawicy przekazywana jest informacja o strasznej epide-
mii, która w połowie XIX wieku zdziesiątkowała mieszkańców wsi. Według ludowych przekazów 
w przeciągu niespełna dwóch lat, w wyniku epidemii cholery zmarła niemalże połowa mieszkańców 
wsi. Zmarłe wówczas osoby miały zostać pochowane na uboczu wsi, w zbiorowej mogile, mieszczą-
cej się na tzw. Hyrbie, wzgórzu górującym ponad doliną Rotni i zabudowaniami, rozciągającymi się 
wzdłuż głównej drogi, prowadzącej dnem doliny Skawicy.

Epidemia, o której mówią lokalne przekazy miała miejsce w latach 1847-1848 i nie objęła jedy-
nie Skawicy, ale występowała w całej Galicji Zachodniej. W sąsiadującej ze Skawicą Zawoi w 1847 
roku zmarło 889 osób10, a w niedalekim Osielcu 688 osób11. W parafii makowskiej, zmarło podczas 
epidemii ok. 5000 parafian. Jak podają dane kronikarskie, w samym tylko dekanacie makowskim, do 
którego należy Skawica, zmarło podczas jej trwania 16 354 parafian12. Śmiertelność ludności była 
wówczas tak wysoka, że w okresie 1847–1858 liczba ludności powiatu wadowickiego zmniejszyła 
się o ponad 94 tys.13, spadając do ok. 279 tys. mieszkańców. W całej Galicji w okresie (1846-1850), 

10 Z. Janicki, Historia Zawoi do końca XIX wieku, [w:] Monografia Zawoi, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków, 1996, s. 36.
11 J. Szewczuk, Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772-1848, Lwów, 1939, s. 183.
12 J. Szewczuk, Kronika klęsk elementarnych …, s. 290.
13 K. Sumera, Historia cmentarza „cholerycznego” w Skawicy, „Pod Diablakiem”, 2005, nr 11, s. 8–9.

kiedy epidemia zbierała największe żniwo liczba ludności spadła niemalże o 4%. Przez wcześniejszych 
kilka pięcioletnich okresów obserwowany był stały wzrost liczby ludności Galicji o  około 3,5–4,5%14. 

Rok 1847 charakteryzował się niespotykanym nigdy wcześniej (według zachowanych danych) 
i później odsetkiem umieralności wśród ludności Skawicy. Według ludowej tradycji epidemia przy-
niesiona została do Skawicy przez „urlopnika”, który przyjechał do domu z wojska, jednak bardzo 
szybko zachorował i zmarł. Od tego momentu choroba bardzo szybko rozprzestrzeniała się wśród 
mieszkańców wsi, powodując każdego dnia kolejne zgony15. 

Przyczyny wystąpienia epidemii w Galicji Zachodniej, w latach 1847-1848 są jednak znacznie 
bardziej złożone, niż wskazywałaby na to nazwa cmentarza na Hyrbie. Podczas tej epidemii ludność 
Skawicy nie umierała na cholerę, lecz głównie z głodu i szerzącego się tyfusu. W Liber Mortuorum 
założonej w parafii Zawoja dla wsi Skawicy podczas dwóch lat trwania epidemii (1847-1848), wśród 
przyczyn zgonów 589 osób, ani raz nie pojawia się cholera16. Jedną z przyczyn wysokiej śmiertel-
ności były bardzo złe warunki atmosferyczne, które powodowały nieurodzaj i przyczyniały się do 
panującego głodu17. Przez kilka lat z rzędu występował nieurodzaj, ziemniaki gniły, a ich plon był 
nawet o około 80-90% mniejszy, niż we wcześniejszych latach. Ponadto stojące w polach zboża 
były w 1846 roku niszczone przez owady18. O narastającej w latach 40. XIX wieku klęsce głodu we 
wsiach Karpat Zachodnich informują liczne zapiski kronikarskie19. Wśród nich wymienić można:

W tym roku głód, nędza i tyfus doszły do najwyższego stopnia. Nie ma człowieka, który coś po-
dobnego zapamiętał. Po kilkunastu umarłych zwożono codziennie na cmentarz, na polach i na drogach, 
w krzakach, w stodołach i w piwnicach znajdowano umarłych. Rząd i państwo dawali zapomogi w zbożu 
i pieniądzach; prywatni czynili składki i wspierali według sił imożliwości, lecz wszystkie usiłowania i ofiary 

14 K. Zamorski, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji: ludność w Galicji w latach 
1857–1910, Kraków – Warszawa, 1989, s. 45–49.

15 K. Sumera, Historia Skawicy do 1900 roku [w:] Królewska wieś ..., s. 47–48.
16 Liber Mortuorum [Księga Zmarłych]. Parafia Zawoja. Wieś Skawica, t. III (1831–1847) i t. IV (1847–1889).
17 P. Franczak, Rola wielkich wezbrań powodziowych w kształtowaniu życia ludności w zlewni górnej Skawy od XV wieku 

[w:] Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, red. P. Krąż, Kraków, 2014, s. 117–129.
18 J. Szewczuk, Kronika klęsk..., s. 173–174.
19 P. Franczak, K. Listwan, Cmentarze choleryczne na Podbabiogórzu jako świadkowie wielkich dziewiętnastowiecznych 

epidemii chorób zakaźnych, „Rocznik Babiogórski”, 2014, t. 15, s. 15–28.

Ryc. 1. Liczba zgonów w Skawicy w latach 1810-2017.

Fot. 1. Fotokopia Liber Mortuorum [Księga Zmarłych] wsi Skawica podczas trwania epidemii w 1847-1848
(fot. P. Franczak).
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nie były dostateczne. Wynędzniałe i opuchłe postacie snuły się bez ustanku i jak muchy padały. Niektórzy 
konając wołali chleba i z chlebem w ręku i ustach umierali. Nędza ta okropnie wygasiła czucie i przywiąza-
nie w sercach ludzi. Widziałem rodziców zupełnie obojętnych na śmierć swoich dziatek, widziałem dzieci 
– podobną nieczułość okazujących dla swoich rodziców20.

O panującym przez lata 40. XIX wieku wilgotnym okresie świadczyć może częstość i inten-
sywność odnotowanych powodzi. Seria powodzi zaczęła się już w sierpniu 1839 roku. W maju 
1840 roku wystąpiły powodzie błyskawiczne, a w lutym 1841 roku miało miejsce niespotykane 
o tej porze roku silne wezbranie rzek. W lipcu 1844 roku, w rezultacie powodzi wysokie stany wód 
utrzymywały się, aż przez dziesięć dni, a wywołały ją rozlewne opady deszczu, które trwały niemal-
że przez cały miesiąc. Powódź wywołała duże straty gospodarcze powodując silną erozję gleb na 
polach położonych nad brzegami rzek21. Najtragiczniejszy był jednak 1845 rok, gdy na Skawie i jej 
dopływach uformowały się, aż trzy fale powodziowe, które wyrządziły tak ogromne straty, że rząd 
austriacki zamieścił odezwę do mieszkańców Galicji z prośbą o pomoc dla powodzian22.

Śmiertelność w Skawicy nieznacznie wzrosła już w połowie lat 40. XIX wieku. Znaczny wzrost 
nastąpił jednak nie w 1847 roku, lecz już w listopadzie 1846 roku, gdy zmarło 23 mieszkańców Ska-
wicy (większość na czerwonkę). W grudniu zmarły zaledwie 3 osoby, natomiast pierwsze miesiące 
1847 roku przyniosły większą śmiertelność, niż w poprzednich latach. Do końca kwietnia zmarły 
74 osoby, podczas gdy w analogicznym okresie wcześniejszej dekady umierało około 20–30 osób. 
W maju zmarło kolejnych 26 osób, a do połowy czerwca następne 18 osób. Wówczas wybuchła 
największa fala epidemii, na niespotykaną wcześniej skalę. Do końca czerwca zmarło kolejnych 55 
osób, a w lipcu aż 114. W tym czasie, każdego dnia umierało po kilka osób, a najtragiczniejszym 
dniem był 14 lipca, kiedy to zmarło 9 osób. Pod koniec sierpnia śmiertelność znacząco spadła i za-
częto odnotowywać dni, podczas których nikt nie zmarł. Jednakże zdarzały się i takie, gdy umierało 
nadal nawet 5 osób. W sierpniu zmarło łącznie 49 osób, a podczas trzech najbardziej tragicznych 
w skutkach miesiącach (czerwiec – sierpień) zmarło łącznie 242 mieszkańców wsi. Jednak pomimo 
znacznego spadku śmiertelności nadal do sierpnia następnego roku, każdego miesiąca umierało od 
kilkunastu do nawet 30 osób. Łącznie, w ciągu niespełna dwóch lat od listopada 1846 do sierpnia 
1848 roku zmarło w Skawicy 600 osób23. Natomiast w latach 1847 i 1848 zmarło odpowiednio 449 
i 140 osób24. 

Z okresu największego szerzenia się chorób z okolic napływały następujące relacje:
Z Makowa doniesiono, że tłumy ludzi wygłodzonych zalegają drogi do miasta i ulice w mieście, że 

słabsi umierają z głodu tak licznie, iż trupy leżą na cmentarzu całemi dniami niepogrzebane. Dopiero 
na interwencyą władzy zaczęto wapnem zasypywać i grzebać trupy, a tymczasem wybuchły różne 
choroby i epidemie, dokoła ludność dziesiątkujące25.

Oczywiście nie wszystkie osoby zmarłe w latach 1847 i 1848 umarły z powodu chorób za-
kaźnych i głodu. Część z nich zmarła śmiercią naturalną. Przed wybuchem epidemii każdego roku 

20 J. H. Harasimczyk, Sucha Beskidzka i okolica, Sucha Beskidzka, 2004, s. 96.
21 P. Franczak, J. Działek, Przebieg powodzi w badanych obszarach i ich konsekwencje [w:] Zanim nadejdzie powódź. 

Wpływ wyobrażeń przestrzennych, wrażliwości społecznej na klęski żywiołowe oraz komunikowania ryzyka na 
przygotowanie społeczności lokalnych do powodzi, red. J. Działek, W. Biernacki, R. Konieczny, Ł. Fiedeń, 
P. Franczak, K. Grzeszna, K. Listwan-Franczak, IGiGP UJ, Kraków, 2017, s. 57–61.

22 P. Franczak, Rola wielkich wezbrań …, s. 117–129.
23 Liber Mortuorum [Księga Zmarłych]. Parafia Zawoja. Wieś Skawica, t. III (1831–1847) i t. IV (1847–1889).
24 W wykazie urodzeń i zgonów sporządzonym dla Skawicy dla lat 1810–2008 (na podstawie ksiąg parafialnych 

parafii w Skawicy) i umieszczonym w monografii Królewska wieś- monografia Skawicy (red. J.H. Harasimczyk, 
Skawica – Kraków, 2008, s. 404–405) zamieszczono, iż zmarło podczas tych dwóch lat odpowiednio 447 
i 139 osób. Zestawienie to sporządzono na podstawie spisu porządkowego natomiast nie uwzględniono 
nienumerowanych zapisów zgonów.

25 J. Szewczuk, Kronika klęsk..., s. 184.

umierało średnio 50–60 osób26, w związku z czym można założyć, że podczas trwania epidemii 
z powodu chorób zakaźnych zmarło w 1847 roku około 390–400 osób, a w 1848 roku około 80–90 
osób. Choroby zakaźne i głód przez dwa lata spowodowały śmierć 470, a może nawet 490 osób. 

Należy zastanowić się zatem, ile z powyższych osób zostało pochowanych na cmentarzu na 
Hyrbie? Trudno jest to dokładnie oszacować, ponieważ nie wiadomo od kiedy zmarłych zaczęto 
grzebać na Hyrbie, zamiast na cmentarzu parafialnym w Zawoi. Brak także informacji co do tego, 
kiedy powrócono do pochówku zmarłych na cmentarzu parafialnym. Nie znajdziemy także infor-
macji czy zmarłych śmiercią naturalną chowano na cmentarzu parafialnym, czy w zbiorowej mogile 
na Hyrbie. Na to ostatnie pytanie odpowiedź wydaje się być oczywista - w dobie szerzącej się 
epidemii, gdy każdego dnia umierało po kilka osób, wszystkich grzebano w zbiorowych mogiłach. 
Kiedy zatem rozpoczęto pochówek na Hyrbie? Najprawdopodobniej nastąpiło to wówczas, gdy 
wystąpił gwałtowny wzrost śmiertelności w połowie czerwca 1847 roku. Z kolei pochówku na tym 
cmentarzu zaprzestano najprawdopodobniej na wiosnę 1848 roku, końcem marca lub na począt-
ku kwietnia, gdy wśród przyczyn zgonów w Liber Mortuorum coraz rzadziej wymieniany jest tyfus, 
a przeważa ordinaria, czyli przyczyna naturalna. Gdyby przyjąć taki zakres za okres funkcjonowania 
cmentarza na Hyrbie, można założyć, że spoczywa na nim około 380 ofiar głodu, tyfusu i innych 
chorób zakaźnych występujących w latach 1847–1848. 

Z powodu epidemii, w bardzo krótkim czasie zmieniła się struktura ludnościowa wsi. Liczba 
ludności Skawicy spadła w ciągu kilku lat z ponad 1950 osób przed wybuchem epidemii, do poni-
żej 1400 osób w połowie lat 50. XIX wieku (1405 osób w 1857 roku)27. Ponadto podczas trwania 
epidemii znacząco zmalała liczba urodzeń, do zaledwie 30 w 1848 r. Natomiast niezwykle ciekawe 

26 Liber Mortuorum [K sięga Zmarłych]. Parafia Zawoja. Wieś Skawica, t. II (1810–1831) i t. III (1831–1847).
27 Liczba mieszkańców w 1846 r. została obliczona na postawie danych z spisu powszechnego z 1857 r.  

i danych zawartych w Liber Mortuorum i Liber Natorumwsi Skawica.

Ryc. 2. Liczba zmarłych mieszkańców Skawicy w poszczególnych miesiącach w latach 1846–1848;  
opracowano na podstawie Liber Mortuorum (Księga Zmarłych). Parafia Zawoja. Wieś Skawica,  
t. III (1831–1847) i t. IV (1847–1889).
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dane ujawnia Liber Copulatorum (Księdze Zaślubionych). Podczas trwania epidemii w 1847 roku 
liczba zawieranych małżeństw nieznacznie zmalała do 13, natomiast w 1848 roku zaobserwowano 
niespotykany wcześniej wzrost zawieranych małżeństw do 34. Wówczas w nowe związki wchodziły 
osoby, które podczas trwania epidemii owdowiały. Średnia wieku małżonków była znacznie wyższa, 
niż przed wybuchem epidemii. Najstarszy nowo zaślubiony Józef Janiec miał w chwili ślubu 70 lat28.

Jak wynika z powyższych rozważań, na cmentarzu na Hyrbie pochowano głównie ofiary epide-
mii tyfusu i wielkiego głodu, ten drugi największe rozmiary osiągnął w latach 1847–1848, a trwał 
niemalże od samego początku lat 40. XIX wieku. Dlaczego jednak po dziś dzień cmentarz ten na-
zywany jest cholerycznym, skoro podczas tej epidemii chorzy umierali z innej przyczyny? Czy na 
Hyrbie mógł już wcześniej funkcjonować cmentarz, na którym grzebano ofiary epidemii cholery, 
a jeśli tak to kiedy miała ona miejsce? 

Przeglądając Liber Mortuorum wsi Skawica z I połowy XIX wieku można zauważyć wyraźny 
wzrost liczby zgonów w 1831 roku, podczas którego zmarły 132 osoby. W roku powstania listopa-
dowego, w całej Europie szerzyła się epidemia cholery, której rozprzestrzenianiu sprzyjały prowa-
dzone w tym czasie działania wojenne. W 1830 roku pierwsze zachorowania pojawiły się najpierw 
w Odessie, a następnie w Moskwie, gdzie w jej wyniku zmarło ok. 4,5 tys. osób. Z początkiem 1831 
roku cholera dotarła na obszar Królestwa Polskiego, a następnie bardzo szybko rozprzestrzeniła 

28 Józef Janiec, wdowiec po Annie Guzik zawarł 22 września 1848 r. nowy związek małżeński z 36 letnią Katarzyną 
Smyrak, wdową po Marcinie Toczku; dane z Liber Copulatorum [Księdze Zaślubionych]. Parafia Zawoja. Wieś 
Skawica, t. III (1848–1889).

się na terytorium Prus i Galicji. Powszechnie występowała w tym czasie w Królewcu i Gdańsku, 
a w połowie 1831 roku w Poznaniu i Bydgoszczy oraz na Opolszczyźnie. Czy jednak w tym czasie 
na cholerę umierały także osoby w wioskach położonych u podnóży Babiej Góry? 

W Zembrzycach, jak głosi napis na kamiennym krzyżu, postawionym na cmentarzu cholerycz-
nym, zmarło wówczas na cholerę 18 osób. Natomiast w Jordanowie odnotowano z tej przyczyny 
śmierć 11 osób29. 

Za wyraźny wzrost śmiertelności w Skawicy w 1831 roku w znacznym stopniu odpowiadała 
gruźlica, na którą od końca marca do sierpnia zmarły 32 osoby (głównie kilkuletnie dzieci). Nato-
miast następnie bardzo szybko szerzyła się cholera. 21 sierpnia 1831 roku zmarła pierwsza osoba, 
która zachorowała na tę chorobę (tab. 1; fot. 2). Po kilku dniach przybrała ona charakter epide-
mii i w pierwszej połowie września zmarło na nią kilkanaście osób. Ostatnie ofiary cholery zmarły 
5 listopada 1831 roku. Łącznie, w przeciągu dwóch i pół miesiąca zmarły na cholerę 32 osoby30. 
Epidemia ta miała jednak znacznie inny przebieg, niż ta z lat 1847–1848. Cholera powodowała 
bardzo szybką śmierć osób, które na nią zapadały. Chora osoba szybko zarażała innych domowni-
ków, w związku z czym na cholerę umierały całe rodziny. Pierwszą osobą, która zmarła był Michał 
Francak31, zamieszkały pod numerem 25 na roli U Fronta. Następnie chorowali kolejni domownicy 
i sąsiedzi z okolicznych osiedli. Ostatecznie zmarło aż 11 członków jego rodziny, a ponadto 5 Miga-
sów, 3 Kozinów, 3 Szarlejów i 3 Pacygów32 oraz pojedyncze osoby, mające jednak zapewne kontakt 
ze zmarłymi rodzinami. O tempie zachorowalności i śmiertelności cholery świadczy fakt, że w ciągu 
4 dni od 10 do 13 września zmarło 8 członków jednej rodziny. 

Lokalizacja cmentarza na Hyrbie

Jeśli przyjrzeć się temu, gdzie mieszkały osoby zmarłe na cholerę, to można zauważyć, że aż 26 z nich 
mieszkało w Skawicy Dolnej, głównie na rolach U Fronta i U Szarleja. Zamieszkiwali więc w bezpo-
średnim sąsiedztwie cmentarza na Hyrbie (ryc. 3). Z tego powodu można wysnuć wniosek, że w chwili 
szerzenia się tej niezwykle śmiercionośnej choroby, jej ofiary postanowiono pochować w najbliższym, 
dogodnym miejscu, mieszczącym się jednak na uboczu wsi. W Skawicy Dolnej takie miejsce mogło się 
mieścić jedynie gdzieś w kierunku doliny Rotni, ponieważ w dnie doliny Skawicy, wzdłuż drogi prowa-
dzącej w kierunku Zawoi znajdowały się zabudowania. W odległości około 500 m na południe od tych 
zabudowań wznosił się stromy stok, zwany Hyrbem, który spełniał powyższe warunki.

Czy są jednak jakieś dowody, które mogłyby świadczyć o tym, że te osoby zostały pochowane 
właśnie na Hyrbie i, że wówczas została założona tam pierwsza mogiła? Takich informacji dostarcza 
nam analiza katastru galicyjskiego33 oraz protokołu parcel gruntowych wsi Skawica z 1844 roku34. 
Cmentarz choleryczny założony został na gruntach należących do roli U Fronta, z której pocho-
dziła największa liczba ofiar. Mieści się on na działce należącej do rodziny Francaków (w innych 
dokumentach Franczaków), zamieszkałej pod numerem domu 25, w którym mieszkała pierwsza 
ofiara epidemii (Michał Francak) oraz z którym związana była większość osób zmarłych podczas 
tej epidemii. Wydaje się, że skoro podczas epidemii cholery, w ciągu zaledwie kilku dni zmarło aż 
11 członków rodziny Francaków, to pochowano ich na należącym do tej rodziny gruncie, położo-

29 P. Franczak, K. Listwan, Cmentarze choleryczne na Podbabiogórzu …, 2014, s. 15–28.
30 Liber Mortuorum[Księga Zmarłych]. Parafia Zawoja. Wieś Skawica, t. II (1810–1831).
31 Michał Francak (ur. 1.V.1789 r.) – syn Wojciecha i Katarzyny Francaka, będący pra, pra, pra, pra dziadkiem 

autorów artykułu.
32 Tamże.
33 Skawica. Archiwum Państwowe w Krakowie, Zespół: 29/280/0 Kataster galicyjski, Seria: 24.4 Kataster 

Wadowice, Jednostka: 3641; Arkusze katastru galicyjskiego przechowywane w Wydziale Geodezji Starostwa 
Suskiego.

34 Skawica 256 Kreis Wadowice. Orginal Grundparzellen Protocoll der Gemeinde Skawica. Archiwum Państwowe 
w Krakowie, Zespół: 29/280/0 Kataster galicyjski, Seria: 24.4 Kataster Wadowice, Jednostka: KWad op4.

Fot. 2. Fotokopia Liber Mortuorum [Księga Zmarłych] wsi Skawica podczas trwania epidemii w 1831 roku 
(fot. P. Franczak).
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nym na uboczu wsi. Następnie grzebano tam kolejne ofiary epidemii. 16 lat później, gdy wybuchła 
kolejna epidemia, ludność Skawicy pamiętając, że na Hyrbie leżą już cholerycy zaczęła tam grzebać 
kolejne umierające masowo osoby. 

Mogiła na Hyrbie w przeszłości, dziś i jej wizja na przyszłość

Z upływem dziesięcioleci, o mogile mieszczącej się na Hyrbie pamiętało coraz mniejsze grono 
mieszkańców wsi. Ograniczało się ono głównie do mieszkańców okolicznych osiedli, którzy czerpali 
wiedzę o lokalizacji mogiły z przekazu ustnego od starszych pokoleń. Obecnie, na grzbiecie bardzo 
gęsto porośniętego zagajnikiem, stromego wzniesienia stoi kilkumetrowej wysokości drewniany 
krzyż, otoczony metalowym ogrodzeniem (fot. 3). U jego podstawy rosną dwie tuje (Thuja sp. L.), na-
tomiast na postumencie umieszczono niewielką tabliczkę z wypłowiałym już napisem informującym 
o tym, że jest to cmentarz choleryczny. Krzyż ten został wzniesiony przez mieszkańców okolicznych 
osiedli w 2006 roku35. Jednak już wcześniej w tym miejscu stał krzyż, lecz znacznie niższy. Ponad-
to na stromym północnym stoku Hyrbu, pod drzewami mieściły się symboliczne nagrobki, a na 
drzewach umieszczone były niewielkie drewniane krzyże. Obserwowane były one jeszcze w 2004 
roku, co przedstawia fotografia nr. 5. Na Hyrbie nie mieściła się jednak jedna zbiorowa mogiła, 
zlokalizowana w miejscu, gdzie dziś wznosi się krzyż. Było to kilkanaście, bądź nawet kilkadziesiąt 
zbiorowych mogił, na północnym stromym stoku wzniesienia36, w których przez kilkanaście mie-
sięcy grzebano, umierających mieszkańców wsi. Nowe mogiły zakładano, w miarę zapełniania się 
grobów, na stromym stoku wzniesienia podczas kolejnych tygodni trwania epidemii. 

Rodzi się zatem pytanie, jak duży obszar mógł zajmować cmentarz? Odpowiedź przynoszą zdję-
cia lotnicze wykonane niemalże sto lat po drugiej fali epidemii w 1944 roku (ryc. 3). Widać na nim, że 
większość dolnych partii stoków i dno doliny w Skawicy Dolnej pokrywały pola uprawne. Pola znaj-

35 Kalendarz SGB, 2008, Cmentarze, mogiły, miejsca pamięci, pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe w gminach 
babiogórskich, SGB,s. 101.

36 Informacje zebrane przez autorkę opracowania podczas wizji terenowej i podczas badań terenowych w 2004 r.

dowały się także w zachodniej części stromego 
stoku, opadającego do doliny Skawicy z Hyrbu. 
Natomiast jego wschodnią część, znajdującą 
się poniżej miejsca, gdzie dziś wznosi się krzyż 
oraz w miejscu, gdzie występowały symbolicz-
ne nagrobki był zakrzaczony37. Obszar, gdzie 
grzebane były ofiary epidemii został wyłączo-
ny spod gospodarowania, w związku z czym 
uległ stopniowemu zarośnięciu. Obecnie, wraz 
z porzuceniem rolnictwa obszar zadrzewiony 
znacznie się rozszerzył, a obsadzenie przed 
kilku laty dawnych pól uprawnych sadzonkami 
drzew iglastych może spowodować, że w przy-
szłości zaniknie granica pomiędzy przestrzenią 
gospodarowania, a strefą sacrum, gdzie mieści 
się cmentarz.

Należy dbać o to, aby zachować wśród 
mieszkańców pamięć o istnieniu na uboczu 
Skawicy mogiły, w której spoczywa kilkaset 
ofiar epidemii chorób zakaźnych i klęski głodu 
z połowy XIX wieku. Wymaga to przekazywa-
nia młodym pokoleniom wiedzy o tych nie-
zwykle ważnych wydarzeniach, które wpłynę-
ły na późniejszą historię wsi oraz wskazywać, 
gdzie dokładnie mieści się cmentarz. Należało-

37 Zdjęcie lotnicze wykonane we wrześniu 1944 r. i przechowywane w National Archives and Records 
Administration [skr. NARA; Archiwum Narodowym Stanów Zjednoczonych].

Ryc. 3. Rozmieszczenie zamieszkania osób zmarłych na cholerę w 1831 r. w Skawicy.

Fot. 3. Krzyż stojący na cmentarzu cholerycznym 
na Hyrbie (fot. P. Franczak).

Fot. 4. Lokalizacja krzyża na cmentarzu cholerycznym na Hyrbie; widok z grzbietu Na Groniu (w dole dolina Rotni) 
(fot. P. Franczak).
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by także uporządkować zagajnik porastający cmentarz wraz z odtworzeniem symbolicznych mogił, 
które jeszcze na początku XXI wieku były wyraźnie widoczne w górnej części stoku. Ponadto na 
wierzchołku Hyrbu, przy istniejącym krzyżu warto postawić tablicę informującą, że jest to cmen-
tarz choleryczny z dwóch wielkich XIX-wiecznych epidemii, wraz z imiennym upamiętnieniem ofiar 
zarazy. 

Tabela 1. Spis zmarłych na epidemię cholery w Skawicy w 1831 roku opracowany na podstawie Liber Mortuorum 
[Księga Zmarłych]. Parafia Zawoja. Wieś Skawica, t. II (1810–1831).

L.p. Data śmierci Imię i nazwisko Wiek [lata] Miejsce zamieszkania

1 21 sierpnia Michał Francak 43 U Fronta 25

2 2 września Katarzyna Francak 70 U Fronta 24

3 2 września Regina Sałapatek 37 U Szarleja 39

4 3 września Wawrzyniec Kozina 3 Ficki 15 [U Ficków Dolnych]

5 6 września Zofia Marszałek 40 U Szarleja 44

6 7 września Agata Kozina 30 Ficki 15 [U Ficków Dolnych]

7 7 września Wojciech Kozina 1 Ficki 15 [U Ficków Dolnych]

8 7 września Tomasz Szarlej 50 U Fronta 22

9 8 września Wiktoria Szarlej 6 U Fronta 22

10 8 września Zofia Szarlej 5 U Szarleja 42

11 8 września Michał Wojtyczko 60 U Wojtyczki 52

12 9 września Tomasz Jędrzak 16 Bzdykówka 10 [Limów]

13 9 września Marcin Szarlej 30 U Szarleja 42

14 10 września Jan Toka 11 U Szarleja 40

15 10 września Jan Francak 20 U Fronta 24

16 10 września Andrzej Francak 16 U Fronta 24

17 11 września Agata Francak 14 U Fronta 24

18 11 września Regina Francak 8 U Fronta 24

19 12 września Jan Francak 6 U Fronta 24

20 12 września Jan Francak 7 U Fronta 24

21 12 września Wojciech Francak 5 U Fronta 23

22 13 września Jakub Francak 24 U Fronta 24

23 18 września Wojciech Sołek 50 Niżna Oblica 256 [Oblica]

24 20 września Wiktoria Francak 6 U Fronta 24

25 11 października Wojciech Migas 43 U Migasa 150

26 12 października Regina Migas 40 U Sitarza 147

27 17 października Anna Migas 10 U Sitarza 147

28 18 października Józef Migas 12 U Sitarza 147

29 19 października Teresa Migas 45 U Migasa 150

30 5 listopada Zofia Pacyga 50 Bogaczówka 50 [U Fiedora]

31 5 listopada Wincenty Pacyga 6 Bogaczówka 50 [U Fiedora]

32 5 listopada Piotr Pacyga 5 Bogaczówka 50 [U Fiedora]

* w nawiasie podano współczesną nazwę osiedla [obejścia] jeśli uległa zmianie

Fot. 5. Drewniany krzyż na jednym z symbolicznych nagrobków na cmentarzu na Hyrbie 
(fot. K. Listwan-Franczak; 2004 r.).
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STRESZCZENIE: Artykuł o Orawskiej Jasienicy stanowi czwartą część cyklu prezentującego orawskie wsie 
z terenu Słowacji, wchodzące w skład Združenia Babia hora (po Bobrowie, Zubrohlawie i Klinie). Przedstawiono 
w nim zarys dziejów tej miejscowości od momentu powstania (prawdopodobnie rok 1576) po czasy 
współczesne, z uwzględnieniem stosunków polityczno-społecznych i gospodarczych. Opisano także główne 
zabytki miejscowości: kościół oraz kapliczki i figury przydrożne. 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 Oravskej Jasenici je štvrtou časťou cyklu o slovenských oravských obciach, ktoré sú 
súčasťou Združenia Babia hora (po Bobrove, Zubrohlave a Kline). Predstavuje stručný prehľad dejíntej to obce 
od jej založenia (pravdepodobne v roku 1576) až po súčasnosť, vrátane politicko-spoločenských a ekonomických 
vzťahov. Článok satiežvenuje pamiatkam obce: kostol, kaplnky a sochy pricestách. Text ne obsahuje vše obecné 
poznatky o dejinách Uhorska, do ktorého patrili oravské dediny až do konca prvejsvetovej vojny – tej toté 
mesmesa venovali pri predstavovaní obce Bobrov (pozri: P. Krzywda, Prezentácia oravských dedín, ktoré sú členmi 
Združenia Babia hora – Bobrov, „Rocznik Babiogórski“ 2014, zväzok 15, str. 121-134).

ABSTRACT: The article on Oravská Jasenica is the fourth part of the cycle presenting the Orava villages in 
Slovakia which belong to Združenie Babia Hora (following Bobrov, Zubrohlava and Klin). It provides the outline 
of the history of this village from its foundation (most likely in the year 1576) till the present day, taking into 
consideration political, social and economic relations. The article also features the main historical monuments in 
the village: church and roadside shrines and statues. The text does not provide the general background related 
to the history of Hungary to which the Orava villages belonged till the end of the First World War, as this subject 
is discussed in the presentation of the Bobrov village (see: P. Krzywda, Presentation of the Orava villages belonging 
to Združenia Babia Hora – Bobrov, “Babia Góra Yearbook,” 2014, vol. 15, pp. 121-134).
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KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Jasenica, história obce, významná osobnosť, Martin Hamuljak, pamiatky, kostol, kaplnky, sochy.

KEY WORDS: Jasenica, history of the village, remarkable figure, Marcin Hamuljak, monuments, church, shrines 
and statues.

Prezentacja wsi orawskich wchodzących  
w skład Združenia Babia hora – Oravská Jasenica
Prezentácia oravských dedín obsiahnutých  
v kompozícii Združenia Babia hora – Oravská Jasenica

Presentation of the Orava villages included  
in the composition Združenia Babia hora – Oravská Jasenica



86 87PREZENTACJE GMIN Piotr Krzywda Prezentacja wsi orawskich wchodzących w skład Združenia Babia hora – Oravská Jasenica

Teren wokół Orawskiej Jasienicy 
objęty jest ochroną w ramach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Górna Orawa” 
(słow. Chránená Krajinná Oblast „Horná 
Orava”). We wsi rośnie kilka lip – pomni-
ków przyrody.

Administracyjnie miejscowość nale-
ży do powiatu (słow. okres) namiestow-
skiego, z którego stolicą graniczy od 
wschodu oraz do województwa żyliń-
skiego (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), szko-
ła podstawowa (słow. základná škola), bi-
blioteka gminna (słow. obecná knižnica), 

dom kultury (kultúrny dom), remiza straży pożarnej (słow. hasičská zbrojnica), cztery boiska piłkarskie 
(słow. futbalové ihrisko), stadion hokejowy, restauracja „Magura” i kilka sklepów spożywczo-przemy-
słowych (słow. potrawiny, rozličný tovar). W 2016 roku przy wjeździe do wsi od strony Namiestowa 
stanęła „Zbojnícka Koliba” – zespół dwóch stylowych, drewnianych obiektów (z figurą harnasia 
przed wejściem), mieszczących restaurację, pokoje gościnne i Spa (m.in. łaźnia fińska, kriosauna, 
kąpiele piwne, fitness, masaże tajskie, terapia światłem). Noclegi oferują także pensjonat (słow. pen-
zión) „Kriš” oraz prywatne domki rekreacyjne. Miejscowość posiada wodociąg, gazociąg, kanalizację, 
własny radiowęzeł, dobre drogi i komunikację autobusową z Namiestowem. Istnieją tu dogodne 
warunki dla uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej, a także do kąpieli i wędkowania 
w Weselance (po wykupieniu licencji na połów).

Według stanu na koniec 2017 roku Orawska Jasienica liczyła 1859 mieszkańców. Utrzymują 
się oni z rolnictwa, pracy w lesie, drobnego handlu i usług, zatrudniani są także w kilku miejscowych 
zakładach produkcyjnych. W rolnictwie dominuje chów bydła i produkcja mleka, a także hodowla 
owiec i kóz (w górnej części wsi czynny jest szałas), świń i drobiu. Mniejsze znaczenie ma uprawa roli 
nastawiona głównie na produkcję ziemniaków, zbóż i pasz, a także sadownictwo ukierunkowane na 
porzeczki, maliny i aronię. Gospodarkę rolną prowadzi dobrze działająca spółdzielnia rolnicza oraz 
rolnicy indywidualni. Do większych zakładów produkcyjnych należą: Prokeš & Co. SK (wyroby gu-
mowe dla przemysłu samochodowego i elektrotechnicznego), Metaltrim (wyroby metalowe), MBM 
(wyroby betonowe), do mniejszych: tartak, piekarnia słynąca z dobrego chleba i inne. Niektórzy 
dojeżdżają do pracy w Namiestowie, inni podejmują zatrudnienie w odległych miejscowościach Sło-
wacji, a także w Czechach. Poza tym wieś znana jest z domowego wyrobu lalek w strojach ludowych 
oraz oryginalnych szopek bożonarodzeniowych.

W Orawskiej Jasienicy działają m.in.: Ochotnicza Straż Pożarna, Wspólnota Gruntowa (tzw. 
urbar), Klub Piłkarski „Oravan” (Orawianin) i zespół teatralny „Hamuljak”. Wieś jest członkiem regio-
nalnego Stowarzyszenia Babia Góra (Združenie Babia hora) i ponadregionalnego Euroregionu Beski-
dy. Warto podkreślić tutejsze tradycje sportowe – klub „Oravan” powstał w 1930 roku, a współ-
cześnie blisko stu mieszkańców należy do aktywnych piłkarzy. Od 2007 roku corocznie odbywa 
się narciarski rajd turystyczny „Jasenický mchotárom” (czyli w granicach administracyjnych wsi). 
Przejawem szacunku dla własnej historii jest monografia miejscowości opublikowana w 1993 roku 
(zob. literatura na końcu artykułu) oraz przygotowania do jej nowej edycji. Urząd Gminy od 2011 
roku wydaje pismo „Jaseničan” (Jasieniczanin), które ukazuje się trzy razy w roku.

Prezentując kolejną wieś słowackiej Orawy przypominamy, że zagadnienia z zakresu historii Wę-
gier, w skład których do końca I wojny światowej wchodziły wsie orawskie, Czytelnik znajdzie 
w opisie Bobrova, zamieszczonym w 15 tomie „Rocznika Babiogórskiego” za rok 2014. 

* * *

Orawska Jasienica (słow. Oravská Jasenica) rozlokowała się na terenie Wierchowiny Podbeskidzkiej 
(słow. Podbeskydská vrchovina), która na północy przylega do Beskidów Orawskich (słow. Oravské 
Beskydy). W polskiej nomenklaturze turystycznej obie te jednostki, aż po nurt Białej Orawy, za-
liczane są do Beskidu Żywieckiego. Wieś leży w dolinie Weselanki (słow. Veselianka), w dolnym 
biegu rzeki, przy jej ujściu do Białej Orawy. Dolny kraniec miejscowości znajduje się na wysokości 
613 m n.p.m., centrum (z kościołem) na wysokości 637 m n.p.m., a najwyżej położony punkt liczy 
1036 m n.p.m. Wieś w części ma charakter tzw. łańcuchówki, a w części wielodrożnicy, poza tym 
na stokach gór rozłożone są odosobnione osiedla. Oś komunikacyjną stanowi droga z Namiestowa 
(słow. Námestovo) do Orawskiego Wesołego (słow. Oravské Veselé) z obszernym placem-rynkiem, 
na którym stoją dwa okazałe budynki – plebania i Urząd Gminy. W południowo-wschodniej części 
placu znajduje się parterowy domek, który mieści małe muzeum – izbę pamięci Marcina Hamuljaka 
(1789-1859), słowackiego działacza kulturalnego, językoznawcy i wydawcy (patrz niżej). Na ścianie 
Urzędu Gminy widnieje wykonana z brązu tablica pamiątkowa poświęcona jego osobie. Z północ-
nego krańca placu kryte schody prowadzą na wzgórze z kościołem, który stanowi dominantę kra-
jobrazu i dobry punkt orientacyjny. Spod kościoła wybiega do góry szeroka droga polna na Pusty 
vršok (Pusty Wierszek), przy której w 2006 roku postawiono stacje Drogi Krzyżowej (w górnej części) 
z płaskorzeźbami w drewnie, wykonanymi przez tutejszego twórcę Romana Brontvaja. Przy ostat-
niej stacji znajduje się także grota Matki Bożej z Lourdes, wybudowana z kamienia w 2002 roku. 
Zabudowa wsi jest murowana, co stanowi efekt katastrofalnego pożaru z 1957 roku (patrz niżej). 
Tradycyjne domy ustawione są szczytami do ulicy i podzielone na części – mieszkalną i gospodarczą, 
przeznaczoną na chów zwierząt bądź warsztat rzemieślniczy. 

Fot. 1. Centrum Orawskiej Jasienicy. W tle pasmo Magury Orawskiej ze szczytem Magurki (1107 m n.p.m.)
(fot. P. Krzywda 2018).

Fot. 2. Zbójnicka Koliba (fot. P. Krzywda 2018).
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i wyrobu gontów, trzy tratwy i opłatę flisacką (drewno spławiano z nurtem Orawy, Wagu i Dunaju 
– aż do Budapesztu). Do kuchni zamkowej należało odstawić jedno cielę, pięć gęsi, piętnaście kur, 
pięćdziesiąt jajek, pięć kuropatw, pięć futer kunich (lub 5 dukatów), dwadzieścia cztery pstrągi. Po-
nadto trzeba było uczestniczyć w pracach przy reperacji zamku, wnosić opłatę na utrzymanie straży 
zamkowej (4 floreny), stawać zbrojnie w czasie wojny, składać na zamek różnego rodzaju podarunki 
itd. Sołtysi za użytkowanie młyna, tartaku i folusza płacili czynsz dzierżawny. Od młyna było to 
5 florenów (lub odchowanie jednego wieprza), od tartaku także 5 florenów (lub sto desek), od fo-
lusza 1 floren. Prócz tego utrzymywali jednego robotnika zamkowego, jeśli nie zimowali zamkowej 
kobyły to płacili 1 florena, musieli dostarczyć dwie kuropatwy, mieli też obowiązek transportu wina 
i soli na Zamek. Świadczenia pobierane były cztery razyw roku: na św. Jerzego (24 kwietnia), św. 
Jana (24 czerwca), św. Michała (29 września) i na Boże Narodzenie (25 grudnia). Pobierał je sołtys 
z pomocnikami, składał na wóz i odstawiał na Orawski Zamek.

W 1630 roku wieś została zniszczona przez pożar, a straty były tak duże, że dyrektor kompose-
soratu orawskiego4 Kacper Illésházy (Gáspár Illésházy; 1593-1648) zwolnił ją z wszelkich świadczeń 
na trzy lata, aby w tym czasie można było zbudować nowe domy.

Ogromne straty poniosła Jasienica w jesieni 1683 roku, kiedy to została złupiona i spalona 
przez zdążające pod Wiedeń tyłowe oddziały litewskie i kozacko-tatarskie, dowodzone przez het-
manów Kazimierza Jana Sapiehę (1637 lub 1642-1720) i Jana Ogińskiego (1619-1684). Większość 
mieszkańców uciekła wtedy w góry, a we wsi ocalały tylko dwa domy. Do 1690 roku udało się 
zasiedlić zaledwie trzy role. 

Chociaż po upadku powstania Franciszka Rakoczego II (Ferenc Rákóczi II; 1676-1735) i opusz-
czeniu Orawskiego Zamku przez jego kuruców5 w 1709 roku na Orawie zapanował upragniony 
pokój, jednak wtedy tutejsze wsie nękały okresy nieurodzaju i mory. W latach 1715-1716 w Jasie-
nicy nastał czas wielkiego głodu, który był efektem nieurodzajów wywołanych przez długotrwałe 
mrozy (mrozy były nawet w czerwcu). Lata te przeszły do historii regionu pod nazwą zamrznuté roky 
(zmarzłe lata) i zapoczątkowały emigrację za chlebem. Z kolei w latach 1739-1742 niemal wszyscy 
mieszkańcy Jasienicy padli ofiarą cholery, zwanej czarnym morem. Na terenie wsi przeżyły tylko 
3 osoby, 27 przetrwało w lasach. Pamiątką tego moru jest figura Matki Bożej Niepokalanie Poczę-
tej na cmentarzu parafialnym (patrz niżej). Zaraza grasowała także w sąsiednich miejscowościach, 
m.in. w Klinie, Łomnej (słow. Lomná), Zakamiennym (słow. Zákamenné). Władze dominialne pod 
karą śmierci nakazały sołtysom ścisłą izolację wsi. Nie uczestniczono w targach, jarmarkach, zaba-
wach, obowiązywał zakaz zgromadzeń i spotkań. Jedynym znanym środkiem przeciw cholerze była 
sól, którą dostarczano do domów. Gdy zaraza ustąpiła, do Jasienicy zaczęli napływać gospodarze 
z sąsiedztwa, dzięki czemu doszło do odrodzenia wsi, tak, że w 1778 roku miała siedem ról i 594 
mieszkańców.

Głównym zajęciem jasieniczan był chów bydła i owiec. Na łąkach poza wsią stawiano obory 
dla bydła, które w dzień wypasano, a w nocy zostawały przy nich dzieci i osoby starsze. Uprawa 
roli odbywała się w systemie trójpolowym (do lat 30. XX w.). Uprawiano m.in. len, z którego wyra-
biano płótno i z dobrym zyskiem sprzedawano je w handlu obwoźnym (płóciennictwo). Orawscy 
płóciennicy handlowali nie tylko na rozległym terenie Austro-Węgier, ale docierali nawet na Krym, 
do Egiptu i Palestyny. Ważnymi zajęciami były też: obróbka drewna oraz wyprawianie skór i futer. 
W 1751 roku we wsi pracowało dwóch szewców, dwóch garbarzy, kilku młynarzy, pilarz, stolarz, 
kowal i kołodziej. Byli także kamieniarze. W 1778 roku komposesorat orawski zbudował w Jasienicy 
gorzelnię i browar, w 1793 roku powstała murowana farbiarnia płótna i magiel.

4 Gdy w 1621 r. wygasła męska linia rodu Thurzonów, Orawa stała się współwłasnością mężów siedmiu sióstr 
z linii żeńskiej. W 1626 r. utworzyli oni tzw. komposesorat orawski, czyli dziedziczną wspólnotę właścicieli 
(komposesorów). Jeden z nich wybierany był przez pozostałych na dyrektora, zazwyczaj dożywotnio. 
Zob. T.M. Trajdos, Dzieje i kultura Orawy, Kraków 1993, s. 43-44.

5 Tak nazywano węgierskich powstańców.

Pierwotna nazwa wsi była jednowyrazowa i przybierała formy Jasenicza (1588), Jassenicze 
(1598), Jassenycza (1604), później także Jasienica, a obecnie Jasenica. Pochodzi ona od gwarowego 
określenia jesiona – jasień i nawiązuje do wielkich jesionów, które kiedyś rosły na tym terenie. Gwa-
rowa forma jasień (w literackim języku słowackim jaseň) występuje w nazwach dość często, zarówno 
w odniesieniu do miejscowości, jak i szczytów górskich. W 1949 roku do miana Jasienica (Jasenica) 
dodano przymiotnik Orawska, dla odróżnienia od innych wsi o tej samej nazwie. Herb Orawskiej Ja-
sienicy jest pochodną jej nazwy – tworzy go zielona sylwetka jesiona z korzeniami na srebrnym tle.

Jasienica została założona na prawie wołoskim, najprawdopodobniej w 1576 roku. Akt loka-
cyjny wsi nie zachował się, jednak po raz pierwszy wymieniono ją w 1588 roku w rejestrze podat-
kowym dominium („państwa”) Orawskiego Zamku (słow. Oravský hrad), jako osadę, która właśnie 
zaczęła odprowadzać swoje feudalne świadczenia. Ponieważ w dominium orawskim czas udzielanej 
wolnizny przeznaczonej na karczunek lasu, budowę domów oraz zakładanie pól uprawnych i pa-
stwisk wynosił zwyczajowo 12 lat, stąd powstanie wsi datowane jest na rok 1576. Działo się to 
w  okresie, gdy żupanem Orawy 1 był Franciszek Thurzo (Ferenc Thurzó; 1512-1576) lub – co bar-
dziej prawdopodobne (Franciszek zmarł w marcu 1576 r.) – jego syn Jerzy Thurzo (György Thurzó; 
1567-1616) 2. W tym czasie powstały także m.in. Kruszetnica (słow. Krušetnica), Namiestów, Półgó-
ra (słow. Polhora, ob. Oravská Polhora), Tapeszowo (słow. Ťapešovo) i Zubrohlawa (słow. Zubrohlava), 
natomiast w sąsiedztwie Jasienicy nie było jeszcze Beniadowa (słow. Beňadovo), Brezy, Mutnego 
(słow. Mútne), Sihelnego (słow. Sihelné) i Wesołego (słow. Veselé, ob. Oravské Veselé). Pierwsi osad-
nicy przybyli tutaj z innych wsi orawskich – Lokczy (słow. Lokca) i Uścia (słow. Ústie, ob. Nové Ústie 
i Ústie nad Priehradou), a pierwszy sołtys Czmel wkrótce przybrał nazwisko Jasenicki 3. Na początku 
XVII wieku we wsi było sześć gospodarstw, ale na każdym z nich żyły cztery, a nawet więcej rodzin. 
Gospodarstwa były opodatkowane na rzecz króla Węgier i zarazem cesarza austriackiego, oraz na 
rzecz właściciela dominium i kościoła (dziesięcina).

W 1606 roku Thurzonowie uzyskali od władcy godność żupanów Orawy, a wkrótce też otrzy-
mali Orawę na własność, wszystko z prawem dziedziczenia. Zarówno oni, jak ich następcy byli lute-
ranami i siłą narzucali swoją wiarę katolickim poddanym. Ponadto uczestniczyli w niepodległościo-
wych powstaniach węgierskich magnatów, skierowanych przeciwko austriackiej, katolickiej dynastii 
Habsburgów. Powodowało to, że antyhabsburskie powstania miały na Orawie charakter wojen re-
ligijnych. Trwały one przez całe stulecie, do początku XVIII wieku, co było przyczyną spustoszenia 
tej krainy i ograniczenia jej rozwoju.

W 1604 roku Jasienica została splądrowana przez powstańcze oddziały Stefana Bocskaya 
(István Bocskay; 1557-1606). Z pogromu ocalały cztery domy. Kilka lat później, w 1608 roku, na-
stąpił wielki nieurodzaj, który doprowadził do śmierci głodowej wielu mieszkańców – w efekcie 
dominium mogło pobrać świadczenia tylko od dwóch gospodarstw. W 1619 roku zamieszkałych 
było pięć gospodarstw, wieś miała młyn i tartak, dwie hale na Pilsku, hodowała 600 sztuk bydła, 
wysiała 360 łukien ziarna i zebrała 20 wozów siana.

W 1625 roku państwo orawskie wprowadziło nowy urbarz, czyli spis majątku w dobrach Oraw-
skiego Zamku, z wykazem powinności poddanych. Wynika z niego, że w owym czasie w Jasienicy 
istniało sześć ról, w tym jedna sołtysia. Żyło tu 26 rodzin, czyli około 130 osób. We wsi był młyn, 
tartak i folusz. Świadczenia na rzecz dominium obejmowały robociznę, daniny w naturze oraz opłaty 
pieniężne. Z każdej roli ściągano cztery barany, co dziesiątą owcę, dziesięcinę z produkcji mlecznej 

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. Między innymi zamieściłem 
tam podstawowe wiadomości na temat prawa wołoskiego, sytuacji wyznaniowej na Orawie, węgierskich powstań 
przeciw Habsburgom i wiele innych, także nie dotyczących historii. Tutaj ich nie powtarzam zakładając, że są już 
czytelnikowi znane.

2 Jerzy Thurzo w chwili śmierci ojca miał 9 lat, toteż do czasu uzyskania pełnoletniości władzę w komitacie orawskim 
sprawowała kamera królewska (do 1585 r.).

3  Sołtysi ród Jasenickich wygasł w czasie wielkiego moru w 1742 r.
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W 1767 roku cesarzowa Maria Teresa6 wydała 
patent urbarialny, który nakazywał wprowadzenie 
szeregu korzystnych zmian dla poddanych. Wobec 
oporu szlachty był on wcielany w życie z opóźnie-
niem, w komposesoracie orawskim dopiero w 1774 
roku. Zniesiono wtedy zasadę dziedziczenia funkcji 
sołtysa, a wprowadzono system corocznych wybo-
rów. Sołtys był wybierany spośród trzech kandyda-
tów, których wskazywało dominium. Reprezentował 
on wieś przed zwierzchnością, pobierał świadczenia 
od poddanych, odpowiadał za wypełnianie zarzą-
dzeń, rozsądzał drobne spory sąsiedzkie, nakładał 
mandaty i kary, przechowywał wiejskie dokumenty 
oraz łańcuch sołtysi, którym w Jasienicy dokonywano 
obmiaru gruntów w przypadku dziedziczenia, kupna, 
sprzedaży i sporów sądowych. U niego również znaj-
dowała się pieczęć z herbem wsi (z sylwetką jesiona), 
która spełniała ważną rolę, szczególnie w przypadku, 
gdy sołtys był osobą niepiśmienną.

Wiek XIX był na Orawie okresem względnej 
stabilizacji. W 1826 roku w Jasienicy było 116 do-
mów i 1039 mieszkańców, w 1871 roku postawio-
no drewniany budynek szkoły, a w 1882 roku mu-
rowany kościół pw. Przemienienia Pańskiego (patrz 
niżej). W tym też czasie mieszkańcy wzbogaceni na 
handlu płótnem zaczęli stawiać pierwsze murowa-
ne domy. Niestety, pod koniec XIX stulecia handel 
płótnem załamał się i orawscy płóciennicy zaczęli opuszczać swoje wioski. Ich emigracja, połączo-
na z wyprzedażą gospodarstw za niską cenę, skierowała się na południe kraju, do Prus, a przede 
wszystkim do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stan liczebny mieszkańców Jasienicy na 
początku XX wieku, tj. w 1900 roku osiągnął 954 osoby, a w następnych latach spadał dalej (rok 
1910 – 885 os., rok 1921 – 820 os.).

W 1831 roku z Polski na Orawę dotarła epidemia cholery, która należała do największych 
w  Europie. Swoje żniwo zebrała także w Jasienicy. Zmarłych pochowano we wspólnej mogile, na 
której rok później jeden z ocalałych mieszkańców postawił krzyż (patrz niżej).

W 1848 roku (Wiosna Ludów) parlament węgierski przyjął ustawę znoszącą poddaństwo i pań-
szczyznę oraz uwłaszczającą chłopów na dziedzicznie użytkowanej przez nich ziemi. W ten sposób 
majątek Orawskiego Zamku został uszczuplony o oddane chłopom grunty orne, a wkrótce potem – na 
mocy patentu urbarialnego z 1853 roku, także o tzw. grunty urbarialne, głównie lasy i pastwiska, które 
chłopi otrzymali jako współwłasność. Po pewnym czasie, na tej podstawie zaczęły powstawać tzw. 
wspólnoty urbarialne (w skrócie urbary), zrzeszające współwłaścicieli – urbarialistów. Taka wspólnota 
powstała również w Jasienicy. W rezultacie opisanych zmian dobra komposesoratu orawskiego przy-
brały postać rozległych kompleksów leśnych, przy eksploatacji, których mieszkańcy tutejszych wsi 
znajdowali dodatkowe zatrudnienie, m.in. zajmowali się spławem zgromadzonego drewna.

Po zakończeniu I wojny światowej i rozpadzie monarchii austro-węgierskiej Jasienica znalazła 
się w granicach nowego państwa – federacyjnej republiki Czechów i Słowaków (Czecho-Słowacja, 

6 Maria Teresa Habsburg (1717-1780) – arcyksiężna Austrii oraz królowa Czech i Węgier od 1740 r., cesarzowa 
rzymsko-niemiecka od 1745 r. Ona i jej następca, syn Józef II Habsburg (1741-1790), byli wielkimi reformatorami 
Monarchii Habsburgów.

później Czechosłowacja), co sprzyjało postępom słowackiego odrodzenia narodowego i kultural-
nego: już w 1921 roku we wsi powstała Ochotnicza Straż Pożarna (słow. Dobrovoľný hasičský zbor), 
w 1925 roku założono bibliotekę, a w 1930 roku działalność rozpoczęło Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Oravan” (słow. Tělovýchovná jednota „Oravan”), które skupiło się na rozwoju piłki nożnej. Z kolei 
w 1928 roku postawiono nową murowaną szkołę (budynek istnieje do dziś). 

Mieszkańcom Jasienicy doskwierał brak pracy, stąd nadal trwała emigracja zarobkowa do Ame-
ryki. Najcięższe były lata wielkiego kryzysu gospodarczego (1930-1933), kiedy znów zapanowały 
bieda i głód. Z pomocą przychodziło państwo, corocznie organizując akcje pomocowe, w ramach 
których biedni otrzymywali bony wymieniane w sklepach na żywność, byli dożywiani, otrzymywali 
np.: przydziały ziemniaków. 

Na Orawie, także w Jasienicy, wytworzył się oryginalny zwyczaj sprzedaży lasów urbarialnych. 
Wczesną wiosną urbarialiści organizowali „licytacje” konkretnych cząstek lasu, który miał być wy-
cięty, a drewno sprzedane. Kupcy składali oferty w zamkniętych kopertach, które otwierano w sie-
dzibie wspólnoty. Nabywcami zostawali kupcy oferujący najwyższe sumy. Transakcje zwyczajowo 
były potwierdzane alkoholowym poczęstunkiem w karczmie, na koszt nabywcy. Później nabyw-
ca najmował drwali, którzy po zakończeniu wiosennych prac polowych przystępowali do ścinki. 
W listopadzie i grudniu ścięte drzewa transportowano na składowiska nad brzegiem Orawy, gdzie 
następnej wiosny były zbijane w tratwy i spławiane do Podbiela. Pieniądze ze sprzedaży dzielono 
proporcjonalnie do wielkości udziałów we współwłasności urbarialnej.

Osobliwością Jasienicy są szopy na siano, które ze względu na duże oddalenie łąk od wsi sta-
wiane były poza nią. Takie ich położenie przydało się podczas przemytu koni z Polski przez Rabczy-
ce, gdyż tam je ukrywano. Aktualnie szopy te przebudowywane są na domki rekreacyjne.

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 Jasienicy. W tragicznej sytuacji znalazła się natomiast ludność pochodzenia żydowskie-
go, stopniowo deportowana do obozów zagłady. 

Dramaty wojny dotknęły Słowaków dopiero na jej końcu. Pod koniec sierpnia 1944 roku w Ja-
sienicy ogłoszono mobilizację do oddziałów Słowackiego Powstania Narodowego, na którą odpo-
wiedzieli wszyscy mężczyźni podlegający obowiązkowi służby wojskowej. Niektórzy mieszkańcy 
wstąpili do partyzantki już wcześniej. W sumie zginęło pięciu z nich. Pod koniec stycznia 1945 roku 
do Jasienicy weszli żołnierze niemieccy i węgierscy. Ponieważ front zatrzymał się na linii Chyżne – 
Babia Góra na dziewięć tygodni, przez cały ten czas stacjonowali we wsi, rekwirując bydło, świnie, 
a także radia. 18 lutego rano otoczyli wieś, zatrzymali wszystkich młodych mężczyzn i wysłali ich 
na włoski front. Na szczęście, po skończeniu wojny wszyscy wrócili. Tymczasem wobec zbliżającego 
się frontu dowództwo niemieckie ogłosiło, że każdy gospodarz może zatrzymać tylko jedną krowę, 
a resztę bydła musi oddać wojsku. Zaczęły się rabunki, ludzie ukrywali co mogli, najczęściej zako-
pywali w ziemi lub chowali w lesie. W Poniedziałek Wielkanocny na Jasienicę zaczęły spadać ra-
dzieckie pociski, a 3 kwietnia rano do wsi weszli pierwsi żołnierze Armii Czerwonej. Ponieważ most 
na Orawie był zniszczony całe wojsko, wraz z taborami kierowało się przez Jasienicę w kierunku 
Brezy. W jasienickiej szkole zorganizowano tymczasowy szpital. Po trzech dniach oddziały radziec-
kie skierowały się dalej na zachód, a jasieniczanie swoimi wozami transportowali rannych, amunicję 
i zapasy wojskowe aż do Starej Bystrzycy (słow. Stará Bystrica) na Kysucach. 

W czasach Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej, podobnie jak przed drugą wojną świa-
tową, podstawą utrzymania mieszkańców Klina była hodowla bydła i uprawa roli. Jednak w pierw-
szych latach po wojnie sytuacja w Orawskiej Jasienicy była bardzo trudna, brakowało żywności, 
paliwa do samochodów, szerzył się głód i choroby zakaźne (m.in. tyfus). Od niewybuchów zginęło 
kilka osób, a kilka zostało rannych. Jedyny lekarz był w Namiestowie. W tej sytuacji 25 rodzin zde-
cydowało się objąć gospodarstwa po wysiedlonych Niemcach we wsi Gajdel’ (od 1948 r. Kľačno) 

Fot. 3. Kościół pw. Przemienienia Pańskiego 
(fot. P. Krzywda 2018).
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Wybitną postacią rodem z Jasienicy był Marcin Hamuljak (1789-1859) – organizator słowac-
kiego życia kulturalnego, językoznawca, redaktor i wydawca. W 1826 roku m.in. z jego inicjatywy 
powstało Słowackie Towarzysto Czytelnicze (Slovenský čitatel’ský spolok), a w 1834 roku ogólno-
narodowe Stowarzyszenie Miłośników Mowy i Literatury Słowackiej (Spolok milovníkov reči a lite-
ratúry slovenskej), które działało do 1850 roku w Budziei Peszcie (od 1873 roku Budapeszt). W ra-
mach Stowarzyszenia wydał cztery roczniki almanachu „Zora” (Zorza), a ponadto m.in. zbiór poezji 
i śpiewnik katolicki Jana Hollégo (1785-1849). Swoją bibliotekę (ponad 3 tys. woluminów, także 
mapy) i kolekcję obrazów przekazał w darze Gimnazjum w Bańskiej Bystrzycy (słow. Banská Bystri-
ca). Zmarł w Namiestowie i tam jest pochowany.

Wśród zabytków Orawskiej Jasienicy najważniejszy, jest kościół parafialny pw. Przemienienia 
Pańskiego zbudowany w 1882 roku w stylu schyłkowego baroku i klasycyzmu józefińskiego, posze-
rzony w latach 1978 i 2009 (wówczas zamontowano zegar na wieży). Wnętrze zdobi neogotycki, 
trójskrzydłowy ołtarz główny, ze sceną Przemienienia Pańskiego w środku. Od 2014 roku w koście-
le znajdują się relikwie błogosławionej siostry Zdenki Schelingovej (1916-1955), Orawianki ze wsi 
Krivá, którą w 2003 roku wyniósł na ołtarze Ojciec Święty Jan Paweł II. 

Najstarszym zabytkiem Orawskiej Jasienicy, starszym od kościoła, o niemal 130 lat, jest figura 
Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, która stoi w centrum cmentarza parafialnego na miejscu wspól-
nej mogiły 335 ofiar cholery, która nawiedziła wieś w latach 1739-1742. Nieliczni ocaleli mieszkań-
cy postawili ją w 1753 roku z wdzięczności za dar przeżycia. Uczynili to dopiero po latach, gdy wieś 
podniosła się z upadku. Na postumencie figury od frontu widnieje płaskorzeźba przedstawiająca 
św. Jakuba Apostoła (Starszego), a na cokole płaskorzeźba św. Rozalii – patronki broniącej przed 
epidemiami. Natomiast na tylnej ścianie postumentu do niedawna znajdował się napis: IACENT 
CORPORA DEFUNCTORUM IN PESTE 1739 (Tu leżą ciała uśmiercone przez mór 1739). Być może, 
że sam cmentarz został założony po ataku cholery.

Epidemia cholery nawiedziła Jasienicę ponownie po prawie stu latach. Gdy ustąpiła, na wspól-
nej mogile ofiar zarazy stanęła jeszcze jedna morowa figura. Znajduje się ona w dolnej części miej-
scowości, poza terenem zabudowanym, w otoczeniu trzech starych lip. Jest to rzeźba Chrystusa 
Ukrzyżowanego zamocowana na żelaznym krzyżu, który tkwi w kamiennym postumencie. Figurę 
ufundował w 1832 roku tutejszy mieszkaniec Jan Legda, o czym informuje napis umieszczony na 
frontowej ścianie cokołu: FUNDATOR IOANNES LEGDA OBIVATEL IASENICKI AÑO DÑA 1832. 
Natomiast z tyłu cokołu zachowała się inskrypcja poświadczająca czas trwania epidemii: HOLERA 
MORBUS PANOVALA 1831. Fundacja była aktem dziękczynienia za uratowanie życia. Tę figurę 
mieszkańcy wsi nazywają Zármutok Pana Ježiša (Smutek Pana Jezusa).

Kolejna zabytkowa figura stoi za ogrodzeniem posesji nr 215. Przedstawia Trójcę Świętą i jest 
datowana na rok 1836. Ta data oraz data renowacji (1933) umieszczona jest w dolnej części postu-
mentu, a w części środkowej widnieje napis: S. IOZEF, który kiedyś odnosił się do znajdującego się 
powyżej wizerunku tego świętego (relief został skuty). Natomiast na cokole przedstawiona jest le-
żąca postać św. Jana Nepomucena. Figura Trójcy Świętej należy do najpiękniejszych pod względem 
artystycznym i pochodzi ze znanego warsztatu kamieniarskiego rodziny Białopotockich, który dzia-
łał we wsi Biały Potok (ob. słow. Oravský Biely Potok) koło Twardoszyna (słow. Tvrdošín) od początku 
XVIII do początku XX wieku.

Ostatnia, czwarta jasienicka figura jest również starsza od kościoła, bowiem powstała praw-
dopodobnie około połowy XIX wieku. Chodzi tu o rzeźbę św. Jana Nepomucena, która znajduje 
się w górnej części wsi. Starannie opracowana postać świętego stoi na dwuczęściowym, ogzymso-
wanym u góry postumencie i szerszym cokole, które nie posiadają żadnej dekoracji ani inskrypcji.

w powiecie Prievidza. Niektórzy miesz-
kańcy znaleźli pracę poza wsią, przede 
wszystkim w kopalni uranu w czeskim 
Jachymowie (czes. Jáchymov)7, przy 
rozbudowie Kopalni Ostrawsko-Kar-
wińskich8 i stawianiu Zapory Orawskiej 
(słow. Oravská priehrada)9.

Istotną cezurą w życiu Oraw-
skiej Jasienicy był wielki pożar, który 
wybuchł 19 października 1957 roku. 
W ciągu niecałych dwóch godzin 
spłonęło 58 domów mieszkalnych, 62 
zabudowania gospodarcze i szkoła. 
Ogień strawił całe centrum wsi. Wielu 
mieszkańcom udało się uratować z po-
żaru tylko to, co mieli na sobie, oraz 
zwierzęta hodowlane, które w tym czasie pasły się na łąkach. Pogorzelców przyjmowali do swoich 
domów krewni i sąsiedzi, wojsko przez dwa tygodnie przygotowywało obiady i kolacje na kuchni 
polowej. Kto mógł budował zadaszenie nad piwnicą i w niej mieszkał. Wkrótce nadeszła pomoc 
państwa i z innych wsi Słowacji, dosyłano żywność i odzież, zwłaszcza że zbliżała się zima. Miesz-
kańcy otrzymali też pomoc finansową, m.in. poprzez zbiórkę pieniędzy organizowaną w kościołach. 
Trudna sytuacja trwała niemal dwa lata. Kilka rodzin opuściło wieś na zawsze i przeniosło się w inne 
rejony Słowacji. Jednak miejscowość stopniowo podnosiła się z upadku, nowe domy budowano już 
tylko murowane. 

W powojennym rozwoju Orawskiej Jasienicy szczególnie ważna była elektryfikacja, która miała 
miejsce w latach 50. W jej wyniku w latach 60. zainstalowano oświetlenie ulic oraz lokalny radio-
węzeł, przez który nadawano gminne ogłoszenia, prowadzono polityczną agitację, ale także trans-
mitowano muzykę (radiowęzły na ulicach do dziś stanowią specyfikę miejscowości w byłej Czecho-
słowacji). Do czasu instalacji radiowęzła komunikaty władz gminnych przekazywał mieszkańcom 
wiejski dobosz. W 1951 roku we wsi założono Jednotné roľnícke družstvo (JRD)10, które jednak nie 
cieszyło się zaufaniem mieszkańców i z powodu niewielkiej ilości członków wkrótce upadło.

Początkowo, Jasienica należała do ewangelickiej (luterańskiej) parafii w Lokczy, a od 1612 roku 
w Namiestowie, mimo że większość mieszkańców była katolicka i odmawiała uczestnictwa w lute-
rańskich nabożeństwach. Zresztą parafia w Namiestowie w latach 1670-1678 przejściowo znalazła 
się w rękach katolików, a ostatecznie została przez nich przejęta w 1705 roku. Samodzielną parafię 
erygowano w Orawskiej Jasienicy dopiero w czasach najnowszych – 1 lipca 1998 roku.

7 Jachymów leży w Górach Kruszcowych (czes. Krušné hory) koło Karlowych Warów (czes. Karlovy Vary). Jest to 
najstarsze miejsce wydobycia złóż uranu w Czechach, pozyskiwanego od połowy XIX w. Do 1908 r. tutejszy 
uran był wykorzystywany do produkcji barwników szkła i porcelany, w latach 1909-1945 do celów medycznych 
(w wyniku produkcji radu), w latach 1945-1962 jako surowiec techniki nuklearnej, a następnie, w oparciu o wody 
termalne zawierające radon powstało tu światowej sławy uzdrowisko, w którym leczy się choroby układu 
ruchowego (m.in. reumatyzm). Na bazie złoża z Jachymowa Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie opisali w 1898 r. 
dwa nowe pierwiastki chemiczne – polon i rad.

8 Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (od 1992 r. Ostrawsko-Karwińskie Zagłębie Węglowe) powstały w połowie 
XIX w. na terenie ówczesnego Księstwa Cieszyńskiego. Do 1945 r. były to prywatne spółki węglowe, w 1945 r. 
upaństwowione i połączone w jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Ostrawie.

9  Zapora powstała tuż poniżej zbiegu Białej i Czarnej Orawy. Prace rozpoczęto jeszcze w czasie II wojny światowej 
(1941 r.), a w latach 1945-1948 opracowano nowy projekt, który zrealizowano do roku 1954.

10 JRD były odpowiednikiem polskich Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, wzorowanych na radzieckich 
kołchozach. W dawnej socjalistycznej Czechosłowacjizapewniały one większość produkcji rolnej kraju, jednak 
były mało wydajne i nie cieszyły się uznaniem mieszkańców. Z tego powodu skrót JRD odczytywano drwiąco jako 
Ježiš, ratuj dedinu (Jezu, ratuj wieś).

Fot. 4. Izba pamięci Marcina Hamuljaka (fot. P. Krzywda 2018).
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Oprócz opisanych figur do zabytków Orawskiej Jasienicy należą też niektóre kapliczki i krzyże. 
Część z nich zapewne również powstała przed wybudowaniem kościoła, inne są późniejsze, już 
z pierwszej połowy XX wieku. Do ciekawszych należą: kapliczka domkowa Matki Bożej Bolesnej 
stojąca przy wjeździe do wsi, obok „Zbójnickiej Koliby” oraz kapliczka wnękowa św. Wendelina, 
stojąca przy moście na Weselance, 500 m powyżej rynku. Ta druga posiada we wnęce małą, współ-
czesną rzeźbę św. Wendelina z owcami – patrona pasterzy, rolników i obrońcę przed epidemiami. 

Przyjemny spacer można odbyć celem odszukania dwóch pięknie położonych kapliczek, które 
znajdują się poza zabudową wsi, na prawym brzegu Weselanki. Obie są murowane, wnękowe i stoją 
pod starymi lipami. Aby je odnaleźć, trzeba poniżej piekarni i remizy przejść przez wiszącą kładkę 
nad Weselanką i skręcić na polną drogę, w prawo,w górę rzeki. Po 5 min. z prawej strony drogi 
zobaczymy pierwszą kapliczkę, która stoi w miejscu zwanym Pod Poliankou (Pod Polanką). Jest to 
kapliczka III Upadku Chrystusa, z umieszczoną we wnęce współczesną tablicą odlaną z brązu, na 
której wyobrażono tę scenę. Mieszkańcy postawili ją około 1908 roku, jako wotum dziękczynne za 
to, że we wsi skończył się pomór bydła.

Idąc nadal dotychczasową drogą i nigdzie z niej nie zbaczając, po około 10 minutach wyjdziemy 
na pola, przez które łagodnie do góry dotrzemy do drugiej kapliczki. Jest to kapliczka Matki Bożej 
z Lourdes, stojąca w miejscu zwanym Na Polianke (Na Polance). We wnęce umieszczono gipsową 
figurkę Matki Bożej z Lourdes. Spod kapliczki roztacza się ładny widok na Orawską Jasienicę.

Ładnie położone są także przydrożne kapliczki wnękowe, które mijamy jadąc do Orawskiego 
Wesołego: jedna z nich stoi w miejscu zwanym Pod Skalou (Pod Skałą), druga przy skrzyżowaniu 
z boczną dróżką do osiedla Riečka (Rzeczka).

Z dawnej drewnianej architektury ludowej zachowała się bodaj tylko jedna chałupa (nr 116/209), 
stojąca przy głównej ulicy w pobliżu rynku (od strony wschodniej). W ścianie szczytowej posia-
da bliźniacze okna o poczwórnych podziałach, z ozdobnymi nadokiennikami. Dach dwuspadowy, 

Fot. 6. Chrystus Ukrzyżowany (1832)
(fot. P. Krzywda 2018)

Fot. 5. Matka Boża Niepokalanie Poczęta (1753) 
(fot. P. Krzywda 2018).

Fot. 8. Św. Jan Nepomucen (poł. XIX w.) 
(fot. P. Krzywda 2018).

Fot. 7. Trójca Święta (1836) (fot. P. Krzywda 2018).

Fot. 10. Kapliczka Matki Bożej z Lourdes (XX w.?)
(fot. P. Krzywda 2018).

Fot. 9. Kapliczka III Upadku Chrystusa (ok. 1908) 
(fot. P. Krzywda 2018)
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naczółkowo-przyczółkowy, z częściowo zachowanym pokryciem gontowym. Budynek pochodzi 
z drugiej połowy XIX wieku, jest zachowany w dość dobrym stanie. W pobliżu, przy skrzyżowaniu 
ulic znajduje się jeszcze stara żeliwna pompa i drewniany krzyż z metalową figurką Ukrzyżowanego. 
Miejsce jest ciekawe i tchnie dawnością. 

Niestety, do naszych czasów nie przetrwały typowe, murowane domy bogatych płócienników. 
Praktycznie wszystkie zostały z czasem zniszczone lub przebudowane.

Warto odwiedzić izbę pamięci Marcina Hamuljaka, gdzie obok eksponatów dokumentujących 
jego biografię znajdują się zbiory etnograficzne.
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Stanisław Bednarz
Jordanów 

Jordanów wczoraj i dziś
Jordanów včera a dnes 

Jordanów yesterday and today

STRESZCZENIE: Artykuł ma na celu popularyzację Jordanowa - miasta o ciekawym położeniu, na styku róż-
nych grup górskich, o interesującej historii sięgającej 1568 roku. Wyeksponowane zostały ciekawe wydarzenia 
historyczne, zwracając szczególną uwagę na wydarzenia września 1939, w wyniku których miasteczko zostało 
zniszczone. Podsumowano również okres po roku 1990, czyli czas samorządności, eksponując dokonania władz 
samorządowych. Zapoznano czytelnika z dzisiejszym wizerunkiem Jordanowa potrzebami, zadaniami, działa-
jącymi organizacjami. Podkreślono unikalny charakter założeń architektonicznych, walorów krajobrazowych, 
turystycznych, zabytków, pomników przyrody. Wspomniano o rytmie życia kulturalnego, cyklicznych imprez 
i ich animatorach.

ZHRNUTIE: Cieľom článku je popularizácia mesta Jordanów s jedinečnou polohou v mieste stretu rôznych 
horských skupín a so zaujímavou históriou siahajúcou do roku 1568. Článok predstavuje dôležité historické 
udalosti. Mimoriadna pozornosť je pritom venovaná udalostiam zo septembra 1939, v dôsledku ktorých bolo 
mesto zničené. Článok sumarizuje aj obdobie po roku 1990, teda obdobie samosprávy prostredníctvom činnosti 
samosprávnych orgánov. Čitateľ sa oboznámi so súčasnou podobou mesta Jordanów, jeho potrebami, úlohami 
a organizáciami, ktoré v ňom pôsobia. Zdôrazňuje sa unikátny charakter architektonických úprav, krajinných 
a turistických zaujímavostí, historických a prírodných pamiatok. Spomína sa rytmus kultúrneho života, 
pravidelných podujatí a ich organizátori.

ABSTRACT: The purpose of the article is to promote the town of Jordanów which is located at the border of 
various mountain ranges, and whose interesting history dates back to 1568. The author discusses important 
historical events and places special emphasis on the events of September 1939 which led to the destruction 
of the town. There is also a summary of the period after 1990, which is the time of self-governance, with 
a depiction of the achievements of the local government. The reader can learn about the present-day image of 
Jordanów, its needs, tasks and organisations. The article stresses the unique nature of the architectural system, 
landscape and tourist features, heritage sites and natural monuments. The rhythm of cultural life and cyclical 
events is also mentioned, together with their animators.
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Historia Jordanowa

Jordanów został założony w 1564 roku przez Wawrzyńca Spytka Jordana, który otrzymał od króla 
Zygmunta Augusta przywilej założenia na gruntach swojej wsi Malejowa miasta Jordanów, osa-
dzonego na prawach magdeburskich. W przywileju tym miasto otrzymało prawo odbywania tar-
gów i jarmarków. Do końca XIX wieku przez Jordanów prowadził trakt solny z Wieliczki na Orawę. 
W 1576 roku w Jordanowie został wzniesiony kryty gontem drewniany kościół pod wezwaniem 
Św. Trójcy. Fundatorką była Anna z Sieniawskich. Wcześniej, w 1568 roku, wzniesiono niewielką 
drewnianą kaplicę św. Wawrzyńca, która przetrwała do 1723 roku. Od 1856 roku Jordanów stał się 
samodzielną parafią pod wezwaniem Przenajświętszej Trójcy. Nowy murowany kościół zaprojekto-
wany przez Jana Sas-Zubrzyckiego został oddany do służby Bożej w 1912 roku. Konsekracji w 1972 
roku dokonał ks. kardynał Karol Wojtyła. W kościele znajduje się zabytkowy, cudowny obraz uko-
ronowanej w 1994 roku Matki Boskiej Trudnego Zawierzenia, a także wiele cennych zabytków sa-
kralnych, min. wizerunek św. Wawrzyńca patrona pierwszego jordanowskiego kościoła z końca XVI 
wieku, Ołtarz Matki Boskiej Trudnego Zawierzenia z 1634 roku oraz obrazy z XVI wieku: Trójca 
Święta, Nawiedzenie św. Elżbiety i Męczeństwo św. Wawrzyńca.

W wyniku I rozbioru Rzeczpospolitej, w 1772 roku, miasto znalazło się pod zaborem austriac-
kim, pod którym pozostało do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Ożywienie gospodarcze 
miasteczka nastąpiło w 1884 roku, dzięki wybudowaniu linii kolejowej z Suchej Beskidzkiej do Cha-
bówki. Przełom XIX i XX wieku był istotnym okresem w rozwoju miasteczka, bowiem właśnie wte-
dy zaczęły powstawać różne instytucje, przede wszystkim Straż Pożarna (1885 rok), Towarzystwo 
Zaliczkowe (1900 rok), czy Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (1912 rok). 

W tym okresie zaczęto wznosić obiekty użyteczności publicznej. W 1896 roku oddano do 
użytku budynek Sądu Grodzkiego, w 1911 roku Ratusz Miejski, a w 1912 roku kościół parafialny. 
Wszystkie budynki zaprojektowane zostały przez architekta Jana Sas-Zubrzyckiego

Po ogłoszeniu mobilizacji w Cesarstwie Austro-Węgierskim w 1914 roku poborowi i rezerwiści 
do 45-tego roku życia, pochodzących z Jordanowa udawali się do punktu werbunkowego w Wadowi-
cach, a stamtąd do swoich jednostek. Mieszkańcy Jordanowa trafiali głównie do pułków zachodnio-
galicyjskich. W dniu 29 sierpnia 1914 roku Rada Miasta Jordanowa zdecydowała się wesprzeć polskie 
legiony kwotą 1000 koron, na którą to zaciągnięto pożyczkę, a kilka dni wcześniej spod budynku 
siedziby „Sokoła” wyruszyła do punktu rekrutacyjnego w Myślenicach grupa 21 członków jordanow-
skiej „drużyny Sokolej”, która po przeszkoleniu kierowana była do różnych jednostek legionowych. 
Na elewacji budynku (dziś BS Jordanów) 
w 2008 roku odsłonięto pamiątkową tablicę 
poświęconą temu wydarzeniu. 

Po pierwszych sukcesach armia au-
stro-węgierska poniosła klęski we wschod-
niej Galicji. W październiku punkt ciężkości 
działań wojennych przesunął się na Pod-
karpacie. Jordanów znalazł się na zaple-
czu frontu oddalonego o 150 km. System 
fortyfikacyjny miasta uzupełniono o forty-
fikacje polowe w pasie od Lanckorony do 
Jordanowa. Do dziś na wzgórzu Łysa Góra 
koło Jordanowa (647 m n.p.m.) zachował 
się fragment rowu strzeleckiego (ok. 160 m 
długości, z poprzecznicami oraz pozosta-
łościami stanowiska artyleryjskiego. Prace 

SŁOWA KLUCZOWE: Jordanów, Beskid Makowski, Wawrzyniec Spytek Jordan, jarmarki, Jan Sas-Zubrzycki, 
zabytkowy ratusz, linia kolejowa Kraków-Zakopane, neogotycki kościół św. Trójcy, obraz matki Boskiej Trudnego 
Zawierzenia, płk Stanisław Maczek, 10 Brygada Kawalerii, Fabryka Armatury, OSP, Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Jordanowskiej, kapliczki, zabytkowa sosna, szlaki piesze, szkoły średnie, galeria handlowa, chór Bell Canto, 
MOK, Dni Jordanowa, zabytki, klub sportowy „Jordan”

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Jordanów, Beskid Makowski, Wawrzyniec Spytek Jordan, jarmoky, Jan Sas-Zubrzycki, 
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školy, obchodné centrum Galeria, zbor Bell Canto, Mestské kultúrne centrum, Dni mesta Jordanów, pamiatky, 
športový klub „Jordan“

KEY WORDS: Jordanów, Beskid Makowski, Wawrzyniec Spytek Jordan, fairs, Jan Sas-Zubrzycki, historical town 
hall, railway line between Kraków and Zakopane, neo-gothic Church of the Holy Trinity, painting of Mother 
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Jordanów to najstarsze i bodaj najładniejsze miasteczko na terenie powiatu suskiego, liczące obec-
nie ok. 5340 mieszkańców. Położone jest na malowniczym wzniesieniu (485 m n.p.m.), nad rzeką 
Skawą, na styku grup górskich: Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego i Beskidu Żywieckiego. 
Tu krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne: Kraków – Zakopane, Śląsk – Przemyśl i Śląsk – Zako-
pane. Dzięki dogodnym połączeniom oraz bardzo dobrze rozwiniętej sieci busów, można szybko, 
wygodnie i bez kłopotów dojechać do większych miast oraz okolicznych wiosek. Przez Jordanów 
przebiega trasa kolejowa z Krakowa do Zakopanego. W samym centrum, w zabytkowym budynku 
Ratusza Miejskiego z 1911 roku znajduje się siedziba władz Miasta Jordanowa.

Jordanów i Babia z Naprawy (fot. W. Bednarz). Kościółek drewniany z 1576 roku, zburzony w 1913 roku.
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W 1948 roku przystąpiono do budowy wodociągów miejskich, których plany sporządzono jesz-
cze przed I wojną światową, i które od 1951 roku doprowadzały do miasta wodę ze stoków góry 
Przykiec. Natomiast od 1982 roku działa ujęcie wody z rzeki Skawy. Od tego samego roku funkcjo-
nuje także oczyszczalnia ścieków. W 1967 roku oddano do użytku pododdział szpitala powiatowe-
go w Makowie Podhalańskim.

Zarówno w okresie międzywojennym, jak i w pierwszych latach po zakończeniu II wojny świa-
towej, jedyną okazją bezpośredniego kontaktu z kulturą był teatr amatorski. Zespół teatralny, wy-
stawiający przeważnie wodewile, działał przy miejscowej jednostce OSP. Z czasem pojawiło się 
w mieście kino Pokój, działające początkowo w sali magistratu, a następnie do 1990 roku w Domu 
Strażaka, gdzie mogło pomieścić 100 widzów.

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska powstała w okresie międzywojennym i w latach 
okupacji uruchomiła pierwszy sklep. W latach 60-tych wybudowano pawilony usługowe i produk-
cyjne, w tym rozlewnię wód, piekarnię, nadal funkcjonowała rzeźnia miejska. 

Zakłady Drzewne Przemysłu Muzycznego rozpoczęły swą działalność 1 lipca 1947 roku, pro-
dukując półfabrykaty rezonansowe. W 1974 roku ten wiodący wówczas w kraju producent zatrud-
niał 150 osób. Obecnie zakład nie istnieje. Drugim przedsiębiorstwem związanym z przetwórstwem 
drewna była działająca od 1951 roku Drzewna Spółdzielnia Pracy „Zryw”, która zatrudniała 570 
osób. Do nieistniejących już firm należy też Spółdzielnia Pracy Przemysłu Odzieżowego „Jorda-
nowianka”, w której szyto popularne spodnie (tzw. teksasy), mundurki szkolne i ubrania robocze. 

Krótko po wojnie wznowiło działalność Kółko Rolnicze, które zostało zmienione w funkcjonu-
jącą do dziś Spółdzielnię Kółek Rolniczych. 

Krakowskie Zakłady Armatur – Zakład nr 3 to największy zakład przemysłowy w Jordanowie, 
który powstał na początku lat 70-tych, a dziś sprywatyzowany, funkcjonuje jako Valvex S.A.

Jordanów w dobie samorządności

Od 1990 roku obowiązująca reforma samorządowa oddała władzę Zarządowi Gminy, któremu 
przewodniczy Burmistrz, a wspiera go Rada Gminy, posiadającą szerokie kompetencje. Nowe wła-
dze samorządowe wprowadziły wiele zmian. Nawiązano kontakty ze szwedzkim miastem Asker-
sund i z gen. Stanisławem Maczkiem; zmieniły się nazwy ulic. Sprzeczności interesów społeczności 
wiejskiej i miasta doprowadziły do rozpadu dotychczasowej jednej jednostki samorządowej na trzy 
samodzielne: miejską gminę Miasto Jordanów, gminę wiejską Jordanów skupiającą Osielec, Łętow-
nię, Naprawę, Wysoką, Toporzysko oraz Gminę Bystra–Sidzina. Jak pokazały późniejsze lata, dla 
miasta nie była to dobra decyzja, bowiem miasto będące od wieków centrum dla otaczających wsi 
zostało odcięte od swojego zaplecza. 

W mieście, w kolejnych kadencjach realizowanych było wiele działań, począwszy od projektu 
nowego budynku szkoły podstawowej, po jego oddanie do użytku, a także pierwszą moderniza-
cję oczyszczalni, wymianę posadzki w siedzibie ratusza, czy budowę nowego obiektu szkolnego 
i przychodni zdrowia. W kadencji 1998-2002, zgodnie z wolą mieszkańców, Jordanów znalazł się 
w powiecie suskim. W tym okresie m.in. sfinansowano budowę budynku klubu sportowego Jordan, 
kontynuowano prace przy kanalizacji, a także wybudowano salę gimnastyczną przy gimnazjum. Ka-
dencja 2002-2006 przyniosła kolejne modernizacje, a także zmianę wyborów – wybory burmistrza 
były bezpośrednie, a burmistrz stał się jednoosobowym Zarządem. W kadencji 2006-2010 wykona-
no remont zabytkowego budynku ratusza wraz z wymianą pokrycia dachu i odnowieniem elewacji, 
dokonano rozbudowy szkoły oraz zadbano o ciągi komunikacyjne. 

W maju 2010 roku Jordanów nawiedziła powódź, co pociągnęło za sobą usuwanie szkód 
powodziowych przez następne lata. Pod koniec 2010 roku zarysowano pierwsze koncepcje wy-
najmu terenów tzw. „Manhattanu” pod budowę Galerii Handlowej prywatnemu inwestorowi. Po 

przy fortyfikacjach trwały do końca 1914 roku. Pod koniec października, w położonym dogodnie 
przy transwersalnej linii kolejowej Jordanowie pojawiły się cofające się podbite oddziały. W budyn-
ku szkolnym zorganizowano szpital polowy na 80 łóżek, w którym leczono czerwonkę, dyzenterię, 
tyfus. W Jordanowie na początku 1915 roku zmarło 3 rannych jeńców armii rosyjskiej. Pochowano 
ich na miejscowym cmentarzu parafialnym, pomimo że nie byli katolikami. Mogiła nie zachowa-
ła się, a na jej miejscu stoi dziś Pomnik Nieznanego Żołnierza. W latach 1914-1918 na frontach 
i w szpitalach polowych zginęło 19 żołnierzy z Jordanowa i 14 z należącej dziś do miasta Malejowej.

Na wieść o odradzających się władzach polskich, 3 listopada 1918 roku ks. Oleksy zorgani-
zował na jordanowskim rynku wiec ludności, odczytując przysięgę dla zmartwychwstałej Polski. 
Już wtedy w okolicy działały oddziały milicji polskiej, które zorganizował por. Stanisław Burtanek. 
13 listopada 1918 roku w jordanowskim ratuszu odebrał od okolicznych wójtów i właścicieli ziem-
skich przysięgę na wierność Rzeczpospolitej. Tego dnia miasto przeszło pod Zarząd odradzającej się 
Polski. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Jordanowa, 21 maja 1919 roku na cześć niepodległej Polski 
został posadzony Dąb Wolności. Rośnie on do dzisiaj i stał się symbolem miasta.

Działania wojenne II wojny światowej dotarły w okolice Jordanowa już 1 września 1939 roku. 
W pobliskiej wsi Wysoka doszło do bitwy oddziałów polskich złożonych z 12 Pułku Piechoty z Wa-
dowic, 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej i wchodzącego w jej skład 24 Pułku Ułanów, wspo-
maganych przez miejscową ludność z niemiecką 2 Dywizją Pancerną. Znacznie słabsze siły polskie 
przez dwa dni stawiały opór 400 czołgom i 50 samochodom pancernym. W odwecie za tę odważną 
postawę Niemcy całkowicie spalili miejscowość. W 1984 roku za bohaterską postawę w czasie oku-
pacji miasto zostało odznaczone Krzyżem Grunwaldu.

W lutym 1945 roku rozpoczął się dla Jordanowa trudny czas odbudowy ze zniszczeń wojen-
nych. Jordanów należał do tych miast w Polsce, które najbardziej ucierpiały w czasie II wojny świa-
towej. Szczególnie duże zniszczenia poczyniły działania wojenne z 1939 roku - według statystyk 
zabudowa zniszczona została w 72%. W ruinie znajdowało się wiele zakładów przemysłowych 
i rzemieślniczych, sklepów, a także budynek stacji kolejowej. W gmachach stanowiących własność 
miasta brakowało drzwi oraz szyb w oknach, dewastacji uległy budynki szkolne. Ogrom zniszczeń 
w połączeniu ze znacznym ubytkiem ludności spowodował upadek miasta, jako lokalnego ośrodka. 
Odbudowa miasta i przywrócenie mu dawnych funkcji były najważniejszymi zadaniami władz w cią-
gu pierwszych dziesięcioleci po zakończeniu wojny. 

W tych trudnych czasach zrealizowano szereg inwestycji. Zadbano o wystrój rynku, który stal 
się ponownie wizytówką miasta. W 1950 roku Miejska Rada Narodowa założyła nowe planty, po-
szerzając utworzony przed wojną obszar zieleni (planty szubertowskie). Stopniowo zmieniało się 
otoczenie – wybudowano fontannę, urządzono alpinarium, wykonano nawierzchnię brukową oraz 
chodniki. Sukcesywnie z krajobrazu rynku znikały drewniane budynki. Równocześnie pojawiała się 
nowa sieć drogowa. Do lat 80-tych XX w. wszystkie ważniejsze ulice otrzymały twardą nawierzch-
nię – asfaltową lub z trylinki. Poprawiły się warunki połączeń kolejowych i autobusowych. Od 1957 
roku na rogu ulic Słowackiego i Świerczewskiego działała niewielka stacja paliw. W 1961 roku 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Krakowie oddała do użytku nowy dworzec kolejowy, 
który stał się dumą mieszkańców Jordanowa i w 1967 roku, ze względu na dużą ilość zieleni został 
uznany za najpiękniejszą stację kolejową na Podkarpaciu. Ważną inwestycją następnych lat była 
elektryfikacja kolei. Dnia 3 grudnia 1975 roku witano w Jordanowie pierwszy pociąg elektryczny 
relacji Kraków – Zakopane. W 1968 roku powstał przystanek dworcowy komunikacji autobusowej. 
Stopniowo Jordanów, gdzie znajdowało się wiele zakładów pracy zatrudniających okoliczną lud-
ność oraz szkoły, stał się ważnym ośrodkiem komunikacyjnym. 

Deficyt mieszkań był w okresie powojennym jedną z głównych bolączek miasta. W krajobrazie 
Jordanowa pojawiły się niespotykane dotąd bloki mieszkalne. W latach 1982 – 1985 powstawało 
osiedle Wrzosy, do użytku oddano 222 mieszkań, w pięciu blokach mieszkalnych oraz pawilon han-
dlowo-usługowy. 
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roku 2014 przyszedł czas na uregulowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, rozbudowę i remont 
istniejącej sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Z uwagi na duży 
koszt inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie z funduszy unijnych. W ostatnich trzech latach 
wybudowano 5 studni głębinowych, które wraz z wymianą sieci wodociągowej pomagają zapewnić 
wodę pitną dla mieszkańców. 

Oświata, do której zadań należy dbałość o wykształcenie młodych mieszkańców Jordanowa 
zmieniała się także na przestrzeni lat. Obecnie oprócz szkół poziomu podstawowego działają tu 
dwie szkoły średnie: kultywujący tradycje Seminarium Nauczycielskiego z 1923 roku Zespół Szkół 
im. H. Kołłątaja oraz będący kontynuacją otwartej w 1953 roku Szkoły Rachunkowości Rolnej i Ze-
społu Szkół Rolniczych – Zespół Szkół im. ks. Dańkowskiego. W latach powojennych koniecznością 
stało się utworzenie placówki opiekującej się najmłodszymi. Pierwotnie, do roku 1967 „ochronkę” 
prowadziły Siostry Prezentki. Po decyzji władz oświatowych powierzającej Zgromadzeniu prowa-
dzenie opieki nad dziećmi upośledzonymi, utworzono przedszkole świeckie, które mieściło się na 
rynku. Od 1987 roku przedszkole dysponuje innym budynkiem dla 120 dzieci. Obecnie w Jordano-
wie działają dwie placówki przedszkolne. 

Jordanów jako „Zielone Miasteczko” stawia na ekologię i środowisko naturalne. W trosce o ja-
kość powietrza, przy współpracy z władzami miasta i dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom fi-
nansowym (WFOŚiGW, RPO WM) mieszkańcy systematycznie wymieniają stare piece węglowe na 
nowoczesne ekologiczne kotły. Władze miasta czynią starania o doprowadzenie do Jordanowa gazu 
ziemnego. Rozpoczęły się już prace projektowe sieci gazowej, a na rok 2020 planowane jest dopro-
wadzenie gazu do os. Wrzosy. Coraz większą popularnością cieszą się odnawialne źródła energii. 
Mieszkańcy deklarują chęć montażu paneli fotowoltaicznych, solarów czy pomp ciepła. Z inicjatywy 
Radnych mieszkańcy, którzy korzystają z ekologicznych źródeł ciepła, zostali zwolnieni z podatku 
od nieruchomości budynków mieszkalnych. Pozyskane fundusze unijne pozwalają na rozbudowę 
sieci ścieżek rowerowych, a także rewaloryzację jordanowskich plant i planowany remont budynku 
dawnego sądu grodzkiego, w którym znajdzie się miejsce m.in. dla Miejskiego Ośrodka Kultury, 
muzeum i nowoczesnej, przestronnej biblioteki XXI wieku.

Wielu mieszkańców Jordanowa aktywnie pracuje na rzecz miasta i angażuje się w życie spo-
łeczności lokalnej. Miasto ma ambasadorów, którzy rozsławiają je w całej Polsce, Europie i świecie. 
Od 2015 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego, jordanowianie aktywnie angażują się w rozwój 
miasta. Potrzeby wskazane przez autorów projektów poddawane są ocenie mieszkańców upraw-
nionych do głosowania. W ostatnich latach zrealizowano projekty: rozwój orkiestry Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jordanowie (2016), ścieżka rowerowo-spacerowa oraz remont sali widowisko-

wo-szkoleniowej w Domu Strażaka OSP w Jordanowie (2017), wykonanie trybuny stacjonarnej 
oraz zakup wyposażenia sportowego dla klubu Jordan (2018). Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu 
mieszkańców (2015) w konkursie NIVEA w mieście powstał nowy plac zabaw dla dzieci. 

Na terenie Jordanowa działa wiele organizacji pozarządowych, z których najaktywniejszymi 
i skupiającymi największą ilość członków są: Ochotnicza Straż Pożarna wraz z Orkiestrą, Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej, chór Bel Canto, Związek Harcerstwa Polskiego, Klub Spor-
towy Jordan, Uczniowski Klub Sportowy Delta. Działalność rozpoczyna Miejska Rada Seniorów.

Walory i dziedzictwo kulturowe miasta

O bogatej historii miasta i jego rozwoju na przestrzeni wieków świadczyć mogą liczne zabytki. Do 
najcenniejszych z nich należy dworek na Chrobaczem, pochodzący z XVIII wieku, a wzniesiony 
z drewna w oparciu o konstrukcję zrębową. Z mniej więcej tego samego okresu pochodzi zajazd 
„Poczekaj”, przy ul. Kolejowej. W klasycznym murowanym budynku na parterze mieściła się karcz-
ma, a na piętrze pokoje gościnne. Pożywieniem i noclegiem służył przede wszystkim kupcom wę-
drującym szlakiem solnym z Wieliczki na Węgry, prowadzącym przez Jordanów. Podobnie, jak przy 
innych ciągach komunikacyjnych, tak i na skrzyżowaniu głównych dróg jordanowskich wznosi się fi-
gura św. Jana Nepomucena datowana na koniec XVIII wieku. W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła 
zachowała się postawiona w 1783 roku kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Ciekawa ar-
chitektonicznie bryła Sądu Grodzkiego zdobi jedną z pierzei rynku Jordanowa. Wzniesiony w 1908 
roku budynek z cegły, z charakterystyczną basztą mieści obecnie Miejski Ośrodek Kultury oraz 
Urząd Poczty i Telekomunikacji Polskiej. Natomiast środek rynku zajmuje równie okazały ceglany 
i pochodzący z 1911 roku budynek Ratusza Miejskiego, który jest siedzibą władz samorządowych 
i miejskich. W pierwszym dziesięcioleciu ubiegłego wieku wzniesiono kościół pod wezwaniem 
Przenajświętszej Trójcy. Został zaprojektowany w stylu neogotyckim, a jego charakterystyczną ce-
chą jest elewacja z czerwonej cegły. 

Obok wartych zauważenia obiektów architektonicznych nie sposób nie wspomnieć o jorda-
nowskich „perełkach” przyrodniczych. Zaliczyć do nich należy m.in. pomniki przyrody, które stano-
wią 11 pojedynczych drzew oraz zespół starodrzewu w parku podworskim na Chrobaczem. Najstar-
szym pomnikiem przyrody jest rosnąca przy ul. Gen. Maczka 300-letnia sosna zwyczajna. Obiekty 
sakralne, tak kościół, jak i jedną z kapliczek (kapliczka z krzyżem przy ul. 3 Maja) otaczają okazałe 
drzewa – lipy, jesiony i jawor – które z racji rozmiarów zostały objęte ochroną prawną. Przy Plantach 

Węzeł szlaków w Jordanowie (fot. W. Bednarz). Chór Bell Canto (fot. ze zbiorów MOK w Jordanowie). Ratusz po odnowieniu (fot. W. Bednarz). Karczma Poczekaj (fot. W. Bednarz).
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Szubertowskich, po zachodniej stronie Rynku rośnie posa-
dzony 21 maja 1919 roku Dąb Wolności, który upamiętnia 
odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

O atrakcyjności turystycznej miasta decyduje przede 
wszystkim jego położenie geograficzne. Jordanów leży 
na styku Beskidu Wyspowego, Beskidu Makowskiego 
i Beskidu Żywieckiego z Pasmem Babiogórskim, co spra-
wia, że stanowi znakomitą bazę wypadową dla górskich 
wycieczek. Z okolicznych wzgórz rozciągają się piękne 
widoki na pasmo Beskidów, Gorce i Tatry. Dużym atutem 
jest nieskażone środowisko naturalne, klimat oraz boga-
ta szata roślinna z dużymi kompleksami leśnymi, a także 
i zróżnicowana sieć szlaków turtystyczno-krajoznawczych. 
Na Rynku w Jordanowie utworzył się węzeł szlaków tu-
rystycznych. Główny czerwony Szlak Beskidzki, biegnący 
na tym odcinku z Turbacza na Babią Górę krzyżuje się ze 
szlakiem niebieskim, idącym od Kalwarii na Luboń Wielki 
oraz żółtym biegnącym z góry Łysina na Lubień, a dalej do 
przełęczy Beskid na Orawie. Do najczęściej uczęszczanych 
należą trasy pieszych wycieczek z Jordanowa na górę Przy-
kiec (741 m n.p.m.), na górę Ludwiki obok Wysokiej, czy 
też na punkt widokowy na wzniesieniu Hajdówka. Malow-
nicze tereny z mozaiką lasów i pól pozwoliły na poprowa-
dzenie dwóch, liczących łącznie 54,3 km długości szlaków 
rowerowych. Jeden z nich, czerwony przebiega przez gmi-
nę Jordanów i liczy 21,3 km, drugi zaś - zielony częściowo 
biegnie przez gminę Miasto Jordanów, by dalej dotrzeć do 
gmin Bystra i Sidzina (33,0 km długości). Z Jordanowa przez Toporzysko, na Wysoką prowadzi z ko-
lei szlak, który na Górze Ludwiki łączy się z Głównym Szlakiem Beskidzkim. 

Nie bez znaczenia dla turystycznego oblicza miasta jest też baza noclegowa. Jordanów dys-
ponuje co najmniej czterema obiektami oferującymi przyjezdnym noclegi (np. Willa Urszula przy 
ul. Zakopiańskiej, apartamenty Galeria Jordanowska przy ul. Rynek 46, Restauracja Strumyk – 
ul. Piłsudskiego, czy Schronisko Młodzieżowe przy ul. Gen. Maczka). Turystom, a także mieszkań-
com służy baza gastronomiczna, skupiająca 10 obiektów, tak w centrum, jak i na obrzeżach miasta. 

Życie kulturalne Jordanowa skupia się wokół prężnie działającego Miejskiego Ośrodka Kultury, 
W ramach działalności ośrodka zainteresowania i pasje mogą rozwijać dzieci, młodzież oraz dorośli. 
Oferta MOK obejmuje zajęcia twórczości plastyczno-technicznej, muzyczno-wokalne, koło kultury 
ludowej, koło turystyczne, naukę gry na instrumentach muzycznych, szkołę tańca nowoczesnego, 
Jordanowski Teatr Amatorski i szkółkę wspinaczki skałkowej. Oprócz tego w Miejskim Ośrodku 
Kultury odbywają się cykliczne spotkania w ramach Wieczorów Poetyckich, Jordanowskich Spotkań 
z Historią, Koncertów Muzyki Klasycznej, wieczorów bluesowych w Starej Baszcie, czy spotkań 
z podróżnikami. Ośrodek dysponuje własną galerią sztuki, w której prace wystawiają artyści z całej 
Polski. Jordanowski Ośrodek Kultury prowadzi grupę turystyki górskiej. 

Od 1978 roku działa w mieście Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej, które prowadzi 
działalność kulturalną m.in. organizuje wystawy, prelekcje, spotkania historyczne, gromadzi zbiory. 
Towarzystwo przy współudziale władz miasta wydaje lokalny kwartalnik Echo Jordanowa. Prezesem 
jest mgr inż. Stanisław Bednarz.

W styczniu 2000 roku powstał chór BEL CANTO, którego dyrygentem jest mgr Ksenia Mi-
śkiewicz, absolwentka Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Krakowie. Chór 

uświetnia nie tylko lokalne uroczystości, ale koncertuje w całej Polsce, bierze udział w konkursach 
i festiwalach. Na swoim koncie ma liczne sukcesy, zajmując czołowe miejsca w kraju i za granicą. 

Jordanowska Ochotnicza Straż Pożarna swój początek wywodzi z 1885 roku, a jej założycielem 
był aptekarz Marian Kohler. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratownictwa i Pożarnictwa. 
Zrzesza wyszkolonych strażaków i jest w pełni wyposażona w sprzęt ratowniczy, a także gaśniczy. 
Jednostka bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach i zawodach na terenie całego kraju. Zarówno 
starsi strażacy, jak i drużyny młodzieżowe zdobywają miejsca na podium, pokonując rywali z całej 
Polski. Przy OSP od ponad 100 lat działa orkiestra dęta, która uświetnia swymi występami uroczy-
stości państwowe i kościelne.

W Jordanowie działa Klub Sportowy Jordan, założony w 1923 roku przez jordanowską mło-
dzież jako organizacja o nazwie Koło Kulturalno-Sportowe. Jego zadaniem była wówczas działal-
ność kulturalna i sportowa. Założycielami Koła byli uczniowie gimnazjalni. W ramach koła zorgani-
zowano zespół drużyny piłkarskiej Gwiazda, którego symbolem była gwiazda koloru czerwonego 
wyszyta na białych koszulkach graczy drużyny. W zespole występował także uczeń gimnazjalny 
z Krakowa Jalu Kurek, późniejszy pisarz, autor m.in. powieści pt. Grypa szaleje w Naprawie. Miejscem 
treningów i meczów było duże i piękne boisko sportowe w pobliżu dworca kolejowego. Obecnie 
sekcja piłkarska skupia wokół siebie młodzież w czterech drużynach: trampkarze, juniorzy młodsi, 
juniorzy i seniorzy. Klub dysponuje zmodernizowanym i odwodnionym boiskiem sportowym z za-
pleczem socjalnym.

 Dni Ziemi Jordanowskiej to przypadająca corocznie na drugą połowę sierpnia impreza, 
która weszła na stałe do kalendarza kulturalnego miasteczka i okolic. Ma kilkudziesięcioletnią tra-
dycję swego nieprzerwanego istnienia. Na przestrzeni lat zmieniała się jej forma i styl – od 2010 
roku Dni Ziemi Jordanowskiej stały się całotygodniowym świętowaniem o regionalnym zasięgu. Bo-
gaty scenariusz imprezy skierowany jest do szerokiej grupy odbiorców. Organizowane są wystawy, 
prelekcje, koncerty, swój dorobek prezentują organizacje pozarządowe. Punktem kulminacyjnym są 
odbywające się w weekend koncerty licznych wykonawców oraz biesiady. Od 2016 roku atrakcją 
Dni Ziemi Jordanowskiej stała się wystawa klocków lego „LEGOwisko – Jordanów”, która przyciąga 
tłumy małych i dużych wielbicieli klocków Lego z całego kraju. 

Kosciół pw. św Trójcy (fot. W. Bednarz).

Grupa turystyczna MOK (fot. ze zbiorów MOK  
w Jordanowie).

Ochotnicza Straż Pożarna (fot. ze zbiorów MOK 
w Jordanowie).
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Babiogórski Park Narodowy

MATERIAŁY 
BABIOGÓRSKIEGO 
PARKU NARODOWEGO
MATERIÁLY NÁRODNÉHO  
PARKU BABIA HORA

MATERIALS OF THE BABIA GÓRA 
NATIONAL PARK

STRESZCZENIE: Babiogórski Park Narodowy w celu zabezpieczenia najbardziej wartościowych pozycji 
księgozbioru przed zniszczeniem postanowił dokonać archiwizacji cyfrowej najstarszych i najcenniejszych 
egzemplarzy, gdyż tradycyjne metody przechowywania i konserwacji nie zatrzymają procesu starzenia się 
dokumentów. W tym celu podjął współpracę z różnymi instytucjami, aby chronić zbiory, a zarazem umożliwić 
w dogodny sposób udostępnienie ich osobom zainteresowanym historią Babiej Góry. 

ZHRNUTIE: Keďže tradičné metódy skladovania a konzervácie nemôžu zastaviť proces starnutia dokumentov, 
Národný park Babia hora sa rozhodol vytvoriť digitálne archívy najstarších a najcennejších exemplárov v zbierke 
kníh s cieľom chrániť ich. Preto začal spolupracovať s rôznymi inštitúciami,čím zabezpečil pohodlný prístup 
k zbierkam pre tých, ktorí sa zaujímajú o históriu tohto národného parku.

ABSTRACT: In order to protect the most valuable items in the book collection from damage, the Babia Góra 
National Park has decided to create digital archives of the oldest and most precious items, as traditional methods 
of storage and conservation cannot stop the process of the ageing of documents. To this end, cooperation with 
various institutions has begun in order to protect the collection and to provide convenient access to them for 
those interested in the history of Babia Góra. 

SŁOWA KLUCZOWE: Babiogórski Park Narodowy, digitalizacja, zbiory biblioteczne, księgozbiór, archiwizacja 
cyfrowa

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Národný park Babia hora, digitalizácia, knižničné zbierky, zbierka kníh, digitálna archivácia

KEY WORDS: Babia Góra National Park, digitisation, library collections, book collection, digital archiving 

 

Digitalizacja zbiorów bibliotecznych  
w Babiogórskim Parku Narodowym
Digitalizácia knižničnych zbierkov v národnom parku Babia hora

Digitisation of library collections in the Babia Góra National Park
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Działania związane z ochroną przyrody w Polsce mają bardzo długą tradycję, sięgającą XI wieku. 
Jednak dopiero na początku XX wieku podjęte zostały na szeroką skalę jako przemyślane, plano-
wane i długofalowe, prawnie umocowane działania na rzecz ochrony przyrody1. Zaczęto tworzyć 
pierwsze przyrodnicze obszary chronione, opracowywano programy ochrony siedlisk i gatunków 
chronionych. Rozpoczęto również działalność edukacyjną, informacyjną, a także badania naukowe.

Jedną z form ochrony przyrody jest park narodowy. Jest to obszar wyróżniający się szczególny-
mi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, na którym 
ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe2. Dlatego też działania parku narodo-
wego skierowane są przede wszystkim na ochronę zasobów przyrodniczych wraz z dziedzictwem 
kulturowym.

Wykonywanie tak ważnego zadania wymaga poznania różnych czynników, które w bezpośred-
ni lub w pośredni sposób oddziałują na przyrodę parku. Znając te czynniki można podejmować 
odpowiednie działania ochronne. Dlatego też w parkach narodowych jednym z podstawowych za-
dań statutowych jest działalność naukowa.

Babiogórski Park Narodowy od początków swojego istnienia prowadzi działalność naukową, 
nie tylko poprzez udostępnianie obszaru Parku do badań, ale również zajmuje się gromadzeniem 
i odpowiednim przechowywaniem zbiorów bibliotecznych, przyrodniczych i etnograficznych. Ba-
biogórski Park Narodowy w 1961 roku rozpoczął gromadzenie zbiorów początkowo od przejęcia 
wielu eksponatów etnograficznych, materiałów archiwalnych i książek po byłym Muzeum Babio-
górskim Komisji Klimatycznej w Zawoi3.

Celem istnienia zbiornicy BgPN jest gromadzenie publikacji o Karpatach Zachodnich, a w szcze-
gólności wszystkich informacji o Babiej Górze. Zbierane są również dzieła ogólne, które są niezbęd-
ne przy prowadzeniu działalności naukowej i dydaktycznej4. Zbiór zawiera wydawnictwa i czasopi-
sma z dziedziny ogólnej, leśnictwa, ochrony przyrody, biologii ogólnej, botaniki, zoologii, turystyki, 
etnografii, historii regionu czy muzealnictwa. W skład księgozbioru wchodzą również archiwalia. Są 
to opracowania naukowe, maszynopisy prac czy sprawozdania dokumentujące historię poznania 
przyrody i funkcjonowania Parku. Obok tych pozycji w skład zbiorów bibliotecznych wchodzą rów-
nież mapy, wycinki prasowe, zdjęcia, pocztówki i widokówki. Zbiór jest sukcesywnie powiększany 
i wzbogacany przez zakup nowej literatury fachowej oraz wymianę publikacji z innymi instytucjami, 
czy darowizny. Obecnie księgozbiór zawiera ponad dwanaście tysięcy woluminów książek, czaso-
pism, wydawnictw ciągłych i seryjnych. 

Babiogórski Park Narodowy chlubi się posiadaniem wielu cennych pozycji, takich jak zbiór 
niemal wszystkich „babiogorianów”, „dokumenty babiogórskie”, oraz publikacje: Górale beskidowi 
Ludwika Delaveaux z 1851 roku, Wycieczka ornitologiczna w Tatry i Karpaty Galicyjskie Kazimierza 
Wodzickiego z 1851 roku, Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego Feliksa Berdaua z 1890 roku, 
Galicya pod względem geograficzno-topograficznym Hipolita Stupnickiego 1849 roku. Oprócz tych 
dzieł biblioteka BgPN posiada również w swoich zbiorach publikacje autorstwa Stanisława Staszica 
O ziemiorództwie Karpatów z 1815 roku, oraz prawie kompletne roczniki czasopism Pamiętnik Towa-
rzystwa Tatrzańskiego, Wierchy, Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności, Ochrona 
Przyrody, czy Kwartalny Biuletyn Informacyjny.

W celu zabezpieczenia tak wartościowych zbiorów przed zniszczeniem, Park postanowił do-
konać archiwizacji cyfrowej najcenniejszych i najstarszych egzemplarzy, gdyż tradycyjne metody 

1 Symonides E., Ochrona przyrody, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, s. 327.
2 Ustawa o ochronie przyrody Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z dn. 16 kwietnia 2004 roku.
3 Kronika Babiogórskiego Parku Narodowego, t. 1, 1962, s. 47.
4  Tamże, s. 52.

przechowywania i konserwacji nie są w stanie zatrzymać procesu starzenia się dokumentów. W dzi-
siejszych czasach jedną z powszechnie stosowanych metod zabezpieczania zbiorów, która pozwoli 
na ich zachowanie i dogodne udostępnianie jest tworzenie kopii zapasowych, poprzez digitalizację. 

W ramach współpracy z Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej Babiogórski Park Narodowy 
w 2013 roku rozpoczął digitalizację metodą skaningową najcenniejszych zbiorów bibliotecznych. 
W pierwszym etapie zabiegowi temu poddano 35 publikacji poświęconych roślinności, turystyce 
oraz dziedzictwu kulturowemu Babiej Góry, następnie skanowaniu poddane zostały: Kroniki Babio-
górskiego Parku Narodowego oraz Prace Babiogórskie i Pasterstwo Tatr Polskich i Podhala. Natomiast 
w 2014 roku zarchiwizowanych zostało jeszcze 6 map przez firmę SmallGis z Krakowa w ramach 
projektu realizowanego na zamówienie Babiogórskiego Parku Narodowego. W sumie zdigitalizowa-
no 81 pozycji księgozbioru.

Wymienione pozycje stanowią początek zaplanowanej na dalsze etapy digitalizacji zbiorów bi-
bliotecznych. W najbliższej przyszłości planuje się w ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką 
Publiczną w Krakowie kontynuować cyfrową archiwizację zbiorów BgPN. Taka forma zabezpiecze-
nia cennych materiałów nie tylko chroni zbiory, ale i umożliwia w dogodny sposób udostępnie-
nieich zainteresowanym osobom. Jest to początek dużego przedsięwzięcia, jakim jest digitalizacja 
wartościowych zbiorów, które powinny być odpowiednio zabezpieczone, tak aby młode pokolenia 
mogły z nich korzystać. Taka forma ochrony księgozbioru jest bardzo wygodna, gdyż pozwala na 
niewielkiej przestrzeni zgromadzić nawet bardzo obszerne zbiory. 

Dostosowując się do coraz to nowszych technologii udostępniania pozycji bibliotecznych, Ba-
biogórski Park Narodowy pragnie również rozpocząć rozpowszechnianie swoich zbiorów w postaci 
cyfrowej, zwłaszcza w odpowiedzi na duże zainteresowanie materiałami dotyczącymi historii Babiej 
Góry i jej okolic, a w szczególności materiałami źródłowymi. Zbyt częste udostępnianie takich publi-
kacji w wersji papierowej może spowodować ich zniszczenie, a co się z tym wiąże utracenie cennych 
informacji. Elektroniczna forma zbiorów umożliwia nie tylko ich wielokrotne, ale i jednoczesne udo-
stępnianie i przeglądanie, a także daje możliwość szybkiego dostępu i weryfikacji danych. 

Digitalizacja to również bardzo dobry sposób zabezpieczenia zbiorów przed różnymi czynni-
kami i zagrożeniami, które mogą się pojawić. Cyfrowe kopie są prawie niezniszczalne pod warun-
kiem, że są odpowiednio zarządzane. Producenci płyt kompaktowych szacują ich trwałość na około 
100 lat 5, jednak są zbyt krótko w użytku, aby potwierdzić ich „wieczność”. W celu wydłużenia 
trwałości nagrań warto, co kilka lat wykonać kolejną kopię. Jedyną wadą digitalizacji jest to, że do 
odczytania wymagany jest sprzęt elektroniczny oraz dostęp do Internetu. 

Digitalizacja pozwala także na zachowanie w nienaruszonym stanie różnych zbiorów w szcze-
gólności bibliotecznych, które są tak cennym źródłem wiedzy o naszej społeczności, otaczającej 
przyrodzie i o funkcjonowaniu ludzi pod Babią Górą. Ta kopalnia wiedzy powinna, a wręcz musi 
przetrwać, aby następne pokolenia mogły poznać historię naszego regionu. Elektroniczne udostęp-
nianie publikacji rozbudza wśród społeczeństwa potrzeby poznawcze, poszerza jego horyzonty, 
a przede wszystkim buduje społeczeństwo informacyjne. Digitalizacja to więcej niż potrzeba, to 
konieczność. Bez dbałości o zbiory biblioteczne i ich ochronę prędzej, czy później czeka je zagłada 
i zapomnienie6.

Biblioteka mieści się w budynku dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego. Z księgozbioru 
można korzystać w środy od 10.00 do 14.00 oraz w inne dni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
(dnia i godziny) tel. 33 877 51 10, wew. 18.

5 Test 21 płyt DVD i Blu-Ray, dostępny na WWW: http://www.komputerswiat.pl/testy/sprzet/nosniki-
optyczne/2010/05/test-plyt-dvd-i-blu-ray.aspx#1239, dostęp 10.07.2018 roku.

6 Spadło B., Digitalizacja zbiorów bibliotecznych – forma ochrony i szansa na upowszechnianie informacji, [w:] 
Infotezy, vol. 3, nr 2, 2013; dostępny na www:http://www.ujk.edu.pl/infotezy/ojs/index.php/infotezy/article/
view/75/193, dostęp 9.07.2018 roku. 
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Głuszec w Babiogórskim Parku Narodowym
Hlucháň hôrny v Babiohorskom Národnom Parku

Capercaillie in the Babia Góra National Park

STRESZCZENIE: Głuszec w Polsce należy do jednych z największych oraz najcenniejszych ptaków. Na terenie 
Parku Narodowego w masywie Babiej Góry znalazł swoją ostoję. Ochrona głuszca stanowi od wielu lat 
priorytetowy cel Babiogórskiego Parku Narodowego. Początkowo inwentaryzacja osobników opierała się 
o stwierdzenie wszystkich śladów bytowania. W kolejnych latach działania poszerzono o badania genetyczne 
zebranego materiału (pióra, odchody), w wyniku których możliwe jest określenie liczebności i struktury 
płci babiogórskiej populacji głuszca. Na terenie BgPN realizowane są też badania telemetrii satelitarnej 
przy wykorzystaniu nadajników GPS-GSM. Prowadzone są też działania polegające na redukcji liczebności 
drapieżników oraz przeciwdziałaniu nielegalnemu poruszaniu się poza szlakami Parku.

ZHRNUTIE: V Poľsku patrí hlucháň hôrny k jedným z najväčších a aj najcennejších vtákov. Na území národného 
parku v masíve Babej hory našiel svoje útočisko. Ochrana hlucháňa hôrneho je prioritným cieľom Babiohorského 
Národného Parku už mnoho rokov. Zisťovanie prítomnosti jedincov hlucháňa hôrneho spočíva v zaznamenávaní 
všetkých jeho pobytových znakov. V posledných rokoch sa aktivity rozšírili o zber biologického materiálu (perá, 
trus) pre genetický výskum, vďaka čomu je možné určiť veľkosť a štruktúru populácie hlucháňa hôrneho na Babej 
hore. Na území BgPN sa vykonáva aj satelitné monitorovanie pomocou vysielačov GPS-GSM. Vykonávajú sa 
tiež aktivity zamerané na znižovanie počtu predátorov, a tiež aktivity zabraňujúce nelegálnemu pohybu mimo 
turistických chodníkov v parku.

ABSTRACT: In Poland cappercaillie is one of the biggest and most precious bird. In the area of Babia Góra National 
Park it founds its refuge. The protection of cappercaillie is one of priority aim of Babia Góra National Park. Initially 
monitoring of this species was based on finding all evidences of its existece. In following years activities were 
extended by genetic research of collected resources (feathers, excrement). As a result it is  possible to determine 
the number of the individuals and sex structure of Babia Góra’s population of cappercaillie. In the area of Babia 
Góra National Park satellite telemetry research with using GPS-GSM transmitters was conducted. There are 
also protective activities in this region which lead to decreasing amount of predators and counteraction illegal 
movement outside of the marked trails of National Park. 
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SŁOWA KLUCZOWE: głuszec, bory świerkowe, Babiogórski Park Narodowy, babiogórska populacja głuszca, 
działania ochronne, inwentaryzacja, monitoring, telemetria, bank danych, areał, migracja. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: hlucháň hôrny, smrečiny, Babiohorský Národný Park, babiohorská populácia hlucháňa 
hôrneho, realizácia ochrany, inventarizácia, monitorovanie, telemetria, databáza, areál, migrácia.

KEY WORDS: capercaillie, Babia Góra National Park, population of capercaillie in Babia Góra, activities of 
protection, environmental inferdization, monitoring, telemetric, data bank, area, migration

Głuszec to największy europejski kurak, czyli przedstawiciel ptaków z rzędu grzebiących z ro-
dziny głuszcowatych, do której należą również cietrzew i jarząbek. Głuszcowate zwyczajowo na-
zywa się kurakami leśnymi. Ptak ten zasiedla lasy o wysokim stopniu naturalności i odznaczające 
się pewnym nieuporządkowaniem - z wykrotami, złomami oraz nasłonecznionymi, otwartymi po-
wierzchniami. Zamieszkuje rozległe kompleksy borów i lasów mieszanych, w górach sięgające aż 
do piętra kosodrzewiny. Biotopem głuszca są obszary leśne, zdominowane przez iglaste gatunki 
drzew - bory sosnowe na niżu, a świerkowe z udziałem jodły i buka w górach. Zasiedla lasy z dużym 
udziałem starodrzewia z borówką czarną w runie oraz fragmentami młodszych stadiów sukcesji 
lasu. Uznawany jest za gatunek wskaźnikowy dla europejskich lasów naturalnych.

Aktualny zasięg występowania głuszca obejmuje środkową i północną Eurazję, przechodząc 
w kierunku południowo-zachodnim, obserwuje się tendencje do coraz bardziej wyspowego wy-
stępowania, np. w Pirenejach, Alpach i Karpatach. Najliczniejsze jego zgrupowania, liczone jeszcze 
w setkach tysięcy osobników występują w Rosji (ok. 3 mln osobników) i Skandynawii (ok. 0,7 mln 
osobników), gdzie nie jest gatunkiem ginącym 1. 

W Polsce głuszec jest jednym z gatunków ptaków najbardziej zagrożonych wyginięciem. Został 
wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią CR, czyli skrajnie zagrożony wyginięciem. 
W ubiegłych wiekach obszar występowania głuszca obejmował teren całej Polski, natomiast obec-
nie występuje w izolowanych populacjach, zlokalizowanych w czterech regionach: Puszczy Augu-
stowskiej (25-30 osobników), Puszczy Lubelskiej (120-165 osobników), Puszczy Karpackiej (270-
345 osobników) i Borach Dolnośląskich (45-55 osobników). W ostatnich latach liczebność głuszca 
zaczęła spadać na skutek zmian środowiskowych 2.

Głuszec to ptak masywny, o krępym tułowiu i małej głowie, którego cechuje wyraźny dymor-
fizm płciowy. 

Samiec nazywany kogutem kształtem przypomina dużego indyka i waży zazwyczaj od 3-6,5 kg, przy 
rozpiętości skrzydeł 140 cm. Długość jego ciała dochodzi do 100 cm, z czego  na ogon zwany wachla-
rzem przypada ok. 35 cm. Ubarwienie kogutów jest ciemne, dominują kolory: czarny, brązowy i szary. 
Głowa i szyja szaropopielata z ciemniejszymi środkowymi partiami piór. Dziób głuszca jest duży z silnie 
łukowato zagiętą górną szczęką. Pod dziobem, wydłużone pióra tworzą tzw. brodę. Nad oczami wyraź-
nie widoczny jest wąski pasek nagiej skóry koloru czerwonego, zwany różą. Szyję pokrywają czarne pióra 
z białym prążkowaniem, natomiast pierś ciemnozielone z metalicznym połyskiem. Pokrywy skrzydeł są 
brązowe urozmaicone charakterystyczną białą plamą. Wachlarz (ogon) jest silnie zaokrąglony, złożony 
z szerokich sterówek, czarny, marmurkowany z mniej lub bardziej widocznymi białymi piętnami 3. 

1 Chyralecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.) Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków 
chronionych Dyrektywą Ptasią, GIOŚ, Warszawa, 2009.

2 Głowaciński  Z. (red), Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce, Tom I, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze 
i Leśne, Warszawa, 2001, s. 189-190; Kaszuba M., Krajowy plan ochrony głuszca, Ministerstwo Środowiska, 
Warszawa, 2007; Żurek Z., Armatys P., Występowanie głuszca Tetrao urogallus w polskich Karpatach Zachodnich 
– wnioski z monitoringu w latach 2005-2010 oraz końcowa ocena liczebności karpackich subpopulacji głuszca 
i cietrzewia, Studia i Materiały CEPL w Rogowie, Rogów, 2011, s. 229-241.

3 Głowaciński  Z. (red.), Polska czerwona ...,op. cit.; Zawadzka D., Zawadzki J., Monografie przyrodnicze. Głuszec., 
Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, 2003.

Samica, nazywana kurą lub głuszką, jest znacznie mniejsza od koguta – waży od 1,5–2,5, przy 
długości ciała do 65 cm i rozpiętości skrzydeł 87–100 cm. Nosi typowo ochronne ubarwienie, 
znacznie różniące się od okazałej szaty samców. Głuszki są brunatne, na wierzchu ciała z rdza-
wopłowym, brudnobiałym prążkowaniem. Grzbiet jest ciemniejszy od strony brzusznej. Na piersi 
występuje duża brunatnordzawa plama. Ogon rdzawy, na końcach obrzeżony na biało. Nogi u obu 
płci są popielate i opierzone 4. 

Głuszec jest ptakiem roślinożernym, a jego wymagania pokarmowe zmieniają się wraz z do-
stępnością pożywiania w różnych porach roku. W okresie zimowym są to igły drzew iglastych oraz 
pąki drzew liściastych, a latem owoce i pędy roślin. W czasie wychowywania młodych żer urozma-
icany jest o owady. Głuszce prowadzą bardzo skryty tryb życia, za dnia przesiadują w runie lub na 
drzewach, w nocy zaś wyłącznie na drzewach. Są ptakami ostrożnym i płochliwymi, co wiąże się 
z ich dobrze rozwiniętym wzrokiem i słuchem. Latają bardzo szybko, jednak ciężko i głośno 5.  

Najbardziej znanym, bo niezwykle efektownym aspektem życia głuszców, a zarazem też jednym 
z najpiękniejszych wiosennych spektakli w przyrodzie, są ich toki. Toki to okres godowy, przypadający 
w górach na okres od marca do maja. Głuszce zazwyczaj tokują gromadnie, rok rocznie w tych samych 
miejscach zwanych tokowiskami. Ptaki tokują w lesie lub niewielkich lukach śródleśnych. Przedstawi-
ciele obydwu płci gromadzą się wieczorem w pobliżu tokowiska. Przylatujące koguty zasiadają z gło-
śnym łomotem na wybranych drzewach – są to tzw. zapady. Przed wschodem słońca toki odbywają 
się na drzewie, na grubym konarze lub na wierzchołku.  Podczas samego wschodu słońca ptaki milkną 
– etap ten zwany jest szabasem. Po wschodzie słońca na tokowisko zlatują się kury, odzywające się 

4 Tamże.
5 Kuligowska B., Kozina P., Opracowanie raportu końcowego – aktualizacja dotycząca realizacji projektu „Ochrona 

głuszca Tetrao urogallus i cietrzewia Tertao tetrix oraz ich biotopów w Babiogórskim Parku Narodowym”, Babiogórski 
Park Narodowy, Zawoja - Kraków, 2015, mscr.

Fot. 1. Tokowisko głuszca (fotopułapka BgPN).
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wabiącym głosem podobnym do krektania. Wówczas koguty zlatują z drzew i tokują na ziemi, ciągnąc 
po niej skrzydłami, niekiedy podskakując, uderzając jednocześnie skrzydłami. Jeśli tokowisko pokrywa 
jeszcze śnieg, to pozostawiają wówczas na nim charakterystyczne, podłużne ślady kreślone piórami. 
Tokujące na ziemi koguty potrafią toczyć ze sobą zacięte walki, dziobiąc się i szarpiąc pazurami. Kogu-
ty w trakcie godów wydają charakterystyczną cichą i niemelodyjną pieśń, która trwa około 8 sekund 
i składa się z 4 zwrotek, przechodzących jedna w drugą. Każda z nich ma swoją nazwę: klapanie, 
trelowanie, korkowanie i szlifowanie.  Podczas ostatniej zwrotki, przypominającej ostrzenie kosy, ptak 
na kilka sekund głuchnie i zapewne stąd wywodzi się jego polska nazwa. W sprzyjających warunkach 
pieśń głuszca można usłyszeć z odległości 100-150 m 6.

Do lęgów dochodzi bezpośrednio po tokowisku. Głuszka zakłada na ziemi dość prymitywne 
gniazdo, w którym znosi 6-10 kremowo-żółtawych, rdzawo nakrapianych jaj. Po czterech tygo-
dniach następuje prawie równoczesny wylęg i całe stadko rodzinne opuszcza gniazdo. Pisklęta 
szybko rosną, po ok. 10 dniach mogą już podfruwać. Jesienią młode ptaki są wielkością zbliżone do 
dorosłych. Głuszce wyprowadzają jeden lęg w ciągu roku 7. 

Największymi zagrożeniami dla głuszców, niezależnymi od działalności człowieka, a  wpływają-
cymi istotnie na ich liczebność głuszca są anomalia pogodowe. Należą do nich silne opady deszczu, 
śniegu oraz spadki temperatury. Szczególnie ważne jest to w okresie maja i czerwca, czyli w okresie 
wysiadywania jaj oraz lęgu młodych. Nawroty zimy połączone z kilkudniowymi przymrozkami mogą 
spowodować utratę lęgów w danym roku. Ogromnym niebezpieczeństwem dla głuszca są zmiany 
siedliskowe, polegające na fragmentacji lasów, nadmiernej ich eksploatacji, wyrębie starodrzewia 
oraz wprowadzaniem monokultur leśnych. Istotnym zagrożeniem jest również wzrost liczebności 
drapieżników, głównie lisa i kuny oraz krukówi dzików. Wpływ na liczebność gatunku ma także 
nadmierna penetracja ostoi przez ludzi 8.

 Głuszec do 1994 roku był gatunkiem łownym, a obecnie objęty jest ochroną gatunkową. Jest 
to jednak niewystarczające działanie zmierzające do zahamowania spadku liczebności tego gatunku. 
Należy więc podejmować kolejne kroki mające na celu ograniczenie, a nawet zlikwidowanie tego 
niekorzystnego trendu. Ważna rola w tym zakresie przypada Babiogórskiemu Parkowi Narodowe-
mu z uwagi na fakt, iż Babia Góra jest miejscem stałego występowania głuszca 9. 

Ochrona głuszca stanowi od 2005 roku priorytetowy cel dla Babiogórskiego Parku Narodo-
wego, dlatego też Park skrupulatnie gromadzi wszelkie dane świadczące o bytowaniu tych ptaków 
w masywie Babiej Góry. W ochronie kuraków w BgPN stosowana jest forma ochrony biernej, ponie-
waż obszar występowania tych ptaków w masywie Babiej Góry skoncentrowany jest w dużej mierze 
na  obszarach objętych w całości ochroną ścisłą10.

Pierwsze działania ochronne głuszca skupiały się głównie na patrolach inwentaryzacyjno-
-ochronnych w ostoi głuszca. Były to patrole wykonywane przez przeszkolony zespół pracowników 
BgPN i prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i okresu tokowisk, w celu inwentary-
zacji tokujących kogutów. Także dziś inwentaryzacja polega na odnotowywaniu wszystkich śladów 
bytowania głuszca: obserwacji bezpośredniej – naocznej osobnika, obserwacji pośredniej: tropy, 
odchody, pióra, ślady żerowania, gniazda, paprzyska, upadki. Przeciwdziałaniem w stosunku do na-

6 Głowaciński Z. (red.), Polska czerwona..., op. cit.; Zawadzka D., Zawadzki J., Monografie... op. cit.
7 ZawadzkaD., Zawadzki J., Monografie... op. cit.
8 Zawadzka D., Podręcznik najlepszych praktyk ochrony głuszca i cietrzewia. Centrum Koordynacji Projektów 

Środowiskowych, Warszawa, 2014; Żurek Z., Armatys P., Kotońska B., Sukcesy i niepowodzenia w realizacji projektu 
ochrony głuszca i cietrzewia w Karpatach Zachodnich na obszarze województwa małopolskiego, [w:] Ochrona kuraków 
leśnych. Monografia pokonferencyjna - Janów Lubelski 16-18 października 2007 roku. Centrum Informacyjne Lasów 
Państwowych, Warszawa, 2007, s. 160-175.

9 Kuligowska B., Kozina P., Opracowanie raportu końcowego, op. cit.; Kuligowska B., Ślady głuszca na Babiej Górze. 
Babiogórski Park Narodowy. Publikacja wydana w ramach projektu „Ochrona głuszca Tetrao urogallus i cietrzewia 
Tertao tetrix oraz ich biotopów w Babiogórskim Parku Narodowym”, Babiogórski Park Narodowy, Zawoja, 2013.

10 Tamże.

silającego się zagrożenia ze strony drapieżników był zabieg ochronny, polegający na redukcji liczeb-
ności lisów. Działania ochronne polegają również na przeciwdziałaniu nielegalnemu poruszaniu się 
poza szlakami turystycznymi BgPN. Intensywna penetracja przez ludzi ostoi głuszca, szczególnie 
w okresie rozrodu i wychowu młodych, może powodować płoszenie i rozbijanie stadek rodzinnych, 
zmianę lokalizacji lub nawet całkowity zanik tokowisk 11. 

W kolejnych latach działania poszerzono o zbiór takich materiałów, jak pióra i odchody do 
badań genetycznych, w celu określenia liczebności i struktury płci babiogórskiej populacji głuszca.  
Badania genetyczne to jedna z najlepszych metod pozyskiwania informacji o stanie ilościowym 
i jakościowym populacji, a co najważniejsze jest ona nieinwazyjna. Metody nieinwazyjne nie wyma-
gają kontaktu ze zwierzęciem. Analiza laboratoryjna prób pozwala na określenie unikatowego kodu 
genetycznego każdego ptaka. Dzięki tym działaniom stworzono bank danych DNA babiogórskich 
głuszców. Te same metody badawcze stosuje się we wszystkich małopolskich ostojach głuszca, co 
pozwala na porównywanie danych. Analiza ta wykazała, iż dochodzi do kontaktu i wymiany genów 
między sąsiadującymi populacjami. Między populacją babiogórską (BgPN) i gorczańską (GPN) wciąż 
przemieszczają się osobniki. Wykorzystując zebrane dane, doświadczenie i wiedzę opracowano ko-
lejne działania, których celem jest jeszcze lepsza ochrona głuszca oraz poszerzenie wiedzy na temat 
tego gatunku. Ze względu na zachowania i charakter głuszca (skrytość) oraz trudny teren, na którym 
bytuje on w BgPN zdecydowano się na zastosowanie nowatorskiej metody badawczej, jaką jest mo-
nitoring satelitarny przy użyciu nadajnika GPS-GSM. Metoda telemetrii satelitarnej pozwala zebrać 
obszerniejsze informacje o życiu ptaków. Umożliwia ona śledzenie zarówno tras lotu ptactwa, jak 
i czasu, który jest im potrzebny na pokonanie poszczególnych dystansów. Dzięki niej można poznać 
miejsca zimowania ptaków i w każdej chwili zlokalizować głuszce, co przekłada się na lepsze możli-
wości w opracowywaniu nowych form ich ochrony 12. 

Nadajnik telemetryczny jest niewielkim urządzeniem rejestrującym lokalizacje danego ptaka. 
Ma on mały panel słoneczny, dzięki któremu bateria doładowuje się samoczynnie, a także wbu-
dowaną pamięć, która zapisuje poszczególne lokalizacje. W zastosowanych w Parku nadajnikach 
istnieje możliwość regulacji liczby lokalizacji na dobę (tzw. interwały). Liczba pozycji uzależniona 
jest od opłaconego abonamentu. Zebrane lokalizacje są przekazywane do specjalnego serwera za 
pomocą SMS-ów (jedna wiadomość SMS zawiera 4 pozycje). System ten wykorzystuje zasięg tele-
fonii komórkowej. Kiedy ptak jest poza zasięgiem sieci, informacje są zapisywane w pamięci, a kiedy 
ponownie znajdzie się w zasięgu, jego pozycje są uzupełniane w bazie danych na serwerze. Mogą 
być one udostępniane przez specjalną aplikację internetową oraz wizualizowane na podkładach 
mapy Google Earth.

Głównym celem telemetrii głuszców w BgPN było określenie areałów bytowania poszcze-
gólnych osobników, uchwycenie zasięgu i kierunku migracji, czyli przemieszczania się osobników, 
poznanie dobowej i sezonowej aktywności głuszców oraz preferencji siedliskowych, jak i również 
żywotności głuszców. Przeprowadzony monitoring telemetryczny obejmował ptaki pochodzące 
z naturalnego środowiska, z terenów objętych  Babiogórskim Parkiem Nagrodowym. Od 2011 roku 
podejmowano próby odłowu 3 osobników głuszca. Były to zarówno próby odłowu w sieci ornito-
logiczne tegorocznych młodych wodzonych przez matkę, jak również próby odłowu na tokowisku, 
lecz jednak bez rezultatu. Po przeanalizowaniu danych zbieranych na patrolach inwentaryzacyjno-
-ochronnych wybrano 2 miejsca najczęstszego notowania ptaków w tej samej lokalizacji. Na miej-
scach tych zostały zamontowane fotopułapki, czyli kamery połączone z czujnikiem ruchu, który 
aktywuje wykonanie zdjęć lub nagranie filmów w momencie wykrycia ruchu, dzięki czemu wiadomo 
było, w które miejsce, o której godzinie i ile osobników przychodzi. W jednym miejscu ustawiono 

11 Bocheński Z., Ptaki Babiej Góry. [w:] B.W. Wołoszyn, D. Wołoszyn, W. Celary (red.) Monografia fauny Babiej Góry. 
Publikacje Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 2003, s. 421-440.

12 Kuligowska B., Kozina P, Opracowanie raportu końcowego...., op. cit.; Kuligowska B., Ślady głuszca .... op cit.
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pułapko-klatkę, do której odłowiono 3 osobniki głuszca - kury. Pierwszy odłów miał miejsce  09.04 
2014 (kura nr 1), dwa pozostałe osobniki 05.02.2015 (kura nr 2) i 12.02.2015 (kura nr 3). Wszystkie 
ptaki zaraz po odłowie zostały wyposażone w nadajniki telemetryczne GSM/GPS (logery). Nadajnik 
typu „plecakowego”, o wadze 30 gramów, zasilane solarnie z opcją aktywności i śmiertelności firmy 
ECOTONE. Urządzenia założono ptakom za pomocą szelek z taśmy teflonowej. Nadajnik sateli-
tarny zaprogramowany został na zbiór 8 punktów dziennie. Logery GSM/GPS zbierały maksymal-
ną ilość punktów, na jaką pozwalał stopień załadowania baterii. Zebrane dane deponowane były 
w plikach *.csv, w specjalnym programie do obsługi nadajników. Od wszystkich osobników przed 
wypuszczeniem pobrano materiał do badań genetycznych w postaci piór. Ptaki zostały wypuszczo-
ne w miejscu schwytania. Całkowity areał bytowania wszystkich badanych ptaków w czasie trwania 
obserwacji telemetrycznych wyniósł 47 454 ha i obejmował swoim zasięgiem teren Babiogórskie-
go Parku Narodowego, CHKO Horna Orava, tereny Nadleśnictw: Jeleśnia, Sucha, Nowy Targ i Uj-
soły. Na obszarze tym dokonano pomiarów telemetrycznych głuszców zaopatrzonych w nadajnik 
GSM/GPS (bez wizualnego stwierdzenia i kontaktu z ptakiem). Areały osobnicze wszystkich trzech 
ptaków na terenie Babiogórskiego Parku pokrywały się. W związku z tym, że osobniki posiadające 
nadajniki to samice udało się dla dwóch osobników zlokalizować miejsca tokowiska oraz potwier-
dzić sukces lęgowy ptaków, w postaci nagrań i fotografii samic z młodymi13.

Głuszce to ptaki osiadłe, które zazwyczaj nie podejmują dalekodystansowych wędrówek. 
Większość przemieszczeń odbywa się w ramach ich areałów życiowych. Badane osobniki nie wy-
kazywały większej dyspersji. Jedynie kura nr 3 wykazała dyspersję, charakteryzującą się migracją 
w różnych kierunkach. Różne też było tempo rozprzestrzeniania się i zasięg. Najdalej w prostej linii 
od miejsca wypuszczenia przemieściła się kura nr 3, a odległość wyniosła 18,5 km14. 

13 Kuligowska B., Kozina P, Opracowanie raportu końcowego...., op. cit.; Kuligowska B., Ślady głuszca .... op cit.
14 Kuligowska B., Kozina P, Opracowanie raportu końcowego...., op. cit.; Kuligowska B., Ślady głuszca .... op cit.

Ptak przeniósł się z terenu Babiogórskiego Parku Narodowego w rejon Hali Cudzichowej (ok. 
1300 m n.p.m.).  Jest to hala położona między szczytami Palenicy (Szyproń) (1343 m) i Munczolika 
(Sypurzeń) (1356 m). Grzbietem, na którym znajduje się przełęcz przebiega granica polsko-słowac-
ka. Północne stoki przełęczy leżą po stronie polskiej i opadają do doliny potoku Sopotnia, południo-
we opadają zaś do słowackiej doliny potoku Mutnianka. Pod wierzchołkiem Munczolika na stokach 
północnych znajduje się duża Hala Cudzichowa, którą ptak sobie szczególnie upodobał. Na Hali 
znajduje się fragment czerwonego szlaku, prowadzącego z Rysianki na Halę Miziową15. 

Areał bytowania osobnika nr 3 na terenie Parku (12.02.2015-12.04.2015) w ciagu 59 dni 
wyniósł 36 ha. Natomiast na terenie Nadleśnictwa Jeleśnia – Hali Cudzichowej (01.06.2015-
15.08.2015) przez 76 dni wyniósł 163 ha16.

Na drodze migracji ptak pokonywał tereny znacznie zagospodarowane, m.in. rejony takich miej-
scowości jak: Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Jabłonka, Lipnica. Ptak omijał tereny zurbanizowa-
ne, wybierał wędrówkę przez tereny otwarte, pola uprawne, zagajniki, co potwierdza konieczność 
zachowania korytarzy migracyjnych dla zwierząt17.

Populacja babiogórska głuszca nie jest izolowana. Badania genetyczne i badania telemetryczne 
potwierdzają wymianę genów z osobnikami z innych populacji. 

W trakcie prowadzonego monitoringu starano się notować wszelkie możliwe ślady, które po-
zwoliłyby na określenie głównych przyczyn śmiertelności głuszców. Badania genetyczne pozwoliły 
na określenie liczebność głuszca na terenie BgPN, która wahała się w przedziale 26-57 osobni-
ków w okresie od zimy 2012 do lata 2013 roku. Znaczna rozbieżność wynika z dużej śmiertelności 
u tego gatunku, co potwierdziły również badania telemetryczne. Wszystkie odłowione i zaopatrzo-

15 Kuligowska B., Kozina P, Opracowanie raportu końcowego...., op. cit.; Kuligowska B., Ślady głuszca .... op cit.
16 Tamże.
17 Tamże.

Ryc. 1. Areał bytowania monitorowanych głuszek na pograniczu polsko-słowackim w rejonie Babiej Góry i Pilska 
(oprac. własne).

Fot. 2. Głuszki w paprzysku (fotopułapki BgPN).
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ne w nadajniki osobniki były rocznymi ptakami, które przeżyły stosunkowo krótki czas 8 miesię-
cy.  Przyczyną upadków dwóch osobników znajdujących się na terenie Parku było drapieżnictwo. 
W przypadku ptaka, który przeleciał do ostoi w masywie Pilska, nagły zanik sygnału uniemożliwił 
stwierdzenie śmierci18. 

Jak już wspomniano monitoring pozwala na gromadzenie wielu cennych informacji o głuszcach, 
dzięki którym można wyznaczyć i realizować zadania ochronne w zakresie ochrony tych kuraków 
w Parku, a co za tym idzie i w Karpatach. Monitorowanie będzie kontynuowane nadal, a oparte na 
nim badania genetyczne na pewno przyczynią się do lepszej ochrony i poznania tego niezwykłego 
ptaka. 

18 Kuligowska B., Kozina P, Opracowanie raportu końcowego...., op. cit.; Kuligowska B., Ślady głuszca .... op cit.
Ryc. 3. Trasa migracji kury nr 3 na polskiej Orawie (oprac. własne).

Ryc. 2. Kierunek migracji głuszki nr 3 (oprac. własne).
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Gmina Budzów
W styczniu 2017 roku po raz siódmy Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi, Parafia Rzymsko-Ka-

tolicka p.w. Przenajświętszej Trójcy w Bieńkówce oraz Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów 
zorganizowały Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych Gminy 
Budzów. Młodzi artyści występowali w trzech kategoriach: soliści, duety i zespoły. Parafia Rzymsko-Katolic-
ka Matki Bożej Pocieszenia, Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiato-
we w Suchej Beskidzkiej przy współudziale gmin powiatu suskiego zorganizowały XVI edycję Powiatowego 
Konkursu na „Babiogórską Szopkę Regionalną”, którego celami były prezentacja szopek jako elementu kultury 
chrześcijańskiej i narodowej oraz kształtowanie twórczej postawy wobec tradycji związanej z obrzędami Bożego 
Narodzenia. Ocenie podlegały szopki przedstawiające scenę betlejemską ilustrującą Narodzenie Jezusa, umiesz-
czoną w realiach babiogórskiego krajobrazu z nawiązaniem do architektury naszego regionu, tradycyjnego wy-
posażenia wnętrz, strojów. Ważnym elementem oceny prac konkursowych było zastosowanie do ich wykonania 
naturalnego materiału. Oba konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

W marcu w Szkole Podstawowej w Baczynie zorganizowano przy współudziale Biblioteki i Ośrodka Ani-
macji Kultury Gminy Budzów Gminny Konkurs Recytatorski. Jego celem było zaprezentowanie najciekawszych 
dzieł literatury polskiej. Dla uczestników natomiast był okazją do nauki poprawnej recytacji, a także obycia ze 
sceną i publicznością.

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej 
zorganizowały w Bieńkówce „Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych”. Przyświecała mu myśl Leona 
Potockiego „Pielęgnujmy dawne przodków obrzędy, to, co weszło w zwyczaj, niech zwyczajem zostanie, a to, 
cośmy od Ojców zasłyszeli lub sami jeszcze widzieli, przekażmy tym, co po nas przyjdą, pomni że gdzie jest 
przeszłość tam i przyszłość będzie”. W konkursie wzorem lat biegłych wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich 
z całego powiatu suskiego. Gospodynie przygotowały potrawy wielkanocne oraz palmy. Ważnym elementem 
konkursu był kiermasz charytatywny, z którego dochód przekazany został na leczenie Szczepana Kachnica 
z Bieńkówki. Konkurs uświetniła m.in. Grupa Apostolska z Bieńkówki wystawiając ciekawe i skłaniające do 
refleksji przedstawienia religijne.

W kwietniu odbył się XII Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych, w którym wzięli udział uczniowie szkół 
podstawowych. Organizatorem konkursu była Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Gmin-
na Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnictwo w konkursie pozwoliło 
uczniom podzielić się doświadczeniami z rówieśnikami i umożliwiło skonfrontowanie osiągnięć i efektów pracy. 
Zespoły zaprezentowały wysoki poziom artystyczny, a interesujące i nowatorskie interpretacje oczarowały ju-
rorów i publiczność. 

W Budzowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Klas Gimnazjalnych zorganizowany przez Biblio-
tekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Jury złożone 
ze specjalistów w tej dziedzinie (Ewa Romaniuk – aktorka teatralna i filmowa, Zbigniew Samogranicki – aktor 
i reżyser, Katarzyna Głuc – polonistka w Liceum Ogólnokształcącym w Suchej Beskidzkiej) zaznaczyło w ocenie 
wysoki, a zarazem wyrównany poziom recytacji.

W Jachówce zorganizowano Gminny Konkurs „Wariacje muzyczne Playback”. Organizatorami tej imprezy 
były: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Szkoła Podstawowa w Jachówce. Uczestników 
imprezy przyciągnęły chęci integracji i wspólnej zabawy oraz zaprezentowania piosenek znanych wykonawców. 

1 lipca 2017 roku Wójt Gminy wraz z Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury w Budzowie zorganizował 
„Powitanie lata”, które rozpoczął mecz piłkarski pod hasłem „Sport łączy ludzi”, a zakończyła wspólna zabawa 
taneczna. 

Coroczne Dni Gminy Budzów organizowane są przez wójta Gminy oraz Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kul-
tury w Budzowie. Ich celem jest integracja mieszkańców Gminy. Imprezę rozpoczął blok atrakcji dla dzieci: spek-
takl pt. „Słonik Andy i Przyjaciele”, gry i przygotowane przez LGD „Podbabiogórze” quizy i konkursy z nagrodami. 
Imprezę uświetniły koncerty zespołu „Baciary” i Moniki Konopki, a wspólne świętowanie zakończyła zabawa 
taneczna. Drugi dzień imprezy rozpoczęła msza św. w intencji rolników, a po niej miały miejsce koncerty orkiestr 
dętych z Bieńkówki i Budzowa oraz występ Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki”. W części dożyn-
kowej Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Budzów zaprezentowały swoje wieńce. Wieczorem zorganizowano 
biesiadę, a o godzinie 20.00 na scenie pojawił się Norbi z zespołem.

Dnia 11 listopada odbyły się Gminne obchody Święta Niepodległości zainaugurowane mszą św. w intencji 
Ojczyzny. Po niej uczniowie Gimnazjum zaprezentowali patriotyczny program artystyczny, z oprawą muzycz-
ną Orkiestry Dętej „Sygnał” z Budzowa. Uczestnicy udali się też pod pomnik Poległych za Ojczyznę w latach 
1914-1920, gdzie złożono kwiaty. Drugą mniej oficjalną częścią obchodów był „II Bieg Niepodległości po Ziemi 
Budzowskiej”, który zgromadził 130 uczestników. Na mecie na wszystkich czekał poczęstunek. 

W pierwszych dniach grudnia w Szkole Podstawowej w Zachełmnej odbył się finał Powiatowego Kon-
kursu „Pająki, Światy, Podłaźniki” zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Zachełmnej, Bibliotekę i Ośro-
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dek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Ten regionalny konkurs 
ukazujący zwyczaje związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia pozwolił na prezentację prac nawiązujących 
do starego zwyczaju dekorowania wnętrza chat. Spotkanie uświetnił pięknie przygotowany występ uczniów 
z miejscowej Szkoły Podstawowej. 

Gmina Bystra-Sidzina
W niedzielę, 29 stycznia 2017 roku, świętowano w Bystrej Podha-

lańskiej jubileusz 50-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich. Ob-
chody rozpoczęły się mszą św. Dalsza część uroczystości odbywała się 
w sali OSP w Bystrej Podhalańskiej. Gośćmi honorowymi byli: wielolet-
nia przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Stanisława Maciaszek, 
wójt Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka oraz proboszcz parafii 
p.w. św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej ks. Adam Byrski. Na ręce 
przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich Janiny Szewczyk zaprosze-
ni Goście złożyli gratulacje, podziękowania i życzenia dalszych sukce-
sów. Kolejnym punktem uroczystości były występy dzieci z Zespołu Szkół oraz pań z Koła Gospodyń. Nie zabrakło 
także uroczystego toastu oraz jubileuszowego tortu. Członkinie Koła Gospodyń z okazji jubileuszu przygotowały 
prezentację z dotychczasowej 50-cio letniej działalności. 

W maju 2017 roku świętowano obchody jubileuszu 110-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie i 130-lecia orkiestry. Uro-
czystości rozpoczęły się mszą polową. Podczas uroczystego apelu za-
służonym druhom wręczono odznaczenia. Złote medale „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” otrzymali: Bogdan Kolaniak, Grzegorz Lipka, Janusz 
Lipka, Stanisław Lipka, Józef Staszczak oraz Piotr Stramek. Srebrnymi 
medalami odznaczeni zostali: Piotr Stramek i Stanisław Tempka, zaś 
brązowymi Marcin Lipka, Grzegorz Motor i Wiesław Stramek. Od-
znakę „Strażak wzorowy” przyznano Kamilowi Lipie, Sebastianowi 
Motorowi, Marcinowi Palowskiemu oraz Marcinowi Stopce. Srebrne Krzyże zasługi Orderu Św. Floriana dosta-
li: Bronisław Jaromin, Czesław Ceremon, Jan Czarny, Stanisław Staszczak, Kazimierz Matulak, Józef Czarnota, 
Stanisław Gruca, Jan Szczurek, Władysław Syc, Jan Kulka, Jan Lipka oraz Franciszek Czarny. Przyznano również 
odznaki „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina” dla: Józefa Kostki, Stanisława Motora, Józefa Trzopa, Jana Krupy 
i Tadeusza Kolaniaka. Istotnym punktem obchodów było symboliczne przekazanie sidzińskiej OSP zakupionego 
w ubiegłym roku samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Scania. Oficjalną część uroczystości zamknęła defi-
lada pododdziałów strażackich, pocztów sztandarowych i orkiestry, a na placu przed muszlą koncertową aż do 
wieczora trwała biesiada. 

W sidzińskim Skansenie 17 września 2017 roku odbyła się 
„Lekcja historii”. Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej zor-
ganizował plenerową lekcję historii z okazji Europejskich Dni Dzie-
dzictwa oraz 50-tej rocznicy powstania Izby Pamięci gromadzącej 
pamiątki z okresu wojny. Obchody rozpoczęło odsłonięcie pamiąt-
kowej tablicy poświęconej Adamowi Leśniakowi – twórcy muzeum 
i pomysłodawcy izby pamięci. Tablicę odsłonili wspólnie – pani Ewa 
Babiarz (córka pana Leśniaka) oraz Wójt Gminy – Stanisław Tempka. 
Spotkanie stało się świetną okazją do wspomnień i przedstawienia 
krótkiej historii naszych terenów. Głównym punktem programu było widowisko rekonstrukcyjne, obrazujące 
wydarzenia, rozgrywające się na terenie Sidziny i Bystrej Podhalańskiej w styczniu 1945 roku. Inspiracją były 
autentyczne wydarzenia, które miały miejsce w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie. Fakty historyczne zostały zebra-
ne na podstawie zeznań świadka i uczestnika wydarzeń (pana Brysia), a spisane przez pana Tadeusza Uczniaka. 
Iskrą zapalną do wydarzeń z stycznia 1945 roku było zaatakowanie przez mieszkańców niemieckiego samocho-
du, w odwecie za co oddziały Niemców i ukraińskich Własowców dokonały pacyfikacji wsi. Do udziału w wyda-
rzeniu zaangażowani zostali mieszkańcy Gminy oraz profesjonalne grupy rekonstrukcyjne. Spotkanie zakończyło 
wspólne śpiewanie żołnierskich i patriotycznych pieśni. 

W 2017 roku obchodzone corocznie „Święto Drzewa” wzbogaciło się o nowy akcent. Licznie zgromadzona 
publiczność dopingowała zawodników podczas wyścigów traktorów, odbywających się w ramach ogólnopolskiej 
Formuły Traktor. W zawodach wzięło udział sześciu zawodników. W ramach konkurencji trzeba było wykazać się 
nie tylko sprawnością za kierownicą, ale również w przenoszeniu na drewnianym nosidle na czas wody w wia-
drach oraz rzutem gumofilcem do celu. Najlepszy wynik uzyskał Ryszard Drobny z Bystrej Podhalańskiej. Drugie 

miejsce zajął Sławomir Gałka, natomiast trzecie Kamil Lasek. Nagrodę 
publiczności zdobył Stanisław Mrózek. W konkursie drwali i pilarzy 
zawodnicy rywalizowali ze sobą w rąbaniu drzewa, przecinaniu belek 
piłą, wbijaniu gwoździ na czas oraz przewożeniu partnera z drużyny 
na taczkach. Niepokonani okazali się Daniel i Krystian Ceremonowie. 
Odbył się też konkurs dla dzieci, polegający na wbiciu gwoździa jak 
najmniejszą ilością uderzeń. W trzech kategoriach wiekowych zwycię-
żyli: Mateusz Pietrasik, Mateusz Maj oraz Kacper Wykocki. Ponadto 
najmłodszy uczestnik - trzyipółletni Karolek Lipka otrzymał nagrodę 
ufundowaną przez sołtys Sidziny Kazimierę Czarną. W quizie o gminie Bystra-Sidzina zorganizowanym z okazji 
25-lecia jej istnienia pierwsze miejsce zajęły ex aequo Karolina Trzop i Marlena Ryś. W ramach programu LIFE 
zostało przygotowane stoisko informacyjne na temat metod i sposobów ograniczania niskiej emisji oraz odnawial-
nych źródeł energii. Dla najmłodszych przygotowano gry i zabawy promujące ekologię i troskę o czyste powietrze. 
Na placu festynowym, oprócz licznych atrakcji Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu przygotował 
dla uczestników festynu degustację dań myśliwskich oraz występ zespołu muzycznego „Tyrolia Band”.

Gmina Jabłonka
Rok 2017 obfitował w liczne wydarzenia artystyczne, sportowe i społeczne. 15 stycznia odbyło się trady-

cyjne „Orawskie Kolędowanie”. Grupy kolędnicze zaprezentowały pastorałki oraz jasełka dla licznie zgroma-
dzonej publiczności. 

W lutym w hali sportowej w Jabłonce rozegrano VII Memoriał Pamięci Nauczycieli Wychowania Fizyczne-
go o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka”. Była to okazja nie tylko do rywalizacji, ale i do wspomnienia ludzi, którzy 
odeszli. 

W dniach 4 i 5 marca odbyły się w Jabłonce V Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich – „Posiady 
teatralne na Orawie”. Na scenie Orawskiego Centrum Kultury zaprezentowało się aż 15 grup z powiatów nowo-
tarskiego, krakowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, tarnowskiego, tatrzańskiego, chrzanowskiego oraz 
limanowskiego. 

10 kwietnia w Urzędzie Gminy w Jabłonce nastąpiło podpisanie umowy na budowę Orawskiej Samorzą-
dowej Szkoły Muzycznej. Inwestycja ta pozwoli na dalszy artystyczny rozwój dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Jabłonka.

1 maja do Jabłonki, gdzie miał miejsce finisz II etapu zawitał „Karpacki Wyścig Kurierów”. O godzinie 13:42 
jako pierwszy linię mety przeciął Kamil Małecki z reprezentacji Polski. 

Dnia 1 czerwca na stadionie w Jabłonce rozegrane zostały ostatnie mecze turnieju „Deichmann Minimi-
strzostwa 2017”. W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 25 zespołów z różnych kategorii wiekowych. Po 
zakończeniu zmagań nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów i medali. Dwa dni później, 3 czerwca, rozpoczął 
się w Jabłonce „Orawski Dzień Dziecka”, tradycyjnie już połączony z akcją charytatywną „Orawa Dzieciom 
Afryki”. W trakcie dwóch dni widzowie mogli obejrzeć występy, wspomóc kwestę, czy też wylicytować przed-
mioty podczas specjalnej aukcji. Oprócz tego uczniowie orawskich szkół zostali nagrodzeni za wyniki osiągnięte 
w roku szkolnym 

„XXVI Orawskie Lato” miało miejsce 16 lipca na stadionie w Jabłonce. Tłumnie zgromadzona publiczność 
miała okazję wysłuchać m.in. koncertu orkiestry dętej miejscowej jednostki OSP i zobaczyć stoiska przygotowa-
ne na VI Kiermasz Orawskiej Sztuki w Jabłonce. Ostatnim elementem imprezy był koncert gwiazdy Orawskiego 
Lata – Ani Wyszkoni.

2 sierpnia 2017 roku odbyły się uroczystości związane z 330-leciem parafii i 250-leciem budowy nowego 
kościoła w Podwilku. W uroczystościach wzięli udział Wójt Gminy Jabłonki Antoni Karlak i zaproszeni goście 
oraz parafianie, którzy uczestniczyli w mszy św., którą odprawił metropolita krakowski Marek Jędraszewski. 

W sierpniu w Chyżnem odbyły się „XXV Gminne Dożynki”. W kościele parafialnym pw. św. Anny została 
odprawiona msza św. dziękczynna, której przewodniczył o. Andrzej Mikołajczyk. Przedstawiciele wszystkich 
sołectw gminy Jabłonka przynieśli w darze przepiękne wieńce dożynkowe wykonane z plonów orawskiej ziemi. 
Dożynki zakończył koncert zespołu „ Rzoz”.

W dniach od 6 do 8 października w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce odbył się XVIII 
Puchar Polski w Armwrestlingu. Zawodniczki i zawodnicy z całej Polski zjechali na Orawę, by wyłonić spośród 
siebie najlepszych siłujących się na ręce zawodników. Zawody odbywały się w poszczególnych kategoriach wa-
gowych i wiekowych, w klasyfikacji generalnej rywalizację wygrały Niedźwiedzie Orawy. 

Dnia 12 października przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jabłonce w obecności wójta Gminy Jabłonka An-
toniego Karlaka oraz zgromadzonych gości nastąpiło uroczyste otwarcie „Miasteczka Rowerowego”. Obiekt 
poświęcił ks. Zbigniew Kosowski, wikary z Jabłonki.
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XXI Festiwal Piosenki Religijnej na Orawie „Stabat Mater” odbył się w dniach 27-29 października w Oraw-
skim Centrum Kultury w Jabłonce. Podczas trzech dni trwania festiwalu zgromadzona publiczność miała okazję 
zobaczyć występy solistek i solistów, a także zespołów. W niedzielę jury ogłosiło wyniki, po których nagrodzo-
no laureatów. Zwycięzcy wzięli później udział we wspólnym koncercie, zaś na zakończenie zaprezentował się 
zespół „New Day”. 

3 listopada w Orawskim Centrum Kultury samorządy Gmin: Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jor-
danów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja zorganizowały forum w sprawie sprzeciwu wo-
bec planów utworzenia parków krajobrazowych na terenie gmin oraz zmienionego przebiegu planowanej 
drogi ekspresowej S7 Rabka – Chyżne. Gospodarz forum, wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak przywitał wszyst-
kich zgromadzonych mieszkańców i gości, którym zaprezentowany został film wprowadzający w problematykę 
tematu. Do stołu prezydialnego zaproszono organizatorów – wójtów gmin Bystra-Sidzina - Stanisława Tempkę, 
Czarny Dunajec – Józefa Babicza, Jordanów – Stanisława Pudo, Raba Wyżna – Andrzeja Dziwisza, Zawoja –
Marcina Pająka oraz Burmistrza Makowa Podhalańskiego – Pawła Salę i Sekretarza Gminy Spytkowice Grażynę 
Wojdyłę. W swoim wystąpieniu Antoni Karlak podkreślił, że solidarny i mocny sprzeciw wszystkich gmin wynika 
z tego, że przewidywane zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 
ograniczą rozwój wszystkich gmin. 

Miasto Jordanów
Koło Turystyki Górskiej istnieje przy jordanowskim MOK-u od lutego 2009 roku i działa w dwóch grupach 

- turystyki pieszej i turystyczno-krajoznawczej. Wyprawy odbywają się w co drugą niedzielę, na zmianę – grupy 
wysokogórskiej i grupy turystyczno-krajoznawczej. Wycieczki połączone ze zwiedzaniem i obserwacją interesu-
jących zjawisk przyrodniczych prowadzą w Beskidy, Gorce, Tatry Polskie i Słowackie, Tatry Niżne, Pieniny, Małą 
i Wielką Fatrę, do Słowackiego Raju i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W wyprawach bierze udział od 20 do 
60 osób. W 2017 roku zorganizowano 32 wycieczki piesze (oprócz alpejskich), a grupa zdobyła m.in. Babią Górę, 
Babki i Ostrą w Słowackich Tatrach Zachodnich, Rozsutec w Małej Fatrze na Słowacji, Grzesia od strony słowac-
kiej, Szpiglasową Przełęcz w Polskich Tatrach Wysokich, Banikovą i Trzy Kopy w Słowackich Tatrach Zachodnich, 
Chocz na Słowacji, czy Suchy Wierch i Przysłop Miętusi. 

W dniach od 2 do 11 listopada 2017 roku w Jordanowie trwały uroczyste obchody Narodowego Święta 
Odzyskania Niepodległości. „Jordanowianie dla Niepodległej” to tytuł spotkania patriotycznego, podczas którego 
zebrani mieli okazję do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych z udziałem chóru ”Bel Canto” i zespołu instru-
mentalnego.  Obchody odbyły się w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa”, a jego organiza-
torem był Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie oraz Chór „Bel Canto”. Podczas uroczystości zostały wręczone 
nagrody dla zwycięzców  licznych konkursów, które były organizowane w ramach obchodów. Uczestnicy mogli 
rywalizować w konkursach: recytatorskim, poezji patriotycznej, plastycznym, w konkursie na reportaż lub opowia-
danie czy festiwalu pieśni patriotycznych, a także w Harcerskiej Grze Miejskiej pt. „Dla naszej biało-czerwonej”. 
9 listopada została otwarta wystawa pt. „Zapomniany Burmistrz”, prezentująca postać Burmistrza Stolaskiego, 
który sprawował urząd w latach 1901–1920. W ramach obchodów odbyło się także seminarium historyczne: 
„Drogi do Niepodległości”, podczas którego została otwarta wystawa pt. „Stary Jordanów w fotografii”. Ciekawym 
wydarzeniem była rekonstrukcja historyczna zorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie. 

W 2017 roku w ramach spotkania z muzyką klasyczną, bluesem, rockiem i jazzem w jordanowskiej baszcie 
odbyły się: wieczór bluesowy – występ krakowskiego duetu Kłeczek & Szydłak, koncert światowej sławy akor-
deonisty Wacława Turka i wieczór jazzowy z zespołem „WU”.

Organizowane w Jordanowie spotkania z podróżnikami cieszą się dużym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców miasta. W 2017 roku odbyły się spotkania z Henrykiem Sawińskim („Moje wodniackie pasje”), Wiesła-
wem Lipińskim („Wspomnienia z Peru”) i Damianem Wichrem („Wspomnienia z Indii”). 

Obchody „Dni Ziemi Jordanowskiej” w 2017 roku rozpoczął spektakl na podstawie sztuki A. Fredry „Ma-
gnetyzm serc” przygotowany przez aktorów Jordanowskiego Teatru Amatorskiego. Kolejnymi wydarzeniami 
w ramach obchodów były Wystawa Klocków Lego, w której wzięło udział kilkudziesięciu wystawców z całej 
Polski, Turniej Szachowy o Puchar Starosty Suskiego, turnieje piłki nożnej: Turniej Piłki Nożnej Chłopców im. Mi-
lana Łaczka, o Puchar Prezesa LKS Jordan Jordanów oraz Turniej Piłki Nożnej Oldbojów z Jordanowa i Nowego 
Targu. Niedzielne obchody rozpoczęła uroczysta msza św. odprawiona w intencji mieszkańców miasta, a zaraz 
po niej w „Galerii pod Basztą” została otwarta wystawa pt. „Przemiany architektoniczne jordanowskiego Rynku 
w XIX i XX wieku”. Pod tym samym tytułem odbyło się także seminarium historyczne. Podczas spotkania Grze-
gorz Miśkiewicz został odznaczony medalem „Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej” za swoją działalność na rzecz 
Jordanowa. Na rynku można było posłuchać Orkiestry Dętej OSP z Jordanowa, Chóru Bel Canto pod dyrekcją 
Kseni Miśkiewicz oraz sopranistek: Sylwii Olszyńskiej i Wiktorii Zawistowskiej. Nagrodzono najpiękniejsze ogro-
dy: Marii Maciążki, Zdzisławy Jabcoń i Małgorzaty Widzisz, a wieczór umiliły występy zespołów muzycznych 

„Andre” oraz Polskiej Grupy Rockowej i zespołu „InoRos”. Można było także podziwiać występy grupy Tańca 
Nowoczesnego „Fresh Crew z jordanowskiego MOK-u i grupy „Nordfit”. Nowością była projekcja niemego filmu 
„Brzdąc” z 1927 roku w „kinie pod gwiazdami” oraz pokaz laserowy z podkładem muzycznym. 

12 maja 2017 roku Pani Irena Stopa wzięła udział w XXXV Konkursie Muzyków Instrumentalistów, Śpie-
waków Ludowych i Drużbów Weselnych „DRUZBACKA”w Podegrodziu zdobywając wysokie III miejsce. 

Gmina Koszarawa
W 2017 roku Gmina Koszarawa rozpoczęła realizację dużego projektu kulturalnego „Poznajmy się - polsko 

słowackie dziedzictwo kulturowe”. W ramach tego projektu w lipcu zorganizowany został Festiwal Kultury Pol-
sko-Słowackiej. Podczas dwudniowej imprezy swą twórczość prezentowały lokalne, góralskie zespoły z Polski 
i Słowacji. Dla dzieci zostały przygotowane warsztaty - malowanie na szkle, malowanie klepoków (nasza stara 
zabawka ludowa), warsztaty bibułkarskie, prezentowano także rękodzieło ludowe polskie i słowackie. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszyła się degustacja regionalnych potraw, przygotowano m.in. zupę czosnkową, 
kwaśnice, bigos, placki ziemniaczane ze śmietaną, knedle ze spyrkami, gołąbki z kaszą, ciasta drożdżowe, chleb 
ze  smalcem, ogórki małosolne. Słowacy przygotowali pokaz robienia korbaczy, prezentowano także inne trady-
cyjne prace m.in. ubijanie masła. Festiwal pokazał jak piękne jest nasze dziedzictwo kulturowe, gminy przygra-
niczne Koszarawa i Oravska Polhora wzajemnie się poznały, okazało się, że łączy nas wiele wspólnych tradycji. 

W sierpniu zostały zorganizowane warsztaty zabawki ludowej. W latach powojennych Koszarawa była 
kolebką drewnianej zabawki, lokalni twórcy ludowi tworzyli ptaszki klepoki, kołyski, karuzele, bryczki. Tradycje 
zabawkarskie w Koszarawie zostały odświeżone, ujrzały światło dzienne, właśnie poprzez działania projektowe. 
Wszystkim uczestnikom została przybliżona historia zabawkarstwa ludowego, a następnie pod okiem profesjo-
nalnych instruktorów samodzielnie wykonywali zapomniane drewniane zabawki. 

Obszary przygraniczne, w tym gmina Koszarawa to dawniej prawie w całości tereny pasterskie. Tradycje 
pasterskie są nierozerwalnie związane z ludowym muzykowaniem. Najprostszymi instrumentami były piszczał-
ki, które samodzielnie wykonywali pasterze, aby czasem poprzez muzykę porozumiewać się na odległość, ale 
też ubogacać swoje codzienne życie. W związku z tym zostały zorganizowane kolejne warsztaty, tym razem 
z robienia piszczałek. To pozornie proste instrumenty, ale ich wykonanie już wcale takie nie jest. Wspólnie 
z instruktorami młodzież i dorośli wykonywali tradycyjne drewniane piszczałki, a potem wspólnie  próbowali 
wykonywać łatwe melodie ludowe.    

Kolejny festiwal to Festiwal Kulinarny Polsko-Słowacki. Tym razem prezentowaliśmy nasze dziedzictwo 
kulinarne, spośród potraw regionalnych znalazły się pierogi  (z mięsem, kapustą, grzybami, na słodko), prazucha 
ze spyrkami, haluszki, kluski na parze z owocami i serem, zupy czosnkowe, zapomniana zupa kminkowa, słowac-
ka zupa kapuściana, kotlety z serem i bryndzą, roladki duszone z warzywami, ciasta, a nawet desery w postaci 
naleśników, jabłek z miodem. Było przede wszystkim bardzo pysznie, a zarazem bardzo różnorodnie. 

Poznawanie wspólnych tradycji było kontynuowane w grudniu, gdzie na warsztatach świątecznych wza-
jemnie wymieniano się umiejętnościami robienia tradycyjnych ozdób świątecznych. Warsztaty cieszyły się bar-
dzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci, ale również dorosłych. Wykonywano dawne ozdoby choinkowe 
z bibuły, słomy (pająki), opłatków (światy), malowano ozdoby na szkle. Jak każde spotkanie polsko-słowackie i te 
zajęcia urozmaicone były muzyką i ludowymi przyśpiewkami lokalnych zespołów polskich i słowackich.

Gmina Lanckorona
W czwartek 30 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kul-

tury odbyły się warsztaty poświęcone rewitalizacji wzgórza zam-
kowego. W spotkaniu dotyczącym ożywienia wzgórza zamkowego 
uczestniczyli przedstawiciele społeczności lokalnej, organizacji po-
zarządowych działających na terenie Gminy Lanckorona oraz Wójt 
Tadeusz Łopata i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych 
Zbigniew Małecki i Wacław Radoń. W spotkaniu uczestniczył rów-
nież archeolog Eligiusz Dworaczyński, który kieruje pracami na zam-
ku. Spotkanie prowadził dr Janusz Jeżak z Instytutu Ekonomiki Prze-
strzeni z Krakowa, a towarzyszyli mu Piotr Knez i Weronika Bogal. Na spotkaniu zostały krótko przedstawione 
scenariusze rozwoju wzgórza zamkowego, które opracował dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, ekspert w zakresie 
architektury militarnej. W trakcie warsztatów analizowano pięć głównych wartości związanych ze wzgórzem 
zamkowym, poszukując szans i zagrożeń z nich wynikających. Uczestnicy warsztatów podzielili się na 3 grupy, 
które opracowywały pomysły do poszczególnych scenariuszy rewitalizacji wzgórza zamkowego. 
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W sobotę 11 listopada w Lanckoronie miały miejsce gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. 
Przed kościołem parafialnym w Lanckoronie czekały na wszystkich biało-czerwone flagi oraz naklejki z narodo-
wymi emblematami. O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. sprawowana przez ks. proboszcza Jana 
Bobrka i ks. proboszcza Andrzeja Gawendę. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Gminna Orkiestra 
Dęta. Po zakończeniu nabożeństwa ks. Proboszcz oddał głoś Wójtowi Tadeuszowi Łopacie, który w dniu Na-
rodowego Święta Niepodległości życzył wszystkim, aby w gminie panowała zgoda i brak podziałów. Gminna 
Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy, a pod pomnikiem pamięci poległych w obronie Ojczyzny i pomordo-
wanych przez Niemców hitlerowskich w latach 1939-1945 złożono kwiaty.

Na ruinach lanckorońskiego zamku trwały prace porządkowo-
-konserwatorskie, które mają docelowo służyć aranżacji ruin zam-
ku dla celów turystycznych. Lanckoroński zamek został zbudowany 
w połowie XIV wieku, ale jak pokazały wcześniejsze badania arche-
ologiczne, już we wczesnym średniowieczu na lanckorońskiej górze 
był drewniano-ziemny gródek, który umożliwiał obserwację znacz-
nego terenu w kierunku północnym, wschodnim i zachodnim. Walory 
lanckorońskiego wzgórza sprawiły, że Kazimierz Wielki zdecydował, 
aby powstał tu obiekt obronny. Pierwsza wzmianka o zamku pocho-
dzi z 1366 roku. W okresie rozbiorów zamek został zaadaptowany na więzienie dla przestępców kryminalnych, 
a następnie po przeniesieniu więzienia do Wadowic spalono go i wysadzono w powietrze. Ruiny częściowo zo-
stały rozebrane na materiał budowlany, a to co pozostało można obecnie oglądać na wzgórzu zamkowym. Ruiny 
zamkowe zostały objęte badaniami archeologiczno-architektonicznymi pod koniec lat 60-tych i na początku lat 
70-tych oraz w latach 2010-2011. Obecnie prowadzone są: inwentaryzacja ruin wraz z ich otoczeniem, prace 
konserwatorskie ruin, prace nad przekrojami przez ruiny, fosy i wał do zakresu odgruzowania, prace nad doku-
mentacją, wykopami sondażowymi, wykopami archeologicznymi w miejscu lokalizacji zachodniego odcinka for-
tyfikacji bastionowych oraz wykopami mającymi na celu odczytanie murów przedbramia. Można już zobaczyć 
odkryty bruk na dziedzińcu zamkowym, który do tej pory był pokryty warstwą ziemi. Odsłaniane są również 
z gruzu i ziemi fragmenty murów na dziedzińcu zamkowym. W trakcie prac odnaleziono fragmenty ceramiki 
glinianej, posadzek, portali drzwiowych i obramień okiennych. 

Sobotni wieczór 9 września 2017 roku zapisał się na dobre w pamięci mieszkańców gminy Lanckorona i wszyst-
kich gości, którzy obejrzeli na lanckorońskim rynku operę „Napój miłosny” Gaetano Donizettiego, wystawioną przez 
Operę Krakowską.  Licznie przybyłą widownie przywitali: Wójt Lanckorony Tadeusz Łopata oraz Dyrektor Naczelny 
Opery Krakowskiej Bogusław Nowak. Wydarzenie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Województwa Ma-
łopolskiego, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy. Do zrealizowania 
tego niezwykłego projektu przyczyniła się również współpraca Wójta Lanckorony z Prezesem Stowarzyszenia Terra 
Artis Lanckorona Leszkiem Mikosem. Oprawę plastyczną spektaklu stworzył Kazimierz Wiśniak, a Bronisław Maj 
napisał specjalnie na tę okazję intermedia streszczające akcję spektaklu. Publiczność żywo reagowała na zabawne 
żarty, związane z osadzeniem akcji w realiach lanckorońskich. Statystami w przedstawieniu operowym była grupa 
mieszkańców Lanckorony. Solistom - Iwonie Socha (sopran), Andrzejowi Lampertowi (tenor), Przemysławowi Firkowi 
(baryton) i Michałowi Kutnikowi (baryton) towarzyszyła Orkiestra, Chór i Balet Opery Krakowskiej. 

Już po raz piąty odbyły się w gminie Lanckorona dożynki. W tym roku święto plonów miało miejsce w Iz-
debniku. Głównym organizatorem był Wójt Gminy Lanckorona Tadeusz Łopata, Sołtys Sołectwa Izdebnik Ma-
riusz Piekarz oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie. Duży wkład w przygotowanie uroczystości włożyło 
Stowarzyszenie „Akolada Izdebnicka” oraz mieszkańcy przysiółka Podchybie. Ceremoniał dożynkowy rozpo-
częła msza św. celebrowana w kościele parafialnym p.w. św. Małgorzaty w Izdebniku. Wspólnie dziękowano za 
tegoroczne plony i wypraszano łaski na kolejny rok. Po przemówieniu Wójta Starostowie Dożynek przekazali na 
jego ręce tradycyjne dożynkowe bochny chleba, które Wójt złożył na ręce sołtysów, ci zaś podzielili się nimi ze 
wszystkimi uczestnikami dożynek. Stowarzyszenia przygotowały stoiska z pysznymi tradycyjnymi potrawami. 

Gmina Lipnica Wielka
W dniu 25 lutego 2017 roku w Lipnicy Wielkiej odbyła się uroczystość jubileuszu 25-lecia samorządu 

Gminy Lipnica Wielka. W Domu Ludowym zgromadzili się licznie zaproszeni goście, a imprezę uświetniła Mu-
zyka Lipnicka. Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Wójta – Bogusława J. Jazowskiego oraz prezentacja filmu, 
połączona z pokazem slajdów obrazujących zmiany, jakie następowały w okresie 25 lat w Gminie Lipnica Wiel-
ka i okolicznościowe życzenia. Kolejnym punktem uroczystości był występ obchodzącej 10-lecie działalności 
Orawskiej Grupy Teatralnej pt. „W Karcmie u Strausski 3”. 

W 2017 roku zakończono projekt pn. „Podtrzymać pamięć o Heródku – zapoczątkowanie prac w chału-
pie pamięci Heródka” w ramach którego, dzięki uprzejmości gospodarza obiektu – Jana Smreczaka – w domu, 

w którym służył i żył rzeźbiarz ludowy Karol Wójciak Heródek zwany „Orawskim Nikiforem” zostały powieszone 
plansze z wydrukami jego rzeźb, zdjęć oraz informacji o nim. Oznakowano również chałupę z zewnątrz poprzez 
zawieszenie banneru. W ramach projektu zorganizowano konkurs plastyczny pn. „Podtrzymać pamięć o He-
ródku” cieszący się niebywałym zainteresowaniem. Ocenę prac powierzono Stanisławowi Wyrtlowi, Dominice 
Wachałowicz-Kiersztyn, Mai Spychaj-Kubackiej, Magdalenie Medweckiej i Karolinie Kowalczyk, którzy starali 
się wychwycić te najbardziej przekonujące. W ramach nagrody prace laureatów pierwszych miejsc zostały wy-
eksponowane w chałupie. Prace Heródka można oglądać w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, Muzeum im. 
Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, czy w Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Projekt 
„Podtrzymać pamięć o Heródku - zapoczątkowanie prac w chałupie pamięci Heródka” realizowany jest przez 
Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz grupę nieformalną „Pomocni” (Karolina Kowalczyk, Monika 
Klapisz, Bronisław Kowalczyk, Magdalena Kostrzewa-Smreczak) w ramach dofinansowania ze środków Progra-
mu „Działaj Lokalnie 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.

Spektakl „Nasz Heródek lipnicki” powstał w ramach pracy 
warsztatowej uczestników projektu „Orawa, Orawa, na Orawie”, do-
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura – Interwencje 2017. Przedstawienie opracowane 
przez Maję Kubacką zostało wystawione po raz pierwszy w listopa-
dzie 2017 roku w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej. W spektaklu 
poruszane były różne aspekty życia Heródka. Sztuka jest niekonwen-
cjonalna – scenariusz powstawał w trakcie półrocznej pracy: koor-
dynatora całego przedsięwzięcia Reni Martyniak ze Stowarzyszenia 
Rozwoju Orawy – inicjatorów projektu, reżyser Mai Kubackiej, małżeństwa Smreczaków: Magdy i Mariana, 
którzy zadbali o kostiumy i niezwykłą, surową scenografię. Aktorami byli: Dominik Bodzioch, Jakub Jabłoński, 
Bronisław Kowalczyk, Emilia Kowalczyk, Karolina Kowalczyk, Franciszek Kramarz, Eugeniusz Lichosyt, Ewa Ma-
giera, Katarzyna Magiera, Kinga Magiera, Ludwik Młynarczyk, Jan Smoliński, Xenia Smreczak. Iwona Stopiak-
-Wierzbiak, Natalia Stopiak, Jan Świdroń, Dorota Wierzbiak-Kidoń, Aleksandra Wontorczyk, Julia Wontorczyk, 
Krystyna Wontorczyk. 

W dniach 22-31 lipca zespół Orawskie Dzieci z Lipnicy Wiel-
kiej przebywał na 25 Jubileuszowym Międzynarodowym Festiwalu 
„Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu. Zgodnie z najważniejszym 
założeniem festiwalu orawski zespół opiekował się Zespołem Ha-
cettepe University Children and Youth Folk Dance Group z Turcji, 
który odwiedził Lipnicę Wielką 27 lipca. Pobyt gości w Lipnicy Wiel-
kiej obejmował wizytę w szkole, spotkanie z wójtem gminy Lipnica 
Wielka, koncert z pokazem tańców kamrackich przed polską widow-
nią, organizację stoiska z tureckimi produktami i wizytę w skansenie 
w Zubrzycy Górnej.

W 2017 roku odbyło się już „43 Święto Pasterskie”. Rozpoczę-
ła je msza święta w Ośrodku „Górska Przystań” odprawiona przez 
księdza proboszcza Jerzego Bargiela oraz diakona Adama Janowiaka. 
Święto Pasterskie otworzył Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław 
J. Jazowski w asyście zaproszonych gości. Imprezę uświetnili wy-
stępami: Strażacka Orkiestra Dęta, zespół „Orawskie Dzieci”, zespół 
„Orawianie im. Heródka”, kapela „Kamraty” z Sanoka, zespół „Maje-
ranki” z Rabki-Zdroju, czy też Boliwijczycy z zespołu „Ahaju Fusion 
Bolivia”, dzieci i młodzież należące do UKS Seido Karate Orawa. 
Koniec części artystycznej uświetnił koncert Mateusza Ziółko z ze-
społem. Zainteresowaniem cieszyły się konkursy pasterskie: wspinanie na Moja, koszenie łąki, pilenie i rąbanie 
drzewa, strzelanie z bica pasterskiego oraz stoiska twórców ludowych, Stowarzyszenia Przyjazne Dolina Raby 
i Czarnej Orawy, Stowarzyszenia Rozwoju Orawy. Zabawy i konkursy dla najmłodszych zorganizowane przez 
Babiogórski Park Narodowy i Nadleśnictwo Nowy Targ. 

Już po raz dziewiąty w dniu 6 maja w sali im. Lucjana Lipińskie-
go w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zorga-
nizowano spotkanie, w ramach projektu „Tradycja przez pokolenia” 
podczas którego swój dorobek artystyczno-kulturalny prezentowały 
dwie orawskie gminy Jabłonka i Lipnica Wielka. Podczas wieczoru 
przedstawiciele gmin orawskich i skansenu w Zubrzycy Górnej opo-
wiadali o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ziemi Orawskiej. 
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Orawski wieczór uświetniły następujące zespoły: „Orawska Grupa Teatralna im. dra Emila Kowalczyka” z Lipnicy 
Wielkiej ze spektaklem “Wolorze”, „Skalniok” z Zubrzycy Górnej, „Hajduki” z Zubrzycy Dolnej, „Shylec” z Lipnicy 
Małej, „Arva” z Orawki, „Borzanie” z Jabłonki, „Małe Podhale” z Jabłonki, „Koliba” z Orawki, „Orawskie Dzieci” 
z Lipnicy Wielkiej, „Orawianie im. Heródka” z Lipnicy Wielkiej, „Rombań” z Chyżnego, „Orawiacy” z Lipnicy Wiel-
kiej oraz muzycy z Lipnicy Wielkiej, Orawki, Jabłonki, Podszkla. 

4 i 5 marca 2017 roku w Jabłonce odbyła się 5 edycja Małopolskich Spotkań Teatrów Amatorskich pod 
nazwą „Posiady teatralne na Orawie”. Komisja w składzie: Maria Brylak-Załuska – etnograf, Jerzy Hojda – aktor, 
reżyser, scenarzysta, Andrzej Róg – aktor, reżyser, scenarzysta po obejrzeniu i gruntownej ocenie 15 grup (301 
osób) z 8 powiatów województwa małopolskiego postanowiła przyznać grand prix posiadów teatralnych na 
Orawie – „Orawskiej Grupie Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka” za spektakl „W Karcmie u Strausski 3” w  re-
żyserii Roberta Kowalczyka, oceniając spektakl jako doskonałe przedstawienie w konwencji teatru ludowego. 
Honorową Nagrodę im. Henryka Cyganika przyznano Robertowi Kowalczykowi za dorobek artystyczny w dzie-
dzinie teatru regionalnego. 

Gmina Maków Podhalański
W 2017 roku, podobnie jak i w latach ubiegłych, na terenie gmi-

ny Maków Podhalański organizowanych było wiele imprez kultural-
nych i sportowych. Większość z nich miało charakter cykliczny. Po 
raz 25 odbył się Międzynarodowy Bieg Uliczny po Ziemi Makow-
skiej. Była to ostatnia edycja tego wydarzenia przebiegająca drogą 
krajową. Od następnego roku trasa zmienia swój przebieg i prowa-
dzić będzie drogami gminnymi. Co roku w wydarzeniu tym uczest-
niczą zawodnicy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Jubileusz 25-lecia 
Biegu upamiętniony został pomnikiem, który zdobi rondo znajdujące 
się przy dworcu PKP i PKS w Makowie Podhalańskim. Autorem po-
mnika jest mieszkaniec miasta, artysta – plastyk Wiesław Kwak.

XXIII edycji doczekała się w 2017 roku impreza powiatowa or-
ganizowana z okazji Dnia Dziecka – Terenowy Wyścig Rowerowy. 
Na dystansach dostosowanych odpowiednio do wieku zawodników 
startują młodzi sportowcy, by rywalizować o miejsca na podium. 

W lipcu Maków Podhalański gościł uczestników górskiego mara-
tonu rowerowego „Gwiazda Południa”. Głównym organizatorem tej 
etapówki jest Cezary Zamana, polski kolarz szosowy, mistrz Polski 
z 1999 roku oraz zwycięzca Tour de Pologne z 2003 roku. 

Wśród imprez kulturalnych organizowanych w naszej gminie 
najwyższą rangą cieszył się niezmiennie „Tydzień Kultury Beskidz-
kiej”. W 2017 roku odbyła się 54 edycja tego wydarzenia. Ta dzie-
więciodniowa impreza odbywała się równocześnie w pięciu mało-
polskich i śląskich miejscowościach i była wspaniałą okazją by móc 
poznać zwyczaje, folklor, muzykę i stroje regionalne prezentowane 
przez artystów z wielu rejonów świata, a także przez licznych człon-
ków zespołów działających w miastach oraz wioskach z terenu na-
szego kraju. Patronat nad imprezą sprawuje Międzynarodowa Rada 
Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF). Równolegle z TKB odbywa się także „Kier-
masz Twórczości Ludowej”, podczas którego podziwiać można lokalne rękodzieło ludowe. Dzięki miejscowym 
twórcom ludowym odwiedzający kiermasz mogą podziwiać kunszt wykonania sławnego białego haftu makow-
skiego, a także wyroby bibułkarskie i drewniane zabawki ludowe. Imprezą towarzyszącą jest także Bieg Górski 
& Nordic Walking im. Wojtka Pazdura oraz Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski.

Na przełomie czerwca i lipca mieszkańcy i turyści mogli uczestniczyć w dwudniowym święcie miasta –
Dniach Ziemi Makowskiej. Odbywały się wtedy koncerty artystów estradowych, zawody sportowe i wiele 
imprez towarzyszących. Corocznie w tym czasie nagradzani są właściciele najpiękniejszych ogrodów i gospo-
darstw rolnych w gminie.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem było „Makowskie Święto Miodu”. Podczas tej jesiennej imprezy odby-
wały się degustacje najlepszych miodów, prezentacja sprzętu pszczelarskiego oraz pokazy tradycyjnego pozy-
skiwania tego złotego cudu natury.

,

Gmina Mucharz
Po raz trzeci 15 sierpnia w gminie Mucharz w Jaszczurowej odbył się „Konkurs Bukietów Zielnych”. Organi-

zatorem imprezy było Koło Gospodyń Wiejskich z Jaszczurowej. Przybyli mieszkańcy oraz turyści mogli w czasie 
prelekcji wzbogacić swoją wiedzę na temat ziół, podziwiać występy dzieci i młodzieży, którzy ludowymi tańcami 
oraz piosenkami porywali przybyłych do zabawy. Można było także skosztować regionalnych potraw i nalewek 
oraz zaopatrzyć się w woreczki zapachowe z mięty, macierzanki i róży.

Od kilku lat Koła Gospodyń z terenu Gminy Mucharz w celu przekazywania i kultywowania tradycji Wiel-
kanocnych naszego regionu organizują wspólnie z Urzędem Gminy wielkanocny konkurs w dwóch kategoriach: 
stół wielkanocny i palma wielkanocna. Konkurs co roku odbywa się w innej wsi. W 2017 roku gospodarzem 
imprezy była Jaszczurowa. Podczas gdy jury oceniało przygotowane przez koła gospodyń specjały, gości zaba-
wiali mali i duzi artyści z Jaszczurowej. Zespół śpiewaczy „Jaszczurowianki” wprowadził zebranych w świąteczny 
klimat, a dzieci i młodzież szkolna przedstawiła inscenizacje związane z „lanym poniedziałkiem - śmigusem dyn-
gusem”. Konkurs oprócz celu głównego jakim było przekazywanie regionalnych tradycji młodszemu pokoleniu 
był doskonałą okazją do zaprezentowania się wszystkich działających w szkołach i na terenie Jaszczurowej kół 
artystycznych. 

Gmina Stryszawa
28 kwietnia w remizie OSP Lachowice w XI Festiwalu Ekologicznym „Eko-2017” w szranki stanęli młodzi 

ekolodzy odznaczający się zmysłem plastycznym, wiedzą ekologiczną lub talentem muzycznym. Były to nieła-
twe zmagania, gdyż tegorocznym tematem festiwalu była bioróżnorodność. W konkursie wiedzy „młody ekolog” 
udział wzięło 19 uczestników, którzy zostali ocenieni w dwóch kategoriach: szkół podstawowych oraz gimna-
zjów. W kategorii gimnazjów na podium stanęli uczniowie: Oliwia Wciślak (I miejsce Gimnazjum w Krzeszowie) 
oraz Bartłomiej Łaciak ( II miejsce Gimnazjum w Stryszawie). 

Już po raz dziewiąty z inicjatywy Wójta Gminy Stryszawa oraz Gminnego Ośrodka Kultury odbył się Be-
skidzki Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Jak co roku przyciągnął wielu melomanów. Podstawowym 
celem festiwalu jest promocja trwałych wartości artystycznych w zakresie muzyki, nie należy także zapominać 
o jego znaczącej roli edukacyjnej oraz społeczno-kulturowej, jak i podnoszeniu atrakcyjności kulturalnej regio-
nu. W niedzielę, 14 maja 2017, w kościele parafialnym w Krzeszowie odbył się koncert inaugurujący IX edycję 
Beskidzkiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej pod patronatem honorowym prof. dr. hab. Stanisława 
Krawczyńskiego. Przed zgromadzoną publicznością wystąpił Zespół „Relaks Brass Quintet” w składzie: Grzegorz 
Bizukojć – trąbka, Wojciech Kaszuba – trąbka, Paweł Cal – waltornia, Marlena Skoczylas – puzon, Piotr Szla-
cheta – tuba, przygotowany przez kierownika artystycznego festiwalu, dr. hab. Wacława Golonkę. Pozostałe 
koncerty odbyły się 11 czerwca w Kościele św. App. Piotra i Pawła w Lachowicach oraz 9 lipca w Kościele pw. 
św. Anny w Stryszawie Górnej. Wydarzenie od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a organizatorzy 
już teraz zapraszają na kolejną edycję Beskidzkiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. 

W dniach 24.09.–29.09.2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie był organizatorem II Plene-
ru Malarskiego im. Władysława Fronta. Celem przedsięwzięcia, które odbywa się co dwa lata, jest promocja 
postaci i twórczości Władysława Fronta – obdarzonego talentem malarza ze Stryszawy, a także pokazanie bę-
dących inspiracją artystyczną walorów przyrodniczo-krajobrazowych tej części Beskidów oraz integracja śro-
dowiska artystów. I Plener realizowany był w ramach projektu pn. „Śladami Władysława Fronta… podążamy, 
poznajemy, pamiętamy!” w październiku 2015 roku. Od tej pory udało się skutecznie wypromować twórczość 
i osobę Fronta. Stryszawska młodzież podjęła wyzwanie, by nakręcić pod okiem opiekunów film o wspomnia-
nym twórcy. W 2017 roku również nie zabrakło chętnych malarzy do udziału w plenerze. Swój udział zgłosiło 
15 osób, głównie z powiatu suskiego i wadowickiego. Fachową pomocą służył Komisarz Pleneru, którym po raz 
drugi był artysta-malarz Rafał Lenart z Suchej Beskidzkiej. Na terenie gminy Stryszawa nie zabrakło ciekawych 
miejsc, które urzekły i natchnęły artystów, czego efektem były ciekawe prace plenerowe. 

XXI Święto Zabawki Ludowej w Stryszawie przeszło do historii. W dniach 2-4 czerwca w Stryszawie królo-
wały drewniane zabawki, a zwłaszcza „bryczki, zwane także karetkami”, które stanowiły temat przewodni impre-
zy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek 
Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. Oprócz zabawkarzy swoją twórczość prezentowali również: bibułkarki, 
hafciarki, wikliniarze i inni ludowi rzemieślnicy. Impreza rozpoczęła się w piątek. Na ten dzień zaplanowano otwarcie 
dwóch wystaw: wystawy pokonkursowej, z wręczeniem nagród uczestnikom Konkursu na Zabawkę Ludową oraz 
wystawy poświęconej Emilii Leśniak, zasłużonej nestorce beskidzkiej sztuki ludowej, w jej 85 urodziny. Z racji jubile-
uszu organizatorzy oprócz wystawy prac autorki przygotowali tematyczne foldery oraz krótki film o jubilatce. W so-
botę i niedzielę na scenie wystąpiły wspaniałe zespoły, kapele i artyści, bawiąc licznie zgromadzoną publiczność.
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Gmina Stryszów
W 2017 roku odbyły się na terenie Gminy Stryszów cykliczne imprezy cieszące się od lat dużą frekwencją 

i popularnością. 
W dniach 26-27 sierpnia odbył się kolejny już Piknik „Pożegnanie Lata”. W ramach którego zorganizowano 

bieg przełajowy o Puchar Dziennika Polskiego, mecz piłki nożnej pomiędzy Samorządowcami Gminy Stryszów, 
a drużyną „Leśny Partyzant” Wieliczka, turniej szachowy P-15. W części artystycznej odbyły się koncerty ze-
społów „Odlot” i „Alergen” oraz gwiazdy wieczoru Sorry Boys. Piknik zakończył się pokazem sztucznych ogni. 

Stryszowski Gminny Ośrodek Kultury był również organizatorem licznych koncertów poezji śpiewanej. 
Z okazji wernisażu pt. „Wanda Ślędzińska i jej uczniowie” przy dworze w Stryszowie można było wysłuchać 
koncertu Barbary Stępniak-Wilk. Z kolei wernisaż prac Wojciecha Kurdziela zorganizowany 15 września 2017 
roku uświetnił występ Pawła Orkisza. W grudniu odbył się koncert Pieśni Bułata Okudżawy w wykonaniu Pawła 
Orkisza w Centrum Konferencyjnym Caritas w Zakrzowie. 

17 września na obiekcie LKS „Chełm” w Stryszowie odbyły się Dożynki Gminne. Organizacja dożynek na-
leżała do sołectwa Łękawica. Podczas tego święta zorganizowano korowód dożynkowy, koncertowały orkiestry 
dęte oraz zespół „Mali Stronianie”. W trakcie uroczystości odwiedzili nas goście z partnerskiej słowackiej miej-
scowości Selce, którzy zaprezentowali swój folklor poprzez występy zespołów regionalnych. 

Już po raz piąty Gimnazjum w Zakrzowie zorganizowało Marsz rtm. Pileckiego. 25 maja 2017 roku spo-
łeczność szkolna uczciła pamięć swego Patrona. Po mszy św. odczytano Apel Poległych i Pomordowanych. 
Następnie rozstrzygnięto Konkurs Piosenki Żołnierskiej, który wywołał wiele emocji, dzięki wysokiemu pozio-
mowi wykonawców i zaangażowaniu wszystkich uczniów do wydanie werdyktu. Podziękowanie za stałą pa-
mięć o bohaterstwie wojennego pokolenia Polaków wygłosił wójt Gminy Stryszów Jan Wacławski. Pod tablicą, 
upamiętniającą poległych żołnierzy, złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Pamięć o Witoldzie Pileckim 
jest kultywowana w zakrzowskim gimnazjum w sposób autentyczny i bardzo żywy. Widać, że postać Rotmistrza 
imponuje uczniom i utożsamiają się ze swym patronem. 

Z finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ze złotymi medalami wrócili uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Stroniu oraz Gimnazjum w Zakrzowie. Był to bez wątpienia wielki i bezprecedensowy suk-
ces. Gospodarzami zawodów była Nidzica (woj. warmińsko-mazurskie). To właśnie w tej malowniczej miejscowości 
w dniach 12-14 czerwca 2017 roku spotkały się najlepsze drużyny z każdego województwa – 17 ekip w kategorii 
szkół podstawowych i tyle samo w gimnazjalnych. W tej doborowej stawce znaleźli się także nasi zawodnicy ze 
Stronia i Zakrzowa – Mistrzowie Małopolski. Od kiedy rozgrywany jest finał krajowy BRD dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, czyli od 1999 roku - tylko raz zdarzyło się, żeby Mistrzostwo Polski w obydwu kategoriach 
zdobyli uczniowie z jednego województwa. Teraz zdarzyło się to po raz drugi! Mało tego Stronie i Zakrzów to nie 
tylko szkoły z jednego województwa. To także ten sam powiat, gmina, a nawet parafia. Znają się bardzo dobrze, czę-
sto wspólnie trenują. Opiekunami zwycięskich drużyn byli: Tomasz Gębala (SP Stronie), Bogdan Radwan (Gimnazjum 
Zakrzów).

W dniach 14-17 września w Tiranie odbył się Europejski Turniej Edukacji Drogowej. Do stolicy Albanii 
zawitało ponad 20 najlepszych narodowych drużyn. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stroniu, jako aktualni 
mistrzowie kraju w Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dostąpili zaszczytu reprezentowania Polski na 
arenie europejskiej. Spisali się wspaniale zajmując X miejsce w Europie. To ogromny sukces tej młodej drużyny. 
Ze względu na rozbieżności w regulaminie Polskim i Europejskim w Albanii nie mogli wystartować zawodnicy, 
którzy wywalczyli w tym roku tytuł mistrza kraju. Opiekun drużyny – Tomasz Gębala musiał w krótkim czasie 
przygotować do rywalizacji ich młodszych zmienników. Pomimo stresu i niezwykle silnych rywali strońska pod-
stawówka jest w pierwszej dziesiątce europejskich mistrzów.

Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej w Zakrzowie to wspólne przedsięwzięcie LGD „Gościniec 4 Żywio-
łów” oraz Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Centrum otwarto w ramach projektu „Produkt Lokalny Małopol-
ska”, którego celem jest popularyzacja zdrowego odżywiania i  ekologicznej produkcji rolnej, a przede wszystkim 
promocja naturalnych produktów, które pochodzą bezpośrednio od lokalnych rolników. W dniu 24 marca 2017 
roku Renata Bukowska – prezes LGD „Gościniec 4 Żywiołów” zaprezentowała biurowo-konferencyjną część 
Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie. Zakres robót obejmował prace wykończeniowe na poddaszu obiektu, 
wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej w Zakrzowie - zawierającym 
sale konferencyjne i pomieszczenie administracyjne. Wizytacji pomieszczeń gospodarczych i biurowych dokonał 
przedstawiciel SWISS CONTRIBUTION Markus Eggenberger – menadżer szwajcarskiego programu współpra-
cy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wnioski z ewaluacji projektu przedstawił Hans Peter 
Meier, ze szwajcarskiej firmy consultingowej, która dokonała oceny wyników pięcioletniej współpracy szwaj-
carsko-polskiej w Zakrzowie. Szwajcarzy podsumowując swoje inwestycje podkreślili, że zakrzowski Inkubator 
Kuchenny jest jednym z najciekawszych obiektów zrealizowanych wspólnie z polskimi partnerami i stanowi dla 
nich powód do dumy. Rafał Serafin – Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska podkreślił duże znaczenie 
Inkubatora dla kilkuset Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie Polski. 

Sucha Beskidzka
W dniu 6 stycznia 2017 roku ulicami Suchej Beskidzkiej przeszedł Orszak Trzech Króli. W barwnym koro-

wodzie, prowadzonym przez Miejską Orkiestrę Dętą, licznie uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli przebrani 
w kolorowe stroje kolędnicze, nawiązujące do rodzimej tradycji świąt Bożego Narodzenia. Do wspólnego ko-
lędowania zachęcali artyści z Chóru „Jasień”, regionalny zespół „Mała Ziemia Suska”, z towarzyszącą im kapelą. 
Organizatorem Orszaku Trzech Króli był Miejski Ośrodek Kultury, przy współpracy z Parafią Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny.

W Sali Rycerskiej suskiego zamku 13 stycznia 2017 roku odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta 
Sucha Beskidzka XIV Koncert Noworoczny. Gala Noworoczna to wydarzenie kulturalne o szczególnej renomie, 
dzięki któremu w Suchej Beskidzkiej goszczą wybitni śpiewacy i światowej sławy muzycy. W programie koncer-
tu znalazły się m. in.: arie operowe, operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz melodie filmowe i musicalowe, któ-
rych wykonawcami byli: Bogusław Morka – tenor, Wiesław Bednarek – bas-baryton, Iwona Kaczmarek – sopran 
i Mariusz Ruta – tenor. Artystom towarzyszyła orkiestra „Ala Breve” pod dyrekcją Adama Manijaka. 

Tradycyjnie już w Suchej Beskidzkiej sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mieścił się w Miejskim 
Ośrodku Kultury – Zamek. Podczas 25 finału, w dniu 14 stycznia na rzecz WOŚP kwestowało około 40 wolon-
tariuszy. Na scenie w sali rycerskiej odbyły się koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej oraz Chóru „Jasień”, podczas 
których licytowano gadżety WOŚP i pamiątki ufundowane przez Burmistrza Miasta.

W dniach 29-30 marca w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbyła się pod honorowym patronatem Burmi-
strza Miasta Sucha Beskidzka i Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie III Ogólnopolska Konferencja naukowa z cyklu: „Człowiek w Świecie  Informacji – Bezpieczeństwo 
informacyjne”. Spotkanie było okazją do podjęcia wspólnej refleksji na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa 
informacyjnego i zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym.

Rozstrzygnięto II konkurs plastyczny pt. „Nie wypalaj traw”, zorganizowany przez Gminę Sucha Beskidz-
ka i Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suchej Beskidzkiej, skierowany do uczniów 
suskich szkół podstawowych i gimnazjum. Celem konkursu było promowanie i budowanie społecznego popar-
cia dla kształtowania się wzorca postawy człowieka szanującego środowisko. Na konkurs wpłynęły 34 prace. 
Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Laureaci i osoby wyróżnione otrzymały 
nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta.

W dniach od 1 maja do 4 maja w ramach „Suskiej Majówki 2017” odbyły się liczne turnieje i zawody spor-
towe, w których rywalizowały drużyny w kilku dyscyplinach sportowych. Ponadto zorganizowano konkurs histo-
ryczno-geograficzny, festiwal teatrów dzieci i młodzieży, wystawę środowiskową, pokaz umiejętności pływackich, 
a także ratownictwa medycznego i wysokościowego, karaoke z chórem „Jasień” oraz koncert Mateusza Ziółko. 
Tradycyjnie na placu obok zamku suskiego miała miejsce wystawa i targi ogrodnicze, a w parku zamkowym warsz-
taty kulinarne „Ocalić od zapomnienia – kultywowanie tradycji kulinarnych pogranicza polsko-słowackiego”.

Studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, po raz dziewiąty zorganizowali w naszym mieście „Kickonalia”. 
Inauguracji studenckiego święta tradycyjnie dokonały władze uczelni wspólnie z Burmistrzem Miasta, który 
przekazał żakom symboliczny klucz do bram miasta. W programie „Kickonalii” znalazły się m.in. Turniej Piłki Siat-
kowej oraz Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rektora, a także występy zespołów młodzieżowych. Studenci z Suchej 
Beskidzkiej i tym razem dobrą zabawę połączyli z akcją charytatywną. Pieniądze zebrane podczas Juwenaliów 
przekazane zostały na rzecz podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

W dniach 10-12 maja 2017 roku w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbyła się pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Wójt a Gminy Mucharz konferencja naukowa pt. „Okolice Zegadłowicza”. Celem konferencji było poszerzenie 
kręgu badań nad życiem i twórczością Emila Zegadłowicza, włączając w obręb zagadnień tematykę związaną 
z kulturową teorią literatury, ale także z miejscami związanymi z życiem Zegadłowicza. Konferencji towarzyszyła 
wystawa w muzeum miejskim pt. „Emil Zegadłowicz w filatelistyce”, prezentująca imponującą kolekcję znaczków 
pocztowych z kolekcji Andrzeja Kotowieckiego, prawnika i podróżnika. Organizatorami dwudniowego sympo-
zjum w Suchej Beskidzkiej byli: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydział 
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja „Czartak” w Gorzeniu Górnym, przy współpracy z Muzeum 
Miejskim w Suchej Beskidzkiej.

Z inicjatywy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej 27 maja na terenie naszego miasta zosta-
ła zorganizowana III Gra Miejska pt. „Sucha Beskidzka szlakiem zabytków”. Celem przedsięwzięcia było propa-
gowanie wśród uczniów suskich szkół podstawowych historii i zabytków naszego miasta. Drużyny uczestniczące 
w grze miejskiej otrzymały nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.

W ramach projektu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” 17 czerwca ze stacji Chabówka wyruszył 
specjalny skład retro, który zatrzymał się w Suchej Beskidzkiej, po czym wyruszył dalej do Żywca. Na suskim 
dworcu na podróżnych czekali mieszkańcy miasta, Kapela „Mała Ziemia Suska” oraz suskie maskotki – smoki 
Kicki, które rozdawały pamiątki z Suchej Beskidzkiej i materiały promocyjne.
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Dzień później na miejskim stadionie sportowym w Suchej Beskidzkiej, w ramach Mityngu Lekkoatletycz-
nego rywalizowali ze sobą zawodnicy reprezentujący kluby sportowe z województwa małopolskiego i śląskiego. 
Wydarzenie zorganizowano, aby uczcić pamięć suskiego olimpijczyka, Edwarda Szklarczyka. Głównym punktem 
zawodów był Bieg Memoriałowy im. Edwarda Szklarczyka na 1500 m o Puchar Burmistrza Miasta Sucha Be-
skidzka, a także bieg na 100 m, 200 m, 400 m, 800 m; skok w dal; skok wzwyż; pchnięcie kulą oraz rzut oszcze-
pem. Mityng Lekkoatletyczny  został zorganizowany przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” 
w Suchej Beskidzkiej i co bardzo ważne ujęty w kalendarz imprez Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

W dniach 24 i 25 czerwca odbyły się Dni Miasta pn. „Suski Jarmark Kulturalny”. W tych dniach miały 
miejsce koncerty, pokazy, Suski Festiwal Smaków, wspólne gotowanie i degustacja suskiego bigosu, wielka gra 
miejska wg scenariusza jednego z filmów Billy Wildera z udziałem aktorów serialu „19+”, występy zespołów, 
grup tanecznych, chóru „Jasień”, szkoły muzycznej i orkiestry, występ Marcina Dańca, recital Wiktorii Bisztygi, 
zespoły rockowe, regionalne i folkowe. Bogata strefa dziecka urządzona w formie punktów w różnych częściach 
rozległego parku oferowała najmłodszym bezpłatne zabawy i warsztaty artystyczne oraz rysunkowe. Były rów-
nież pokazy wschodnich sztuk walki, prezentacja musztry konnej, wystawy i wernisaż grafiki. Wydarzeniem 
kulturalnym najwyższej i międzynarodowej rangi, które ściągnęło na dziedziniec zamkowy setki melomanów był 
występ czterech tenorów „Bel’ Canto”, w towarzystwie lwowskiej orkiestry „Harmonia Nobile” i baletu. Soliści, 
tancerze i muzycy zachwycili śpiewem, wspaniałą muzyką i tańcem. W czasie występu wykorzystane zostały 
walory zamku, ponieważ artyści solowe utwory prezentowali na krużgankach, co wywołało niesamowite wra-
żenie na zebranej uroczystości.

W Sali Rycerskiej Suskiego Zamku w dniu 8 lipca odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i  wyróżnień 
przyznanych strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie naszego miasta. Brązowe me-
dale „Za zasługi dla pożarnictwa”, nadane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP otrzymało 
2 strażaków, odznaczenia „Strażak Wzorowy”, nadane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Zarządu OSP RP 
otrzymało 6 strażaków, natomiast odznaki „Za wysługę lat” nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Miej-
skiego Zarządu OSP RP w Suchej Beskidzkiej wręczone zostały 20 strażakom. W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i instytucji działających na terenie miasta.

W przeddzień międzynarodowego wyścigu kolarskiego, 11 sierpnia, na terenie stadionu sportowego w Su-
chej Beskidzkiej został zorganizowany tzw. Mały Wyścig „Memoriał Henryka Łasaka”. Zawody kolarskie dla 
dzieci i młodzieży zorganizowali: Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej, przy wsparciu Gminy 
Sucha Beskidzka i Duo Circuli Sp. z o.o., głównego organizatora międzynarodowych wyścigów kolarskich.

Dzień później,  12 sierpnia 2017 roku, odbyła się 19. edycja  Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego 
„Memoriał Henryka Łasaka”. W tegorocznej edycji wystartowało 108 zawodników z 16 zespołów reprezentu-
jących 7 państw europejskich. Trasa liczyła 165,5 km i przebiegała ulicami miasta oraz drogami gmin: Zembrzy-
ce i Stryszawa. Zwycięzcą został Alan Banaszek, zawodnik ekipy CCC Sprandi Polkowice, drugi był Sylwester 
Janiszewski, a trzeci Artur Detko. Wyścig kolarski, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez miejskich jest 
najważniejszym wydarzeniem sportowym w powiecie suskim. Co roku w trakcie wyścigu miasto gości liczną 
grupę kolarskich mistrzów sprzed lat, wychowanków znakomitego trenera Henryka Łasaka.

13 sierpnia 2017 roku na płycie rynku oraz na placu targowym podczas XVII Międzynarodowego Rajdu 
Pojazdów Zabytkowych można było obejrzeć stare zabytkowe samochody. Pojazdy uczestniczące w wydarze-
niu ilustrowały niemalże całą historię motoryzacji, począwszy od pojazdów wyprodukowanych na początku 
XX wieku po lata 80-te. Nie zabrakło takich klasyków jak: BMW, jaguar, chevrolet czy polski fiat.

W Sali Rycerskiej 17 września 2017 roku odbyły się XXI „Dni Muzyki na Zamku”. Tego dnia wystąpiła 
sopranistka Ewa Boreczko, która przy akompaniamencie fortepianowym w koncercie pt. „Pół żartem, pół se-
rio” zaprezentowała arie operowe i musicalowe. Tydzień później w suskim zamku odbył się koncert Jubileuszo-
wy z okazji 20-lecia działalności Zespołu Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione, pod kierownictwem Pani 
Agnieszki Bernackiej. W ostatnim koncercie wystąpiły Adrianna Mętel – flet oraz Amelia Tokarska – harfa. Orga-
nizatorem Dni Muzyki był Burmistrz Miasta i Miejski Ośrodek Kultury – Zamek, przy współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.

Uroczyste obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada rozpoczęło złożenie wieńców i kwiatów na 
Kwaterze Wojskowej. W kościele parafialnym o godzinie 11.00 odprawiona została msza święta za Ojczyznę 
poprzedzona programem artystycznym zaprezentowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z Suchej 
Beskidzkiej. Po mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz pod tablicę Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje władz 
samorządowych, instytucji, szkół oraz organizacji złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. W godzinach popołudnio-
wych w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbył się koncert laureatów X Festiwalu Pieśni Patriotycznych pn. „To 
Polska - Moja Ojczyzna” zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury pod patronatem Burmistrza Miasta Su-
cha Beskidzka.

W dniu 24 listopada 2017 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 2017 roku. Po raz kolejny mecenasom suskiej kultury i sportu wręczone 
zostały statuetki „Pąsowej Róży” oraz specjalnie przygotowane na tę okazję podziękowania. Podczas uroczysto-
ści Burmistrza Miasta wręczył nagrodę „Kamena” w kategorii „animator kultury” panu Wojciechowi Gachowi, 
dyrektorowi Biblioteki Suskiej im. dr Michała Żmigrodzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
i upowszechniania kultury. Burmistrz Miasta  uhonorował również członków Klubu Honorowych Dawców Krwi 
„Nadzieja” w Suchej Beskidzkiej. 

Gmina Zawoja
W dniach 22 -24 września 2017 roku odbyła się „33. Babio-

górska Jesień” oraz uroczystość nadania Babiogórskiemu Centrum 
Kultury imienia dr Urszuli Janickiej-Krzywdy. Festiwal „Babiogórska 
Jesień” odbył się tradycyjnie pod koniec sezonu wypasowego i zgod-
nie ze swoimi założeniami prezentował bogactwo kultury ludowej 
regionu babiogórskiego. Zespoły z Ukrainy, Słowacji, Górale Podha-
lańscy, Pienińscy, twórcy ludowi i rękodzielnicy z całego łuku Karpat, 
warsztaty dla dzieci, wystawy i różnego rodzaju animacje – to obraz 
festiwalu, międzykulturowej mozaiki przepełnionej tańcem i sztuką 
ludową. Jak co roku, jednym z najważniejszych punktów festiwalu 
było widowisko REDYKU – zejścia owiec z hal i pokaz podziału stada 
na terenie imprezy. Dzięki dofinansowaniu festiwalu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
w programie nie zabrakło wątków edukacyjnych. W specjalnie przygotowanym namiocie odbywały się poka-
zy „Rzemiosło pod Babią Górą”, gdzie można było przyjrzeć się pracy rzeźbiarzy, hafciarek, tkaczki, garncarza 
czy koszykarza. Festiwalowi towarzyszyła także rzeźbiarska wystawa pokonkursowa „Życie pod Babią Górą”. 
33. Babiogórska Jesień w sposób wyjątkowy nawiązywała także do życia i twórczości dr Urszuli Janickiej-Krzyw-
dy. W czasie festiwalu nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej tej najważniejszej dla regionu babiogórskiego 
etnografce oraz nadanie jej imienia Babiogórskiemu Centrum Kultury. Festiwal otworzyło sympozjum naukowe 
„Pro memoria Urszula Janicka–Krzywda. Życie niebanalne”, na które przybyły dziesiątki osób – etnografów, na-
ukowców, miłośników regionu i przedstawicieli władz. Podczas wydarzenia miała miejsce prezentacja i promocja 
książki pt. „Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015). Życie niebanalne”, która powstała staraniem Centralnego 
Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie (COTG) oraz Gminy Zawoja. 

Gmina Zembrzyce
„Dni Gminy Zembrzyce” to dwudniowa impreza plenerowa or-

ganizowana co roku w Zembrzycach, nawiązująca do lokalnych tra-
dycji: garbarstwa, stolarstwa, uprawy roli, wyrobów rękodzielniczych 
i kulinarnych. Podczas obchodów można było wysłuchać koncertów 
odbywających się na pięknie usytuowanej scenie, potańczyć w zie-
lonej scenerii przy dźwiękach melodii tradycyjnych i współczesnych. 
Na kiermaszach oferowano gościom rękodzieło twórców ludowych 
i miejscowe przysmaki. Dla najmłodszych przygotowano również 
wiele atrakcji i niespodzianek.

Tradycyjnie w lipcu odbyła się „Rombanica”, czyli podbabiogór-
skie zbójowanie w Bacówce u Harnasia. Serwowano pyszny bigos 
oraz zbójnicki gulasz, a do tego świeżo pieczony chlebuś i smalczyk 
własnej roboty, moskole - placki pieczone na tradycyjnej blasze.
Czas umilał śpiew i muzyka lokalnych zespołów: „Kapeli spod Babiej 
Góry”, „Kapeli Kusica” oraz Zembrzyckiego Koło Gospodyń Wiejskich 
„Mioduszyna”. Co odważniejsi i sprawniejsi brali udział w zbójnickich 
śpasach, których z roku na rok jest coraz więcej. 
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Police – pasmo w cieniu Babiej Góry
Praca zbiorowa, red. Paweł Franczak
Wyd. Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2017
527 stron, fotografie, mapy, tabele, wykresy

Police – pasmo w cieniu Babiej Góry to monografia zbiorowa wydana pod re-
dakcją Pawła Franczaka przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Monografia ta stanowi próbę wypełnienia luki 
w zakresie znajomości trzeciego z najwyższych pasm górskich w polskich 
Karpatach, które wysokością ustępuje jedynie sąsiedniej Babiej Górze i nie-

dalekiemu Pilsku. Police – pasmo w cieniu Babiej Góry, to pozycja, która zawiera całokształt wiedzy 
na temat tego stosunkowo rzadko odwiedzanego przez turystów, a bardzo cennego przyrodniczo 
i kulturowo pasma górskiego, położonego w Karpatach Zachodnich. Pozycja ta, stanowi niezwykle 
bogaty i szeroki zasób wiedzy, a przygotowywana została przez 28 autorów, w większości będących 
pracownikami i doktorantami krakowskich uczelni wyższych, ale także pracownikami Babiogórskie-
go Parku Narodowego i osobami związanymi z PTTK. Część z nich jest także blisko związana z tym 
obszarem, ponieważ pochodzi bądź mieszka we wsiach położonych u podnóża Polic. 
Monografia pt. Police – pasmo w cieniu Babiej Góry składa się z trzech części, do których tematycznie 
przydzielonych zostało 28 rozdziałów. Pierwsza część poświęcona została środowisku przyrodni-
czemu Pasma Polic. W dziewięciu rozdziałach autorzy szczegółowo omówili poszczególne elemen-
ty środowiska przyrodniczego. Ta część monografii zaczyna się od omówienia budowy geologicznej 
pasma. Następnie przedstawiona została rzeźba Polic, jednakże w osobnych rozdziałach opisano 
jaskinie, formy skałkowe i jeziora osuwiskowe. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały: 
stosunki wodne, klimat, pokrywa glebowa, szata roślinna i świat zwierząt. Część zagadnień doty-
czących geografii fizycznej poprzedzona została krótkim wprowadzeniem oraz przedstawieniem 
regionalizacji fizycznogeograficznej pasma.
Druga część monografii została poświęcona ludności zamieszkującej omawiany obszar, a także za-
chodzącym na nim procesom społeczno-ekonomicznym. W pierwszym rozdziale tej części przed-
stawiono postępy osadnictwa, zachodzące wokół Polic i uwarunkowania mieszkaniowe gmina 
badanego obszaru. Następnie skupiono się na zaprezentowaniu demografii oraz kultury ludowej 
Babiogórców, Kliszczaków i Górali Orawskich. W kolejnych dwóch rozdziałach omówiono prze-
miany, jakie zachodziły przez kilka stuleci w gospodarce pasterskiej, prowadzonej na obszarze Polic 
oraz wzięto pod lupę nazwy geograficzne, które w ogromnej ilości funkcjonują w piśmiennictwie 
i przekazie ustnym na badanym obszarze. W tej części monografii zwrócono także uwagę na archi-
tekturę zabudowań mieszczących się w Paśmie Polic, na tle zabudowy Karpat, a także na planowa-
nie przestrzenne prowadzone w poszczególnych gminach. Przyjrzenie się systemowi transportowe-
mu, funkcjonującemu pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, a innymi obszarami położonymi 
w południowej Polsce, pozwoliło na zobrazowanie dostępności komunikacyjnej tego regionu, za-
równo ze względu na możliwości dojazdu mieszkańców do pracy i szkół, jak i możliwości dojazdu tu-
rystów. Zagadnieniom związanym z turystyką poświęcono miejsce w kolejnych trzech rozdziałach: 
zaprezentowano rozwój szlaków turystycznych, przedstawiono stan obecny i możliwości rozwoju 
turystyki, a także przybliżono historię schroniska PTTK na Hali Krupowej. Natomiast w ostatnim 
rozdziale tej części przedstawiono katastrofę lotniczą, która miała miejsce prawie pół wieku temu 
pod szczytem Polic, w 1969 roku.
Ostatnia, trzecia część monografii została poświęcona relacjom zachodzącym pomiędzy mieszkań-
cami omówionego w książce obszaru, a jego środowiskiem przyrodniczym. W pierwszym z 6 arty-
kułów tej części zostało przeanalizowane aktualne użytkowanie terenu. Następnie zwrócono uwa-
gę na występujące na badanym terenie antropoformy, czyli formy rzeźby, które utworzone zostały 

w wyniku prowadzonej przez mieszkańców działalności. W kolejnym artykule autorzy chcieli zwró-
cić uwagę czytelnika na zagrożenia naturalne (m.in. powodzie, wichury, osuwiska), które występują 
na obszarze Pasma Polic i na przylegającym do niego obszarze. Natomiast w następnym tekście 
skupiono się na jakości powietrza na obszarze Polic i zmienności rocznej występowania pyłów za-
wieszonych w powietrzu. W dwóch ostatnich rozdziałach zaprezentowano zagadnienia związane 
z ochroną przyrody. W pierwszym z nich omówiono formy ochrony przyrody, jakie ustanowiono 
na obszarze Pasma Polic, natomiast w drugim zaprezentowano proponowane do utworzenia nowe 
formy ochrony przyrody.

Swego nie znacie – cudze chwalicie. Mapa turystyczna. Gmina Stryszów
Wydanie II

Urząd Gminy Stryszów, Wydawnictwo Compass, Stryszów 2017
Jest to drugie, gruntownie zaktualizowane wydanie mapy turystycznej po gminie 
Stryszów z informatorem turystyczno-krajoznawczym. Dzięki zamieszczonym opi-
som stanowi przewodnik po ziemi stryszowskiej, eksponujący dziedzictwo kultu-
rowo – zabytkowe kościoły, dwory, kapliczki. Mapa pozwala także dotrzeć do wy-
twórców produktów regionalnych oraz kieruje do nowych obiektów rekreacyjnych 
i gastronomicznych. W części topograficznej odzwierciedla zmiany, jakie przyniosło 

wybudowanie Zbiornika Wodnego Świnna Poręba wraz z otaczającą go infrastrukturą komunika-
cyjną.

Stronie. Dzieje oświaty na tle dziejów wsi. Od średniowiecza po rok 2016
Małgorzata Janusz, Andrzej Nowakowski
RS DRUK, Rzeszów 2017
148 stron, fotografie, mapy

Książka, zarówno pod względem konstrukcji, jak i metodologii, stanowi nie-
mal wzorcowy przykład rozwiązań zamykających się w obszarze nauk huma-
nistycznych. Równocześnie, co bardzo istotne, jest publikacją wpisującą się 
w potrzeby społeczności lokalnej. Monografia stanowi interesujący wkład 
w dzieje regionu. Dotyczy to zarówno losów szkoły oraz oświaty w Stroniu, 

jak i dziejów miejscowych. Autorzy podkreślają często związek dziejów lokalnych z dziejami pań-
stwa polskiego. Zwracają także uwagę na coś, co można określić, jako „historia społeczna” społecz-
ności strońskiej. W publikacji można znaleźć liczne informacje na temat życia religijnego, rozwoju 
kolei, kultury fizycznej, czy wreszcie obyczajów i lokalnych tradycji. Opracowanie dotyczy nie tylko 
stopniowego rozwoju systemu szkolnictwa w tej podbeskidzkiej miejscowości, ale także ukazania 
instytucji szkolnych w szerokim kontekście ogólnych dziejów wsi, obejmujących również aspekty 
kulturowe, gospodarcze, demograficzne, społeczne i kościelne. Początkową cezurą pracy są pier-
wociny dzisiejszej wsi Stronie w XIV stuleciu, a końcową rok 2016. 
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Sucha Beskidzka portret miasta
Barbara Woźniak, Grzegorz Wysmołek
Gmina Sucha Beskidzka, Sucha Beskidzka 2017
184 strony, fotografie i ryciny

Wydana publikacja to bogato ilustrowany album pt. „Sucha Beskidzka por-
tret miasta” przedstawiający w wielkim skrócie historię miasta, położenie, 
jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz zmiany, jakie dokony-
wały się w mieście przed i po transformacji ustrojowej. Prezentuje również 
najważniejsze działania samorządu, które mają bezpośredni wpływ na jakość 

życia mieszkańców i współczesny obraz Suchej Beskidzkiej. W 10 rozdziałach autorzy zaprezento-
wali szeroki wachlarz aspektów funkcjonowania miasta. 

Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015) Życie niebanalne
Praca zbiorowa, red. Katarzyna Barańska, 
Wiesław A.Wójcik, Piotr Krzywda, Katarzyna Słabosz-Palacz 
seria Pro Memoria
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, 
Oficyna Wydawnicza Wierchy, współpraca Gmina Zawoja, Kraków 2017
470 stron, fotografie

Książka poświęcona jest życiu i twórczości dr Urszuli Janickiej-Krzywdzie 
– polskiej etnografce, folklorystce, dziennikarce i propagatorce kultury lu-

dowej. Pozycja została wydana w ramach biograficznej serii Oficyny Wydawniczej „Wierchy” pod 
nazwą „Pro Memoria”, w której wcześniej ukazały się tomy poświęcone przedstawicielom polskiej 
kultury, związanym z górami: Jerzemu Harasymowiczowi, Władysławowi Orkanowi, Janowi Gwal-
bertowi Pawlikowskiemu i Tadeuszowi Staich. Do tego znakomitego grona dołączyła Urszula Janic-
ka-Krzywda. Inicjatorem wydania tej niezwykle ważnej pozycji był dyrektor Centralnego Ośrodka 
Turystyki Górskiej w Krakowie – Jerzy Kapłon. Książka ta nie powstałaby bez ogromnego zaanga-
żowania męża U. Janickiej-Krzywdy – Piotra Krzywdy oraz rzetelnej pracy pro publico bono autorów: 
dr Anny Spiss, prof. dr. hab. Ryszarda Kantora, dr. Andrzeja Siwka, dr Katarzyny Ceklarz, Jadwi-
gi Dudy, Janiny Wandy i Henryka Buckich, Katarzyny Fujak, Elżbiety Makoś-Pacygi, Jadwigi Pilch, 
dr Justyny Cząstki-Kłapyty, Stanisława Figla, Małgorzaty Oleszkiewicz, ks. prof. dr. hab. Macieja 
Ostrowskiego, Jana Ceklarza, Natalii Figiel, dr Joanny Duskiej i dr. hab. Macieja Raka, Krystyny Re-
infuss-Janusz i Filipa Wróblewskiego. Ta obszerna publikacja jest jedną z najważniejszych publikacji 
budujących tożsamość regionalną Babiogórców. 

Orawa Księdza Pilarczyka
praca zbiorowa, red. prof. Tadeusz Trajdos, Józef Szperlak, 
Franciszek Janowiak, Jan Budz, Łukasz Wiater
Towarzystwo Przyjaciół Orawy, Jabłonka

Publikacja jest zbiorem artykułów ks. Pilarczyka, jakie przez szereg lat publi-
kował na łamach czasopisma „Orawa”. Stanowi ona nie tylko kompendium 
orawskiego pisarstwa pochodzącego z Kiczor kapłana, ale i dowód pamięci. 
Wydawnictwo zostało wzbogacone wspomnieniami autorstwa  prof. Tade-
usza Trajdosa, Józefa Szperlaka, Franciszka Janowiaka i Jana Budza.

Zembrzyckie Szaflikowanie... 
historia Zembrzyc zapisana na starych fotografiach i dokumentach
Tadeusz Paleczny, red. Michał Karcz, Natalia Zborowska
Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon J. Krupnik W. Kołodenny, 
Bractwo Zbójników Spod Babiej Góry, Wadowice 2017
160 stron, fotografie

Album fotografii dawnej to kolejna publikacja wydana z myślą o miłośnikach 
Zembrzyc. Wydanie powstało w ramach projektu pod tym samym tytułem, 
który realizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, 

Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Aka-
demię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie, 
Gminy Zembrzyce  oraz Stowarzyszenie Lokalna Inicjatywa Społeczna „Nasza Gmina”. Wniosko-
dawcą i inicjatorem projektu było Stowarzyszenie Bractwo Zbójników spod Babiej Góry. Wiodącym 
tematem publikacji jest życie mieszkańców. Z blisko 3000 zdjęć, jakie przeszły przez ręce osób 
zaangażowanych bezpośrednio w realizację, wybrano ponad 360. Wydanie uzupełnia blisko 30 do-
kumentów i archiwalnych wycinków prasowych. Zawartość podzielona została na cztery działy te-
matyczne: Zembrzyce i okolice – magiczna kraina dzieciństwa; Garbarstwo, szaflikowanie – źródło 
dobrobytu wsi; Poza pracą oraz Wokół parafii. Wstęp opracował prof. dr hab. Tadeusz Paleczny. 
Sam pomysł i realizację publikacji zawdzięczamy Zbójom Bractwa Zbójników spod Babiej Góry. 
Szczególne podziękowania należą się mieszkańcom, którzy zechcieli podzielić się swoimi rodzinny-
mi fotografiami, bez których realizacja albumu nie byłaby możliwa. 

Gminne Nowiny
Gazeta Gminna Kwartalnik, gmina Lipnica Wielka 
red. Stanisława Kucek, Karolina Kowalczyk 
Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Centrum Kultury.
Gazeta ukazuje się w wersji elektronicznej 
– adres strony http://www.lipnicawielka.pl/index.php/gminne-nowiny/item/1921
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KAZIMIERZ SURZYN

Profesor oświaty, historyk, politolog, regionalista, publicysta, poeta, prozaik. Absolwent 
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Pe-
dagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wieloletni nauczyciel historii, 
wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie, który przygotował 169 lau-
reatów, 73 finalistów biorących udział w licznych konkursach historycznych, patriotycz-
nych, literackich, poetyckich i fotograficznych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódz-
kim, rejonowym, powiatowym i gminnym - w konkursach wyróżniono 129 uczniów. 
Na przestrzeni lat krzewiciel wśród młodzieży wartości historycznych, patriotycznych, 
chrześcijańskich, szacunku do polskich tradycji, obyczajów, kultury, a także zamiłowania 
do małej ojczyzny. Miłośnik i badacz historii oraz zabytków miejscowości położonych wokół Babiej Góry. Autor wielu 
naukowo-badawczych opracowań historycznych, książek, folderów, podań, legend, gawęd, opowieści m.in. „Rys 
historyczny Śleszowic, Tarnawy Dolnej i Tarnawy Górnej” (2003), „Opowieści, legendy i podania Gminy Zembrzyce” 
(2004), „Lata wojny, okupacji, wyzwolenia i okres powojenny w oczach świadków z Zembrzyc i Marcówki” (2008), 
„Ocalmy od zapomnienia” (2009), „Legendy Podbabiogórskie” (2010), „Opowieści spod Beskidów” (2010), „Historia 
Juszczyna” (2011), „Wyzwolenie Podbeskidzia” (2014), „W świecie gawęd i poezji” (2014). 

Jego teksty znaleźć można w wielu publikacjach. W książce pod redakcją P. Sadowskiego i K. Słabosz-Palacz 
pt. „Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga strat.” (2011) zamieszczono wyniki badań K.Surzyna, doty-
czące strat osobowych, cywilizacyjnych i materialnych zadanych w czasie II wojny światowej Gminie Zembrzyce 
przez hitlerowskie Niemcy w latach 1939-1945. W kalendarzu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich (2008), od-
najdziemy opracowany przez niego tekst o Cmentarzach, mogiłach, miejscach pamięci, pomnikach, obeliskach 
i tablicach pamiątkowych Gminy Zembrzyce. Napisał teksty do folderów: „Zembrzyce wczoraj i dziś” (2008) oraz 
„Jubileusz Małej Ojczyzny. 650 lat Śleszowic 1366-2016. Powrót do korzeni” (2016). 

Opublikował ponad 500-set artykułów z dziedzictwa kulturowego w regionie, w czasopismach takich jak: 
„Animator Misyjny”, „Źródło”, „Ziemia Suska”, „Głos Podbeskidzia”, „Kwartalnik Gminy Zembrzyce”, „Biuletyn In-
formacyjny Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim”, „Carolus”, „Głos Beskidzki”, „Przemienienie”. 

Wydał tomiki poezji: „Beskidzka ziemia, Nasze zabytki” (2008), „Wiara nadzieja miłość, Wyznania miłosne” 
(2009), „Żal i ból” (2012), „Obrazy życia” (2012). Utwory poetyckie Kazimierza Surzyna znajdują się ponadto: 
w książce Władysławy Anny Jamróz pt. „Kapłan – Męczennik ks. Józef Jamróz” (2007), w Kalendarzu Stowarzy-
szenia Gmin Babiogórskich (2008), w zbiorach wierszy Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. 
Józefa Tischnera (2009, 2012, 2013), w zbiorze „Najpiękniejsze wiersze o miłości” (2016), w „Zeszytach Lice-
alnych” LO w Suchej Beskidzkiej będących pokłosiem Konkursu Poetyckiego „Nienazwane uczucia” (w latach 
2014 -2018), w „Gazecie Krakowskiej”, w „Ziemi Suskiej” i w „Przemienieniu”. 

Kazimierz Surzyn odniósł sukcesy w licznych konkursach. W Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim i Lite-
rackim im. ks. kan. Józefa Jamroza „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka” w Mszanie Dolnej otrzy-
mał: 2-krotnie I nagrodę w kategorii Proza, 2-krotnie I nagrodę w kategorii Proza gwarowa, 7-krotnie I nagrodę 
w kategorii Wspomnienia – świadectwa, 3-krotnie I nagrodę w kategorii Poezja, 6-krotnie I nagrodę w kategorii 
Poezja gwarowa. W Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka w Lublinie zdobył 2-krotnie III nagrodę 
w dziedzinie Proza oraz wyróżnienie w tej samej kategorii, w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Serduszkowy 
wiersz” w Rabce–Zdroju uzyskał wyróżnienie, w Konkursie Literackim „Po co pisać do szuflady” pod patronatem 
Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego w Krakowie zdobył 3-krotnie I miejsce, w Konkursie Lite-
rackim „Podbabiogórskie opowieści” w Suchej Beskidzkiej uzyskał 2-krotnie Nagrodę Specjalną Organizatora, 
a także 2-krotnie zajął I miejsce, w Konkursie Poetyckim „Nienazwane uczucia” w Suchej Beskidzkiej otrzymał II 
miejsce i 3-krotnie był wyróżniony, w Konkursie Poetyckim „Pamięci naszych przodków ofiar II wojny światowej” 
w Zembrzycach uzyskał I miejsce, w Konkursie Fotograficznym „Zabytki znane i nieznane – odkrywamy skarby 
kultury materialnej Podbabiogórza” w Suchej Beskidzkiej zajął II miejsce oraz dwukrotnie III lokatę. W swoim 
dorobku artystycznym posiada również kilka statuetek za poezję i kilka medali mistrza prozy. 

Kazimierz Surzyn został uhonorowany: Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Laurem Babiogórskim, Nagrodą Specjalną za twórczość literacką w Mszanie Dolnej, 13-krotnie na-
grodą Dyrektorów szkół w Śleszowicach i w Zembrzycach, 2-krotnie Nagrodą Wójta Gminy Zembrzyce, Nagrodą 
Starosty Suskiego, Nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. 
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OBRAZ

Nad wartkim strumykiem górskim 
w niepowtarzalnym błękicie rajskim 
pośród malowniczych lasów
w zapachach rozkosznych atłasów
z głową w chmurach nieba 
w żytnich kłosach chleba 
z powiekami wiatrem owianymi 
z myślami pomysłów pełnymi 
mimo ciała ekstazy radosnej
i słowikowej pieśni miłosnej
tonąc w cieple tęczy
słyszę głos co moją duszę dręczy
Czy zdam najważniejszy egzamin 
z życia na określony przez los termin? 

BABIOGÓRSKIE DARY 

Drzewa nucą dzieciom strofy kołysanek
las dał koszyk pełny jagód 
pszczoły wykuły miodu kaganek
wydeptane ścieżki letnich przygód 

Perły rosy co nad rankiem 
budziły naszej ziemskiej drogi doniosłość 
silnych wrażeń chwalebnym poczęstunkiem
w nutach świerszcza wyśpiewaną przyszłość 

Nabrzmiałe chlebem życiodajnym 
dojrzałe kłosy żyta i pszenicy
wzgórza ożywione wiatrem przyjaznym
ziemniaków zagon w chłodnej piwnicy 

Zimową zupę pachnącą grzybami 
symfonię lotu pierzastych obłoków
placek w galarecie z malinami
herbatę z dzikiej róży płatków 

WIOSNA 

Majową szlachetną zielenią buchnęła
wonią wielokwiatową światem zawładnęła
wyznała sadom szaloną miłość
której owocem jest pąków bujność

LATO 

Dni wloką się ociężale
ludzie krążą uliczkami ospale
upał z podwórza zagościł w pokojach
i tylko motyle tańczą w letnich strojach 

JESIEŃ – ZIMA 

W sukni ze złotych liści 
w wieńcu z jarzębin kiści 
co za chwilę umrą pod śniegu ciężarem
bo królestwo przejmie zima z lodowym 

pucharem 

W MAJU 

Podziwu dla bzów nie kryję
dla majów co wysławiają Maryję
dla traw zielonych życiem rozbujanych
dla ptaków w śpiewie zakochanych 

Kwitną pelargonie lilie róże fiołki
pod niebem drzemią obłoków koronki 
słoneczna rewolucja ciepła nam przysparza
maj w zapachach marzenia moje wyraża 

Dymią puchate kulki białe 
mgły przyścieliły pejzaże całe 
ciepłe krople deszczu jak łzy płyną mi  

po twarzy 
klękam na widok słońca co różem się żarzy 

W srebrnej rosie błyszczą korytarze
na szybach promienie malują witraże 
uśmiechają się moje usta w czerwonych 

rumieńcach 
dusza ma cała w kwiatowych maja wieńcach 

BURZA 

Przyszła od strony Makowskiej Góry 
kłębiąc w przestworzach chmury 
co ciężarem męki nabrzmiałe
runęły deszczem rzęsistym dojrzałe 

Rozgniewała niebo błyskawic czerwienią
które tańczyło pod rękę z ziemią
piorunami dudniła zuchwale 
pewnie ku swojej chwale 

Na koniec rzuciła grochy gradowe 
co posiekały kwiaty ogrodowe 
naraz drzewa uszczęśliwione 
ucichły zupełnie wyszalone 

ZA OKNEM

Dziś o piątej rano wstałem 
średnio wyspany za okno spojrzałem 
świt mglisty szary zadumany 
sad pływał w mleku zdyszany

W uszach brzmiało mi ptaków śpiewanie
i pasikoników polnych podniosłe granie
nie spała srebrzysta rosa
i brzęcząca głodna zabłąkana osa 

Żaba jak lekkoatletka w dal skakała 
znajoma kotka z nocnej wędrówki wracała 
pająk na werandzie sieć budował 
pies z ogonem wzniosłym biegi uprawiał 

Odłogiem stały pożółkłe trawy
para skowronków skłonna do zabawy 
chcące wejść do sypialni surfinie
pochylone za szybą w wazonie 

W oddali przykryte pierzyną białą ziewały góry
w ćwiczeniach porannych wyginały się drzewa 
przyrody córy
całkiem zaspane są domy sąsiadów
cudnie wtopione w kwiatostan ogrodów 

JAK KWIAT DOJRZEWAĆ

Polne ogrodowe kwiaty podziwiamy 
w alejach parkowych 
w pokojach w kwiaciarniach zachwalamy
i te za oknem 
wijące się na kijach
albo na kratach drewnianych 
w donicach wikliną splecionych 
wszystkie zapatrzone w niebo
dojrzewać jak kwiat 
i wzrastać do Boga 

W LESIE 

Uchwycić tę przestrzeń zieleni 
i przebijające między drzewami wiązki promieni 
poezję przy wiatru akompaniamencie
i zapach drzewostanu najmilejszy na świecie 

Stoją dumne między niebem a ziemią 
z rozłożystymi gałęziami co urodą mnie karmią 
z wierzchołkami wbitymi w chmury
niczym Boskie posągi natury 

NA BABIEJ GÓRZE 

Ze szczytu patrzę na wielkość przyrody
bujność traw i lasów przez Boga stworzonych 
na skały odbijające promienie słońca 
co fikcję przemieniają w rzeczywistość 

Zapatrzony zapominam o krzywdach życia 
tych doznanych i urojonych
wiatr koi złe wspomnienia 
z nut szumu wydobywa moje przebaczenie 

wśród dźwięków i kolorów górskich 
buduję w sobie nową hierarchię wartości 
sens życia z którym byłem na bakier 
każe mi wzrastać ponad swą głupotę 
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JESIEŃ

Niebo żółto różową farbą wystrojone
atłasem cieniutkim jak pudrem wygładzone  
złote liście z wiatrem lecą 
blaskiem swym w słońcu świecą 

Pachnie liśćmi co w parku gadają 
orzechami które z drzew tysiącami zwisają
winem miętą czernicą grzybami
dziką różą wiśnią śliwą dębami 

Jesienne dary rolnicy z pól zbierają
kukułki lata życia im obwieszczają 
z lekka szeleszczą mądre sowy 
studzą nasze rozgrzane myślami głowy 

Jeleń całuje w usta sarenkę
jak młodzieniec swoją wybrankę
cieszy wszystkich babiogórska jesień
choć krwawa jak ogień 

ZACHÓD SŁOŃCA 

Słońce powoli skwar studzi 
uwielbienie mojej duszy budzi 
jasno-żółta kula z domieszką pomarańczy 
teraz w dół wąskim przesmykiem się toczy 

Paletę barw rozlewa po niebie i wodzie 
i po mojej rodzinnej zagrodzie 
pieści me serce ostatnimi promieniami 
bije mi w oczy tęczowymi smugami 

Mój krzyk zachwytu ptaki Bogu zanoszą 
ukłony wiatry zdumione wznoszą
świerszcze na skrzypcach tobie grają
chóry anielskie niechże ci śpiewają 

KSIĘŻYC 

Pan z perły i miedzi 
na obłoku dumnie siedzi 
w złotej poświacie się mieni 
wróg dla nocnych cieni 
kwiat w tarczy z dukatem 
posypany bieluśkim brokatem 
rogal z rozwartymi ramionami 
czule tańczący z gwiazdami 
dwa wyostrzone pazury 
gwiazda niebiańskiej natury 
za spóźnionym wędrowcem biegnie 
dla każdego szczęścia pragnie
z czaszy promienie diamentowe mu kapią
na zakochanych co z balkonu na niego się gapią
niebo w piórach srebrzystych się pławi 
swemu dobrodziejowi komplementy prawi 
teraz za wzgórzem zmęczony drzemie 
chowając przed dniem swe mienie 

MIŁOŚĆ

Jesteś jak górski strumyk 
co daje moc przetrwania. 
Powstałaś z promyków księżyca
aby ciemność barwić na jasno. 

Rozkwitasz każdego ranka, 
niczym pierwiosnek pachniesz wiosną. 
Jak przebiśnieg pokonujesz trudności, 
by potem żyć pełnymi garściami. 

Widzę cię w żółtookich różach, 
w kapeluszu z pelargonii, 
w kształtach barwnych frezji
w cieple słonecznych astrów. 

Tak miło z tobą pić herbatę, 
zasnąć u twego boku. 
Rano popatrzeć na ciebie
i cieszyć się twoim oddechem. 

MAMA

Siadasz blisko mnie 
patrzysz w me oczy
pieszczotliwie gładzisz po głowie 
bez słów rozumiesz wszystko 
nawet po pięćdziesięciu mych wiosnach 
nie odcinasz pępowiny 
kochasz taką miłością
jaką tylko mama potrafi 

BIAŁO-CZERWONA 

Biała od Orła bieli 
czerwona od ran niewoli 
tyś krwotok męk powstrzymała 
i opór naszych wrogów złamała 

Teraz rozkładasz skrzydła dumnie 
dbasz o nasz Dom zaradnie
w Bogu pokładasz nadzieję
z Honorem zapisujesz narodową epopeję

STAROŚĆ 

Widzę coraz gorzej 
usta gubią słowa 
z bólu głowa pęka 
i jak wulkan chcę wylać
rozgrzaną lawę z czoła
nie lubię tego fotela
przeraża mnie cisza ścian
i pozy zmienności na twarzy 
raz sięgam nieba 
a raz jestem w najgłębszej szczelinie
przechodzę z okna w okno 
patrzę jak mknie
zegar moich lat 
szukam przyjaznej dłoni
co zagłuszy samotność
serce zapomina o biciu 
tracę oddech na schodach
zagubiony w pajęczynie
utkanej ze zmarszczek
aż cichutko leżę
spętany chorobą końca 

MADONNA

Z rysami ciętymi na policzku
z niepojętą miłością MATKI
za nas skutych kajdanami grzechu
Syna o przebaczenie błaga 

Nie ukoi smutnego spojrzenia
ani nad światem zadumy 
co wylewa się z Jej oblicza
choćby złote serce z kamieniami szlachetnymi 

NIE CZAS UMIERAĆ

Ugrzęzło moje serce w zawale 
teraz leżę zdrętwiały 
jak mucha w sieci pająka
ledwo iskierką zapałki żyję

Wokół mnie chodzą
jak koło jajka 
badają zerkają w maszyny 
reperują serce rehabilitację stosują

Mówią jeszcze nie czas umierać
jeszcze będzie mocno biło 
jak dzwon kościelny 
na szóstą rano 

Więc otwórz okno życia 
nie trać wiary nie konaj 
możesz przenieść górę
jeśli tylko zechcesz

Złościłem się krzyczałem myślałem o końcu
jakbym zapomniał że wszystko w rękach Boga 
i znów wszedłem w życie jak nowo narodzony
w czepku z aureolą szczęścia 
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W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa Walne Zebrania Członków:
 · 30 marca 2017 roku Walne Zebranie Członków w Gminnym Ośrodku Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu, 

podczas którego Rada Starszych podjęła poniższe uchwały: 
1. Uchwała Nr XXXV/19/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności 

statutowej i finansowej za rok 2016.
2. Uchwała Nr XXXV/20/2017 w sprawie: zatwierdzenie bilansu Stowarzyszenia za rok 2016.
3. Uchwała Nr XXXV/21/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 

2016. 
4. Uchwała Nr XXXV/22/2017 w sprawie: wysokości rocznej składki członkowskiej od mieszkańca gminy.
5. Uchwała Nr XXXV/23/2017 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/17/2016 Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich z dnia 17 grudnia 2016 roku.

 · 16 grudnia 2017 roku Walne Zebranie Członków w Restauracji Delice Catering s.c. w Jabłonce. Rada Star-
szych podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XXXVI/24/2017 w sprawie: głównych kierunków działania Stowarzyszenia w 2018 roku.
2. Uchwała Nr XXXVI/25/2017 w sprawie: budżetu Stowarzyszenia na rok 2018.

Kopie ww. uchwał zostały przesłane do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (pisma z dnia: 5 kwietnia i 19 grudnia 2017 roku).

Zarząd Stowarzyszenia spotkał się w 2017 roku pięciokrotnie (18 stycznia, 9 marca, 13 czerwca, 3 paź-
dziernika i 23 listopada), podejmując łącznie 8 uchwał. 

18 stycznia 2017 roku:
 · Uchwała Nr Z/25/2017 w sprawie: organizacji Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 

2017”.
 · Uchwała Nr Z/26/2017 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia finału i wyłonienia laureatów 

Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2017”.

Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za 2017 rok
Správy o činností vedenia Združenia babiohorských obci 2017

Board of the Association of Babia Góra Communes  
activity report for 2017



146 147SPRAWOZDANIA Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za 2017 rok

9 marca 2017 roku:
 · Uchwała Nr Z/27/2017 w spawie: Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

3 października 2017 roku:
 · Uchwała Nr Z/28/2017 w sprawie: ceny kalendarza SGB na 2018 rok i jego dystrybucji. 
 · Uchwała Nr Z/29/2017 w sprawie: powołania kapituły do rozpatrzenia propozycji przyznania Laurów Ba-

biogórskich.

23 listopada 2017 roku:
 · Uchwała Nr Z/30/2017 w sprawie: ceny i dystrybucji Rocznika Babiogórskiego Tom 18.
 · Uchwała Nr Z/31/2017 w sprawie: Organizacji Walnego Zebrania Członków.
 · Uchwała Nr Z/32/2017 w sprawie: wyróżnienia Laurem Babiogórskim.

Wszystkie posiedzenia Zarządu odbyły się w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej. 
Na posiedzenia Zarządu zapraszani byli członkowie Komisji Rewizyjnej.

Realizacja głównych zamierzeń w okresie sprawozdawczym

XXI Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2017”
W 2017 roku Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo” został przeprowadzony znacznie wcześniej niż w latach ubie-
głych. Pierwszy etap – szkolny przeprowadzony był do dnia 20 lutego (formę oraz datę pozostawiono w gestii 
dyrektorów placówek). Etap gminny odbył się we wszystkich gminach 28 lutego o godzinie 10.00. Finał kon-
kursu został zorganizowany 21 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim, ul. Wolności 53. 
Pytania do etapu gminnego i finału wybrane zostały z tzw. „bazy pytań” przygotowanej wcześniej z materiałów 
przesłanych przez nauczycieli gimnazjów. W finale wzięło udział 59 uczniów z 14 gmin polskich i 11 uczniów ze 
Słowacji. W części pisemnej uczestnicy tradycyjnie wypełniali test odpowiadając na 33 pytania (pytania z przed-
miotów obowiązujących w gimnazjum oraz pytania z wiedzy o regionie). Prace oceniała Komisja Konkursowa 
powołana Uchwałą Zarządu SGB Nr Z/26/2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku do przeprowadzenia finału i wy-
łonienia laureatów Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2017” w składzie:

1. Pani Edyta Stradomska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Wadowicach
2. Pani Krystyna Szczepaniak – Drugi Zastępca Starszego Gazdy Stowarzyszania Gmin Babiogórskich
3. Pan Andrzej Sasuła – Kanclerz Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu
4. Pan Maciej Mażul – Przewodnik Babiogórskiego Parku Narodowego
5. Pan Marcin Leśniakiewicz – historyk, regionalista, przewodnik beskidzki
6. Pan Kazimierz Surzyn – nauczyciel, historyk, regionalista
7. Pani Renata Griglova-Pavcova - Dyrektor ZS w Zubrohlavie (przedstawiciel ze strony słowackiej) 
W tzw. „ścisłym finale” wzięło udział 11 uczniów (9 z polskich gmin, 2 ze Słowacji), którzy uzyskali najwięk-

szą ilość punktów. Uczniowie odpowiadali na 5 pytań ułożonych w zestawy tematyczne – ścisłe oraz humani-
styczne.

Finaliści w kolejności zajętych miejsc:
I miejsce – Karol Zasadziński z gminy Zawoja
II miejsce – Bogumiła Nieciąg z gminy Budzów
III miejsce – Bartłomiej Łaciak z gminy Stryszawa
IV miejsce – Jolanta Nieckula z gminy Budzów
V miejsce – Aleksandra Wojtyłko z gminy Stryszawa
VI miejsce – Dominik Salabura z miasta Sucha Beskidzka
VII miejsce – Kristian Grobarcik z Sihelnego (Słowacja)
VIII miejsce – Adam Trawiński z gminy Zawoja 
IX miejsce – Klaudiusz Chowaniak z gminy Zawoja
X miejsce– Karolina Nosal z gminy Zembrzyce
XI miejsce – Zofia Glovatakova z Oravskiej Polhory (Słowacja).
W przerwach pomiędzy częścią pisemną, a ustną zebrani mieli okazję obejrzeć program artystyczny przy-

gotowany przez uczniów makowskiej szkoły, pod kierunkiem Pani Ewy Ruszkowicz oraz uzdolnionej młodzieży 
kształcącej się w Domu Kultury pod okiem Pana Aleksandra Nowaka. Obejrzeli także film „Z przewodnikiem po 
Makowie Podhalańskim”, w którym Pan Jan Malaga oprowadza widzów po najciekawszych miejscach miasta.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Suchej Be-
skidzkiej, Babiogórski Park Narodowy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, Muzeum Miej-
skie Suchej Beskidzkiej oraz Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich.

Wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie zorganizowało wycieczkę dla finalistów konkursu. Wzięło w niej 
udział 27 uczniów i 3 opiekunów z Polski oraz 11 uczniów i 2 opiekunów ze Słowacji. Uczestnicy zwiedzili 
Góry Świętokrzyskie i okolice. Kierownikiem wycieczki był Pan Marcin Leśniakiewicz właściciel firmy EMELTUR 
Usługi Przewodnickie i Turystyczne z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. W pierwszym dniu młodzież zwiedziła Ję-
drzejów, a w nim Muzeum im. Przypkowskich – specjalizujące się głównie w prezentacji zegarów słonecznych 
i przyrządów astronomicznych, Opactwo Cystersów w Kielcach, Kadzielnię, Pałac Biskupi oraz ogród pałacowy 
i Katedrę, a także Stare Miasto. W drugim dniu finaliści zwiedzili Jaskinię Raj, ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeź-
dzie, Świętokrzyski Park Narodowy, kościół i wieżę w Św. Krzyżu oraz ruiny Huty Szkła w Samsonowie. 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich składa serdeczne podziękowanie gospodarzowi finału Panu 
Pawłowi Sali Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego oraz Pani Marii Czarniak Sekretarzowi Gminy, a także Panu 
Arturowi Piórkowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół oraz jego współpracownikom i uczniom szkoły zaangażo-
wanym w to przedsięwzięcie za wzorową organizację konkursu i miłą atmosferę. Dziękujemy członkom komi-
sji konkursowej za sprawne przeprowadzenie finału, Panu Zbigniewowi Kowalskiemu za koordynację wszyst-
kich etapów konkursu i prowadzenie finału ścisłego, nauczycielom szkół gimnazjalnych, którzy przygotowali 
uczniów, fundatorom nagród dla laureatów ścisłego finału. Dziękuje Panu Andrzejowi Pająkowi Senatorowi RP, 
starostom ze słowackich gmin Bobrov, Rabca i Sihelne, włodarzom gmin i delegatom, którzy zaszczycili finał 
swoją obecnością. Dziękujemy także Panu Jackowi Krupie, Marszałkowi Województwa Małopolskiegoza list 
skierowany do uczestników konkursu i organizatorów, zawierający gratulacje dla laureatów i słowa uznania dla 
pomysłodawców oraz realizatorów tego przedsięwzięcia oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego 
przebiegu wszystkich etapów konkursu. Dziękujemy także Panu Marcinowi Leśniakiewiczowi i opiekunom mło-
dzieży biorącej udział w wycieczce.

XXI Złaz Samorządowców
Tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia (26 sierpnia), samorządowcy gmin należących do Stowarzyszenia Gmin 
Babiogórskich, pracownicy Starostwa Powiatowego z Suchej Beskidzkiej oraz sympatycy SGB spotkali się na 
górze Starowidz w gminie Zembrzyce. Organizatorzy zaproponowali siedem tras złazowych, którymi wędrowali 
uczestnicy od wczesnych godzin rannych: z Budzowa, Palczy, Stryszowa, Skawinek, Krzeszowa, Suchej Beskidz-
kiej i Makowa Podhalańskiego. Na górze Starowidz została odprawiona uroczysta msza św. w intencji obecnych 
na złazie oraz wszystkich mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i Združenia Ba-
bia hora, której przewodniczył ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski – duszpasterz turystów. Składka zebrana pod-
czas mszy św. w kwocie 2476,44 zł została przekazana ks. Władysławowi Biszko – Dyrektorowi Domu Pielgrzy-
ma im. Błogosławionego Jakuba Strzemię we Lwowie – Brzuchowicach, który przybył na złaz, aby podziękować 
za przekazane środki w latach poprzednich, zebrane w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie akcji „Żywy 
Krzyż”. Po mszy św. gospodarz tegorocznego złazu Pan Łukasz Palarski wraz ze Starszym Gazdą Panem Markiem 
Listwanem zaprosili uczestników na wspólne spotkanie na boisku sportowym LKS Garbarz w Zembrzycach, gdzie 
każdy mógł się posilić i odpocząć. Schodzące z góry Starowidz grupy złazowe witała na boisku Orkiestra Dęta 
„RYTM” z Zembrzyc. Po przedstawieniu wszystkich grup złazowych Pan Łukasz Palarski odczytał list od Pana 
Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego. W liście znalazły się podziękowania dla wszystkich osób 
i instytucji zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia. Marszałek podkreślił, że jest to wspaniała okazja 
do promowania walorów turystycznych naszego regionu oraz do integracji środowisk samorządowców. Następ-
nie Pani Halina Toma prowadząca spotkanie zaprosiła gminy do zaprezentowania się na scenie, a dzieci do zabaw 
i konkursów zorganizowanych przez Babiogórski Park Narodowy. Na zakończenie spotkania tradycyjnie wrę-
czono dyplomy dla najmłodszego i najstarszego uczestnika złazu, najbardziej rozśpiewanej grupy, najliczniejszej 
grupy złazowej, najliczniejszej rodziny oraz osobie, która uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych złazach. 
Najstarszymi uczestnikami Złazu byli: Pan Emil Lach z Koszarawy, Pani Janina Bernacka z Lanckorony, Pan Stefan 
Mrowiec z Budzowa oraz Pan Czesław Brzeski z Zembrzyc, najliczniejszą rodziną – rodzina Pieronkiewiczów 
z Budzowa, Zadorów z Zembrzyc, Lachówz Koszarawy i Kozikówz Lanckorony. Najliczniejsze grupyzłazowiczów 
przybyły z gmin: Budzów, Lanckorona, Stryszawa. Za udział we wszystkich złazach dyplom otrzymał tradycyjnie 
już Pan Jan Łaciak z gminy Stryszawa. Natomiast najmłodszymi uczestnikami złazu byli: 2,5-miesięczny Paweł 
Ibisz z Koszarawy,Wojciech Dudek z Bystrej-Sidziny (5 miesięcy), Gabriel Nitecki z Budzowa (7 miesięcy) i Tomasz 
Staszel z Budzowa (2 lata). Na metę tegorocznego złazu przybyło około 950 osób.

Organizatorzy serdecznie dziękują za okazaną pomoc:
ks. prof. dr hab. Maciejowi Ostrowskiemu Kierownikowi Katedry Pastoralnej Uniwersytetu Jana Pawła II 

w Krakowie, ks. mgr Janowi Kapuście Proboszczowi Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Zembrzycach, ks. Wła-
dysławowi Biszko Dyrektorowi Domu Pielgrzyma we Lwowie Brzuchowicach, ks. mgr Andrzejowi Lichosytowi 
Kanclerzowi Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, ks. Markowi Śladeckiemu wikariuszowi Parafii pw. Św. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie – Mistrzejowicach, Siostrom Służebniczkom z Parafii pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Zembrzycach, Panu dr Tomaszowi Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego 
i jego współpracownikom,
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Panu Tadeuszowi Kosmanowi Nadleśniczemu Nadleśnictwa Sucha, Panu Tomaszowi Lipce Kierownikowi 
Babiogórskiej Sekcji Operacyjnej Grupy Beskidzkiej GOPR i jego kolegom, Orkiestrze Dętej RYTM z Zem-
brzyc, Pani Halinie Toma prowadzącej spotkanie, Strażakom z Jednostki OSP Zembrzyce oraz wszystkim tym, 
bez których zorganizowanie tego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe. Szczególne podziękowanie Zarząd Sto-
warzyszenia Gmin Babiogórskich składa Panu Łukaszowi Palarskiemu gospodarzowi złazu i Paniom z Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach: Danucie Suwadzie i Marii Kusz za wzorową organizację i wspaniałą 
atmosferę. 

Laury Babiogórskie
16 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie wspólnie z Gminą Jabłonka zorganizowało uroczyste wręczenie „Laurów 
Babiogórskich”. Poprzedziło je Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W bieżącym roku Laur Babiogórski 
stopnia podstawowego otrzymali:

1) Stowarzyszenie Bractwo Zbójników spod Babiej Góry (gmina Zembrzyce) 
- za podtrzymywanie i pielęgnowanie rodzimej kultury, tradycji i folkloru oraz podejmowanie cennych 

inicjatyw integrujących mieszkańców Podbabiogórza.
2) Pan Stanisław Bednarz (miasto Jordanów) 

- za kształtowanie historycznej świadomości mieszkańców Jordanowa oraz propagowanie idei naszej ma-
łej ojczyzny.

3) Pani Dorota Polan (Gmina Mucharz)
- za popularyzację twórczości lokalnych pisarzy i artystów,
- za działania na rzecz rozwoju turystyki babiogórskiej, 
- za wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i harcerskiej odpowiedzialności.

4) Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki” (Gmina Budzów)
- za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultywowania i promowania folkloru oraz tradycji regionu.

5)  Pani Danuta Paplaczyk (Gmina Lipnica Wielka)
- za długoletnią i pełną poświęcenia pracę na rzecz Gminy Lipnica Wielka w dziedzinie samorządowej,

6) Pan Ferdynand Kucek (Gmina Lipnica Wielka)
- za zaangażowanie, ofiarność i wkład w rozwój Wielkolipnickiej Gminy.

7) Pan Augustyn Słaby (Gmina Lipnica Wielka)
- za zaangażowanie, ofiarność i wkład w rozwój Wielkolipnickiej Gminy.

 Laur Babiogórski stopnia szczególnego otrzymali:
1) Pan Marian Bucała (Miasto Sucha Beskidzka)

- za osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, w szczególności pro-
pagowania, utrwalania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego miasta Sucha Beskidzka i regionu.

2) Pan Robert Kadela (Gmina Mucharz) 
 - za wybitne osiągnięcia w zakresie promowania, utrwalania i popularyzowania dziedzictwa kulturowego 

i walorów przyrodniczo-rekreacyjnych regionu,
- za wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i harcerskiej odpowiedzialności.

Laur stopnia szczególnego został przyznany także Ojcu Tomaszowi Michalskiemu Kapelanowi Stowarzy-
szenia Gmin Babiogórskich (Gmina Zawoja)

- za długoletnią opiekę duszpasterską, dobroć, serdeczność i życzliwość,
- za pomnażanie wiary i nadziei oraz duchowe wsparcie członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Jed-

nak ze względu na nieobecność o. Tomasza na uroczystości wyróżnienie zostanie wręczone w terminie 
późniejszym1.

Podczas uroczystości wręczone zostały także podziękowania dla gmin, które organizowały na swoim tere-
nie cykliczne przedsięwzięcia i tak:

- Gminie Stryszawa za zorganizowanie w grudniu 2016 roku uroczystego wręczenia Laurów Babiogórskich,
- Gminie Maków Podhalański za przeprowadzenie finału XXI Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2017”,
- Gminie Zembrzyce za zorganizowanie XXII Międzynarodowego Złazu Samorządowców.

Zarząd Stowarzyszenie podziękował także: 
- Panu dr Tomaszowi Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego za bardzo dobra współ-

pracę i pomoc przy realizacji zadań wydawniczych Stowarzyszenia, a szczególnie za profesjonalne opraco-
wanie tekstu do kalendarza na 2018 rok, o tematyce „Babiogórskie ssaki”,

1 Tuż przed oddaniem niniejszego tomu Rocznika do druku dotarła do nas smutna wiadomość o nagłej śmierci Ojca 
Tomasza Michalskiego.

- Pani Katarzynie Fujak za bardzo dobrą współpracę przy realizacji zadań wydawniczych Stowarzyszenia, 
a szczególnie za profesjonalny dobór tekstów do Rocznika Babiogórskiego Tom 18, podkreślających po-
pularno-naukowy charakter publikacji oraz niezwykłe bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego 
regionu,

- Panu Maciejowi Mażulowi za okazaną pomoc i bardzo dobrą współpracę przy realizacji zadań wydawni-
czych Stowarzyszenia, a szczególnie kalendarza na 2018 rok o tematyce „Babiogórskie ssaki”. 

Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do zorga-
nizowania tej uroczystości. Dziękuje za modlitwę i życzenia ks. Rafałowi Kuchniakowi wikariuszowi Parafii pw. 
Przemienienia Pańskiego w Jabłonce, Panu Robertowi Kowalczykowi Dyrektorowi Orawskiego Centrum Kultury 
za ogromną pomoc przy organizacji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz uroczystości wręczenia 
Laurów Babiogórskich. Szczególne podziękowania kieruje do Pana Antoniego Karlaka Wójta Gminy Jabłonka za 
zaproszenie na Orawę, gościnność i stworzenie wspaniałej atmosfery.

Działalność wydawnicza

Kalendarz SGB na 2018 rok 
„Babiogórskie ssaki”
Kalendarz SGB na rok 2018 wydany został wspólnie z Babiogórskim Parkiem 
Narodowym w nakładzie 1200 egzemplarzy. Jest kontynuacją cyklu przyrod-
niczego, który rozpoczęto kilka lat temu. Kalendarz ukazuje bogactwo i różno-
rodność fauny BgPN i okolicznych lasów oraz sposób ich kategoryzacji i  roz-
różniania.

Redaktorem kalendarza był Pan Maciej Mażul Przewodnik Babiogór-
skiego Parku Narodowego, opracowanie graficzne przygotowała Firma HO-
MAGO Studio Graficzne Maciej Hojda Maków Podhalański, a barwne zdjęcia 
uzupełniające kolejne karty kalendarza to dzieło fotografów – zarówno pro-
fesjonalistów, jak i amatorów, ale przede wszystkim miłośników babiogórskiej 
przyrody. Tekst opracował Pan dr Tomasz Pasierbek – dyrektor Babiogórskie-
go Parku Narodowego. Pierwsza część publikacji zawiera kilkadziesiąt niepo-
wtarzalnych fotografii, na których widnieją te najbardziej znane, jak również 
mniej popularne gatunki zwierząt, uzupełnione krótkimi opisami. Dodatkowo 

w kalendarzu pod każdą datą znajdują się informacje dotyczące wschodu i zachodu słońca, imiona solenizantów, 
znaki zodiaku oraz nazwy świąt kościelnych, państwowych i międzynarodowych.

Część druga składa się w całości z opracowań o charakterze popularno-naukowym, napisanych barwnym 
i przystępnym językiem. 

Trzecią część tworzy rokrocznie rozbudowywany i aktualizowany Teleinformator babiogórski. 
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do po-

wstania kolejnej pozycji książkowej obrazującej bogactwo otaczającej nas przyrody. Szczególnie dziękuje Panu 
dr Tomaszowi Pasierbkowi dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego, który pomimo swoich licznych obo-
wiązków zawodowych podjął się opracowania tego tematu i przedstawił go w sposób bardzo ciekawy, podkre-
ślając najważniejsze cechy charakteryzujące zwierzęta z gromady ssaków, a szczególnie te zamieszkujące nasze 
tereny. Nie wydalibyśmy kalendarza, gdyby nie piękne, kolorowe zdjęcia (jest ich 92), otrzymane od osób, które 
uchwyciły najciekawsze momenty z życia zwierząt i najpiękniejsze babiogórskie krajobrazy – bardzo dziękuje: 
Pani Renacie Burdyl, Pani Barbarze Kuligowskiej (Pregler), Pani Katarzynie Radwan, Pani Barbarze Woźniak, Pani 
Aleksandrze Ziarkiewicz, Panu Bogusławowi Dobiszowi, Panu Grzegorzowi Kłysowi, Panu Januszowi Kociołko-
wi, Panu Jackowi Kubiena, Panu Grzegorzowi Leśniewskiemu, Panu Stanisławowi Szafrańcowi, Panu Marcinowi 
Trybale, Panu Tomaszowi Urbańcowi, Panu Mariuszowi Wiechowi, Panu Wojciechowi Wilczyńskiemu, a Panu 
Piotrowi Krzywdzie za udostępnienie wiersza śp. Urszuli Janickiej Krzywdy. Kalendarz złożył w całość i graficz-
nie opracował Pan Maciej Hojda, z którym współpracę Zarząd bardzo sobie ceni. Szczególne podziękowanie 
kieruje także do Pana Macieja Mażula Redaktora kalendarza.
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Rocznik Babiogórski
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich wspólnie z Babiogórskim Parkiem Naro-
dowym wydało kolejny Rocznik Babiogórski – Tom 18, w nakładzie 700 eg-
zemplarzy. 

Pierwszą jego część stanowią rozprawy i artykuły: 
1. Upowszechnianie nauki. Przykład stałej ekspozycji archeologicznej 

w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej - autor Maciej Wawrzczak.
2. Fortyfikacje polowe południowego odcinka pozycji b1 – historia budowy, 

ślady oraz propozycja zagospodarowania turystycznego – autorzy: Piotr 
Sadowski, Witold Jucha, Paweł Franczak, Tomasz Urbaniec.

3. Dawna eksploatacja torfu na orawskich torfowiskach – autor Krzysztof 
Miraj.

4. Rozwój i formowanie żwirowych łach korytowych: Potok Jałowiecki 
u podnóża Babiej Góry, Karpaty – autor Artur Radecki-Pawlik.

5. O niektórych charakterystykach pokrywy śnieżnej w powiecie suskim 
w pierwszych latach XXI wieku – autor Paweł Franczak.
W drugiej części zaprezentowano: Klin – wieś wchodzącą w skład Združenia Babia hora – autor Piotr 

Krzywda oraz gminę Bystra-Sidzina – autorzy: Maria Galicka, Stanisław Jaromin, Jan Motor, Anna Nieużytek, 
Zbigniew Podsadecki, Józef Śliwiński. 

Wzorem lat ubiegłych w publikacji zamieszczone zostały materiały Babiogórskiego Parku Narodowego: 
1. Turystyka w Babiogórskim Parku Narodowym – autor Anna Arcikiewicz.
2. 40 lat Rezerwatu Biosfery Babiej Góry – i co dalej – autor Tomasz Lamorski.
3. Gliniarz i bryzgun – owady błonkoskrzydłe w Babiogórskim Parku Narodowym - autor Stanisław Szafra-

niec.
Zwyczajowo opublikowane zostały sprawozdania z działalności Babiogórskiego Parku Narodowego oraz 

Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za rok 2016. Rozdziały: Komunikaty i Wydarzenia Kulturalne oraz nowości 
wydawnicze - poświęcone zostały ważnym wydarzeniom, jubileuszom oraz różnym formom działalności spo-
łecznej, kulturalnej i wydawniczej gmin należących do Stowarzyszenia.

W arkuszu literackim zaprezentowano wiersze Pani Ireny Stopy z Jordanowa. Pani Irena Stopa w 2016 roku 
została wyróżniona przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich Laurem Babiogórskim za prace na rzecz promo-
wania gwary i kultywowania dawnych tradycji.

Są także wspomnienia nieobecnych – osób, które odeszły od nas w 2016 roku: śp. Andrzeja Janowiaka, 
śp. Heleny Korzonkiewicz, śp. Mariana Kruczka, śp. Stanisława Smyraka (inicjatora utworzenia Stowarzyszenia 
Gmin Babiogórskich) i śp. ks. Andrzeja Walczaka.

Tom kończą noty biograficzne autorów. 
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje Pani Redaktor Katarzynie Fujak za pod-

jęcie się tak trudnej i odpowiedzialnej funkcji, dziękuje autorom, a także Pani Ewelinie Rolce za korektę tekstu 
(także kalendarza na 2018 rok) oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego tomu. 

Wszystkie wydawnictwa Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich cieszą się dużym zainteresowaniem. W roku 
2017 wysyłano je między innymi do: Radomia, Rudy Śląskiej, Rybnika, Mosiny, Warszawy, Wrocławia, Bydgosz-
czy, Andrychowa, Gniezna.

Sprzedaż naszych książek prowadziła na podstawie umowy: firma Dorota Marek Centrum Usług Tury-
stycznych MOUNT TRIP z Zawoi, a obecnie Agata Krywko MOUNT ART z Zawoi oraz Sklep Podróżnika Kraków 
i Antykwariat Górski Kielce. 

Sprzedaż wydawnictw Stowarzyszenia prowadziliśmy podczas Dożynek Powiatowych w Łętowni, w pierw-
szym dniu 33. Babiogórskiej Jesieni (sympozjum Naukowe PRO MEMORIA URSZULI JANICKIEJ–KRZYWDY) 
oraz w trakcie XXII Złazu Samorządowców.

Pozostałe działania

Na prośby dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej z dnia 24 stycznia i 27 marca 2017 roku 
przekazano następujące wydawnictwa Stowarzyszenia na nagrody dla uczniów dwóch konkursów: Rocznik Ba-
biogórski Tom 17 – 6 egzemplarzy, „Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Ba-
biogórskich” 4 egzemplarze oraz 3 egzemplarze „Druga wojna światowa pod Babią Górą. Księga strat” (oprawa 
miękka). 

Na prośbę Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w sprawie finansowego lub rzeczowego wsparcia orga-
nizacji 19. edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka” ufundowano nagrodę 
dla zwycięzcy lotnej premii, którą wręczył Starszy Gazda Pan Marek Listwan podczas wyścigu, który odbył się 
12 sierpnia 2017 roku. 

Publikacja „Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich” zajęła 
III miejsce w kategorii „Przewodniki” w 2. Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze wydawnictwa o górach” 
zorganizowanym  przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, Targi w Krakowie Sp. z o.o. oraz 
Wydawnictwo Karpaty – Andrzej Łączyński. Celem konkursu jest promowanie wydawnictw o górach polskich 
i świata oraz tematyce z górami związanej, które zostały wydane w następujących kategoriach:

I. Albumy (wydane w dowolnym języku)
II. Przewodniki (wydane w dowolnym języku)
III. Monografie, wydawnictwa popularno -naukowe oraz inne (wydane w języku polskim)
IV. Proza literacka o tematyce górskiej (wydana w języku polskim)
V. Mapy (wydane w dowolnym języku)
VI. Atlasy (wydane w języku polskim), 
a ukazały się z wydrukowaną datą wydania w latach 2015-2017. 
W tej edycji konkursu brało udział 39 wydawców, w tym 25 polskich oraz 14 zagranicznych (Anglia, Au-

stria, Bułgaria, Czechy, Grecja, Słowacja i Ukraina). Zgłoszono 124 tytuły, w tym 82 polskie i 42 zagraniczne. 
W kategorii Przewodniki I miejsce przypadło Wydawnictwu Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane Prze-
wodnik Przyrodniczy po Tatrach Polskich, II miejsce jury przyznało Wydawnictwu COMPASS, Kraków Bieszczady 
na rowerze. Nie tylko dla profesjonalistów, III miejsce przepadło naszej publikacji. Uroczyste wręczenie statuetek 
i dyplomów odbyło się 26 października 2017 roku w pierwszy dzień 21. Międzynarodowych Targów Książki 
w Krakowie. Zajecie III miejsca w tak prestiżowym konkursie jest niewątpliwie wyrazem uznania i docenieniem 
wysiłku włożonego przez autora tekstu Pana Marcina Leśniakiewicza i Pana Macieja Hojdę (opracowanie gra-
ficzne) w wydanie tak obszernego i dokładnego przewodnika po obszarze 14 gmin należących do Stowarzy-
szenia Gmin Babiogórskich. Przewodnik został już raz wyróżniony w 2015 roku (w roku jego wydania) na XXIV 
Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. 

22 maja 2017 roku Stowarzyszenie złożyło ofertę (Mały Grant) do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego na realizację zadania publicznego XXII Babiogórski Złaz Samorządowców. Wniosek został 
rozpatrzony, jednak nie otrzymał dofinansowania, o czym Stowarzyszenie zostało poinformowane pismem De-
partamentu Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 

W 100. rocznicę śmierci dra Hugo Zapałowicza, w ramach obchodów Roku Babiej Góry 2017, w dniu 19 li-
stopada odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy na Domu Strażaka w Zawoi Przysłop. Uroczysto-
ści towarzyszyła prelekcja prof. dra hab. Janusza Zdebskiego pt. „Hugo Zapałowicz - jego życie oraz działalność 
w rejonie babiogórskim”. Organizatorami imprezy była Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK 
przy współpracy z sołtysem Zawoi Przysłop i Ochotniczą Strażą Pożarną Zawoja Przysłop. Organizatorzy tej 
uroczystości zaprosili Pana Marka Listwana Starszego Gazdę Stowarzyszenia, który wraz z Przewodniczącym 
KTG ZG PTTK – Jerzym W. Gajewskim, Zastępcą Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego – Konradem 
Gonciarczykiem, Prezesem Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej – Wojciechem Żakiem, Prezesem Oddziału 
PTTK w Żywcu – Jakubem Nowakiem, Prezesem OSP Zawoja Przysłop – Janem Żurkiem oraz Kierownikiem 
Sekcji Suskiej Grupy Beskidzkiej GOPR – Tomaszem Lipką dokonali odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci 
Hugo Zapałowicza.

20 listopada 2017 roku została przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział 
w Bielsku-Białej kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kontrole 
przeprowadziła Pani Barbara Bal. W dniu 11 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie otrzymało protokół kontro-
li, który stwierdza, że ewidencja prowadzona jest prawidłowo, a dokumentacja jest właściwie klasyfikowana 
i kwalifikowana. Dzięki uprzejmości Pana Stanisława Lichosyta Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka dokumenty 
archiwalne są przechowywane w Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej. 

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.
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1. Teren Parku 
Prace geodezyjne dotyczące weryfikacji działek ewidencyjnych we wsi Zawoja wykonane w 2015 roku zo-

stały zakwestionowane przez Park w październiku 2017 roku. Przebieg granicy został poprawiony przy 2 dział-
kach ewidencyjnych, natomiast na pozostałych odcinkach zewnętrzne granice działek ewidencyjnych Parku na 
terenie Gminy Zawoja nadal pozostają do wyjaśnienia.

Mimo przeprowadzonych postępowań i podpisaniu dwóch protokołów rokowań w sprawie wykupu na 
Stonowie nieruchomości o powierzchni 0,0253 ha i 0,4078 ha Park nie zawarł umowy nabycia nieruchomości.

2. Projekt Planu Ochrony BgPN
W styczniu z Ministerstwa Środowiska wpłynął do Parku pierwszy zestaw uwag do projektu planu ochrony 

BgPN, po ich rozpatrzeniu Park odesłał skorygowany projekt. W grudniu wpłynął drugi zestaw uwag do projek-
tu. Poprawiany projekt został przesłany do Ministerstwa Środowiska już w 2018 roku.

3. Rezerwat Biosfery Babia Góra
W Roczniku Babiogórskim (tom 18, rok 2017) zostało publikowany artykuł pt. ,,40 lat Rezerwatu Biosfery 

– i co dalej?” ,który stanowił swoiste podsumowanie dotychczasowego funkcjonowania rezerwatu, dokonanych 
zmian, a także perspektyw i nowych kierunków działań. 

4. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb
W 2017 roku dokonano kontroli południowych i północnych stoków Babiej Góry  ze szczególnym uwzględ-

nieniem okolic ruin schroniska Beskiden Verein w celu rejestracji miejsc, gdzie śnieg zalega najdłużej. Pierwszej 
kontroli dokonano 2 czerwca, stwierdzając liczne płaty zalegającego śniegu na obu zboczach Babiej Góry. Nato-
miast 5 lipca zarejestrowano już tylko dwa niewielkie płaty śniegu o wymiarach: 1,2 m x 0,7 m oraz 0,5 m x 0,3 m 
i grubości do 10 cm w rejonie ruin schroniska Beskiden Verein.

Zarejestrowano również zejście lawiny śnieżnej w dniu 17 lutego w rejonie Górnego Płaju. Lawina o wy-
miarach 60 m długości i 6-10 m szerokości w czole przecięła szlak niebieski na wysokości ok. 1115 m n.p.m. 
w oddziale 20a i 8a.

Działalność Babiogórskiego 
Parku Narodowego w 2017 roku
Činnost’ Babohorského národného parku v roku 2017

The activity of the Babia Góra National Park in 2017
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5. Ekosystemy leśne

5.1. Cięcia
W ramach cięć interwencyjnych usunięto 16101,82 m3 drewna. Były to wiatrowały, wiatrołomy, drzewa 

opanowane przez owady i patogeny grzybowe. Cięcia wykonano tylko na terenach objętych ochroną czynną 
i krajobrazową. 

Tabela 1. Masa usuniętego drewna w ramach cięć sanitarnych.

Posusz [m3] Złomy i wywroty [m3]
zasiedlony opuszczony niezasiedlony zasiedlone opuszczone niezasiedlone
13420,86 354,86 13,28 291,38 0 2021,44

13789,00 2312,82

Tabela 2. Udział poszczególnych gatunków drzew w pozyskanej masie  
(łącznie grubizna i drobnica – trzebieże, cięcia przygodne, mineralizacja).

Gatunek Sw Jd Md Bk Js Razem
m3 15950,41 71,29 2,33 107,8 2,24 16134,07
% 98,86 0,44 0,01 0,67 0,01 100

 
Pozyskano 32,25 m3 drobnicy, z czego 28,48 m3 to drewno iglaste, a 3,77 m3 drewno liściaste.
W drodze samowyrobu ośmiu wykonawców pozyskało łącznie 192,66 m3 grubizny (W0, S4) i 10,84 m3 drob-

nicy (M2). Drewno wyrabiane w drodze samowyrobu pozyskiwano w miejscach wskazanych przez leśniczego. 
Z prawa poboru drewna opałowego skorzystały dwie osoby pozyskując 2,08 m3 drewna (S4) i 1,85 m3 drewna (M2).

W ramach realizacji zadań zaewidencjonowano również 3893,39 m3 obumarłych drzew stojących i leżą-
cych (powalonych w sposób naturalny – wiatrowały, wiatrołomy), które pozostawiono do mineralizacji.   

Tabela 3. Masa drzew stojących i leżących pozostawionych do mineralizacji – powalonych w sposób naturalny.

Posusz [m3] Złomy i wywroty [m3]
zasiedlony opuszczony niezasiedlony zasiedlone opuszczone niezasiedlone

190,31 2520,32 481,32 23,41 530,83 147,20
3191,95 701,44

Tabela 4. Udział masy obumarłych drzew stojących i leżących 
(powalonych w sposób naturalny – wiatrowały, wiatrołomy), które pozostawiono do mineralizacji.

Gatunek Sw Jd Md So Bk Js Ol Jw. Iwa Razem
m3 3741,38 50,9 0,43 0,96 84,35 2,05 8,88 3,48 0,96 3893,39
% 96,10 1,31 0,01 0,02 2,17 0,05 0,23 0,09 0,02 100

5.2. Hodowla lasu
W szkółce „Fickówka” oraz w Obwodzie Ochronnym Sokolica wysiano 5 kg wcześniej stratyfikowanych 

i zaprawionych nasion jodły. Nasiona zostały przygotowane do wysiewu przez Karpacki Bank Genów w Nadle-
śnictwie Wisła.  

Odnowiono 0,30 ha luk i przerzedzeń, sadząc 1,80 tys. sztuk 5–letniej jodły i buka z odkrytym systemem 
korzeniowym. Sadzonki pochodziły ze szkółki „Fickówka” oraz z odnowień naturalnych w Obwodzie Ochron-
nym Sokolica. 

Tabela 5. Zestawienie odnowień w 2017 roku.

Lokalizacja
Gatunek Ilość sadzonek [tys. szt.] Powierzchnia [ha]

Obwód Ochronny Oddział
Cyl oddz. 76d Jodła 0,72 0,12
Sokolica oddz. 29a, 32b, 40a Buk 1,08 0,18
Razem 1,80 0,30

5.3. Ochrona lasu
W ramach próbnego poszukiwania owadów w ściółce i glebie, przeprowadzono poszukiwania larw zasnuj 

na 21 jednostkach kontrolnych. Po przeanalizowaniu wyników nie stwierdzono zagrożenia.
W Obwodzie Ochronnym Sokolica, w pułapkach feromonowych stwierdzono również larwy owadów na-

leżących do rodziny koziułkowatych (Tipulidae) oraz bardzo licznie (ponad 300 osobników) larwy owadów z ro-
dziny leniowatych (Bibionidae).

Wyłożono również 10 sztuk pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha). Łącznie 
odłowiono 1109 osobników samców, co w przeliczeniu na jedną pułapkę daje 110,9 osobników. Najwięcej 
owadów w jednej pułapce odłowiono w Obwodzie Ochronnym Cyl, w oddziale 69c - 188 osobników.

Wyłożono także pułapki feromonowe na kornika drukarza (Ips typographus) i rytownika pospolitego (Pity-
ogenes chalcographus). Łącznie wyłożono 236 sztuk pułapek feromonowych na korniki. Poniższe tabele przed-
stawiają ilość odłowionych chrząszczy. 

Tabela 6. Odłowione chrząszcze.

Gatunek Łączna ilość odłowionych korników [szt.] Ilość w przeliczeniu na 1 pułapkę [szt.]
kornik drukarz 3023587 16705
rytownik pospolity 2760519 50191

Tabela 7. Odłowione chrząszcze w rozbiciu na tereny objęte ochroną czynną i ścisłą.

Gatunek
Łączna ilość odłowionych korników [szt.] Ilość w przeliczeniu na 1 pułapkę [szt.]
Teren objęty 
ochroną czynną

Teren objęty 
ochroną ścisłą

Teren objęty 
ochroną czynną

Teren objęty 
ochroną ścisłą

kornik drukarz 2847593 175994 16850 14666
rytownik pospolity 2119915 640604 49300 53384

W stosunku do roku 2016 stwierdzono spadek o 61% uszkodzeń spowodowanych przez jeleniowate 
w uprawach i odnowieniach naturalnych. Powierzchnię uszkodzeń oszacowano na 20,96 ha. 

6. Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych
W ramach ochrony ekosystemów nieleśnych kontynuowano prace przywrócenia polany Dejakowe Szcza-

winy (oddz. 11Aa-d) do stanu półnaturalnych hal reglowych, poprzez wielokrotne ręczne koszenie, wynosze-
nie biomasy poza teren hali, przynoszenie i układanie nowej darni pozyskanej z wielogatunkowych zbiorowisk 
z  oddziału 72h (okolice Zawoi Markowej). Płaty darni zostały wkopane w różnych częściach polany. Wszystkie 
działania wykonywane na polanie Dajakowe Szczawiny były nadzorowane przez dr. hab. Jana Zarzyckiego, prof. 
UR w Krakowie. 

Zgodnie z wieloletnią umową prowadzono wypas owiec w ekosystemach nieleśnych w Obwodzie Ochron-
nym Orawa, na powierzchni 9,29 ha.
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Polany Morgi (1b, c), Rybna (53d) Tajch (43b), Markowe Rówienki i Markowa (72d, h), Stonów (57c, f) zosta-
ły w lipcu i sierpniu wykoszone ręcznie oraz mechanicznie. 

7. Ochrona gatunków chronionych roślin i zwierząt
W styczniu wspólnie z CHKO Horna Orava przeprowadzono akcję liczenia ptaków zimujących na ciekach 

wodnych Orawy. Zaobserwowano cztery gatunki ptaków: pluszcz, zimorodek, krzyżówka oraz czapla siwa. 
Stwierdzono w sumie około 319 osobników.   

Również w styczniu przeprowadzono tropienie zwierzyny na stałych trasach (10 tras). 
Podczas tropienia stwierdzono świeże tropy następujących zwierząt: jelenie – 32, sarny –8, lisy – 10, zające 

– 4, kuny – 3, dziki – 25, ryś – 1, wilk- 4 i głuszec – 1 osobnik.
Na przełomie lutego i marca wykonano na terenie Parku kontrolę potencjalnych zimowych schronień nie-

toperzy. W wyniku przeglądu stwierdzono występowanie na polanie Norczak dwóch osobników oraz na Orawie, 
w schronie turystycznym również dwa osobniki. 

W marcu w ramach współpracy polsko-słowackiej oraz przy udziale nadleśnictw Sucha i Nowy Targ prze-
prowadzono wspólną inwentaryzację dużych drapieżników. Łącznie po polskiej stronie obstawiono 10 tras. 
Podczas tropienia odnotowano również świeże ślady bytowania rysi i wilków.

W kwietniu pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego przeprowadzili inwentaryzację głuszca na to-
kowiskach. Podczas inwentaryzacji stwierdzono tylko jednego tokującego koguta (toki na świerku w godzinach 
rannych). W rejonie obserwacji zamontowano fotopułapki. W dniu montażu fotopułapek na śniegu stwierdzono 
liczne tropy głuszców oraz ślady kreśleń świadczące o tokowisku. Po dwóch miesiącach monitorowania tego 
terenu za pomocą fotopułapek udało się nagrać jednego tokującego koguta przechodzącego po kłodzie. 

W maju skontrolowano leśnictwo Cyl pod kątem występowania sów. Stwierdzono lęg puszczyków 
uralskich, (3 młode osobniki + 2 dorosłe) oraz zaobserwowano dziuple sóweczki (4 młode i 2 dorosłe).

W czerwcu przeprowadzono inwentaryzację derkacza poprzez nocne nasłuchy na terenie polan znajdu-
jących się na terenie BgPN oraz w najbliższym sąsiedztwie. Tokujące samce derkacza stwierdzono na Czatoży 
– łąka na wyciągu narciarskim „Wojtek”, na Morgach, Przywarówce i Ochlipowie. 

Od końca lipca aż do jesieni wspólnie z pracownikami CHKO Horna Orava prowadzono inwentaryzację 
wilków na terenie Parku i w jego sąsiedztwie poprzez stymulację głosową i liczenie odgłosów. W wyniku obser-
wacji stwierdzono bytowanie wspólnej polsko – słowackiej watahy.

8. Ochrona zwierzyny łownej
W 2017 roku podjęto dalsze działania mające na celu ograniczenie populacji jeleniowatych na terenie 

BgPN. Plan redukcji był zgodny z zadaniami ochronnymi. Ponadto zarejestrowano 9 upadków jeleni (zagryzione 
przez wilki) oraz dwa upadki sarny (ofiary rysia).

W sierpniu weszły w życie rekomendacje Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie nie-
zbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się epizootii afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie 
Polski. Doprowadziły one  do zmiany rocznych zadań ochronnych dla BgPN, w których wprowadzono odstrzał 
redukcyjny dzików. Plan zakładał redukcję do 30 osobników. Odstrzelono tylko 20 sztuk i stwierdzono 1 upadek 
dzika (ofiara wilków). 

W połowie października wykonano inwentaryzację zwierzyny płowej metodą pędzeń próbnych, na siedmiu 
powierzchniach zlokalizowanych w Obwodach Ochronnych Orawa, Stonów, Sokolica i Cyl. Łączna powierzchnia 
miotów wynosiła 504 ha. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono: 49 osobników, w tym: 10 samców, 21 samic, 
16 osobników młodocianych oraz dwa nieokreślone.

 
9. Działalność edukacyjna

9.1. Wystawa Stała
W 2017 roku Wystawę Stałą o tematyce przyrodniczo-etnograficznej w siedzibie dyrekcji Parku odwiedzi-

ło łącznie 10799 osób. Część z nich to osoby zamieszkujące najbliższe sąsiedztwo Parku i zwolnione z opłat za 
wstęp. 

9.2. Wystawy czasowe
W 2017 roku zorganizowano osiem wystaw czasowych. Pierwsza („W ostoi głuszca”) dedykowana najwięk-

szemu kurakowi, a także druga („Zwierzęta”) prezentowała fotografie dokumentacyjne z fotopułapek babio-
górskich. Kolejna wystawa pt. „Fascynujący świat roślin” przedstawiała zdjęcia roślin wraz z ich opisem (w tym 
także zastosowaniem). „Na czym się smaży Indonezja” to tytuł czwartej z kolei ekspozycji czasowej. Ukazywała 
ona mieszkańców Indonezji podczas pracy w pozyskiwaniu oleju palmowego. Piąta wystawa, pt. „Europejski 
tydzień lasów” stanowiła swego rodzaju wizytówkę lasów babiogórskich, bowiem prezentowała spektrum ich 
piękna zatrzymane w kadrze. Wymienione wyżej wystawy były eksponowane w Galerii Pod Cylem, w części 
Wystawy Stałej. Natomiast podczas Święta Borówki została otwarta w Orawskim Parku Etnograficznym wy-

stawa czasowa pod nazwą „W obiektywie leśnika”. Niemal już tradycyjnie w ramach współpracy zainstalowano 
w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej wystawę czasową pt. „Śladami zwierząt”. Babiogórski Park 
Narodowy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Suchej Beskidzkiej zorganizował na zamku wystawę pt. 
„Kadry kreślone piórem”, prezentującą prace fotograficzne Miłosza Kowalewskiego. 

BgPN przekazał także fotografie na wystawę pt. „Bogactwo przyrodnicze Polski”, która miała miejsce pod-
czas 41. sesji Komitetu Światowego UNESCO w Krakowie.

9.3. Spotkania edukacyjne
W roku sprawozdawczym przeprowadzono 135 spotkań edukacyjnych, w tym 43 spotkania terenowe oraz 

102 spotkania stacjonarne. Zajęcia stacjonarne odbywały się na terenie Wystawy Stałej, zaś zajęcia terenowe 
prowadzone były na ścieżkach edukacyjnych BgPN.

9.4. Warsztaty, konferencje
W kwietniu pracownicy Parku uczestniczyli w międzynarodowej konferencji „Od wiedzy do inspiracji - no-

woczesne metody edukacji w obszarach cennych przyrodniczo” organizowanej wspólnie z Tatrzańskim Parkiem 
Narodowym, Karkonoskim Parkiem Narodowym, Związkiem Pracodawców Polskich Parków Narodowych, Dy-
rektorem Generalnym Lasów Państwowych oraz Konsulatem Generalny USA w Krakowie.

W maju pracownicy Parku brali udział w szkoleniu „Kreatywność oraz twórcze rozwiązywanie problemów” 
w ramach projektu „Promocja parków narodowych jako marki”, współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Także we wrześniu w Zawoi odbyło się sympozjum naukowe „Pro me moria Urszula Janicka-Krzywda”, 
podczas którego odsłonięto pamiątkową tablicę i uroczyście nadano Babiogórskiemu Centrum Kultury imię 
Urszuli Janickiej-Krzywdy. 

We wrześniu w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi odbyła się Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa „Bezpieczeństwo XXI wieku. Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa w obliczu zmian XXI wieku”, zorga-
nizowana przez Staropolską Szkołę Wyższą, Wydział Zamiejscowy w Myślenicach, podczas której Maciej Mażul 
wygłosił referat pt.„Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa turystów na przygranicznych terenach prawnie 
chronionych na przykładzie Babiogórskiego Parku Narodowego”.

W grudniu, w Rogowie odbyła się 22. Konferencja z cyklu „Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Spo-
łeczeństwa”, pod hasłem: „Edukacja przyrodniczo-leśna dla zrównoważonego rozwoju”, podczas której referat 
wygłosiła Katarzyna Fujak.

9.5. Konkursy
W 2017 roku Babiogórski Park Narodowy włączył się do organizacji wielu konkursów, olimpiad czy quizów 

wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i wiedzy o Parku takich jak: VIII Turniej Szachowy, XI Festiwal Ekologiczny 
Eko – 2017 pod hasłem „Polacy temat – niska emisja”, IX Powiatowy Konkurs Geograficzny dla szkół ponad-
gimnazjalnych „Górskie Parki Narodowe w Polsce”, Leonardo, VII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny, Konkurs 
„Patrząc sowie w oczy”, 16 Biennale Fotograficzne „Z dala od zgiełku – Beskidy w obiektywie”, Konkurs „Naj-
lepsze wydawnictwo o górach” organizowany przez Centralny Ośrodek Kultury Górskiej PTTK w Krakowie oraz 
wydawnictwo Karpaty – wygrała monografia Babiogórskiego Parku Narodowego p.n. „Wody Babiej Góry”. 

9.6. Wydawnictwa
W roku 2017 uzupełniając oraz rozszerzając ofertę wydawniczą BgPN podjął się  realizacji następujących 

wydawnictw:
- Kalendarz 2018, Babiogórskie ssaki, nakład 1000 egz., autor – Tomasz Pasierbek, redaktor – Maciej Mażul, 

współwydanie ze Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich;
- Kalendarz BgPN 2018, planszowy, nakład 1500 egz., autor zdjęć – Michał Sośnicki, projekt – Maciej Hojda, 

koncepcja – Maciej Mażul;
- Rocznik Babiogórski, tom 18 – nakład 700 egz., redaktor Katarzyna Fujak, współwydanie ze Stowarzysze-

niem Gmin Babiogórskich;
- Kalendarzyki kieszonkowe BgPN, nakład 3000 egz., wydane przez wydawnictwo „Karpaty”, zdjęcie M. Ma-

żul;
- Ulotka, Kalendarium BgPN, nakład 1500 egz., tekst i zdjęcia Maciej Mażul;
- Plakat – 4 wzory po 1000 egz. każdy;
- Broszura  – 1000 egz.; tekst - Maciej Mażul
- Raptularz Przyrodniczy– 1000 egz.; tekst - Katarzyna Fujak
- Ulotki – 4 wzory po 1000 egz. każdy; autorzy: Katarzyna Fujak, Maciej Mażul, Grażyna Trybała, Tomasz 

Urbaniec
- Biuletyn „Parkuś” – 4 numery po 1000 egz.; redakcja - Grażyna Trybała
- Segregator ze scenariuszami p.n. „Edukacja dla przyrody pogranicza”, autorstwa Magdaleny Frączek.
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10. Turystyka – organizacja pobierania opłat
W okresie od końca marca do listopada funkcjonowały dwa Punkty Informacji Turystycznej i Przyrodniczej: 

na Przełęczy Lipnickiej (polana Krowiarki), w Zawoi Markowej przy szlaku zielonym biegnącym z Zawoi Widły do 
Markowych Szczawin, na których prowadzono sprzedaż biletów wstępu do Babiogórskiego Parku Narodowego. 
W 2017 roku sprzedano ogółem 83640 sztuk biletów, z czego na Polanie Krowiarki 65301sztuk, a w Zawoi 
Markowej 18339 sztuk. 

Tabela 8. Organizacja pobierania opłat.

Punkt Polana Krowiarki
Bilety

Zawoja Markowa
Bilety

Razem
Bilety wstępu do BgPN

Bilety ulgowe 19571 4674 24245

Bilety normalne 38066 12079 50145

Razem 57637 16753 74390

Osoby zwolnione z opłat 7664 1586 9250

Razem ilość osób 65301 18339 83640

11. Działalność naukowo-badawcza 

11.1. Badania naukowe
W 2017 roku realizowano 46 tematów badawczych z następujących dziedzin: leśnictwo, botanika, turysty-

ka, nauki o ziemi, zoologia oraz ochrona przyrody.

11.2. Działalność Rady Naukowej BPN
W 2017 roku odbyły się 3 posiedzenia Rady Naukowej BgPN i 1 wizja terenowa. Pierwsze posiedzenie 

Rady Naukowej odbyło się w dniu 11 stycznia w Krakowie. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z wy-
konania zadań ochronnych za rok 2016, plan działań BgPN na rok 2017, założenia do opracowania zasad za-
rządzania populacją jeleniowatych na terenie BgPN, założenia serii publikacji „Monografie babiogórskie” oraz 
zaprezentowano monografię „Wody Babiej Góry”.

Drugie posiedzenie Rady Naukowej odbyło się 2 czerwca w Krakowie. Na posiedzeniu przedstawiono ra-
port dotyczący lokalizacji, ilości i gatunków drzew usuwanych z obszaru BgPN, informację o zamiarze realizacji 
zadania ochronnego „Utrzymanie, modernizacja, konserwacja i remont dróg leśnych” oraz infrastruktury w 2017, 
a także poinformowano o postępie prac nad projektem budowy Ośrodka Edukacyjnego w Zawoi – Morgi.

Trzecie posiedzenie Rady Naukowej zorganizowano w dniu 13 września w Zawoi. Na spotkaniu przedsta-
wiono informację o zmianie Zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego, polegającej na dodaniu 
zadania ochronnego dotyczącego utrzymania liczebności populacji dzików na poziomie minimalizującym ryzyko 
wystąpienia epizootii afrykańskiego pomoru świń (ASF), przedstawiono i zaopiniowano propozycję zmian or-
ganizacji ruchu turystycznego w rejonie polany Krowiarki, poinformowano o modernizacji drogi krajowej na 
odcinku Zawoja Policzne  –  polana Krowiarki oraz o projekcie budowy Ośrodka Edukacyjnego Zawoja–Morgi. 
W tym dniu również na polanie Krowiarki odbyła się wizja terenowa poświęcona zagospodarowaniu przestrzen-
nemu polany.

11.3. Zbiornica BgPN
W  2017 roku zgromadzono w Bibliotece Parku 279 woluminów książek, czasopism, wydawnictw ciągłych 

i seryjnych w części pochodzących z darowizn. Również zbiór archiwaliów wzbogacił się o 13 nowych pozycji. 
Wypożyczono 184 pozycje księgozbioru w tym 33 pozycje archiwaliów. Z księgozbioru korzystało 71 osób. 

12. Działalność mandatowa Straży Parku
W roku sprawozdawczym w postępowaniu mandatowym funkcjonariusze Straży Parku nałożyli 25 manda-

tów karnych, kredytowanych na kwotę 2400 zł, za wykroczenia z zakresu ochrony przyrody 

Dane zaczerpnięte ze sprawozdań komórek organizacyjnych BgPN 
opracowała mgr Agnieszka Urbaniec.

Antoni Jabłoński 
Antoni Jabłoński urodził się 8 maja 1917 roku w wielodzietnej orawskiej 
rodzinie w Jabłonce. Po ukończeniu szkoły ludowej rozpoczął naukę w gim-
nazjum w Nowym Targu. Studia kontynuował w Warszawie, na tamtejszej 
Politechnice, jednak z powodu problemów finansowych przerwał je po 2 mie-
siącach. Po przerwaniu nauki podejmował się różnych prac, m.in. przy regula-
cji Wisły w Puławach. Po jakimś czasie wrócił na Orawę, gdzie znalazł zatrud-
nienie jako pomocnik inżynierów, którzy przygotowywali wieś do komasacji. 
Za zarobione w ten sposób pieniądze mógł wrócić do stolicy i kontynuować 
przerwane studia. Tam też zastała go wojna. Zaraz po jej wybuchu zaangażo-
wał się w działania obronne miasta. Następnie wrócił do Jabłonki, a później 

udał się na studia do Bratysławy, podobnie jak wielu jego rówieśników z Orawy. To właśnie na Słowacji spędził 
większość swojego życia, zrealizował wiele ważnych inwestycji wodnych, za które wielokrotnie był nagradzany. 
Odszedł w nocy z 26 na 27 marca 2017 roku. Był ostatnim żyjącym żołnierzem AK z Orawy, w trakcie wojny 
należał do podziemnej organizacji „Limba ”. 

Eugeniusz Andrasiak
2 września 2017 roku zmarł Eugeniusz Andrasiak. Urodził się 3 czerwca 1938 
roku. Uczęszczał do szkoły w Jabłonce. Od roku 1968, aż do swojej śmierci 
pełnił funkcję sołtysa Jabłonki, jako najdłużej urzędujący sołtys w Polsce. Pra-
cował w Urzędzie Gminy na stanowisku palacza, zajmował się także gospo-
darstwem rolnym. W latach 1970-2006 był czynnym prezesem Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jabłonce, zaś od 2006 roku aż do swojej śmierci pełnił 
funkcję prezesa honorowego. Oprócz tego sprawował funkcję radnego, był 
człowiekiem zaangażowanym w działania lokalnej społeczności, zawsze go-
towym do niesienia pomocy. Za swoje działania był wielokrotnie odznaczany 
m.in. brązowym, srebrnym oraz złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, 

czy Złotym Znakiem Związku – najwyższym odznaczeniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Oprócz medali i nagród za działalność w straży Pan Eugeniusz otrzymał m.in. odznaczenia za 
długoletnie pożycie małżeńskie, za zasługi dla Orawy, czy tytuł zasłużonego pracownika rolnictwa. Odznaczony 
został również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej otrzymał odznakę zasłużonego opiekuna społecznego. 

Lucjan Chorąży 
Lucjan Chorąży ultramaratończyk górski. Zginął na Babiej Górze 14 lutego 
2015 roku, w wieku niespełna 35 lat. Do dzisiejszego dnia, jego śmierć owia-
na jest tajemnicą. Wybiegł na trening, który miał trwać 2 godziny, niestety 
już z niego nie powrócił. Pochodził ze Skawinek, kochał te okolice – ludzi 
i ziemię. Ukończył studia magisterskie w specjalizacji Materiały Budowlane 
na wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Przygodę 
z  bieganiem rozpoczął bardzo wcześnie, bo już w szkole podstawowej, biorąc 
udział w Biegach Powsinogi. Uwielbiał biegać, a jego ulubionym miejscem 
do trenowania była Babia Góra. Jego znajomi opisywali go, jako człowieka 
zawsze uśmiechniętego, a przy tym skromnego, nie obnoszącego się ze swo-

imi sukcesami. Biegi górskie były połączeniem tego, co kochał najbardziej - gór i lekkoatletyki. Był świetnie 
zapowiadającym się biegaczem, zajmował wysokie miejsca w licznych zawodach. Współorganizował miesięczną 
wyprawę w góry Kaukaz, planował kolejną wyprawę na Elbrus. Był współtwórcą trasy biegu, który cyklicznie 
odbywa się na Babiej Górze tzw. Ultramaratonu 6xBabia. Na Babiej Górze zmarł nie tylko Lucjan, ale też jego 
tata Zenon Chorąży. Ich ciała spoczywają w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Skawinkach. Mogiła już z da-
leka przyciąga wzrok, jest to marmurowa płyta przedstawiająca dużą sylwetkę biegnącego Lucjana. Od 2016 
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Anna Haniaczyk
Pani Anna zmarła 28 grudnia 2017 roku. Urodziła się w Mławie 18 stycznia 
1927 roku. Jako najstarsza z rodzeństwa, będąc chrześnicą Stefanii Rogoziń-
skiej-Kalińskiej, większość czasu spędzała w Warszawie. Po wybuchu II wojny 
światowe wraz ze Stefanią podjęły działalność konspiracyjną w podziemiu. 
Pani Anna pełniła funkcję łączniczki Armii Krajowej.  Od 1 sierpnia 1944 
roku brała udział w Powstaniu Warszawskim. Po upadku Powstania została 
wywieziona do obozów jenieckich na terenie Niemiec. Po zakończeniu oku-
pacji szczęśliwie wróciła do Polski. Rodzice Pani Anny Józef i Eleonora nie-
stety okupacji nie przeżyli. W 1948 roku Pani Anna zdała maturę w Liceum 
Pedagogicznym w Zakopanem i otrzymała posadę w Szkole Podstawowej 

w Maruszynie Górnej. Tu poznała przyszłego męża Andrzeja Haniaczyka, który był kierownikiem szkoły. Po-
brali się w 1949 roku w Kościele w Szaflarach. Z dniem 1 września 1952 roku władze oświatowe przeniosły 
ich służbowo z Maruszyny Górnej do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jabłonce, gdzie pracowali przez 34 lata, 
aż do emerytury. Mąż Pani Anny, Andrzej pełnił funkcję dyrektora szkoły i był założycielem oraz opiekunem 
legendarnego już dziś Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Małe Podhale”, zaś Anna uczyła w tej szkole języka 
polskiego oraz przez 30 lat była dyrektorką Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Jabłonce. Oprócz tego angażowała 
się w działalność społeczną, pomagając swojemu mężowi prowadzić „Małe Podhale”, otaczała opieką szkolne 
organizacje uczniowskie, prowadziła działalność w Kasie Zapomogowo–Pożyczkowej Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Nowym Targu. W 1986 roku Anna Haniaczyk przeszła na emeryturę i wraz mężem oraz dziećmi – 
Januszem i Barbarą, również nauczycielami, którzy przejmują od tej chwili opiekę nad Zespołem „Małe Podhale”, 
przeniosła się do rodzinnego domu na Krzeptówkach w Zakopanem. Była osobą bardzo skromną, lubianą oraz 
szanowaną, zasłużonym pedagogiem oraz wychowawcą wielu pokoleń dzieci i młodzieży. Za swoją działalność 
otrzymała wiele odznaczeń, podziękowań i wyróżnień m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – Polo-
nia Restituta, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, Medal 100 – lecia ZNP, Złotą Odznakę Zasłużony Opiekun PCK i Odznakę za Zasługi dla Orawy.

Maria Heldt 
Maria Heldt była osobą łączącą umiłowanie folkloru z potrzebą jego popula-
ryzacji.  Urodziła się w Zembrzycach 1943 roku. Przez kilkanaście lat miesz-
kała w Krakowie. Po powrocie do Zembrzyc bardzo aktywnie działała w Kole 
Gospodyń „Mioduszyna”, najchętniej w formie tego, co najmocniej „grało 
w jej duszy” – śpiewu i gawędziarstwa. Od dzieciństwa z upodobaniem śpie-
wała wszelkiego rodzaju piosenki, nie tylko ludowe. Jej „cichą miłością” były 
arie operowe – znała ich bardzo wiele, słuchała ich różnych wykonań, a także 
sama nuciła. Jej niespełnionym, dziecięcym jeszcze marzeniem, była nauka 
gry na jakimś instrumencie, jednak życie pośród dziesięciorga rodzeństwa 
i ogrom obowiązków, nie pozwolił na jego realizację. Brała udział we wszyst-

kich śpiewaczych występach koła, nieobce jej były także występy solowe. Bardzo znana jako gawędziarka, która 
recytowała wiersze pisane charakterystyczną gwarą lokalną, wiersze okolicznościowe, gawędy odnoszące się 
do zwyczajów i obrzędów ludowych związanych ze świętami, uprawą roli, czy życiem codziennym ludności na 
wsi. Rozczytywała się w literaturze podań i legend, powiastek ludowych, cały czas poznając nowe historie za-
stanawiała się, które z nich podobałyby się słuchaczom, które warto rozpowszechniać. Zaangażowana w pracę 
na rzecz społeczności często przygotowywała występy na imprezach z różnych okazji i dla różnych środowisk. 
Brała udział w licznych imprezach folklorystycznych, dożynkach, jarmarkach. Realizując swoje pasje sceniczne 
nie uchylała się także od tego, co stanowi podstawę działalności zembrzyckiego koła „Mioduszyna” – udziału 
w licznych konkursach kulinarnych – oczywiście potraw regionalnych, robienie kwiatów i bukietów z bibuły, 
popularyzowanie zembrzyckich tradycji poprzez przygotowanie przedstawień i imprez środowiskowych. Dzia-
łalność, którą podjęła i którą z pasją realizowała, sprawiała jej wiele radości i zadowolenia. Maria Heldt zmarła 
29.03.2017 roku.

roku w Skawinkach organizowany jest „Bieg Lucka Chorążego”. W to wspaniałe przedsięwzięcie angażuje się 
cała rodzina i wiele osób ze Skawinek. Od początku bieg wspierany jest przez Wójta Gminy Lanckorona, parafię 
św. Joachima w Skawinkach oraz Nadleśnictwo Sucha. Bieg gromadzi dużą liczbę uczestników na dystansach 
14 km (bieg główny), 5 km (bieg rekreacyjny i Nordic Walking). Dużą popularnością cieszą się też biegi dla dzie-
ci. Lucjan Chorąży brał udział w wielu maratonach i półmaratonach krajowych i międzynarodowych zajmując 
w  nich czołowe miejsca. Do najważniejszych jego sukcesów zaliczyć można: w 2011 roku: IV Międzynarodowy 
Maraton Beskidy - 2 miejsce, III Maraton Karkonoski – 4 miejsce; w 2012 roku: Chaszczok – Bieg Na Babią Górę 
– 4 miejsce, XXV Sudecka Setka – 42 km – 4 miejsce, Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich – Złoty Maraton – 
6  miejsce; w 2013 roku: Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich – Bieg Na Śnieżnik – 1 miejsce, Wielka Prehyba 
– 2 miejsce, Bieg 7 Dolin 66 km – 2 miejsce, VI Wysokogórski Bieg Druha Franciszka Marduły – 3 miejsce, VI  Ta-
trzański Bieg Pod Górę – 3 miejsce;  w roku 2014: Niepokorny Mnich – 1 miejsce, Goral Marathon – 1  miejsce, 
Maraton Beskidy – 2 miejsce Półmaraton Mustanga – 4 miejsce, Bieg im. Dh Franciszka Marduły – 5 miejsce, 
X  Maraton Gorce – 6 miejsce. 

Zbigniew Czarniak
Zbigniew Czarniak urodził się w 1962 roku w Stryszowie. Ukończył Akade-
mię Muzyczną w Krakowie z tytułem magistra sztuki, Studia Podyplomowe 
w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz Studia Podyplomo-
we w zakresie wiedzy o kulturze. Całe życie pracował z dziećmi i młodzieżą 
w liceach ogólnokształcących w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i An-
drychowie oraz w Państwowej Szkole Muzycznej w Wadowicach. Był wycho-
wawcą wielu utalentowanych młodych muzyków. W 2013 roku został dyrek-
torem Szkoły Muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej, którą kierował 
do ostatnich dni. Był twórcą zespołów CORDIS I CORDIS II, CONSONANS, 
CHARYZMA, ANSAMBL, CAMERATA, E CORDE, ARS NOWA, KAMERTON, 

które zdobywały najwyższe laury i wyróżnienia w konkursach i przeglądach. Jego śmierć spadła na bliskich 
i przyjaciół niespodziewanie. Zmarł 7 stycznia 2017 roku, mając zaledwie 55 lat, zostawiając żonę i synka. 

Jerzy Górnisiewicz

Kazimiera Górnisiewicz
Państwo Górnisiewiczowie odeszli wiosną 2017 roku. Pan dr Jerzy Górnisie-
wicz po krótkich cierpieniach zmarł 7 kwietnia. 2017 roku w szpitalu w Su-
chej Beskidzkiej, a jego żona, dr Kazimiera, zakończyła życie w szpitalu w Rab-
ce-Zdrój dnia 25 maja 2017 roku. Pan Jerzy Górnisiewicz urodził się w 1931 r. 
w Kielcach, gdzie upłynęły mu lata dzieciństwa i wczesnej młodości. Po wyż-
szych studiach w Akademii Medycznej w Lublinie rozpoczął pracę jako lekarz 
w Nowej Soli na Śląsku. Tutaj pracowała też pochodząca z Sandomierza pani 
dr stomatolog Kazimiera, która została jego żoną. Pani Kazimiera lubiła góry, 

była też miłośniczką narciarstwa. Odpowiadając na ogłoszenie – wakat dla lekarzy dentysty i lekarza chorób 
wewnętrznych - oboje przenieśli się do Jordanowa i rozpoczęli pracę w tutejszej Przychodni Zdrowia. W 1994 
roku pani dr Kazimiera odeszła na emeryturę, a pan Jerzy pracował nadal przyjmując pacjentów w Przychod-
ni, składając chorym wizyty domowe, pełniąc dyżury w miejscowym Szpitaliku. Drzwi swojego domu miał też 
otwarte dla ludzi będących w potrzebie. Każdego przyjmował z uśmiechem, cierpliwością, dobrocią i życzliwo-
ścią, udzielał pomocy, miał zawsze słowa pociechy dla chorych. Odszedł na emeryturę w 2013 roku. W 2007 
roku został uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Ziemi Jordanowskiej”. Czuł się jordanowianinem, ale pamiętał 
o rodzinnych Kielcach. Odszedł w wieku 86 lat. Pogrzeb dr Górnisiewicza odbył się 11 kwietnia 2017 roku.
Niedługo, bo po upływie 47 dni od śmierci Męża umarła Żona, pani Kazimiera, którą pochowano 27 maja 2017 
roku. Państwo Górnisiewicze czuli się jordanowianinami, byli nimi z wyboru. 
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Irena Kosek 
Gawędziarka, należała do Grupy Śpiewaczej KGW „Zawojanki” oraz zespołu 
„Babiogórcy”. Reprezentowała gminę i region babiogórski na różnego rodzaju 
przeglądach i konkursach gawędziarskich. Jej „godki” o Babiej Górze, zbójni-
kach, pracy i życiu mieszkańców Zawoi dawniej i dziś na długo zostaną w pa-
mięci słuchaczy. Pani Irena Kosek zmarła 4 lutego 2017 roku. 

Marian Krupiński 
W dniu 1 października 2017 roku, przeżywszy 90 lat, odszedł z naszej zem-
brzyckiej społeczności znany nam wszystkim lekarz Marian Krupiński. Urodził 
się 23 stycznia 1927 roku. Po studiach na Akademii Medycznej w Krakowie 
w 1952 roku jako młody lekarz wraz z żoną przybył do Zembrzyc. Staż me-
dyczny odbył w Szpitalu w Makowie Podhalańskim. Aż do emerytury przez 
30 lat pracował w ośrodku zdrowia. Dzięki staraniom Doktora Zembrzyce 
mają nowy budynek obecnego ośrodka zdrowia. Był propagatorem i założy-
cielem kół Honorowego Krwiodawstwa na terenie powiatu suskiego. Służył 
mieszkańcom Zembrzyc niemal 65 lat lecząc ich, udzielając porad w trudnych 
nieraz sytuacjach zdrowotnych.

Leszek Krzeszowiak 
Leszek Krzeszowiak urodził się 22 września 1926 roku w Suchej Beskidz-
kiej. Od najmłodszych lat był silnie związany ze sportem. Na nartach jeździł 
już przed wojną. Działalność społeczną i sportową w narciarstwie rozpoczął 
w Klubie Sportowym „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej w roku 1946, gdzie 
był zawodnikiem, wicemistrzem Polski w slalomie w 1949 roku w Karpaczu, 
kilkakrotnym mistrzem okręgu i województwa krakowskiego. Spełniał się nie 
tylko jako zawodnik, ale i sędzia, działacz społeczny, trener narciarstwa, lek-
kiej atletyki, piłki siatkowej i turystyki letniej i zimowej oraz instruktor. Od 
1947 roku. Pełnił funkcję sędziego w Polskim Związku Narciarskim, od 1965 
roku – międzynarodowego. Pracował także w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

w Krakowie, gdzie utworzył trzy kierunki do kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego. Był organizatorem 
„Solidarności”. W roku 1972 uzyskał tytuł doktora fizjologii w Śląskiej Akademii Medycznej i Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Warszawie. Autor badań fizjologicznych czołowych polskich sportowców, wielu opracowań 
naukowych, a także wydawanych cyklicznie Narciarskich Regulaminów Sportowych, które stanowią podstawy 
do rozgrywania profesjonalnych zawodów w naszym kraju. Jako Dyrektor Wydziału Sędziowskiego i Narciar-
stwa Powszechnego PZN od wielu lat szkolił polskich sędziów. Do końca życia oddany był narciarstwu. Zmarł 
14 listopada 2017 roku. 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak 
Ks. prof. Stanisław Warzeszak urodził się w 12 listopada 1958 roku w Kiczo-
rach na Orawie. Studiował filozofię i teologię w Warszawie: w Wyższym Me-
tropolitalnym Seminarium Duchownym (1977-1983) i Akademickim Studium 
Teologii Katolickiej (1983-1985), a w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim (1985-1987), a także w latach 1987-1991 w Paryżu w Instytucie 
Catholique de Paris oraz w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Santa Cro-
ce (1995-1996). Był stypendystą Prymasa Polski, Rządu Francuskiego oraz 
Homeland Foundation (Nowy Jork i Boston). Uzyskał stopień doktora teo-
logii (1991) i filozofii (2000) oraz doktora habilitowanego teologii moralnej 
w zakresie bioetyki (2004). Tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał 

w 2009 roku z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pracował na stanowisku profesora zwyczajnego Papieskie-
go Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kierował katedrą bioetyki i ekoteologii na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładał teologię moralną w Seminariach Duchownych w Warszawie, 
Grodnie i Sankt Petersburgu. Pełnił funkcję prezesa Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, zastępcy re-
daktora naczelnego Warszawskich Studiów Teologicznych i sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu 
Polski oraz dyrektora Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Prowadził badania naukowe w dziedzinie 
teologii moralnej, filozofii praktycznej i bioetyki. Działalność duszpasterską prowadził w parafii Żychlin, w Gro-
dzisku Mazowieckim, we Francji w Rosny sur Seine, a także w Warszawie.. Był prefektem studiów w Wyższym 
Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1992-1997) oraz sekretarzem Papieskiego Wydziału 
Teologicznego w Warszawie (1992-1995) i dyrektorem studiów na tymże Wydziale (1998-2011). Jako Kra-
jowy Duszpasterz Służby Zdrowia, którą to funkcję pełnił w latach 2010-2016 podejmował szereg inicjatyw 
na rzecz integracji środowisk medycznych, kładąc nacisk na formację kapelanów posługujących w placówkach 
medycznych. Zmarł 28 sierpnia 2017 roku w Warszawie, a pochowany został na cmentarzu w rodzinnej parafii 
św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej. 

o. Tomasz Michalski (Tadeusz Michalski)
Na kilka dni przed oddaniem Rocznika do druku dotarła do nas smutna wia-
domość. 
Dnia 6 września 2018 roku zmarł nagle w wieku 69 lat, w 49 roku profesji 
zakonnej, w 42 roku kapłaństwa karmelita bosy o. Tomasz Michalski wielo-
letni Kapelan Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Ojciec Tomasz pozostanie 
na zawsze w naszych sercach jako duszpasterz o wielkiej godności, dobroci 
i miłości do drugiego człowieka.
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Stanisław Bednarz 
absolwent Wydziału Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej, wieloletni pracownik sa-
morządów gminnych i powiatowych. Od 1995 roku czynnie uczestniczy w życiu spo-
łecznym Jordanowa – początkowo jako skarbnik, a od 2006 roku jako Prezes Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej. Współautor i inicjator wydania monografii 
Miasta Jordanowa. Autor publikacji historycznych dotyczących walk wrześniowych 
w  1939 roku w Biuletynie SGB 2009 i Roczniku Polskiego Towarzystwa Historyczne-
go oddział Nowy Targ oraz publikacji dotyczącej osuwisk góry Przykiec w Jordanowie 

w czasopiśmie „Zeszyty Geologiczne” AGH w Krakowie i publikacji dotyczącej przyrodniczego znaczenia starych 
form osuwiskowych w kwartalniku PAN „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”. Założyciel i aktywny redaktor lokalnego 
czasopisma „Echo Jordanowa”. Organizator wielu seminariów i wystaw. Prelegent cyklicznych spotkań w Miej-
skim Ośrodku Kultury oraz jordanowskich szkołach. Skrzętnie gromadzi stare dokumenty, archiwalia i fotografie 
związane z historią miasta. Za swą działalność społeczną został w 2008 roku odznaczony Brązowym Krzyżem 
Zasługi, a w 2014 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2017 roku otrzymał „Laur babiogórski” za całokształt 
działalności.

Paweł Franczak 
geograf, hydrolog, speleolog, absolwent geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w  Krakowie. Tytuł magistra uzyskał przygotowując pracę dyplomową pt. Zagrożenie 
powodziowe w zlewni górnej Skawy; od 2013 roku doktorant w Instytucie Geografii 
i Gospodarki Przestrzennej UJ. W latach 2013-2014 pracownik w Instytucie Ochrony 
Przyrody PAN, a od 2015 roku pracownik Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego 
PWSZ w Tarnowie. Temat jego dysertacji dotyczy zmienności uwarunkowań obiegu 
wody w zlewniach górskich pod wpływem zmian klimatu i użytkowania terenu ze 

szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Podczas studiów aktywnie działał w Kole Geografów 
UJ, był organizatorem obozu naukowego w Paśmie Policy, I i II Ogólnopolskiego Akademickiego Sympozjum 
Speleologicznego, XV Spotkania Eksploratorów Jaskiń Beskidzkich oraz III, IV i V edycji Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej Młodych Badaczy w IGiGP UJ. Głównym tematem jego badań i publikacji są zagadnienia 
z zakresu hydrologii i speleologii, dotyczące zwłaszcza obszaru zlewni górnej Skawy. Współpracuje aktywnie 
przy monitoringu hydrologicznym wód BgPN. Do jego najważniejszych publikacji książkowych należy zaliczyć: 
Słownik nazw geograficznych doliny Skawicy, Geografia historyczna. Nazwiska mieszkańców Skawicy w ujęciu geo-
graficzno-etymologicznym oraz inwentarze Jaskinie Beskidu Żywieckiego oraz Jaskinie Pasma Babiogórskiego. Jest 
także współautorem dwóch tomów Inwentarzy jaskiń polskich Karpat fliszowych wydanych przez PIG-PIB, oraz 
współredaktorem IV tomu monografii Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. Za aktywną działal-
ność naukową prowadzoną w trakcie studiów otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
został wyróżniony w konkursie na Najlepszych Studentów RP.

Piotr Krzywda
krajoznawca i fotografik, pilot wycieczek i przewodnik beskidzki. Związany z Polskim 
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Towarzystwem Karpackim, Stowarzy-
szeniem 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 wielu arty-
kułów (m.in. w „Wierchach”, Almanachu Karpackim „Płaj”, „Roczniku Babiogórskim”), 

a także autorem i współautorem licznych przewodników, w tym dotyczących Beskidu Żywieckiego, Orawy i Ba-
biej Góry (m.in. trzytomowy Beskid Żywiecki, Dookoła Babiej Góry i w góry, Wokół Babiej Góry, czy Beskid Żywiecki. 
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Karolina Listwan-Franczak
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 
roku doktorantka w Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodar-
ki Przestrzennej UJ, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pt. Reklama zewnętrzna 
w przestrzeni polskich miejscowości – zróżnicowanie występowania i postaw społecznych 
oraz wpływ na ład przestrzenny. W sferze jej zainteresowań naukowych znajduje się 
prawo administracyjne oraz gospodarka przestrzenna. Zainteresowania te realizuje 
w  praktyce, opracowując materiały edukacyjne oraz prowadząc zajęcia dla studen-

tów z zakresu prawnych aspektów planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autorka artykułów nauko-
wych związanych m.in. z gospodarką przestrzenną, wrażliwością społeczną na powódź oraz ochroną krajobrazu. 
Rodowita mieszkanka Skawicy.

Krzysztof Miraj 
geograf, doktor nauk o ziemi w zakresie geografii; absolwent Instytutu Geografii i Go-
spodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowca w Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu; nauczyciel w Zespole Szkół 
im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Interesuje się przemianami gospodarczymi 
na obszarach górskich. 

Jerzy Mydlarz
absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie i studiów podyplomowych (kie-
runek historia). Emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Ma-
kowie Podhalańskim, przewodnik górski i terenowy, pilot wycieczek, przodownik 
turystyki górskiej PTTK i instruktor krajoznawstwa PTTK. Jest członkiem Oddziału 
Babiogórskiego Związku Podhalan w Makowie Podhalańskim, Oddziału PTTK w Su-
chej Beskidzkiej i Rodziny Kolpinga w Makowie Podhalańskim. Jego zainteresowania 
koncentrują się wokół historii regionalnej, szczególnie z okresu II wojny światowej, 

a także turystyki i krajoznawstwa. Jest współautorem kilku monografii miejscowości leżących na terenie Pod-
babiogórza, a także autorem wielu artykułów historycznych zamieszczanych w „Kalendarzach Beskidzkich”, 
„Pracach Babiogórskich PTTK”, „Wierchach”, „Studiach Historycznych”, czy „Rocznikach Babiogórskich” oraz 
współredaktorem i autorem tekstów tomów serii „Ocalmy od zapomnienia”. Zajmuje się także kwerendami 
historycznymi dotyczącymi strat ludzkich i materialnych w miejscowościach Podbabiogórza w czasie II wojny 
światowej. 

Barbara Pregler  
Absolwentka Wydziału Ogrodniczego  oraz studiów podyplomowych „Ochrona przyrody” im. Profsora Stefana 
Myczkowskiego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Członek Komitetu Ochrony Kuraków. 
Pracuje w Dziale Ochrony Przyrody w  Babiogórskim Parku Narodowym. Interesuje się  zagadnieniami związa-
nymi z ochroną zwierząt oraz roślin.

Artur Radecki-Pawlik
prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik. Jego działalność i aktywność zawodowa jest 
związana z badaniami procesów korytotwórczych, hydromorfologicznych, hydrody-
namicznych i hydrologicznych zachodzących w korytach rzek i potoków górskich, 
a także z utrzymaniem koryt rzek i potoków górskich. Pracę zawodową prof. Ra-
deckiego-Pawlika można podzielić na dwa etapy: pracę konstrukcyjno-projektową 
w dziedzinie inżynierii wodnej, budownictwa wodno-melioracyjnego oraz regulacji 
rzek w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydropro-

jekt”, oddział w Krakowie, gdzie uzyskał uprawnienia projektowo-wykonawcze oraz pracę naukowo-badaw-
czą w dziedzinie kształtowania środowiska, w specjalności inżynieria wodna i rzeczna, dotycząca procesów 
i przepływów korytotwórczych oraz hydrogeomorfologii koryt rzek i potoków górskich. Jest współautorem po-
nad 350 prac naukowych, doniesień konferencyjnych, projektów technicznych i programów komputerowych, 
z czego ponad 150 oryginalnych prac twórczych (w tym kilkadziesiąt z tzw. Listy Filadelfijskiej) oraz 13 książek 
i monografii (również zagranicznych dla Springera i CRC Taylor & Francis). Obecnie jest zatrudniony na Wydziale 
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Ma żonę Małgorzatę i syna Bartosza.

Marcin Trybała 
Leśnik z wykształcenia. Od 1999 roku pracuje w Babiogórskim Parku Narodowym, 
obecnie w Straży Parku. Zajmuje się badaniem dużych ssaków drapieżnych, zwierzy-
ny płowej, a przede wszystkim ptaków. Z pasji przyrodnik – ornitolog, miłością do 
ptaków zaraża uczniów szkół różnych poziomów - nawet tych, dla których wszystkie 
małe ptaki to wróble... Współpracuje z organizacjami ornitologicznymi: Ogólnopol-
skim Towarzystwem Ochrony Ptaków oraz Komitetem Ochrony Orłów. Od kilku lat 
aktywnie działa na rzecz ochrony bocianów: białego i czarnego dbając o ich gniazda 
na terenie Małopolski.

Agnieszka Urbaniec
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (kierunek: historia). Pra-
cowała 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.




