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W tym roku już po raz dwudziesty do Państwa rąk trafia Rocznik Babiogórski przygotowany
wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich oraz Babiogórski Park Narodowy. Zasadnicza
struktura tomu została zachowana, jednak z uwagi na jubileuszowy charakter znalazła się w nim
dodatkowo wkładka zawierająca zestaw fotografii z gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia.
Przedstawiają one obraz zmian, jakie dokonały się w przestrzeni naszych miast i wsi w ciągu ostatnich 20 lat, a także które zostały uznane przez poszczególne gminy za szczególnie istotne i warte
zapisania na kartach Rocznika.
XX jubileusz powstania Rocznika zbiegł się z 65-leciem powstania Babiogórskiego Parku Narodowego oraz 40-leciem funkcjonowania CHKO Horna Orava na Słowacji, stąd w tegorocznym
tomie znajdą Państwo dwa artykuły poświęcone jubilatom, a także podsumowanie wszystkich dotychczasowych wydań Rocznika.
Dzięki zawartemu w części pod nazwą Rozprawy i artykuły opracowaniu autorstwa Pawła Franczaka, Karoliny Listwan-Franczak i Krzysztofa Miraja odbędą Państwo wędrówkę po podbabiogórskich miejscowościach, której przewodnim tematem będą przemiany, jakie w nich zaszły w ciągu
ostatnich 25 lat w aspekcie ekonomiczno-społecznym. Autorzy odnoszą się także do zmian przestrzeni, zwracając szczególną uwagę na krajobraz i kształtujące go czynniki. Dwa kolejne artykuły
autorstwa Barbary Woźniak i Lucyny Steczek oraz Ewy Klimali-Gądek dotyczą obiektów architektonicznych i ich losów: pierwszy – zamku w Suchej Beskidzkiej, a drugi rewitalizacji ruin zamku
w Lanckoronie. Na kartach Rocznika znajdą Państwo także materiały tematycznie nawiązujące do
zachowania dziedzictwa kulturowego oraz kultywowania tradycji – pisze o tym Anna Kulka.
W rozdziale przygotowywanym przez Babiogórski Park Narodowy przeczytać można o wykorzystaniu teledetekcji w monitoringu i ocenie żywotności zbiorowisk leśnych chronionych na obszarze Parku oraz o drodze do legislacji pierwszego dwudziestoletniego dokumentu planistycznego
w historii BgPN.
Pracownicy urzędów gmin i miast należących do Stowarzyszenia także w tym roku nie zawiedli
Państwa i przygotowali komunikaty z najważniejszych wydarzeń, które odbyły się w 2018 roku.
Z kolei informacje o działalności Babiogórskiego Parku Narodowego i Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich zawarte są w stosownych sprawozdaniach.
Wzorem lat ubiegłych w XX tomie Rocznika Babiogórskiego przeczytają Państwo także o nowościach wydawniczych, pięknie ziem babiogórskich opisanych w utworach poetyckich, a także
o postaciach, których nie ma już wśród nas.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do wydania tegorocznego, XX tomu Rocznika Babiogórskiego.
Zachęcam do lektury i mam nadzieję, że prezentowane na kartach Rocznika teksty nie tylko
spotkają się z Państwa życzliwym przyjęciem, ale także wzbogacą wiedzę o naszej babiogórskiej
małej ojczyźnie i dostarczą wielu miłych wrażeń.
Katarzyna Fujak
Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
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Úvod

Introduction

Tento rok už po dvadsiatykrát sa do Vašich rúk dostáva Babohorská ročenka, ktorú spoločne pripravujú Združenie babohorských obcí a Babohorský národný park. Základná štruktúra publikácie je
rovnaká ako minule, no vzhľadom na jej jubilejný charakter, obsahuje aj dodatočnú vložku s fotografiamiobcí, ktoré sú členmi Združenia. Tieto fotky prezentujú obraz zmien, tých najdôležitejších, ku
ktorým došlo v mestách a obciach za posledných 20 rokov, a ktoré stojí za to uviesť na stránkach
Ročenky.
20. jubileum vzniku Ročenky sa zhoduje s 65. výročím vyhlásenia Babohorského národného
parku a 40. výročím fungovania CHKO Horná Orava na Slovensku, preto v tejto edícii Ročenky
nájdete dva články venované jubilantom ako aj zhrnutie všetkých doterajších ročníkov Ročenky.
Vďaka štúdie Paweła Franczaka, Karoliny Listwan-Franczak a Krzysztofa Miraja, obsiahnutej
v časti Štúdie a články budete putovať obcami, nachádzajúcimi sa na úpätí Babej hory. Hlavnou
témou spomenutej štúdie sú zmeny, ku ktorým došlo za posledných 25 rokov v ekonomickom a sociálnom aspekte. Autori tiež poukazujú na zmeny v priestore, venujú osobitnú pozornosť krajine
a faktorom, ktoré ju formujú. Ďalšie dva články Barbary Woźniak a Lucyny Steczek a Ewy Klimala-Gądek sa týkajú architektonických objektov a prezentujú ich dejiny: prvý sa týka Hradu v Suchej
Beskidzke, a druhý rekonštrukcie zrúcaniny hradu v Lanckorone. Na stránkach Ročenky nájdete aj
texty o zachovaní kultúrneho dedičstva a tradície – o tom píše Anna Kulka.
V kapitole pripravenej Babohorským národným parkom si môžete prečítať o využití diaľkového
prieskumu pre monitorovanie a vyhodnocovanie životaschopnosti lesných spoločenstiev chránených na území Parku ako aj o právnej ceste k prvému dvadsaťročnému plánovaciemu dokumentu
v histórii Babohorského národného parku.
Zamestnanci úradov miest a obcí, ktoré sú členmi Združenia Vás ani tento rok nesklamali a pripravili správy o najdôležitejších udalostiach, ktoré sa uskutočnili v roku 2018.
Rovnako ako v minulých rokoch, tak aj v 20. časti Babohorskej ročenky si prečítate aj o nových
publikáciách, kráse babohorského regiónu, popisovanej v básňach, ako aj o osobách, ktoré už nie
sú medzi nami.
Ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou a odhodlaním prispeli k vzniku tohtoročného 20. ročníka
Babohorskej ročenky.
Pozývam Vás k prečítaniu Ročenky a dúfam, že texty uvedené na jej stránkach nielenže budú
pre Vás príjemným čítaním, ale aj obohatia Vaše znalosti o našej malej babohorskej vlasti a poskytnú
Vám veľa príjemných dojmov.
Katarzyna Fujak
Babohorský národný park so sídlom v Zawoji

This year is the twentieth time that you hold in your hands the Babia Góra Yearbook, prepared by
the Babia Góra Municipalities Association in collaboration with the Babia Góra National Park. The
basic structure of the volume remains unchanged, although due to the anniversary, it includes an
additional insert with a collection of photographs from the municipalities forming the Association.
The images depict the changes that have taken place in the towns and villages through the last
20 years, which the individual municipalities considered particularly important and deserving of
being noted in the Yearbook.
The 20th anniversary of the Yearbook’s foundation coincided with the 65th anniversary of establishing the Babia Góra National Park and the 40th anniversary of the CHKO Horná Orava in
Slovakia, so this year’s volume includes two features on these organisations, as well as a summary
of all previous issues of the Yearbook.
The study by Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak and Krzysztof Miraj, included in the
Discussions and Features section, will take you on a journey to the towns and villages of Babia Góra,
with its theme being the changes that have taken place there in the socio-economic context during
the last 25 years. The authors also address spatial changes, particularly focusing on landscape and
the factors it is shaped by. The next two papers, one authored by Barbara Woźniak and Lucyna
Steczek, the other by Ewa Klimala-Gądek, deal with architectonic sites and their fate: the former
with the Castle in Sucha Beskidzka, the latter with the revitalisation of the castle ruins in Lanckorona. In the Yearbook’s pages you will also find themed articles addressing the issues of cultural
heritage preservation and cultivation of tradition – penned by Anna Kulka.
In the section prepared by the Babia Góra National Park in this year’s volume, you can read
about the use of teledetection in monitoring and evaluating the vitality of protected forest communities in the Park, and about the road to legislating the first twenty-year planning document in
BGNP’s history.
The workers of municipality and town authorities belonging to the Association have not failed
this year either, preparing press releases on major events that occurred in 2018. In turn, the information package on the activity of Babia Góra National Park and the Babia Góra Municipalities
Association provides relevant reports.
As in the previous years, the 20th volume of the Babia Góra Yearbook discusses newly published
books, the beauty of the Babia Góra land as described in poetry, as well as personages who are no
longer with us.
I wish to extend my sincere thanks to everyone who through their work and commitment contributed to publishing this 20th volume of the Babia Góra Yearbook.
I hope that you not only find the articles presented in the pages of the Yearbook to your satisfaction, but that they also serve to make our little homeland around Babia Góra more familiar and
bring you many an enjoyable moment.
Katarzyna Fujak
Babia Góra National Park with headquarters in Zawoja
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Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

Rocznik Babiogórski na przestrzeni 20 lat

Przed 20 laty, 6 lutego 1999 roku, na posiedzeniu Kręgu Gazdów podjęto uchwałę o realizacji
przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zamierzeń wydawniczych, tj. Kalendarza i Rocznika Babiogórskiego. Uznano, że Rocznik Babiogórski ma być w założeniu periodykiem o profilu popularno-naukowym prezentującym materiały i opracowania z różnych dziedzin: etnografii, geografii, historii, historii sztuki, krajoznawstwa, przyrody, religii. Postanowiono, że do stałych części Rocznika
należeć będzie prezentacja babiogórskiej poezji i sylwetek jej autorów, postaci związanych z Babią
Górą, artystów i twórców ludowych, zabytków znajdujących się na terenie gmin babiogórskich, relacji z pobytu w tym rejonie dawnych badaczy czy podróżników. Osobne miejsce zostanie poświęcone corocznej kronice wydarzeń kulturalnych.
W skład Kolegium Redakcyjnego weszli: Franciszek Fitak, Urszula Janicka-Krzywda, Janusz Kociołek, Emil Kowalczyk i Stanisław Smyrak. Kolegium w takim składzie pracowało nad wydaniem
roczników od 1 do 6 tomu.
Na zwartość Tomu 1 (1999) złożyły się przede wszystkim teksty referatów i komunikatów wygłoszonych podczas I Sympozjum Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w ramach cyklu „Dziedzictwo kulturowe obszaru Babiej Góry”.
W Tomie 2 (2000) znalazły się referaty i komunikaty z II Sympozjum SGB „Dziedzictwo kulturowe obszaru Babiej Góry”. Tematem wiodącym była „Rola organów i instytucji samorządowych
w kształtowaniu świadomości regionalnej”. Po raz pierwszy pojawiły się działy stałe: „Babia Góra
i jej okolice w relacjach dawnych badaczy”, „Z dziejów ziemi babiogórskiej”, „Zabytki ziemi babiogórskich”, „Babia Góra w literaturze pięknej” oraz „Twórcy ludowi spod Babiej Góry”.
W Tomie 3 (2001) opublikowano referaty i komunikaty z III Sympozjum SGB „Dziedzictwo kulturowe obszaru Babiej Góry”, którego wiodący temat brzmiał: „Krajobraz i architektura – prawne
i społeczne aspekty ich ochrony”. Wydanie tego tomu wzbogacone zostało o dział zatytułowany
„Z historii poznania Babiej Góry”.
Tom 4 (2002) wydany został pod hasłem gospodarki pasterskiej w obszarze babiogórskim.
W Tomie 5 (2003) znalazły się materiały z IV Sympozjum „Dziedzictwo kulturowe obszaru Babiej Góry”. Tematem wiodącym tak Sympozjum, jak i tego wydania Rocznika, był „Folklor muzyczny
– podobieństwa i różnice”.
Redaktorem tomów od 1 do 5 była Urszula Janicka-Krzywda, która tom 5 przygotowała we
współpracy z Moniką Stanisz.
Roczniki od tomu 1 do tomu 5 wydawane były przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich.
Od 2004 roku (6 tom) współwydawcą Rocznika został Babiogórski Park Narodowy.
Tom 6 (2004) publikował materiały z IV Sympozjum „Dziedzictwo kulturowe obszaru Babiej
Góry”, któremu przyświecał temat „Budowa atrakcyjności kulturowej i turystycznej gminy”. Kolegium Redakcyjne pracowało wówczas w nieco zmienionym składzie: Franciszek Fitak, Janusz Kociołek, Emil Kowalczyk, Maciej Mażul, Józef Omylak i Stanisław Smyrak.
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Tom 7 (2005) Wydanie Jubileuszowe z okazji 10-lecia Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz
50-lecia Babiogórskiego Parku Narodowego i Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy
Górnej było w całości poświęcone jubilatom.
Tom 8 (2006) Tematyka wiodąca nawiązywała do kolejnych jubileuszy, tym razem były to Stulecie działalności schroniska TT-PTT-PTTK na Markowych Szczawinach, 50-lecie Oddziału PTTK
w Suchej Beskidzkiej, 40-lecie Koła Przewodników im. W. Szkolnika w Suchej Beskidzkiej. Redakcji
tego tomu podjął się Wiesław A. Wójcik.
Tom 9 (2007) Tematyka wiodąca tego tomu nawiązywała do leśnictwa – „Lasy i leśnictwo w rejonie Babiej Góry”.
Tom 10 (2008) Wydanie jubileuszowe. Dziesiąty tom stanowił przewodnik po dotychczasowych wydaniach periodyku i zawierał szczegółowy wykaz bibliograficzny zamieszczanych w nim
artykułów.
Tom 11 (2009) Pokłosie Sympozjum Popularno–Naukowego Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich pod nazwą „Przeszłość. Współczesność. Przyszłość obszaru okołobabiogórskiego” zorganizowanego w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Temat wiodący - „Straty
osobowe, cywilizacyjne i materialne zadane przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej
w miejscowościach okołobabiogórskich w latach 1939-1945”.
Tom 12 (2010) Jego wiodącym tematem stała się woda – ukazana jako groźny żywioł, ale także
prawdziwe dobrodziejstwo babiogórskiej ziemi.
Redaktorem Naczelnym Roczników – tomy 6-12 – była Urszula Janicka-Krzywda, a zastępcą
Redaktora Naczelnego Katarzyna Fujak. Przy wydawaniu Tomu 11 konsultacjami służył Piotr Sadowski.
Tom 13 (2011-2012) ukazał się po rocznej przerwie i obejmował lata 2011-2012. Odznaczał
się zmienioną grafiką, przekształconymi względem ubiegłych lata działami tematycznymi, streszczeniami artykułów merytorycznych oraz ich tłumaczeniami na język słowacki i angielski. Zmiany te
miały na celu unowocześnienie przekazu i poprzez prezentację treści w innych językach poszerzenie zasięgu publikacji. Po raz pierwszy ukazały się działy „Komunikaty”, „Informacje o nowościach
wydawniczych” i „Odeszli od nas”. Opublikowane zostały także sprawozdania Babiogórskiego Parku
Narodowego oraz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.
Tom 14 (2013) W tym tomie w dziale „Artykuły i rozprawy” przedstawiono miedzy innymi walory geoturystyczne obszaru rozciągającego się wokół Babiej Góry oraz źródła wód mineralnych
na obszarze wschodniej części Beskidu Żywieckiego. Całość dopełniły noty biograficzne autorów.
Tom 15 (2014) Treść rocznika wzbogacono o dział „Po słowackiej stronie Babiej Góry”, którego
autorem i redaktorem był Piotr Krzywda. Cykl rozpoczyna opis Bobrova. Dodano także dział „Prezentacja gmin” – zaprezentowała się gmina Mucharz artykułem „700 lat Mucharza. Gmina Mucharz
dawniej i dziś” autorstwa Doroty Polan i Roberta Kadeli. Odpowiedzią na wyraźne zapotrzebowanie
gmin jest dodany dział „Wydarzenia kulturalne”. Wprowadzono także „Arkusz literacki”, w którym
zaprezentowano wiersze Marii Strączek.
Tom 16 (2015) ma wyjątkowy charakter, gdyż mieści się w nim specjalny dział zatytułowany „Pro Memoria. Urszula Janicka-Krzywda we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników”.
Wzorem przyjętego schematu zaprezentowała się gmina Stryszów artykułem Jana Wacławskiego
„Piękno zastygłe w sacrum”. W arkuszu literackim zamieszczono wiersze Jadwigi Czarny i Tadeusza
Palecznego.
Od tomu 13 do 16 Redaktorem Naczelnym była Katarzyna Słabosz-Palacz, a zastępcą Redaktora Naczelnego Katarzyna Fujak (BgPN). W Tomie 16 współpracy nad opracowaniem tomu podjął
się Piotr Krzywda.

Maria Mazur Rocznik Babiogórski na przestrzeni 20 lat

17

Tom 17 (2016) W dziale „Prezentacja gmin” Eva Kurjaková przedstawiła wieś Zubrohlavę, natomiast Karolina Świetlak zaprezentowała artykuł „Przemiany Polskiej Orawy na przykładzie gminy
Jabłonka”. W arkuszu poetyckim zamieszczono wiersze Aliny Koziny.
Tom 18 (2017) W tym tomie swoje osiągnięcia z okazji 25-lecia swojego istnienia zaprezentowała gmina Bystra-Sidzina, natomiast Piotr Krzywda przedstawił historię i współczesność słowackiej wsi Klin. Zamieszczono wiersze Ireny Stopy.
Tom 19 (2018) W dziale „Prezentacja gmin” Stanisław Bednarz przedstawił miasto Jordanów
w artykule „Jordanów wczoraj i dziś”, a Piotr Krzywda słowacką wieś Oravska Jasenica, wiersze
natomiast zaprezentował Kazimierz Surzyn.
Redaktorem Naczelnym Roczników Babiogórskich od nr 17 do 19 była Katarzyna Fujak we
współpracy z Marią Mazur i Maciejem Mażulem.
Pomimo zachodzących w ciągu 20 lat zmian grafiki, przekształceń i poszerzeń działów tematycznych Rocznik Babiogórski nadal jest periodykiem o charakterze popularno-naukowym poruszającym problemy szeroko pojętego dziedzictwa zarówno przyrodniczego, jak i kulturowego regionu
babiogórskiego.
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje redaktorom, autorom tekstów,
włodarzom i pracownikom gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, konsultantom i wszystkim
tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tworzenia kolejnych tomów Rocznika za ich zaangażowanie w promowanie regionu. Ukazujący się od 20 lat Rocznik dzięki ich pracy propagował
i nadal propaguje piękno, historię i kulturę Ziemi Babiogórskiej.
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Przemiany społeczno-ekonomiczne i krajobrazowe
w ostatnich 25 latach na obszarze gmin należących
do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
Sociálno-ekonomické premeny a premeny krajiny v poslednom
štvrťstoročí v oblasti fungovania Združenia babohorských obcí
Socio-economic and landscape transformations in the last
quarter-century in the area of activity of the Babia Góra
Municipalities Association

STRESZCZENIE: Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku dokonała się w Polsce transformacja ustrojowa. Wraz
z nią kraj przeszedł z gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej. Ekonomiczne i społeczne zmiany
zachodziły w każdej sferze gospodarki i szeroko rozumianego życia społecznego. W latach 90. XX stulecia
rozwijały się różnego rodzaju usługi. Na obszarze SGB widoczne to było zwłaszcza w handlu, turystyce
i transporcie. Z czasem wachlarz świadczonych usług zaczynał się rozszerzać, oferując potencjalnym klientom
coraz więcej możliwości zaspokajania ich potrzeb. Wraz z rozwojem usług zaczęły też mnożyć się prywatne
firmy branży przemysłowej. Najwięcej zakładów przetwórczych na obszarze SGB zajęło się branżą drzewną
i spożywczą. Tradycyjnym zajęciem ludności omawianego terenu było przez wieki rolnictwo, które od lat
90. XX wieku objęła recesja. Zmniejszanie produkcji rolnej i przemiany użytkowania ziemi przełożyły się także na
zmiany krajobrazowe. Proces ten ponaglał także rozkwit budownictwa. W podbabiogórskich miejscowościach
w ciągu ostatnich trzech dekad dokonywały się zatem duże zmiany gospodarcze, którym towarzyszyły przemiany
społeczne. Najbardziej widoczne było to w strukturze zatrudnienia, emigracji zarobkowej (także zagranicznej)
i jakości życia mieszkańców. W ostatnim ćwierćwieczu pojawiły się również nowe możliwości zarobkowania,
które przyspieszyły transformację wsi i miast położonych pod Babią Górą. Wszystko to doprowadziło do
wielofunkcyjnego rozwoju górskich miejscowości. Procesowi temu sprzyjała również – i nadal sprzyja –
integracja w ramach Unii Europejskiej, członkostwo w euroregionach i Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich.
ZHRNUTIE: na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia v Poľsku prebiehala systémová transformácia. Vo výsledku
premien sa krajina presunula z centrálne riadeného hospodárstva do ekonomiky voľného trhu. Ekonomické
a sociálne premeny nastali vo všetkých sférach ekonomiky a vo všeobecne chápanom spoločenskom živote. V 90.
rokoch 20. storočia sa rozvíjali rôzne druhy služieb. Na území ZBO sa to prejavilo najmä v obchode, cestovnom
ruchu a doprave. Postupom času sa rozsah poskytovaných služieb rozširoval a potenciálni klienti mali stále viac
príležitostí na uspokojenie svojich potrieb. Spolu s rozvojom služieb sa začali množiť aj súkromné priemyselné
spoločnosti. Najväčší počet spracovateľských závodov na území ZBO pôsobil v drevárskom a potravinárskom
priemysle. Po stáročia bolo tradičným zamestnaním obyvateľov predmetnej oblasti poľnohospodárstvo, ktoré
od 90. rokov 20. storočia prepadlo do recesie. Zníženie poľnohospodárskej výroby a zmeny vo využívaní pôdy
pôsobili aj zmeny krajiny. Tento proces zrýchľoval vývoj stavebného priemyslu. V posledných troch desaťročiach
sa teda v regióne Babej hory uskutočnili významné hospodárske zmeny, ktoré boli sprevádzané sociálnymi
zmenami. Najvýraznejšie sa to prejavuje v štruktúre zamestnanosti, ekonomickej emigrácii (aj do zahraničia)
a kvalite života obyvateľov. V poslednom štvrťroku sa objavili aj nové zárobkové príležitosti, ktoré urýchľujú
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transformáciu dedín a miest nachádzajúcich sa na úpätí Babej hory. Toto všetko vedie k multifunkčnému rozvoju
horských obcí. K tomuto procesu prispieva aj integrácia v rámci Európskej únie, členstvo v euroregiónoch
a v Združení babohorských obcí.
ABSTRACT: At the turn of the 1980s, a system transformation took place in Poland. With this transformation,
the country moved from a command and control economy to a free market. Economic and social changes
occurred in every area of the economy and social life. In the 1990s, various services developed. In the Babia
Gora Municipalities Association (BGMA) area this was most visible in commerce, tourism and transport.
During this time the range of services available grew, offering prospective client’s greater ability to satisfy their
needs. As services developed, private industrial businesses multiplied. The majority of processing facilities in
the BGMA area became engaged in the wood and food industries. For centuries the traditional occupation
in the area in question was agriculture, which by the 1990s had become affected by a recession. Reduced
agricultural production and transformations in land use were also reflected in landscape changes. This process
was additionally accelerated by the growing civil construction. Therefore, during the last three decades major
economic changes occurred in localities around Babia Góra, and these changes were accompanied by social
transformation. This is most visible in the employment structure, economic emigration (including international),
as well as the inhabitants’ quality of life. In the last quarter-century, new opportunities for generating revenue
have emerged, which have accelerated the transformation of the villages and towns around Babia Góra. All this
has led to a versatile development of the mountain localities. This process has been fostered by integration into
the European Union, participation in the Euroregions and in the BGMA.

SŁOWA KLUCZOWE: przemiany gospodarcze, krajobraz, transformacja, wieś wielofunkcyjna, rozwój usług,
integracja
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: hospodárske premeny, krajina, transformácia, multifunkčná dedina, rozvoj služieb, integrácia
KEYWORDS: economic transformations, landscape, transformation, versatile village, service development,
integration

Wprowadzenie
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich (SGB) zostało założone w 1995 roku. Skupia ono samorządy gminne z rejonu ziemi podbabiogórskiej i orawskiej. Celem zrzeszonej grupy jednostek terytorialnych jest pielęgnacja szeroko rozumianej kultury, dbanie o przyrodę oraz rozwój ekonomiczny
i społeczny regionu. Teren SGB jest jednak zróżnicowany pod względem gospodarki i potencjału
demograficznego. W różnym kształcie i czasie zachodzą też w nim przemiany społeczno-ekonomiczne, które rozpoczęły się na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Lokalne samorządy nieustannie dążą do rozbudowy infrastruktury i poprawy życia mieszkańców. Zmiany następują również
w sferze gospodarki, czemu towarzyszą przeobrażenia społeczne. Dotykają one każdą miejscowość
należąca do SGB. Przemiany społeczne i ekonomiczne zachodzące w ostatnim ćwierćwieczu przypadły na okres przedakcesyjny Polski w Unii Europejskiej oraz pierwsze dekady członkostwa w tej
wspólnocie.
Prezentowane opracowanie koncentruje się na zobrazowaniu głównych procesów przemian
dokonujących się w ostatnich dekadach na obszarze SGB, które są widoczne niemal w każdej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego. Ich kompleksowe udokumentowanie i analiza wymaga wieloletnich badań. Zachodzące przemiany społeczno-ekonomiczne są polem rozważań o niezwykle szerokim zakresie, który obejmuje także różne działy geografii. Artykuł pokazuje głównie
zróżnicowanie przestrzenne zmian gospodarczych oraz społecznych, a także ich przyczyny i skutki.
W takim właśnie kontekście przedstawiony został w niniejszym opracowaniu obraz przeobrażeń
na ziemiach podbabiogórskiej i orawskiej wchodzących w obszar funkcjonowania SGB. Ze względu
na szeroki zakres podjętego tematu oraz inne ograniczenia (m.in. wymogi redakcyjne „Rocznika
Babiogórskiego”) możliwe było jedynie ukazanie ogólnych trendów przemian.
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Ludność
Na obszarze SGB żyje obecnie ok. 110 tys. osób zamieszkujących 13 gmin. Spośród nich największe
powierzchniowo są Jabłonka (213,28 ha), Stryszawa (133,24 ha) i Zawoja (128,80 ha), a najmniejsze
Jordanów (20,92 ha), Sucha Beskidzka (27,65 ha) i Koszarawa (31,56 ha)1. W gronie omawianych
jednostek samorządowych najwięcej ludności mieszka w gminach Jabłonka (ok. 18 tys.), Maków
Podhalański (ok. 16 tys.) i Stryszawa (ok. 12 tys.), najmniej w gminach Koszarawa (ok. 2,5 tys.),
Mucharz (ok. 4 tys.) i Jordanów (ok. 5 tys.)2. Najgęściej zaludnionymi jednostkami samorządowymi
są: Sucha Beskidzka (ok. 340 os/km2), Jordanów (ok. 253 os/km2) i Lanckorona (ok. 150 os/km2). Najmniejszą gęstość zaludnienia mają natomiast gminy Zawoja (ok. 70 os/km2), Koszarawa (ok. 80 os/
km2) i Bystra-Sidzina (ok. 85 os/km2). Patrząc na powyższe dane, widać, że najbardziej zaludnione są
tereny zurbanizowane i położone przy większych ciągach komunikacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza
silnie zasiedlonej doliny rzeki Skawa. Słabiej zamieszkałe są natomiast gminy, które zlokalizowane
są poza ważniejszymi drogami i swym obrębem wchodzą w wysokie partie terenu zajmowane przez
las. Gminy o mniejszym zaludnieniu ciągną się równoleżnikowym pasem w środkowej części SGB od
Pasma Loska przez Pasma Jałowieckie, Babiogórskie i Policy do Pasma Podhalańskiego. Są to tereny
wyniosłego Beskidu Żywieckiego między Koszarawą na zachodzie a Bystrą na wschodzie.
W ostatnim ćwierćwieczu liczba ludności na obszarze SGB najpierw lekko rosła, potem nieco
stagnowała. Struktura płci jest mniej więcej wyrównana, choć w miejscowościach związanych z zagraniczną emigracją zarobkową obserwuje się kilku-, a nawet kilkunastopunktową przewagę kobiet.
Częściej bowiem emigrują do pracy mężczyźni, którzy pozostawiają w rodzinnej wsi swoich bliskich.
Obecnie wiele osób wyjeżdża zarobkować poza granice Polski. Przeważają w tym ludzie młodzi,
którzy chcą się szybko dorobić i zapewnić sobie oraz bliskim odpowiedni poziom życia. Wiele osób
zarobione za granicą środki inwestuje w budowę własnego domu i jego komfortowe urządzenie.
Do pracy za granicę wyjeżdżają ludzie ze wszystkich wsi i miast należących do SGB. Największe rozmiary emigracja zarobkowa osiągnęła na Orawie. Ma tam ona długoletnie tradycje, bowiem
Orawianie emigrowali za chlebem już w XIX wieku, udając się na Nizinę Węgierską, do Stanów
Zjednoczonych, a do końca lat 80. minionego stulecia pracowali też w ówczesnej Czechosłowacji.
Potem część z nich szukała zarobku w innych bogatych krajach Europy Zachodniej i Południowej.
Z czasem modnym kierunkiem migracji stała się również Skandynawia. Część osób wyjeżdża do
pracy na stałe i jedynie sporadycznie odwiedza rodzinne strony, inni udają się do pracy na kilka-,
kilkanaście tygodni i następnie na krótki odpoczynek wracają do kraju, a jeszcze inni przemieszczają
się co tydzień między domem a pracą podejmowaną w Austrii czy Niemczech3. Zagraniczne emigracje zarobkowe oprócz przychodów pozwalają także rozwijać umiejętności językowe. Z drugiej
strony migrantów i ich bliskich dopada rozłąka z rodziną, uciążliwe dojazdy i trudności z aklimatyzowaniem się w miejscu pracy.
Emigracja zarobkowa na obszarze SGB nie dotyczy tylko wyjazdów za granicę, ale obejmuje
również krajowe dojazdy do pracy. Wiele osób dojeżdża bowiem – czasem nawet codziennie – do
innych miejscowości, gdzie mieszczą się ich zakłady pracy. Te wahadłowe migracje odbywają się
zwykle na krótkich odcinkach, by nie ponosić dużych kosztów podróży. Mowa tu nie tylko o finansach, ale też o czasie poświęconym na dojazd. Popularnym kierunkiem jest dziś aglomeracja krakowska. Do pracy w niej udają się na ogół mieszkańcy z północnych zakątków terenu SGB. Z kolei
z północno-zachodniej i środkowej części ziemi podbabiogórskiej wiele osób dojeżdża do pracy do
1

2
3

M. Leśniakiewicz, Babia Góra i okolice – Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Stowarzyszenia
Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka, s. 752.
Tamże.
K. Miraj, Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2010, s. 156.
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Wadowic. Mieszkańcy Orawy kierują się na ogół w stronę wschodnią – do Nowego Targu. Można
więc dostrzec tu trzy zewnętrzne centra ciążenia – Kraków, Wadowice i Nowy Targ. Z nimi bowiem
połączone są komunikacyjnie miejscowości na obszarze opisywanego Stowarzyszenia. Wewnątrz
tego obszaru ważnymi węzłami transportowymi i miejscowościami docelowymi są: Sucha Beskidzka, Jabłonka i Jordanów, ponieważ są one lub ich sąsiedztwa siedzibami wielu firm oferujących
liczne miejsca pracy.
W ostatnich latach na lokalnym rynku pracy zaczyna jednak brakować pracowników. Lukę tę
zaczęli wypełniać imigranci. Są to głównie obywatele Ukrainy, choć w gronie przybyszy znajdują
się również mieszkańcy innych krajów byłego Związku Radzieckiego. Cudzoziemcy wykonują różne
prace, znajdując zatrudnienie zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w handlu bądź w innych
usługach. Trudno dziś dokładnie oszacować liczbę zagranicznych imigrantów pracujących na obszarze SGB. Można jednak przypuszczać, że w najbliższych latach – przy zachowaniu obecnego trendu
rozwoju ekonomicznego i braku pracowników – ich liczba wzrośnie.

Rolnictwo
Tradycyjnym zajęciem większości mieszkańców ziemi podbabiogórskiej i orawskiej było przez długie
lata rolnictwo. Dominowało ono w lokalnej gospodarce niemal do końca XX wieku. W czasach Polski
Ludowej rolnicy mogli bowiem zbywać w zorganizowanych skupach dowolne ilości płodów rolnych,
za które otrzymywali zadowalające ich wynagrodzenie. Dotyczyło to zarówno produkcji roślinnej, jak
i zwierzęcej, która wyraźnie w górach dominuje. Uprawę roślin na tych terenach ograniczają przede
wszystkim warunki przyrodnicze. Duży wpływ na produkcję roślinną ma chłodny klimat z wysokimi opadami, których suma rośnie wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej. Duże opady w górach
przyczyniają się z kolei do stokowej erozji gleb. Niszczenie gleb przebiega szczególnie szybko tam,
gdzie nachylenie skłonów wzniesień jest duże. Urozmaicona rzeźba terenu ogranicza też mechanizację prac polowych. W takim przypadku wiele zajęć rolnicy muszą wykonywać ręcznie. Utrudnieniem
w produkcji roślinnej są też przymrozki i inwersje termiczne. Odczuwalne są one mocniej w górskich
dolinach i w kotlinnej części polskiej Orawy4. Wyżej położone partie terenu narażone są z kolei na silne wiatry górskie, wśród których szczególnie mocno odczuwalne są porywiste wiatry typu fenowego.
Uprawę roślin, zwłaszcza na gruntach ornych, hamują słabe gleby górskie. Zabiegi agrotechniczne na kamienistych glebach są ograniczone, a maszyny rolnicze pracujące na takich polach
mogą zostać uszkodzone5. Nieco większą produktywnością odznaczają się gleby wytworzone na
rzecznych nanosach. Inicjalne mady zalegają na płaskich dnach aluwialnych. Są one na ogół zajęte
jeszcze pod użytki rolne, chociaż w ostatnich dekadach zwiększa się tam również areał ugorów
i odłogów. Swoistą obawą pewnej grupy rolników są też dzikie zwierzęta (np. dziki), które podczas
żerowania w rolniczych monokulturach mogłyby zniszczyć plony. Bytności dzikiej zwierzyny sprzyja
duże zalesienie i mozaikowy, rolniczo-leśny krajobraz. W ostatnich latach takie zagrożenie sprawia,
że niektórzy gospodarze rezygnują z trudu uprawy własnych kultur, decydując się na ich zakup
w sklepie lub na targowisku6. Dotyczy to głównie ziemniaków, a w znikomej części także warzyw.
Produkcja roślinna na terenach górskich, jak już wyżej wspomniano, ma wiele przyrodniczych
ograniczeń. Wraz ze spadkiem opłacalności rolnictwa w latach 90. XX wieku rosła liczba rolników,
którzy zmniejszali areał kultur polowych. Rezygnowali oni z upraw zbóż, ziemniaków i koniczyny.
Równocześnie zmniejszali pogłowie inwentarza, zwłaszcza bydła i trzody chlewnej. Początkowo
przemiany te zachodziły wolno, bo wielu liczyło, że ich sytuacja się poprawi. Rosły jednak koszty
produkcji, a wiele dotychczasowych punktów skupu płodów rolnych ulegało likwidacji. W tej sytu4
5
6
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Sianokosy na Skawicy Suchej Górze.
Fot. M. Gasek 2006

Sianokosy w 2015. Fot. M. Gasek

acji część rolników szukała innych źródeł zarobkowania. Jako pierwsi na taki krok zdecydowali się
właściciele małych, kilkuhektarowych gospodarstw rolnych. Wielu jednak nie chciało definitywnie
rozstać się z dotychczasowym warsztatem pracy i kontynuowało produkcję rolną. Nie przynosiła
one jednak już takich przychodów jak dawniej. Kolejne pola były stopniowo zadarniane, a część łąk
i pastwisk została ugorowana i odłogowana. Taki proces zachodził m.in. na Orawie7.
Wraz ze spadkiem opłacalności rolnictwa po 1989 roku zachodziły więc zmiany w użytkowaniu
ziemi. Objęły one wszystkie wsie znajdujące się na obszarze SGB. Proces ten przebiegał jednak
z odmienną, czasem nawet w sąsiednich osadach, intensywnością. Przykładem mogą tu być orawskie miejscowości Chyżne i Jabłonka, gdzie większość dawnych użytków rolnych nadal jest wykorzystywana do produkcji rolnej. W obydwu wsiach w strukturze rolniczego wykorzystania gruntów
dominują dziś użytki zielone – łąki i pastwiska. W sąsiednich wsiach, np. w Lipnicy Małej, Zubrzycy Dolnej czy Orawce mnóstwo działek stało się ugorami i odłogami, co wyraźnie uwidacznia się
w obecnym krajobrazie tych miejscowości.
W ostatnim trzydziestoleciu zmniejszyła się powierzchnia gruntów ornych, a wzrósł areał upraw
traw. W górach ich wegetacji sprzyja klimat z dużymi opadami. Wysokie plony traw pozwalają rolnikom na chów przeżuwaczy – zwłaszcza bydła, owiec i kóz. Ich pogłowie jednak w ciągu ostatnich
25 lat spadło ze względu na niską opłacalności chowu. Wpłynęły na to m.in. wysokie koszty produkcji,
niskie ceny skupu płodów rolnych oraz problemy zbytu mleka i żywca wyprodukowanych w małych
gospodarstwach rolnych. W takiej sytuacji rolnicy stopniowo odchodzili od dotychczasowego zajęcia
i podejmowali pracę w pozarolniczych branżach gospodarki8. W procesie tym gospodarze rezygnowali
też z utrzymania innych zwierząt gospodarskich, pozostawiając jedynie niewielkie stado kur. Po pewnym czasie jednak zaniechali również i tego, nabywając jaja i mięso w sklepach9.
Okolice Babiej Góry znane były dawniej z chowu owiec. Ich pogłowie w latach 90. XX stulecia
było znacznie większe niż dziś. Nieliczne bacówki działają jeszcze na terenie omawianego Stowarzyszenia, choć brakuje młodych, którzy chcieliby kontynuować tradycyjną działalność wypasową
7

8

9

K. Miraj, Przemiany wsi i rolnictwa Polskiej Orawy na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2010, s. 156; K. Miraj, Rolnictwo w Jabłonce po II wojnie światowej,
[w:] B. Zgama, R. Kowalczk (red.), Jabłonka – stolica polskiej Orawy, Historia i współczesność, Orawskie Centrum
Kultury w Jabłonce, Jabłonka, 2016, s. 505-528.
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Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2010, s. 156.
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na podbabiogórskich halach. W ostatnim czasie
na ratunek polskiemu owczarstwu przyszły dopłaty bezpośrednie do owiec. Wsparcie finansowe jest też udzielane w przypadku chowu
bydła. Od początku lat 80. wypas funkcjonował
w Zawoi jedynie na Hali Barankowej, gdzie pod
koniec XX wieku wypasano 300 owiec, a później pojawił się po drugiej stronie Babiej Góry,
na Hali Śmietanowej. W 2009 roku wypas owiec
powrócił do Skawicy, a zapoczątkował go baca
Władysław Komperda z Radłowa. Rozmieszczenie pastwisk dla owiec nie koncentruje się
jednak już tak, jak miało to miejsce podczas poprzednich stuleci, na wysoko położonych halach,
a prowadzony jest na obszarze zarastających pól
uprawnych. W ciągu pierwszego roku wypasano łącznie 500 sztuk owiec, a podczas kolejnych
dwóch lat liczba utrzymywanych w Skawicy
owiec wzrosła do 700 sztuk. W 2016 roku wypas rozpoczęto na Halach Krupowej i Kucałowej. Na tej drugiej stanęła także nowa bacówka.
Wóz z sianem w Skawicy. Fot. M. Gasek 2013
Działania te spowodowały, że dawne pola znów
zaczęły się zielenić trawą, a zarastające zwolna
hale mają jednak szansę ostać się w krajobrazie jako tereny otwarte.
Recesja w rolnictwie ma swoje odzwierciedlenie w użytkowaniu ziemi. Widoczne jest to w różnych zakątkach ziemi podbabiogórskiej i orawskiej. Szczególnie szybko zmiany w wykorzystaniu
gruntów zaszły we wsiach z małymi działkami ewidencyjnymi, w których ludność utrzymuje się
z pozarolniczych źródeł zarobkowania. Tam najpierw spadała powierzchnia gruntów ornych na
rzecz użytków zielonych, które następnie przeszły w ugory i odłogi. Na porzucone działki szybko wkraczała sukcesja naturalnej roślinności. Dziś na obszarze SGB można bez problemu dostrzec
w krajobrazie omawiane zmiany. Coraz więcej dawnych użytków rolnych zarasta dziką roślinnością,
wśród której nie brakuje też młodych drzew. Ta renaturyzacja rolniczych monokultur zmieniła też
krajobraz omawianego terenu, w którym jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku widoczne były wąskie pasy różnych roślin (w tym uprawnych) tworzące swoistą szachownicę gruntów. Pomiędzy nimi
pasły się liczne zwierzęta gospodarskie. Dziś widoki te odchodzą już do lamusa, a rozmieszczenie
różnych form użytkowania ziemi jest w dużej mierze uwarunkowane ekonomicznymi wynikami prowadzonej na nich działalności gospodarczej. W tym procesie zatraca się jednocześnie sielankowy
krajobraz terenów wiejskich pod Babią Górą.
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teren. Swoistym ograniczeniem rozbudowy przedsiębiorstw przemysłowych na omawianym obszarze
są małe działki ewidencyjne. Widoczne to jest szczególnie na polskiej Orawie. Tam już dostrzega się
przenoszenie firm do Jabłonki, na terenie której oferowane są większe parcele11. Ma to miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo przemysłowe chce się rozbudować, ale nie ma już w swym sąsiedztwie
wolnych terenów inwestycyjnych. Właściciel decyduje się wtedy kupić działkę blisko drogi i zbudować
na niej zakład produkcyjny – przykładem mogą być firmy „Kołton”, „Reiff-Drew” czy „Smrek”. Tego typu
zabudowa przemysłowa powstała także wzdłuż drogi krajowej nr 28 w miejscowości Białka, gdzie największą halę produkcyjną wybudował „Blach-DOM”, w której dziś mieści się zakład produkcyjny firmy
„ELECTRIS”. W Białce znajdują się także zakłady firmy „FABIOS”, w których miejsce pracy znajduje duża
liczba osób ze wschodniej części powiatu suskiego. Ważnym czynnikiem w rozwoju dużych zakładów
przemysłowych była dobra dostępność komunikacyjna z poszczególnymi częściami regionu – i tak
w centralnie położonej Suchej Beskidzkiej powstały hale potentata, jakim jest firma „Fideltronik”.
Najbardziej rozwiniętymi gałęziami przemysłu na obszarze SGB jest przemysł drzewny i spożywczy. Duże znaczenie pierwszego z nich nie powinno dziwić z uwagi na lesisty charakter terenu. W wielu miejscowościach las zajmuje ponad 40 procent powierzchni. W gronie zakładów drzewnych duży
udział mają tartaki i stolarnie. Przemysł tartaczny tworzą na ogół niewielkie zakłady zatrudniające
po kilku pracowników. Przecierają one drewno, które zwykle trafia do stolarni lub na budowy. Wiele
takich tartaków ma też własny transport, którym przywozi surowiec spoza omawianego regionu i dowozi tarcicę lub inne cięte elementy do finalnego odbiorcy. Są to zatem firmy produkcyjno-transportowe, a czasami nawet usługowe. Część tartaków połączona jest też z zakładami stolarskimi, gdzie
dalej obrabia się drewno. Gotowe produkty wysyła się poza region. Duże nagromadzenie tego typu
tartaków znajduje się m.in. w gminie Jordanów oraz gminie Bystra-Sidzina. Przykładem takich przedsiębiorstw mogą być firma „Kartex” z Jabłonki, która produkuje drewniane szpule na kable, lub firma
„Tatra-House LTD” z Jordanowa, która wytwarza i buduje domy z drewnianych bali.
Wśród zakładów branży drzewnej na terenie SGB rozwinęły się przedsiębiorstwa produkujące
drewniane zabawki, szachy i meble. Tradycyjnie z wyrobem drewnianych zabawek związana jest
Stryszawa i jej okolice, ale współczesnych producentów tych towarów można też szukać w innych
miejscowościach ziemi podbabiogórskiej. Firmy te koncentrują się jednak w okolicy Stryszawy,
a drewniane zabawki są nie tylko wysyłane poza opisywany region, ale też stanowią osobliwy produkt regionalny. Na terenie dolnej Zawoi, Skawicy i Białki skupiają się firmy produkujące drewniane

Przemysł
Przemysł na obszarach górskich jest słabo rozwinięty. Tak też jest w gminach, które należą do SGB.
Większe zakłady przemysłowe skoncentrowały się wzdłuż ważniejszych dróg. Ważnym czynnikiem
ich lokalizacji była bowiem dobra dostępność komunikacyjna10. Najwięcej firm działających w branży
przemysłowej ulokowało się ponadto na terenach płaskich – głównie w aluwialnych dolinach. Na ich
dnie wznoszeniu większych obiektów i związanej z nimi infrastruktury technicznej sprzyja równinny
10
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Siedziba firmy „Kabanos” w Jabłonce. Fot. K. Miraj

szachy. Są to zwykle niewielkie, rodzinne zakłady, w których wyrabia się szachownice i figury, a gotowy produkt odznacza się wysoką jakością wykonania. W północnej części obszaru SGB rozwinęły
się z kolei zakłady produkujące meble. Są one powiązane wieloletnią tradycją meblarską z pobliską
Kalwarią Zebrzydowską. W ich zakładach produkowane są wysokiej jakości meble, które cieszą się
dobrą sławą, także szeroko poza okolicami Kalwarii Zebrzydowskiej. Firmy wytwarzające meble
ulokowane są również w innych zakątkach obszaru Stowarzyszenia. Na Orawie największy zakład
produkujący meble umiejscowił się w Jabłonce. Jest to firma „Mebloraw”, w której meble nabywają
m.in. klienci ze Słowacji. Jej siedziba zlokalizowana jest bowiem przy drodze wjazdowej do Jabłonki
od strony Chyżnego, czyli największego polsko-słowackiego przejścia granicznego.
W ostatnim ćwierćwieczu na terenie SGB obserwuje się rozwój przemysłu spożywczego. Na
ogół nie są to duże zakłady, choć niektóre z nich systematycznie się rozbudowują. Największym
zakładem branży spożywczej w opisywanym regionie jest firma mięsno-wędliniarska „Kabanos”
w Jabłonce. Dużym zakładem mięsnym w tej wsi jest również firma „Madex”, która zajmuje się
rozbiorem i eksportem drobiu.
W branży spożywczej najsilniej jednak rozwinięty jest przemysł piekarski i cukierniczy. Nierzadko piekarnie i cukiernie są ze sobą połączone w jeden organizm, co pozwala im efektywniej pracować
i osiągać lepszy wynik ekonomiczny. Na ogół zakłady te są jednak małe i zatrudniają poniżej 20-30
osób. Trzeba tu pamiętać, że produkują one szybko psujące się produkty, które w dniu wypieku należy dowieźć do punktów zbytu. Wśród dużych zakładów branży piekarniczej i cukierniczej można
wymienić firmy „Steskal” w Jabłonce, „Polański” w Zubrzycy Górnej, „Mijax” z Makowa Podhalańskiego, czy „Urbańscy” z Suchej Beskidzkiej. Przedsiębiorstwa te sprzedają też pieczywo i ciasta poza obszarem SGB. Oferują ponadto dostawy swych produktów na różnorakie uroczystości. Są one zatem
firmami produkcyjno-handlowo-usługowymi, a ich oferta obejmuje również szerszy wachlarz usług.
W ostatnich dekadach na obszarze SGB rozwinął się również przemysł materiałów budowlanych. Mowa tu m.in. o betoniarni „Żanex” w Jabłonce i firmie „Chyżbet” w Chyżnem. Pierwsza z nich
jest filią przedsiębiorstwa o tej samej nazwie z Nowego Targu. „Żanex” produkuje beton i dowozi
go własnym transportem do klientów. „Chyżbet” natomiast wytwarza kostkę brukową, którą może
także dostarczyć do finalnego odbiorcy. Rozkwit tych firm produkcyjno-usługowych branży budowlanej możliwy jest dzięki postępującemu budownictwu. Obejmuje ono nie tylko budynki mieszkalne
i gospodarcze, ale też rozbudowę infrastruktury technicznej we wsiach i miastach podbabiogórskich
i orawskich. Po północnej stronie Babiej Góry funkcjonują natomiast kopalnie kamienia, spośród
których największa znajduje się w Osielcu.
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W Dolinie Czarnej Orawy powstało kilka zakładów zajmujących się wytwarzaniem kotłów centralnego ogrzewania. Ulokowały się one w Podwilku i Orawce w okolicy drogi E-77. Największym
z tych przedsiębiorstw jest firma „Kołton”, która w ostatnim roku swą produkcję przeniosła do nowego, większego zakładu w Jabłonce.
Wiele zakładów z obszaru SGB sprzedaje swoje produkty poza granicę omawianego zrzeszenia.
Taka działalność pozwala na napływ kapitału, który może być na miejscu reinwestowany. Na obszarze SGB wiele przedsiębiorstw związanych z przemysłem zajmuje się nie tylko produkcją, ale też
handlem, transportem i usługami. Taka szeroka działalność pozwala im kompleksowo obsługiwać
kontrahentów, co jest dużym ułatwieniem dla klientów. Niewielkie firmy są także bardzo elastyczne
i szybko dostosowują się do oczekiwań rynku. Są one tym samym pozytywnie postrzegane wśród
obecnych i potencjalnych klientów, co przekłada się na ich wyniki ekonomiczne. W zdecydowanej
większości są to firmy prywatne, w których właściciele na bieżąco nadzorują wszelką ich działalność, by ta przynosiła oczekiwane zyski. Gdy opłacalność spada, natychmiast podejmowane są kroki naprawcze. Dzięki temu firmy działające w branży przemysłowej mogą sprawnie działać i rozwijać
swą produkcję.

Usługi
Wraz z przejściem kraju z gospodarki centralnie sterowanej do wolnorynkowej na przełomie lat 80.
i 90. XX wieku zaczęła się prężnie rozwijać prywatna działalność gospodarcza. Objęła ona głównie
III dział gospodarki – usługi. Na ogół rozpoczęcie działalności w tej branży gospodarki nie wymagało
na początku dużego wkładu finansowego. Często były to jednoosobowe firmy o niewielkim kapitale
inwestycyjnym. W takich przypadkach podejmowane ryzyko gospodarcze stawało się mniejsze.
Gdy przedsiębiorca osiągał zysk, inwestował go we własną firmę, by szerzej rozwijać swoją działalność gospodarczą. Jedni kupowali nowe maszyny i wyposażenie do swoich punktów usługowych,
drudzy zatrudniali kolejnych pracowników, inni poszerzali zakres świadczonych usług, a jeszcze inni
otwierali filie zakładów. W każdym przypadku dążono jednak do rozwoju podmiotu gospodarczego,
by ten w przyszłości generował jeszcze większe przychody. Tak rozwijały się z czasem większe firmy, choć nie wszyscy przedsiębiorcy osiągnęli oczekiwany sukces ekonomiczny. W tym kręgu byli
też i tacy, którzy ponieśli porażkę, a ich punkt usługowy uległ likwidacji. Mechanizmem regulacyjnym w tych procesach gospodarczych był wolny rynek i jego prawa.
Od początku lat 90. ubiegłego wieku obserwować można na obszarze SGB rozwój różnorakich
punktów usługowych. Jednym z nich są serwisy samochodowe. Motorem napędowym ich wzrostu
gospodarczego była rosnąca motoryzacja. Objęła ona wszystkie wsie i miasta należące do SGB.
Wielu mieszkańców tych ziem chciało bowiem posiadać własny samochód osobowy. Jego łatwy
zakup możliwy stał się od początku lat 90. XX wieku. Wtedy wielu mieszkańców omawianych ziem
sprowadziło używane samochody z krajów zachodnich, zwłaszcza z Niemiec i Austrii. Na taki krok
decydowali się zwłaszcza ludzie zarobkujący w tych krajach. Równolegle rosła też liczba aut ciężarowych. Zwiększenie liczby samochodów miało swoje odbicie w rozwoju punktów naprawczych.
Wśród nich były też zakłady blacharstwa samochodowego i punkty wulkanizacyjne. Z czasem wiele
tych niewielkich, na ogół jednoosobowych, serwisów rozwinęło się, a niektóre z nich zatrudniły
kolejnych pracowników.
Najbardziej widoczny rozwój usług dotknął jednak handel. Od lat 90. XX wieku w podbabiogórskich i orawskich miejscowościach wyrastają nowe sklepy. Są one ulokowane na ogół wzdłuż ważnych
ciągów komunikacyjnych, bo tam jest też najwięcej potencjalnych klientów. Gęstą sieć na obszarze
SGB utworzyły sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe. Zaopatrują one ludność w podstawowe produkty żywieniowe i niezbędne towary w prowadzeniu gospodarstwa domowego. W Makowie
Podhalańskim znajduje się duża liczba sklepów wielkopowierzchniowych. Spora ich ilość otworzyła
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się także w Suchej Beskidzkiej jako mieście
powiatowym. Większość z tych sklepów, ze
względu na swe duże gabaryty silnie ingeruje w krajobraz podbabiogórskich miasteczek,
ale i wiosek, bo także i w nich powstały tego
typu obiekty (np. w Jabłonce, Białce, Zawoi).
Na uwagę zasługuje budynek firmy „Lewiatan” wybudowany w samym centrum Zawoi,
który posiada elementy budownictwa babiogórskiego, przez co lepiej wpisuje się w górski
krajobraz. Cześć tych punktów handlowych
nadal pozostaje niewielkimi rodzinnymi firmami, niektóre jednak prężnie się rozwinęły,
tworząc siatkę filii w bliższej, a nawet dalszej
okolicy. Przykładem może tu być wspomniana
już w kontekście usług firma „Polański” z ZuPasaż handlowy w Suchej Beskidzkiej. Fot. P. Franczak
brzycy Górnej, która swoje pieczywo i podstawowe produkty spożywcze sprzedaje we własnych punktach na obszarze SGB, ale też poza jego granicami (np. w Krakowie), czy firma „Sużyw” z Suchej Beskidzkiej. Ogromną zmianę na kształt handlu
na obszarze Podbabiogórza odegrała budowa na początku XXI wieku pasażu handlowego w Suchej
Beskidzkiej. Na długości ponad 300 metrów powstał szereg budynków, w których na parterze i piętrze znajdują się sklepy, a górne pietra zajmują pomieszczenia usługowe lub mieszkania. Budowa
pasażu była ogromną zmianą w sposobie organizacji handlu na Podbabiogórzu – od małych sklepików
rodzinnych, do skoncentrowanego „centrum handlowego”.
Szczególnie intensywny rozwój handlu w ostatnim ćwierćwieczu nastąpił w Jabłonce na Orawie. Działa tu obecnie wiele sklepów detalicznych i hurtowni, a co środę odbywa się duży targ.
Sklepy w tej wsi skoncentrowały się wzdłuż głównej drogi – ul. Jana III Sobieskiego12. Na targowisko
i do stacjonarnych placówek handlowych przyjeżdżają na zakupy obywatele sąsiedniej Słowacji
z uwagi na bliskie sąsiedztwo z przejściem granicznym Chyżne-Trzciana (Trstena). Ta przygraniczna
lokalizacja stała się ważnym czynnikiem rozwoju handlu we wspomnianej już wcześniej wsi13. Ułatwieniem tych zakupowych migracji stało się również od 2004 roku członkostwo Polski i Słowacji
w Unii Europejskiej. W 2007 roku wzmocniło je jeszcze bardziej wejście obydwu krajów do strefy
Schengen, a od 2009 roku wprowadzenie waluty euro na Słowacji. Możną nią zapłacić obecnie
w wielu miejscach w Jabłonce, co znacząco upraszcza transakcje handlowe. Klientów zagranicznych
zachęcają do tego również ceny towarów podawane w walucie euro oraz nazwy oferowanych dóbr
w języku słowackim.
W górach ważnym działem usług jest turystyka. Obejmuje ona szeroko rozumiane zaplecze
noclegowe, gastronomiczne i tzw. usługi towarzyszące. Na początku lat 90. XX wieku wiele obiektów noclegowych zostało zamkniętych. Dotyczyło to przede wszystkim placówek należących do
zakładów przemysłowych, w których wypoczywali ich pracownicy z rodzinami. Takie przypadki
miały m.in. miejsce w Zawoi, która jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Niszę na rynku zaczęli
jednak wypełniać prywatni przedsiębiorcy, choć ich obiekty noclegowe na samym początku nie
były zwykle duże. Gdy przynosiły zysk, właściciel inwestował go w rozwój bazy noclegowej, powiększając na ogół liczbę miejsc noclegowych i rozbudowując zaplecze gastronomiczne. Czasem
tworzył też wypożyczalnie sprzętu sportowego (np. zimą – nart zjazdowych, a latem – rowerów) lub
miejsca rozrywki (np. parki linowe w Zubrzycy Górnej lub Zawoi, czy też tory do paintballu np. w La12
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chowicach). W Zawoi w 2014 roku otwarto Centrum Górskie Korona Ziemi, które miało w założeniu pełnić funkcje edukacyjne i rozrywkowe, jednak po kilku latach działalności ekspozycja została
przeniesiona do Chorzowa. Nowe obiekty noclegowe powstawały głównie w rejonach najbardziej
atrakcyjnych turystycznie (zwłaszcza w sąsiedztwie Babiej Góry) i wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Podobny trend potwierdzają z Orawy u południowych stoków masywu Babiej Góry badania
K. Miraja (2010).
W Zawoi znajdują się jednak liczne budynki, które w okresie PRL-u pełniły funkcje noclegowe, a dziś są zaniedbane lub nawet zrujnowane. Klasycznym przykładem tego typu obiektu jest
Ośrodek Wypoczynkowy „Górnik”, który stoi w Zawoi Górnej. Dziś jego zrujnowane wnętrza coraz
częściej wykorzystywane są jako plener do sesji fotograficznych.
W latach 90. ubiegłego stulecia wśród obiektów noclegowych na obszarze SGB zaczęły się pojawiać gospodarstwa agroturystyczne. Sprzyjały temu atrakcyjność turystyczna terenów górskich
i dominacja przestrzenna terenów wiejskich. Gospodarstwa agroturystyczne zaczęły oferować turystom wypoczynek na wsi w zagrodzie rolnika, w dodatku za niewielką opłatą. Była to jedna z dróg
ratowania rozdrobnionego rolnictwa w górach, które dotykała już recesja. Wiele gospodarstw gościnnych rozwijało się i dziś nadal kontynuuje swoją działalność turystyczną. Były jednak i takie
przypadki, że rolnik likwidował przyjmowanie turystów w swoim domostwie, a zarobku szukał
w pozarolniczych działach gospodarki.
Rozwój prywatnych usług gastronomicznych w latach 90. XX wieku rozpoczął się przede
wszystkim w większych miejscowościach stanowiących jednocześnie węzły komunikacyjne oraz
w miejscowościach z rozwiniętą już funkcją turystyczną. Czasami były to małe punkty oferujące jedzenie typu fast-food, czasem restauracje na kilkanaście bądź kilkadziesiąt osób. Z czasem pojawiły
się pizzerie i restauracje regionalne. Te ostatnie w swoim menu oferują dania regionalne, poszukiwane dziś przez coraz więcej turystów. W ostatnich 10-15 latach wiele punktów gastronomicznych
na obszarze SGB wprowadziło dodatkowe usługi, jak catering i dowóz posiłków do klienta. Z takich
opcji korzystają obecnie nie tylko turyści, ale i lokalna społeczność, dla której ta forma dostawy
i konsumpcji jest wygodna. Dobrym przykładem rozwoju takich usług gastronomicznych jest Jabłonka na Orawie, gdzie w 2019 roku ciepłe posiłki dowoziło 5 firm działających w branży żywienia.
W turystyce ważną rolę pełni także szeroko rozumiana rozrywka. Zaliczyć do niej można m.in.
sport, punkty oferujące różnoraką zabawę, centra edukacyjne oraz wydarzenia kulturalne i sportowe. Na obszarze gór tradycyjnie rozwija się turystyka narciarska, zwłaszcza narciarstwo zjazdowe.
Przy uprawianiu tego sportu ważnym elementem infrastruktury są wyciągi narciarskie. Ich rozbudowa następuje od lat 90. minionego stulecia. Największa stacja narciarska jest obecnie w Zawoi
Policznem na skłonach Mosornego Gronia. Inne mniejsze obiekty ulokowane są w Zawoi Czatoży
oraz Orawce na Kuligowej Grapie. Wyciągi narciarskie są ważnymi centrami rozwoju zimowej turystyki. Duży ruch turystyczny sprawia, że w ich sąsiedztwie powstają kolejne podmioty gospodarcze
– bary, wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, a nawet obiekty noclegowe. Jest to swoisty przykład
tzw. korzyści aglomeracji, czyli rozwoju innych firm przy istniejącym już podmiocie14. W minionym
dwudziestopięcioleciu w zapomnienie zeszły także inne popularne niegdyś wyciągi narciarskie jak
Kolisty Groń w Zawoi.
Prócz wyciągów narciarskich, w okresie tzw. małyszomanii, w Skawicy wybudowana została
półprofesjonalna mała skocznia narciarska o punkcie konstrukcyjnym usytułowanym na 20 metrach (K-20), na której od 2005 roku odbywają się Mistrzostwa Amatorów w Skokach Narciarskich
Południowej Polski. Zastąpiła ona dawną skocznię na tzw. Szarlejówkach, gdzie przez kilka dziesięcioleci znajdowała się amatorska skocznia narciarska. Na Podbabiogórzu i Orawie doszło także
w analizowanym okresie do znacznej rozbudowy i przebudowy stadionów sportowych, na których
swoje mecze na niższych szczeblach rozgrywają lokalne kluby. Całkiem nowe stadiony powstały
14
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m.in. w Grzechyni, Skawicy czy Skawcach. Rozbudowy doczekały się stadiony w Jabłonce, Zawoi
czy Białce, a przy stadionach w Zembrzycach i Suchej Beskidzkiej wybudowane zostały bieżnie
lekkoatletyczne. Rozgrywają na nich mecze, zawodnicy reprezentujący lokalne kluby sportowe, tzw.
LKS-y, a dziś niemalże każda miejscowości pochwalić się może swoim klubem sportowym. W rozpatrywanym czasie w większości gmin powstały także profesjonalne hale sportowe z nawierzchnią
do uprawiania różnych dyscyplin sportów, a także boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, tzw.
orliki. Ponadto w Lachowicach wybudowano pierwsze na Podbabiogórzu pełnowymiarowe boisko
do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawą. W Suchej Beskidzkiej wybudowano natomiast pływalnię.
Na Podbabiogórzu rozbudowana została także infrastruktura przeznaczona dla miłośników
motorów. Tor crossowy powstał w Osielcu, a nieco mniejszy przy stadionie sportowym w Białce.
W ostatnich latach na obszarze SGB rozwija się turystyka rowerowa i konna. Pierwszą z nich
chce szczególnie rozwijać gmina Zawoja. Dziś ważnym elementem zagospodarowania turystycznego dla rowerzystów są ścieżki rowerowe, które powstały już w niektórych miejscowościach należących do SGB. Jedną z nich ma być też szlak Velo Skawa, biegnący Doliną Skawy. Coroczne lub
okazjonalne imprezy rowerowe odbywają się także w różnych miejscowościach. Przykładem może
być Puchar Szlaku Solnego w Orawce w gminie Jabłonka, czy zloty fanów downhillu i enduro w Zawoi. W przypadku Orawki jest to jednorazowo nawet ponad 700 osób15. Liczba ta obejmuje zarówno zawodników, jak i kibiców oglądających zmagania kolarzy. Nieco inną grupę turystów stanowią
osoby lubiące jazdę konną. Wybierają oni zwykle na swój cel stadniny, w których mogą poświęcić
się swojej pasji. Takie obiekty są także na obszarze SGB, czego przykładem mogą być stadnina koni
„Alan-O” w Zubrzycy Górnej, „Stajnia pod Babią Górą” w Zawoi, „Stajnia Borys” w Juszczynie lub
stajnia na Makowskiej Górze w Makowie Podhalańskim. Osoby zainteresowane turystyką konną
często kilkakrotnie przybywają do tej samej stadniny, jeśli satysfakcjonuje ich jakość świadczonych
usług. Lubią oni jeździć konno lub dorożką i przy tej okazji podziwiać górski krajobraz. Warto tu
jeszcze wspomnieć, że przez teren SGB poprowadzono w 2000 roku Transbeskidzki Szlak Konny
z Brennej w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach. Wiedzie on od Korbielowa do Zawoi
przez Zubrzycę Górną i Dolną do Orawki i dalej na wschód w kierunku Nowego Targu.
Beskid Żywiecki z kulminacją Babiej Góry ma długie tradycje w turystyce pieszej. Ta forma aktywnego wypoczynku jest tu nadal popularna. Teren SGB przecinają liczne szlaki piesze. Największy
ruch turystyczny koncentruje się – jak łatwo się domyśleć – w rejonie Królowej Beskidów. Nową
formą aktywności turystycznej na obszarze SGB staje się powoli geoturystyka. Jest tu wiele interesujących geostanowisk, np. wodospad Mosorczyk, jaskinia Oblica w Skawicy, rowy rozpadlinowe na
Okrąglicy, osuwisko Łysina, Kozie Skały na Żurawnicy, gorące skały w Zawoi oraz złoża rudy żelaza
w Suchej Beskidzkiej czy torfowiska wysokie i wody siarczkowe na Orawie16. Dziedzictwo geologiczne Ziemi Podbabiogórskiej i Orawskiej jest jednak słabo jeszcze wykorzystywane w turystyce,
choć w przyszłości może ono być ważnym czynnikiem aktywizacji tej działalności gospodarczej.
Przyczynkiem do powyższego stać się może np. wytyczona do jaskini Oblica ścieżka dydaktyczna
zwana Zbójnickim Chodnikiem.
W ostatnim trzydziestoleciu wśród podmiotów gospodarczych działających w sferze usług powstało wiele firm transportowych. Są to zarówno podmioty zajmujące się przewozem osób, jak i towarów17. Swe usługi świadczą one nie tylko na obszarze SGB, ale także poza jego granicami. Firmy
15
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Orawska Samorządowa Szkoła Muzyczna w Jabłonce. Fot K. Miraj

przewożące ludzi rozwijały się w dwojaki sposób. Pierwsze z nich nabyły autokary, którymi zaczęli
najpierw jeździć ich właściciele do miejsc wskazanych przez klientów. Mowa tu o podmiotach, które
zaczęły świadczyć usługi najmu autokaru i pracy kierowcy, zwykle na potrzeby turystyczne. Przykładem takiej firmy może być „Robertur” z Zawoi. Drugą grupą przewozów pasażerskich i rozwoju
firm transportowych na obszarze SGB stały się autobusy i mikrobusy kursujące na stałych liniach
pomiędzy wyznaczonymi miejscowościami. Na początku lat 90. XX wieku pojawiły się więc regularne linie prywatne, np. w Zawoi busy firmy „Merc-Bus”. Z czasem przejęły one kursy na trasach, które
do tej pory obsługiwał tabor Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS). Wiele firm przewożących ludzi świadczy dziś równolegle wynajem autokarów i przewozy stałymi liniami. Przykładem
może być firma „Jankara” z Lipnicy Wielkiej. Odrębną grupę usług transportowych zaczęły z kolei
świadczyć firmy, które zajęły się przewozem towarów. Były to w większości podmioty posiadające
samochody ciężarowe. Obsługiwały one często różnych kontrahentów na krótszych i dłuższych trasach, niekiedy nawet międzynarodowych. Dziś prywatne firmy transportowe dominują w przewozie
osób i towarów na obszarze SGB.
Minione ćwierćwiecze było również czasem rozwoju usług telekomunikacyjnych. W latach
90. rozbudowywano na obszarze SGB sieć telefonii stacjonarnej. Objęto nią przede wszystkim
gospodarstwa domowe, zwłaszcza te bardziej oddalone od głównych osi zabudowań wsi. Wraz
z XXI wiekiem zaczęto rozwijać sieć telefonii komórkowej. Najpierw operatorzy zadbali o zasięg
w większych miejscowościach, potem w mniejszych. Z czasem coraz powszechniejszy stawał się
również Internet. Dziś telefony komórkowe i Internet są ogólnodostępnym dobrem, z którego korzysta na co dzień większość mieszkańców ziemi podbabiogórskiej i orawskiej.
Prężnie rozwiniętą sferą usług wyższego rzędu na obszarze SGB jest też fryzjerstwo, kosmetyka i inne zabiegi związane z upiększaniem ciała. Do tych końcowych należą m.in. studia tatuażu
i piercingu, które szybko się mnożą w ostatnich latach. Są one zwykle w większych miejscowościach, będących jednocześnie węzłami komunikacyjnymi, m.in. Suchej Beskidzkiej (np. „Talaga
Tattoo”) czy Jabłonce (np. „Charismatattoo”). W centrach regionu działa też – zwykle po kilka –
salonów kosmetycznych, z których korzystają głównie kobiety. Dużym popytem cieszą się w nich
usługi wizażu oraz manicure i pedicure. Niektóre podmioty wręcz wyspecjalizowały się już w tych
zabiegach. W szerokim na ogół gronie usług kosmetycznych dużym powodzeniem wśród klientek
cieszą się też zabiegi oczyszczania skóry. W niemal wszystkich miejscowościach usługi fryzjerskie
są dziś powszechne. Zupełnie inaczej wyglądało to ćwierć wieku temu, kiedy fryzjer był w dużych
skupiskach ludzi. Wtedy też do kosmetyczki, na zabiegi spa&wellness czy tatuażu trzeba było je-
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chać do większych miast. Podobnie było z siłowniami, które dziś działają już na terenie SGB. Coraz
więcej osób korzysta także z usług trenerów personalnych i instruktorów różnych sportów. Rynek
usług tej branży obecnie mocno się rozwija w związku ze współczesnym trendem dbałości o wygląd
zewnętrzny.
Do grona rozwijanych usług na obszarze SGB należy też zaliczyć edukację. Uwidacznia się to
m.in. w zmianie w strukturze wykształcenia mieszkańców oraz w rozwoju placówek edukacyjnych.
Mowa tu nie tylko o rozbudowie gimnazjów w każdej gminie na przełomie XX i XXI wieku, ale również o powstaniu szkół średnich i zawodowych. W ostatnim ćwierćwieczu powstały bowiem nowe
szkoły zawodowe np. Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczego Hufca Pracy w Jabłonce18
i licea np. w Lipnicy Wielkiej i Zawoi (obecnie już nieistniejące). Swą ofertę edukacyjną rozszerzyły
ponadto istniejące już szkoły średnie. Przykładowo przy Liceum Ogólnokształcącym w Jabłonce
otwarto Liceum profilowane i technikum, a nawet Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych. W Suchej Beskidzkiej – będącej w sercu SGB – otwarto
z kolei studia wyższe w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii. Na ten cel zaadaptowano renesansowy
budynek zamku suskiego.

Drogi jako czynnik rozwoju gospodarczego
Analizując przestrzenne rozmieszczenie punktów usługowych i przemysłowych na obszarze SGB
widać, że koncentrują się one przy głównych drogach regionu. To nie powinno dziwić, bo dziś zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów liczy się dobry dojazd do firm oraz przestrzenny parking.
Dobrym przykładem tego są spożywcze dyskonty, pod które większość klientów podjeżdża dziś
samochodami. Współczesne społeczeństwo chce szybko się przemieszczać, wykorzystując głównie
transport samochodowy. Stąd też dobrej jakości drogi i szybkość przejazdu stają się ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego.
Drogi kołowe na terenie SGB mają, ze względu na górski charakter terenu, różny przebieg topograficzny. Starano się je jednak budować w dnach dolin potoków i rzek, gdzie ukształtowanie
powierzchni jest bardziej płaskie niż na stokach czy szczytach okolicznych wzniesień. Aluwialne dna
dolin – nawet wąskie – były bowiem najlepszymi terenami dla ciągów komunikacyjnych. Wzdłuż
nich rozwijała się na przestrzeni wieków główna sieć osadnicza, a pośród niej ulokowane zostały
różnorodne firmy branży przemysłowej i usługowej. Takie umiejscowienie nie tylko ułatwia dojazd
kontrahentów, ale także zmniejsza koszty inwestycyjne rozbudowy infrastruktury technicznej.
Duże natężenie ruchu na drogach dostrzegli przedsiębiorcy, którzy wykorzystali sąsiedztwo
ciągów komunikacyjnych do promocji swej działalności poprzez lokację nośników reklamy zewnętrznej. W ostatnim ćwierćwieczu wiele dróg zmieniło również swoją nawierzchnię. Na licznych
szosach położono asfalt. Samorządy gminne dbają również o jak najlepsze utrzymanie dróg, choć
jest to z pewnością kosztochłonne zajęcie. Widać to zwłaszcza w okresie zimy, kiedy potrzebne jest
odśnieżanie. Wyższe koszty generuje ono w przypadku rozproszonej zabudowy z licznymi przysiółkami. Wówczas trzeba odśnieżyć dłuższe odcinki dróg, co w górach przy urozmaiconej rzeźbie
terenu nie jest łatwym zajęciem. Warto tu też dodać, że wśród ważniejszych dróg przecinających
obszar SGB odśnieżana jest też już szosa przez Krowiarki. Łączy ona Zawoję z Zubrzycą Górną,
a wśród wielu jej uczestników w okresie zimowym nie brakuje turystów.
Górskie drogi często wymagają też remontów. Samorządy terytorialne systematycznie poprawiają ich stan w miarę posiadanych środków. Przykładem takich inwestycji mogą być drogi łączące
sąsiednie gminy, np. droga Ślamczykówka pomiędzy Lipnicą Wielką a Lipnicą Małą, czy podbabiogórski Rajsztag biegnący od Lipnicy Wielkiej Przywarówki do Zubrzycy Górnej Ochlipowa, droga
18

K. Miraj, Usługi w Jabłonce po II wojnie światowej, [w:] B. Zgama, R. Kowalczk (red.), Jabłonka – stolica polskiej Orawy,
Historia i współczesność, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, Jabłonka, 2016, s. 537-542.
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z Juszczyna do Skawicy albo z Makowa Podhalańskiego do Budzowa przez Bieńkówkę. Nowe powiązania komunikacyjne skracają czas dojazdu i są ważnym czynnikiem rozbudowy mieszkalnictwa
jednorodzinnego, letniskowego oraz inwestycji infrastrukturalnych.
Przy wielu drogach zbudowano ponadto chodniki na poboczach w terenie zabudowanym. Zapewniają one większe bezpieczeństwo pieszym i wyższy komfort przemieszczania się. Chodniki
w centrach miejscowości są zatem szczególnie ważne dla rodzin z małymi dziećmi, które na co dzień
uczęszczają do szkół. Ułatwiają one również dotarcie mieszkańcom do punktów handlowych i innych obiektów usługowych. W ostatnich latach dużym usprawnieniem w komunikacji samochodowej jest także korzystanie z systemu GPS. Odbiorników GNSS używa dziś wiele osób, a sporo podmiotów gospodarczych podaje współrzędne geograficzne swoich lokalizacji. Dzięki temu łatwiej
znaleźć klientom i kontrahentom dane o miejscu położenia poszukiwanego obiektu. Są one często
zamieszczane na stronach internetowych przedsiębiorstwa jako jeden z parametrów kontaktu. Systematycznie też rozbudowywana jest cyfrowa informacja o sieciach dróg, z czego korzystają osoby
nawigujące przy pomocy odbiornika GPS. Tym samym wiele dróg, czasem nawet mniejszych, stało
się powszechnie dostępnymi. To sprzyja dostępności komunikacyjnej wielu peryferyjnych obszarów, a tym samym rozwojowi lokalnej gospodarki. Dziś widać to głównie w branży mieszkaniowej
i turystycznej.
Poprawie uległa także infrastruktura mostowa, ponieważ stare konstrukcje często zastąpione zostały nowymi, które nie tylko pełnią już swoją podstawową rolę transportową, lecz także na
nowo kształtują krajobraz dolin rzecznych. Za przykład może uchodzić nowy most wybudowany na
Skawie w Zembrzycach, który dzięki zastosowanej konstrukcji stanowi determinantę w tej części
doliny i widoczny jest z dużych odległości. Interesujące mosty łukowe wybudowano także na Skawie w Suchej Beskidzkiej i Makowie Podhalańskim. Odnowieniu uległy także liczne mniejsze mosty
zlokalizowane na drogach lokalnych, które często jeszcze pod koniec lat 90. XX wieku wykonane
były z grubych podkładów drewnianych, a dziś są już betonowe, jak te stawiane na głównych drogach. Cała seria nowych mostów powstała m.in. w dolinie Paleczki, którą w 2001 roku nawiedziła
katastrofalna powódź, podczas której zniszczona została większość przepraw mostowych. Równocześnie zniknęły dawne trakty drogowe i kolejowe, jak tzw. stara droga biegnąca z Suchej Beskidzkiej w kierunku Wadowic i towarzysząca jej linia kolejowa (po dzisiejszym dnie Jeziora Mucharskiego). Natomiast u jego brzegów powstała całkiem nowa linia kolejowa, z monumentalnymi mostami
w Zembrzycach i Stryszowie. Równocześnie wybudowano obwodnicę Zembrzyc, która spowodowała odblokowanie z dużego przepływu samochodów centrum miejscowości, spowodowała jednak
także, że Zembrzyce znalazły się „nieco na uboczu”, przez co dociera tam mniejsza grupa osób.
Natomiast nadal nie powstała obwodnica Makowa Podhalańskiego, które to miasto w związku ze
znacznym wzrostem uczestników ruchu drogowego permanentnie się korkuje.

Nośniki reklamy zewnętrznej w krajobrazie Podbabiogórza
Współczesna reklama może przybierać zróżnicowane formy – od reklamy radiowej, poprzez reklamę prasową, do reklamy internetowej. Wiele czynników decydować będzie o wyborze medium, za
pomocą którego reklamodawca zechce sygnalizować swój przekaz marketingowy. Spośród bogatego katalogu form, które reklama może przybrać, szczególną pozycję zajmuje reklama zewnętrzna
(z ang. reklama outdoorowa). W dzisiejszym świecie rozdrobnionych mediów i trendów unikania
reklamy, ten rodzaj reklamy odgrywa ważną rolę, pozwalając reklamodawcom dotrzeć do mobilnych
konsumentów. Reklama zewnętrzna lokowana w przestrzeni publicznej dociera ze swym przekazem
do nieograniczonej liczby odbiorców, którzy świadomie bądź nieświadomie recypują ów przekaz.
Popularność nośników reklamy zewnętrznej jest zjawiskiem mierzalnym, który każdy może zaobserwować na ulicach miast, miasteczek i nawet już wsi. Billboardy, bannery, plakaty czy też re-
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klama elektroniczna stanowią stały element
przestrzeni polskich miejscowości. Nie inaczej jest w przypadku przestrzeni Podbabiogórza i Orawy. Rozwój rynku usługowo-przemysłowego oraz rynku towarów (o czym
mowa powyżej) powoduje, że lokalni przedsiębiorcy chcą dotrzeć ze swoimi ofertami do
jak najszerszego grona klientów i czynią to za
pomocą reklamy zewnętrznej.
Determinanty lokalizacji nośnika reklamowego są zróżnicowane. O tym, gdzie dany
nośnik zostanie usytuowany, będzie decydować m.in. natężenie ruchu samochodowego,
wielkość i ranga ośrodka turystycznego, do
którego dana droga prowadzi, kategoria droPrzydrożne reklamy w Jabłonce przy drodze E-77.
Fot. K. Miraj
gi, poziom urbanizacji, sposób użytkowania
terenów położonych wzdłuż dróg, sąsiedztwo strategicznych dla danego terenu obiektów (np. zabytków, obiektów sportowych, miejsc handlu itp.) oraz wysokie walory krajobrazowe. W przypadku Podbabiogórza wysokie walory krajobrazowe wpływają na ruch turystyczny, który determinuje duże natężenie ruchu samochodowego
(zwłaszcza w miesiącach letnich i zimowych). Czynniki te dostrzegają przedsiębiorcy, którzy z oferowanymi przez siebie produktami i usługami chcą dotrzeć nie tylko do miejscowej ludności, ale
i przyjezdnych turystów. W efekcie stosowanie tej strategii pasy drogowe i przyległe do nich tereny
zajęte są przez nośniki reklamowe. Zjawisko to wpływa zarówno na bezpieczeństwo jazdy, jak i na
,,zanieczyszczenie” przestrzeni publicznej Podbabiogórza, ograniczając widoczność przez konstrukcje służące umieszczaniu reklam.
To, co odróżnia szatę reklamową miast i wsi podbabiogórskich i orawskich od szaty reklamowej
większych miast, to liczniejsze występowanie nośników wykonywanych przez samych przedsiębiorców lub małe lokalne drukarnie, podczas gdy w większych miastach występują profesjonalne nośniki wykonywane przez doświadczone i korzystające z nowoczesnych technologii firmy outdoorowe.
Brak profesjonalizmu w wykonywaniu nośników reklamowych wpływa negatywnie (tak samo jak
i ich ilość) na wizerunek miejscowości położonych pod Babią Górą. Istotnym problemem jest także
kwestia miejsca usytuowania konstrukcji reklamowej. W większych miastach dokonuje się to za
zgodą odpowiednich organów administracyjnych. W przypadku mniejszych miejscowości, w tym
tych podbabiogórkich, dzieje się to bez zgody i wiedzy odpowiednich instytucji. W konsekwencji reklamy są umieszczane w dowolnych miejscach, z negatywnymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa, krajobrazu i ładu przestrzennego. Nierzadko reklamy są zlokalizowane w przydomowych
ogródkach lub na fasadach prywatnych domów, których właściciele czerpią dochody z wynajmu
gruntu bądź ściany budynku pod nośnik reklamowy.
Na żywiołowe i niekontrolowane rozprzestrzenianie się reklamy zewnętrznej na obszarze Podbabiogórza wpływa, w znacznej mierze, brak regulacji prawnych dotyczących lokalizacji nośników
oraz brak odpowiedzialności za bezprawne sytuowanie reklamy zewnętrznej w przestrzeni publicznej. Potencjalne rozwiązanie zaistniałego problemu oraz możliwości ograniczenia liczby nośników
reklamy zewnętrznej na obszarach o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych w Polsce
wiąże się z wejściem w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, która daje władzom lokalnym narzędzia prawne do
regulacji reklamy outdoorowej w przestrzeni publicznej.
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Zmiany przestrzenne i przekształcenia charakteru zabudowy
Wraz z upływem czasu wsie i miasteczka podbabiogórskie i orawskie rozrastały się i ulegały przekształceniom. Współczesna zabudowa tego obszaru ma w zdecydowanej większości funkcje mieszkalne. Stare na ogół budynki gospodarcze zazwyczaj nie są już wykorzystywane bądź ich funkcja jest
inna. Bryły domów ze względu na ich różny wiek wykazują duże zróżnicowanie. Najstarsze i tradycyjne w swej fizjonomii są parterowe, a rzadko jednopiętrowe. Najczęściej domy te mają okazałą podmurówkę – w najstarszych wykonaną z kamienia, a w nowszych budynkach z betonu. Tworzą one
zwarte skupiska na wyższych terasach lub na stokach wzniesień. Kiedyś formułowały tam one przysiółki (role), które wraz z powstawaniem nowych zabudowań zostały połączone. Zachowane po dzień
dzisiejszy nieliczne zabudowania pochodzące z XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku są drewniane,
a rzadziej murowane. Stara zabudowa drewniana systematycznie jednak znika z krajobrazu podbabiogórskich i orawskich miejscowości, dlatego wartym rozważenie przez lokalnych włodarzy są zwolnienia z podatków od nieruchomości w przypadku zachowania przez właścicieli starych zabudowań.
Większość budynków na obszarze SGB stanowią jednak bardziej okazałe, dwupiętrowe zabudowania z lat 70. lub 80. XX wieku. Domy te liczą trzy kondygnacje, a w pojedynczych przypadkach
nawet cztery z niezagospodarowanym poddaszem. Według planów miały to być domy wielopokoleniowe, jednak po zmianie warunków społeczno-ekonomicznych współczesnej Polski zazwyczaj
zamieszkane są przez pojedyncze rodziny. Zabudowania te powstałe w okresie powojennym (do
około 1990 roku), posiadają w większości wsi podobną bryłę, różniąc się ewentualnie kątem nachylenia dachu i jego stylem oraz licznymi dobudówkami. W ostatnich kilkunastu latach wznosi się
domy o mniejszych już gabarytach. Są one w większości jednopiętrowe, a ich bryła nie nawiązuje
już do tradycyjnej architektury tej części Polski, lecz przypomina obiekty z innych regionów kraju.
W ustronnych odcinkach bocznych dolin i na stokach – w miejscach o wysokich walorach widokowych – buduje się coraz więcej małych zabudowań letniskowych.
Przyglądając się rozwojowi budownictwa na terenie SGB w ciągu ostatnich 25 lat można stwierdzić, iż większość tego obszaru należy do prężnie rozwijającego się pod względem budownictwa
mieszkaniowego. Najwięcej oddawanych do użytku nowych budynków notowano w gminie Jabłonka. Tam też oddawano do użytkowania największe powierzchniowo nowe mieszkania (170 m2)19.

Drewniana chałupa w Skawicy. Fot. P. Franczak
19

Odrestaurowany dom w Lanckoronie. Fot. P. Franczak

K. Listwan-Franczak, Ł. Fiedeń, P. Franczak, Osadnictwo i uwarunkowania mieszkaniowe na obszarze Pasma Polic, [w:]
P. Franczak (red.), Police – pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków, 2017, s. 225-240.
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Małomiasteczkowa zabudowa Zembrzyc.
Fot. P. Franczak
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Zabudowa z lat 70. w Zawoi. Fot. P. Franczak

Na omawianym obszarze zaobserwowano w ostatnich latach polepszenie się standardów zasobów mieszkaniowych. Wzrosła zarówno przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania ogółem,
jak i przypadająca na jedną osobę. W 2015 roku przeciętny metraż mieszkania wynosił 90 -100 m2.
Każde z mieszkań składało się, jak wynika z dokonanych obliczeń, średnio od 4,3 do 5,0 izb20.
Rozbudowa podbabiogórskich i orawskich miejscowości objęła swym zasięgiem również tzw.
małą architekturę. Przykładem mogą być ogrodzenia parcel, które z roku na rok stają się nie tylko
coraz piękniejsze, ale też masywniejsze. Od kilku, może kilkunastu lat pojawiają się bowiem betonowe płoty, które zastępują starsze, drewniane. Wiele domostw instaluje też solidne bramy wjazdowe, które nierzadko sterowane są falami radiowymi nadawanymi z pilota. Ponadto część działek jest
też niwelowana, by wyrównać powierzchnię działki siedliskowej. Tym samym zmienia się ukształtowanie powierzchni. Wielu właścicieli domów dba także o ogród i estetykę swojego stałego miejsca
pobytu. Dość powszechnie sadzi się nowe gatunki roślin. Dobrym przykładem mogą tu być tuje czy
cyprysiki, które niekiedy stanowią zielony żywopłot. Czasami jest on również wysoki, a drzewka
przekraczają 3 metry. Wokół domów mieszkalnych urządzane są rozległe trawniki, które wymagają
regularnej pielęgnacji. W procesie zmian otoczenia domów znikają rodzime gatunki i odmiany roślin
ozdobnych i drzew owocowych21. Są one zastępowane innymi roślinami, czasem nawet inwazyjnymi, np. rdestowcem ostrokończystym. W tym procesie zmienia się zatem użytkowanie ziemi,
z którego znikają stare sady i ogrody. Jest to jeden z widocznych skutków przeobrażeń krajobrazu
na ziemi podbabiogórskiej i orawskiej.
W ostatnim ćwierćwieczu poprawia się estetyka elewacji domów, a budynki gospodarcze tracą
w wielu przypadkach swe dawne funkcje rolnicze. Są one też remontowane, a niekiedy nawet rozbierane. Dawne zagrody rolnicze upodabniają się bowiem do zabudowań miejskich. Analogicznie jest
z ich przeznaczeniem. Są to tzw. procesy semiurbanizacji22. Zmieniają się zatem nie tylko krajobraz
i funkcje wsi, ale również poziom życia mieszkańców, postępuje bowiem rozwój wielofunkcyjnych
miejscowości. Procesy te obejmują zarówno ziemię podbabiogórską, jak i polską część Górnej Orawy.
Przełom XX i XXI wieku to także okres, gdy nowe osiedla mieszkalne powstawały w miejscach, które dotychczas pozbawione były zabudowy. Obserwowana jest presja do zajmowania
pod osadnictwo obszarów charakteryzujących się wysokimi walorami krajobrazowymi. Powoduje
20
21

22

Tamże.
K. Fujak, Kształtowanie otoczenia budynków u północnych podnóży Babiej Góry na przykładzie Zawoi, [w:] Rocznik
Babiogórski, Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Babiogórski Park Narodowy, Sucha Beskidzka – Zawoja, 2001,
Tom 3, s. 55-61.
R. Domański, Geografia ekonomiczna – ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, s. 317.
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to często jeszcze większy wzrost rozdrobnienia
zabudowy od tego, który miał miejsce wcześniej. Dodatkowo uwolnienie w dokumentach
planistycznych miejsc, na których występował dotychczas zakaz lokalizacji nowej zabudowy, spowodowało, że takie tereny zaczęły
być szybko zajmowane pod nowe inwestycje
mieszkaniowe. Przed laty tak zabudowane
zostały m.in. dziewicze tereny Przysłopia czy
Podpolic w Zawoi, a obecnie w Skawicy przy
drodze prowadzącej na Suchą Górę. Podobne
tendencje obserwuje się także w wyższych położeniach wsi orawskich.
Gminy na Podbabiogórzu i Orawie stanoTradycyjna karczma i zabudowa z okresu PRL-u
wią cenny zasób przyrodniczo-krajobrazowy.
w Zawoi. Fot K. Listwan-Franczak
Z tego względu prowadzona na ich obszarze
polityka przestrzenna powinna charakteryzować się szczególną dbałością o sprostanie wymaganiom ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i ruralistyki, zachowania walorów architektonicznych i krajobrazowych oraz zagwarantowania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych, o czym wprost mówi Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obecny stan prac planistycznych na obszarze gmin
Stowarzyszenia uznać należy za dobry ze względu na aktualność opracowań planistycznych oraz
pokrycie znacznych terenów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ogranicza
to praktykę wydawania indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
To z kolei zapewnia możliwość prowadzenia spójnej i kompleksowej polityki przestrzennej. Negatywnym procesem obserwowanym na badanym obszarze jest intensyfikacja zjawiska rozpraszania
zabudowy. Spowodowana ona jest wyznaczaniem w dokumentach planistycznych coraz większych
powierzchni przeznaczonych pod zabudowę zlokalizowanych w trudno dostępnych komunikacyjnie
obszarach, ze względu na występujące tam wysokie walory krajobrazowe. Przyczynia się to do wysokich kosztów dostarczenia do tak zlokalizowanych zabudowań mediów oraz wysokich kosztów
gospodarki komunalnej. Budowa zabudowań w odległych lokalizacjach wydłuża także czas dojazdu
do pracy oraz dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Istotny jest fakt występowania na terenach gmin
na Podbabiogórzu i Orawie licznych form ochrony przyrody – zarówno obszarowej, jak i indywi-

Droga na Suchą Górę w 2008 roku. Fot. M. Gasek

Droga na Suchą Górę w 2017 roku. Fot P. Franczak
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Zabudowa w dolinie Skawicy. Fot. A. Dyrcz

Jezioro Mucharskie. Fot P. Franczak

dualnej. Wymaga to dodatkowej staranności przy opracowywaniu aktów planistycznych, tak aby
zostały one w sposób właściwy w nich uwzględnione i objęte dodatkową prawną ochroną w postaci
zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Analizowane gminy odpowiadają na te wymagania, o czym świadczy fakt, iż Babiogórski Park Narodowy jako jeden z nielicznych znajduje się na
obszarze gmin, które posiadają niemalże pełne pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Biorąc pod uwagę, że analizowany obszar szczyci się wysokimi walorami krajobrazowymi, postulowane jest wykorzystanie instrumentów prawnych służących ich ochronie. Zasadne
wydaje się rozważenie przyjęcie na obszarze gmin na Podbabiogórzu i Orawie uchwał o zasadach
i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, podejmowanych na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. uchwały krajobrazowej). Uchwalenie tych aktów prawa miejscowego wzmocniłoby ochronę krajobrazu oraz pozytywnie wpłynęło
na zachowanie ładu przestrzennego i jakości przestrzeni publicznej23.

nalnej, przemysłu i rolnictwa (głównie aglomeracji katowickiej i dawnego województwa bielskiego).
Ponadto uruchomienie zbiornika powyżej Wadowic miało zapewnić regulację przepływów na dolnej Skawie, ale także Wiśle, i redukcję na tym samym odcinku fali powodziowych. Dodatkowymi
funkcjami zbiornika miała być produkcja energii energetycznej, zasilanie w wodę gospodarstwa rybackiego oraz rozwój rekreacji25.
Budowę zbiornika rozpoczęto w 1986 roku i według przyjętych założeń miała trwać 10 lat, jednak zmiany polityczne i gospodarcze, jakie zaszły w tym czasie w Polsce, spowodowały ograniczenia
w finansowaniu inwestycji i wstrzymanie budowy. Terminy zakończenia realizowanego przedsięwzięcia były parokrotnie przesuwane. Po kilkukrotnej zmianie instytucji prowadzących inwestycje
do realnej budowy przystąpiono w 2003 roku, gdy zaczęto wznosić zaporę przegradzającą koryto
Skawy. W 2005 roku przyjęto ustawę określającą zakres i wysokość finansowania inwestycji z budżetu państwa26. Program ten zakładał zakończenie robót w 2010 roku, jednak po kolejnej korekcie
zakresu prac rok później przyjęto nowy termin zakończenia prac – 2013 rok. Ten termin jednakże
również nie został dotrzymany. Ostatecznie oddanie omawianego obiektu hydrotechnicznego do
użytku miało miejsce w 2017 roku. Korona zapory ukończona już została wcześniej i od 2010 roku
zbiornik Świnna Poręba podczas powodzi mógł pracować jak suchy zbiornik przeciwpowodziowy.
Powyżej Wadowic, na terenie gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce, powstał zbiornik wodny
o powierzchni ok. 10,35 km2. Jego długa i zróżnicowana linia brzegowa będzie najprawdopodobniej
w najbliższych latach sprzyjać intensywnemu rozwojowi turystycznemu, który będzie stanowił ważne źródło dochodu dla lokalnych społeczności.
Utworzenie sztucznego Jeziora Mucharskiego spowodowało nie tylko powstanie nowej atrakcji turystycznej i ważnego zbiornika przeciwpowodziowego ochraniającego miejscowości położone
w dolnym biegu Skawy i nad Wisłą27, ale także stworzenie nowej sieci drogowej, nowych osiedli
mieszkaniowych i doprowadziło do przesiedleń ludności z terenu czaszy zbiornika. Zmianie uległa
struktura położonych nad Skawą wsi, które kształtowały się przez kilka stuleci. Z krajobrazu doliny zniknęły obiekty, które przez dziesięciolecia kształtowały codzienne życie mieszkańców i które

Jezioro Mucharskie – nowa determinanta krajobrazu w dolinie Skawy
Ostatnie ćwierćwiecze to także okres ogromnych zmian przestrzennych jakie zaszły w środkowym odcinku biegu Skawy. Po trwającej przez prawie cały ten czas budowie, w listopadzie 2016
roku rozpoczęto napełnianie zbiornika wodnego Świnna Poręba i na obszarze Podbabiogórza pojawiło się Jezioro Mucharskie. Oficjalne zakończenie budowy miało miejsce 26 lipca 2017 roku.
Odbyło się to prawie w sto lat po opracowaniu przez Gabriela Narutowicza pierwszego projektu
stworzenia na Skawie zbiornika wodnego. Wybuch II wojny światowej przerwał jednak prace zmierzające do budowy zbiornika zaporowego na Skawie i do prac badawczych i studyjnych przystąpiono ponownie w latach 60. XX wieku. W 1984 roku decyzją prezydium rządu rozpoczęto działania
zmierzające do rozpoczęcia realizacji inwestycji hydrotechnicznej24. Według przyjętych wówczas
założeń głównym celem budowy zbiornika było zaspokojenie potrzeb wodnych gospodarki komu-

25

26
23

K. Listwan-Franczak, Ł. Fiedeń, Planowanie przestrzenne na obszarze gmina Pasma Polic, [w:] P. Franczak (red.), Police
– pasmo w cieniu Babiej Góry, IGiGP UJ, Kraków, 2017, s. 325-337.

24

M. Szruba, Zbiornik Świnna Poręba na Skawie, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 1, 2018, s. 12–17.

27

R. Kokoszka, E. Zawisza, Założenia gospodarki wodnej zbiornika Świnna Poręba w aspekcie jego głównych funkcji,
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 2008, s. 139–147.
Tamże; M. Szruba, Zbiornik Świnna Poręba na Skawie, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 1, 2018, s. 12–17.
P. Franczak, K. Kępski, Redukcja fali powodziowej przez Zbiornik Wodny Świnna Poręba w latach 2010 i 2014, [w:]
Ł. Fiedeń, K. Anielska (red.), Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, 7, IGiGP UJ, Kraków, 2019,
s. 45–66.
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zapisały się w pamięci mieszkańców, jak np. słynny most kolejowy w Skawcach. Pod wodami „Mucharskiego Morza” znikły także dawne zabudowania mieszkalne i gospodarcze, sady, pola, drogi
i łąki. Zmiany użytkowania ziemi są tu więc znaczne i łatwo dostrzegalne.
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Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi

Procesy integracyjne
W latach 90. XX wieku samorządy gminne zaczęły zrzeszać się w formalne organizacje, by wspólnie
działać i tą droga realizować swe statutowe zadania. Jedną z pierwszych form łączenia się gmin
były euroregiony. Tereny polskiej Orawy weszły w skład Euroregionu Tatry, zaś samorządy ziemi
podbabiogórskiej w obręb Euroregionu Beskidy. Te transgraniczne organizacje nie tylko za zadanie
stawiają sobie rozbudowę infrastruktury, rozwój gospodarki i ochronę dziedzictwa kulturowego
oraz przyrody, ale też łączą ludzi i pobudzają ich do zespołowego działania. Analogiczne cele postawiło sobie również Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, które w 2020 roku obchodzić będzie 25.
rocznicę swojego powstania. Zrzeszenie gmin z ziemi podbabiogórskiej i orawskiej łączy jednocześnie dwa regiony historyczne i etnograficzne oraz pozwala im na wspólne działania.
1 maja 2004 roku Polska wraz ze Słowacją i 8 innymi krajami weszła w skład Unii Europejskiej.
Zaledwie 3 lata później Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacji stały się członkami strefy Schengen. Akcesja naszego kraju i południowych sąsiadów do Wspólnoty Europejskiej stworzyła nowe
możliwości rozwoju handlu i innych działów gospodarki. Ułatwiło to też migrację ludzi. Ponadto
przynależność do Unii Europejskiej otwarła nowe możliwości w pozyskiwaniu środków na szeroko
rozumiany rozwój społeczny i ekonomiczny regionu. Niektóre przedsięwzięcia – zwłaszcza infrastrukturalne i kulturalne – dofinansowane są funduszami unijnymi. Tym samym lokalne samorządy
mogą szukać zewnętrznych źródeł pozyskiwania środków na planowane inwestycje i wydarzenia.
Szanse na zdobycie unijnych funduszy mają też różnorakie instytucje, rolnicy oraz przedsiębiorcy.
Wszyscy mogą również korzystać z różnych programów skierowanych do osób fizycznych i podmiotów ekonomicznych (np. Interreg) oraz rozwijać swoją działalność gospodarczą. Takich możliwości
nie było ćwierć wieku temu. Dziś są one realne w każdej z gmin należących do Stowarzyszenia Gmin
Babiogórskich.

Zakończenie
W ostatnich trzech dekadach na obszarze SGB zaszły liczne przemiany społeczne i gospodarcze.
Zmiany ekonomiczne dotyczyły zarówno rolnictwa oraz przemysłu, jak i usług. Te ostatnie prężnie
się rozwinęły i objęły usługi niższego i wyższego rzędu. Proces ich rozkwitu przebiegał różnie, nie
zawsze z oczekiwanym skutkiem ekonomicznym. Wiele firm odniosło jednak sukces gospodarczy.
Podobnie było z przemysłem i niektórymi gospodarstwami rolnymi, choć rozdrobnione rolnictwo
górskie w dużej mierze dotknęła recesja. Przekształceniom ulegał też krajobraz obszaru SGB.
Wraz ze zmianami gospodarczymi postępowały przeobrażenia społeczne. Najbardziej widoczne są one w strukturze zatrudnienia ludności i ogólnym wzroście jakości życia. Jego podnoszeniu
sprzyja m.in. rozwój różnorakich usług materialnych i niematerialnych oraz rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej. Procesy te wspierane mogą być też unijnymi funduszami. Napływ
zewnętrznych środków pozwala zatem na kolejne inwestycje, zarówno w poszczególnych działach
gospodarki, jak i w rozbudowie infrastruktury. Korzysta na tym omawiany region ziemi podbabiogórskiej i orawskiej oraz jego mieszkańcy.

65 lat Babiogórskiego Parku Narodowego
65. výročie vyhlásenia Babohorského národného parku
65 years of the Babia Góra National Park

STRESZCZENIE: Babiogórski Park Narodowy został utworzony na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 października 1954 roku, które weszło w życie 1 stycznia 1955 roku. Jest jednym z 23 parków narodowych
w Polsce, a celem, do którego został powołany, jest ochrona najwyższego masywu polskich Beskidów – Babiej
Góry. W trakcie sześćdziesięciu pięciu lat swojego istnienia Park doczekał się powiększenia (1997 rok) oraz
ustanowienia planu ochrony – strategicznego dokumentu określającego ramy działania parku narodowego na
kolejne 20 lat (2019 rok). Najważniejsze jednak jest to, że przez ponad sześć dekad Park konsekwentnie realizuje
swój cel, czego świadectwem jest zachwycająca kolejne pokolenia turystów przyroda Babiej Góry.
ZHRNUTIE: Babohorský národný park bol vyhlásený Nariadením Vlády z 30. októbra 1954, ktoré nadobudlo
účinnosť 1. januára 1955. Je jedným z 23 národných parkov v Poľsku, ktorý bol zriadený za účelom chrániť
prírodu najvyššieho masívu poľských Beskýd – Babej hory. Za šesťdesiatpäť rokov svojej existencie bol Park
rozšírený (rok 1997) a vypracovaný bol aj plán jeho ochrany (rok 2019) – strategický dokument, ktorý definuje
rámec pôsobenia národného parku na nasledujúcich 20 rokov. Najdôležitejšie však je, že Park už viac ako šesť
desaťročí dôsledne dosahuje svoj cieľ, o čom svedčí aj krása Babej hory, ktorej pohľadom sa kochajú ďalšie
a ďalšie generácie turistov.
ABSTRACT: The Babia Góra National Park was established pursuant to the Regulation of the Council of
Ministers of October 30, 1954, which entered into force on January 1, 1955. It is one of 23 national parks
in Poland, established to protect the highest massif of the Polish Beskids – Babia Góra. During the sixty-five
years of its existence, the Park’s area was expanded (in 1997) and, in 2019, it was given a conservation plan
– a strategic document which defines the framework of operations of the national park for the next 20 years.
However, the most important thing is that, for over six decades, the Park has been consistently accomplishing its
goal, as evidenced by the nature of Babia Góra, which continues to enrapture the next generations of tourists.

SŁOWA KLUCZOWE: park narodowy, ochrona przyrody, plan ochrony, Babia Góra
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: národný park, ochrana prírody, plán ochrany, Babia hora
KEYWORDS: national park, nature conservation, conservation plan, Babia Góra
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Zgodnie z polskim prawodawstwem najwyższymi formami ochrony przyrody na terenie Rzeczpospolitej są parki narodowe. Tworzy się je w miejscach, gdzie przyroda zachowała swój pierwotny
charakter, gdzie aktywność ludzka nie zaburzyła nadmiernie naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych i wreszcie gdzie swoje refugia znalazły rzadkie gatunki grzybów, roślin i zwierząt, od
dawna już nieobecne w przestrzeni zmienionej przez człowieka. Myli się jednak każdy, kto uważa,
że aby zostać włączonym do takiego sanktuarium przyrody fragment lasu czy łąki musi być całkowicie naturalny. Zadaniem parków narodowych jest nie tylko działanie konserwatorskie, ale także
podejmowanie starań o przywrócenie naturalnego charakteru obszarom, które – niegdyś pierwotne
– przez lata poddane były presji człowieka. Tym między innymi tłumaczyć należy działania z zakresu
ochrony czynnej podejmowane przez parki narodowe.
Tworzenie i funkcjonowanie parków narodowych opiera się na ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. Definiuje ona, czym właściwie jest park narodowy (a w zasadzie czym
są wszystkie obowiązujące w Polsce formy ochrony), ale także formułuje podstawowe zasady jego
funkcjonowania. Zawiera między innymi informacje o administracji parku narodowego, sposobach
zarządzania jego finansami i mieniem Skarbu Państwa, które parkowi narodowemu zostało powierzone, określa zasady udostępniania parku oraz ujmuje katalog zakazów obowiązujących na jego
terenie. Wspomniana wyżej ustawa nakreśla także cel istnienia parku narodowego. Zgodnie z zapisami art. 8 ust. 2 jest nim zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów
i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin,
siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów1.
Ustawodawca zadbał też o to, by zdefiniować zadania, których realizacja ma prowadzić do
osiągnięcia zakładanego celu. Zostały one określone w artykule 8b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. Należy mieć świadomość, że nie stanowią one katalogu zamkniętego
(co sugeruje użyty na wstępie przywołanego artykułu zwrot „w szczególności”), jednak wskazują
najważniejsze kierunki podejmowanych przez parki narodowe działań. Najbardziej wydawać by się
mogło oczywistym zadaniem, jakie ustawodawca stawia przed parkami narodowymi, jest prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego. Oznacza to, że park narodowy
zobowiązany jest do podejmowania wszelkich działań, które prowadzą do zachowania walorów
przyrodniczych obszaru chronionego. Na tym jednak działalność parku narodowego kończyć się
nie może, ponieważ twórcy ustawy przewidzieli jeszcze dwa niezwykle istotne zadania, które
wymienione zostały w artykule 8b. Pierwszym z nich jest udostępnianie parku narodowego na
zasadach określonych w planie ochrony bądź zadaniach ochronnych, drugim zaś prowadzenie
działań związanych z edukacją ekologiczną2. Pozornie obydwa zadania nie są związane z ochroną przyrody sensu stricte, zdaje się, że mogą wręcz stać w sprzeczności z jej ideami. Dotyczy to
zwłaszcza pierwszego z wymienionych, czyli udostępniania parku. Oczywistym jest, że nadmierne
udostępnianie obszaru chronionego doprowadzić może do jego bezpowrotnego zniszczenia. Pamiętać jednak należy, że – zgodnie z zapisami ustawy – udostępnianie ma odbywać się na zasadach
określonych w dokumentach planistycznych parku narodowego, którego celem jest zachowanie
walorów przyrodniczych. Takie podejście do ustawowych zadań parku w zakresie udostępniania
i edukacji oznacza, że stanowią one w zasadzie narzędzia w ręku administracji obszaru chronionego.
Ich wykorzystanie ma prowadzić do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, co z kolei
stanowi istotny element układanki, jaką w polskich warunkach jest ochrona przyrody.
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Na grani babiogórskiego masywu. Fot. J. Fujak

Początki Parku
W gronie dwudziestu trzech polskich parków narodowych znajdują się parki skoncentrowane na
ochronie ekosystemów wodnych (zarówno morskich, jak i śródlądowych), parki leśne czy parki
z dużym udziałem terenów otwartych. Dziewięć z nich, a zatem ponad jedna trzecia, to parki górskie, a wśród nich Babiogórski Park Narodowy. Jest on jednym z najmniejszych parków w Polsce
– powierzchniowo mniejsze są tylko parki Ojcowski i Pieniński – jednak jego wartość przyrodnicza
w systemie obszarów chronionych jest nie do przecenienia. Powołany został do istnienia na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 roku3. Jako że rozporządzenie owo
weszło w życie 1 stycznia 1955 roku, obie te daty w literaturze można spotkać jako formalną datę
utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego. Należy mieć jednak świadomość, że powołanie do
istnienia parku narodowego jest jedynie ukoronowaniem starań, jakie przez dziesiątki lat czynili
wybitni przyrodnicy i miłośnicy Królowej Beskidów. Opisując 65 lat istnienia Babiogórskiego Parku
Narodowego, nie sposób jest pominąć milczeniem ich zasług i nie przywołać choćby kilku najważniejszych dla Babiej Góry dat i nazwisk.
Choć na dogłębną analizę historii poznania tego obszaru w niniejszym artykule nie ma miejsca ani
też czasu, warto cofnąć się aż do XV wieku, by dotrzeć do pierwszej wzmianki o Babiej Górze. Odnaleźć ją można we wstępie do datowanej na 1468 rok Księgi I Chronographia Regni Poloniae autorstwa
Jana Długosza. Kronikarz ów w rozdziale Opisanie gór w Polsce odnotował: „Baba, góra bardzo wysoka
nad rzeką Sołą, bogata w zioła, blisko miasteczka Żywca”4. Pierwszym polskim uczonym, który zdobył
szczyt Babiej Góry, był nadworny astronom króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ksiądz Jowin
3

1
2

Art. 8 ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmn.)
Art. 8b Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmn.)
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Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego z dnia 30 października
1954 r. (Dz. U. 1955 nr 4 poz. 25).
J. Omylak, Z dziejów poznania i ochrony, [w:] Ptaszycka-Jackowska D. (red.) Światy Babiej Góry, Zawoja, 2005,
s. 147-168.
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Fryderyk Bończa Bystrzycki, który z jej szczytu uzbroiwszy oko lunetą oglądał Kraków i klasztor na
Świętym Krzyżu. Za odkrywcę Babiej Góry dla nauki uznawany jest jednak Stanisław Staszic, wybitny
geograf i geolog. W 1804 roku wszedł on na szczyt Babiej Góry od strony Orawy, nocował nawet
pod szczytem, by 26 lipca zachwycić się wspaniałym wschodem słońca widzianym z Diablaka. Swoje
obserwacje zawarł w dziele „O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski”, gdzie znalazły się
między innymi informacje o skałach i roślinach Babiej Góry. Co więcej, Staszic podjął się także określenia wysokości szczytu, którą jednakże mocno niedoszacował – uznał, że wznosi się na 1624 m n.p.m.
Siedemdziesiąt lat później swoje badania na Babiej Górze rozpoczął kolejny z ojców babiogórskiego
przyrodoznawstwa – Hugo Zapałowicz. Wyniki swoich prac florystycznych opublikował w 1880 roku
w dziele „Roślinność Babiej Góry”, a sięgają do nich wciąż nowe pokolenia badaczy5.
Wielu wybitnych przyrodoznawców opisywało wspaniałości Babiej Góry. Im więcej wiadomo
było na jej temat, tym głośniej podnoszono konieczność objęcia tego obszaru ochroną. W 1910 roku
znakomity botanik Marian Raciborski wskazuje na wyjątkową wartość Kniei Czatożańskiej i wnioskuje o objęcie ochroną tego fragmentu pierwotnej puszczy karpackiej. Kolejny wyraźny głos w tej
sprawie wybrzmiał na łamach rocznika „Wierchy” w 1923 roku i należał do wybitnego krajoznawcy
Kazimierza Sosnowskiego. Postulował on między innymi, by na Babiej Górze utworzyć rezerwat obejmujący „połać góry z Sokolicą i Mokrym Stawem lub obryw Cylu z Markowym Stawem i czatożańskim
pralasem”6. Pięć lat później, w 1928 roku Władysław Midowicz opublikował w „Ochronie Przyrody”
artykuł „Przyszły Park Narodowy na Babiej Górze”, który uznać należy za nieoficjalny projekt utworzenia
najwyższej formy ochrony przyrody na tym obszarze. W tym samym roku Walery Goetel zainicjował
podjęcie przez Państwową Radę Ochrony Przyrody uchwały, która prowadzić miała do opracowania
szczegółowych planów rezerwatów po obu stronach Babiej Góry i zabezpieczenia terenu pod przyszły
park narodowy. Dokonano także pierwszych działań administracyjnych – Dyrekcja Lwowska Lasów
Państwowych zarządzająca lasami na południowym stoku Królowej Beskidów podjęła decyzję o zagospodarowaniu na zasadach rezerwatowych partii podszczytowych na obszarze 403 ha7. W 1930 roku
profesor Władysław Szafer, wybitny botanik i orędownik ochrony przyrody uznawany za ojca wielu
parków narodowych w Polsce, będąc członkiem Prezydium Polskiej Akademii Umiejętności, wniósł
oficjalny wniosek do Akademii, by z części jej dóbr na terenie Babiej Góry utworzyć rezerwat, który
docelowo winien wejść w skład parku narodowego. Wniosek ów został ponowiony dwa lata później,
by wreszcie w 1934 roku zyskać uznanie władz PAU. 22 marca 1934 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności utworzono rezerwat na północnych stokach Babiej Góry
o powierzchni 642 ha. Pozwoliło to na objęcie ochroną łącznie 1045 ha najcenniejszych fragmentów Babiej Góry w piętrze regla górnego, kosodrzewiny i alpejskim. Niestety, obszary regla dolnego
wciąż jeszcze pozostały poza strefą chronioną8. Wybuch II wojny światowej przerwał działania administracyjne na rzecz utworzenia parku narodowego na Babiej Górze, jednak idea ta pozostała żywa
w sercach oddanych jej przyrodników. Już pięć lat po zakończeniu działań wojennych na Markowych
Szczawinach odbyła się konferencja pod przewodnictwem profesora Szafera. Opracowano wówczas
ostateczną wersję rozporządzenia Rady Ministrów o utworzeniu parku. Jednak kolejne pięć lat musiało upłynąć, by wreszcie 30 października 1954 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie
utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego, które weszło w życie 1 stycznia 1955 roku9. Na mocy
tego rozporządzenia powstał Babiogórski Park Narodowy o powierzchni 1 703,70 ha. Ochroną ścisłą
objęta została powierzchnia 1 049 ha (część parkowych lasów, piętro subalpejskie i alpejskie), ochronę
czynną natomiast wprowadzono na obszarze 624 ha (lasy na stoku północnym).
5
6
7
8
9

M. Mażul, Kalendarium poznania i ochrony przyrody Babiej Góry. Rocznik Babiogórski 6, 2004, s. 159-163.
J. Pawłowski, Babiogórskie rocznice, Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5, 1964, s. 3-6.
M. Mażul, Kalendarium poznania…
J. Pawłowski , Babiogórskie rocznice, Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5, 1964, s. 3-6.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego z dnia 30 października
1954 r. (Dz. U. 1955 nr 4 poz. 25).
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Tak pokrótce przedstawia się historia utworzenia Babiogórskiego Paru Narodowego – historia
obfitująca w niezwykłe zwroty akcji, pełna wyrazistych i pełnych pasji bohaterów, którzy całe swoje
serce oddali, by Babia Góra mogła wreszcie doczekać się ochrony. Rok 1954 był jednak zaledwie
początkiem – kolejne 65 lat miało przynieść wiele zmian dotyczących parku chroniącego najwyższe
partie polskich Beskidów.

Zmiany w powierzchni Parku
Obszar utworzonego w 1954 roku Babiogórskiego Parku Narodowego – choć stosunkowo niewielki,
wynoszący zaledwie 1577 ha – został wydzielony z dwóch ówczesnych Nadleśnictw: Zawoja (stok
północny, od wysokości około 800 m n.p.m.) oraz Orawa (stok południowy, od wysokości około
1250 m n.p.m.). Powierzchnia ta zmieniała się na przestrzeni lat, zwykle nieznacznie, by w 1997 roku
zwiększyć się dosyć radykalnie. W roku 1957, trzy lata po utworzeniu Parku, jego obszar zwiększył
się o 0,16 ha (grunt z rezerw Państwowego Funduszu Ziemi przejęty od Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Suchej wraz z budynkiem „Kominówki” w Zawoi Składy). Podobne pochodzenie miały
grunty na polanie Stonów o powierzchni 1,82 ha – stały się one doskonałą lokalizacją dla wybudowanej w roku 1957 osady leśniczego. Osada powstała także u południowych stóp Babiej Góry, na
polanie Gubernasówka przejętej od Nadleśnictwa Orawa (tym razem powierzchnia Parku zwiększyła
się o 2,09 ha). W późniejszych latach obszar Parku powiększył się o łąki i pastwiska o powierzchni
8,82 ha zlokalizowane w Zawoi Morgi, należące wcześniej do Nadleśnictwa Zawoja10.
Wszystkie te drobne korekty ukoronowane zostały w 1997 roku, kiedy to na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia nastąpiło powiększenie obszaru Parku o tereny leśne,
użytki rolne i grunty zabudowane należące uprzednio do Nadleśnictw Zawoja i Orawa. Pozwoliło to
wreszcie na objęcie ochroną również drzewostanów dolnoreglowych, wcześniej intensywnie użytkowanych gospodarczo. Nie oznacza to jednak, że cały masyw Babiej Góry po polskiej stronie jest
obecnie objęty ochroną w postaci parku narodowego – spora część południowego stoku pozostaje
pod zarządem Nadleśnictwa Nowy Targ, tworząc Leśnictwo Stańcowa11.
Tabela nr 1. Zestawienie powierzchni gruntów Parku według metod ochrony (stan na 22.07.2019 r.)
Obszary poddane
ochronie:

Powierzchnia gruntów (w ha)
Powiat suski

Powiat nowotarski
Gminy

Zawoja

ścisłej
czynnej
krajobrazowej
ogółem

10

11

Lipnica
Wielka

Jabłonka

Razem

% powierzchni
całkowitej
Parku

Razem
powiat
nowotarski

850,41

426,28

-

426,28

1276,69

37,6

1537,31

395,39

-

395,39

1932,70

57,0

164,13

4,49

13,54

18,03

182,16

5,4

2551,85

826,16

13,45

839,70

3391,55

100,0

S. Kałwa, Zagadnienia organizacyjne Babiogórskiego Parku Narodowego w latach 1955-2004. Rocznik Babiogórski
6, 2004, s. 165-184.
Tamże.
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Siedziba Dyrekcji Parku
Siedzibą Babiogórskiego Parku Narodowego nie zawsze był charakterystyczny drewniany budynek
w Zawoi Barańcowej. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pana Zygmunta Sikluckiego, pierwszego
dyrektora Parku, po utworzeniu Babiogórskiego Parku Narodowego władze lokalne sugerowały, by za
siedzibę Parku uznać dwór Moniaków w Zubrzycy Górnej12. Na przeszkodzie stanął jednak oczywisty
fakt – większość Parku położona była na północnym stoku Babiej Góry, co zdecydowało o wyborze
Zawoi jako lokalizacji siedziby Parku. Początkowo została nią chata Dejaków stojąca przy drodze Widły – Policzne, wynajęta na potrzeby biurowe w 1955 roku. Kilka tygodni później administracja Parku
przeniesiona została do wynajętej willi „Sokolica” nad potokiem Jałowieckim, w pobliżu kaplicy w Zawoi Wilcznej13. Również i tutaj administracja obszaru chronionego nie zagrzała zbyt długo miejsca.
Jako stałą siedzibę zaproponowano drewnianą willę „Lubliniczanka” w Zawoi Barańcowej. W sezonie
turystycznym stanowiła ona ośrodek kolonijny dla dzieci prowadzony przez Hutę Szkła w Szczakowej.
Obiekt ten został przekazany Zarządowi Parku przez Państwową Komisję Planowania Gospodarczego
już w 1956 roku, jednak protesty złożone przez Hutę Szkła wstrzymały przejęcie nieruchomości. Sytuacja stała się nawet przedmiotem sporu pomiędzy ówczesnymi ministerstwami nadzorującymi obie
instytucje: Ministerstwem Leśnictwa i Ministerstwem Budownictwa. Po interwencji profesora Walerego Goetela premier Józef Cyrankiewicz wydał decyzję korzystną dla Zarządu Parku, czego skutkiem
było faktyczne przejęcie „Lubliniczanki” w czerwcu 1958 roku. Po remoncie nowa – i ostateczna już
– siedziba Babiogórskiego Parku Narodowego obejmowała pomieszczenia biurowe, magazyn, ekspozycję muzealną, trzy pokoje gościnne i dwa mieszkania pracownicze14.
Przejęcie „Lubliniczanki” umożliwiło Parkowi rozwój bazy lokalowej. Już w 1956 roku dzięki
staraniom dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodowego obok przyszłej siedziby Parku uruchomiono
Stację Meteorologiczną III rzędu „Zawoja – Park”15. Trzy lata później wybudowano przy dyrekcji
budynek gospodarczy, a rok później niewielki murowany magazyn na paliwo do pilarek. Na kolejny
etap rozbudowy kompleksu administracyjnego Parku trzeba było czekać do początku lat 90., kiedy
to w 1991 roku oddano do użytku budynek garaży z warsztatem i pomieszczeniami magazynowymi. Rok później obok budynku dyrekcji powstała osada służbowa, zwana popularnie „białym
domkiem”16. Już w nowym tysiącleciu siedziba Babiogórskiego Parku Narodowego uległa znaczącym przemianom odzwierciedlającym rosnące potrzeby administracyjne Parku: zlikwidowano trzy
obecne tam wcześniej mieszkania, na miejsce których powstały biura, pomieszczenie magazynowe, węzły sanitarne oraz niewielka salka audiowizualna wraz z edukacyjną salą warsztatową, zaś
Wystawa Stała BgPN powiększyła się o nowe pomieszczenie kasowe wygospodarowane z części
dotychczasowego tarasu.
Dalsze plany inwestycyjne Parku związane są z przejętymi od Nadleśnictwa Zawoja terenami
łąk i pastwisk w Zawoi Morgach. Od wielu lat w strategicznych planach Parku na obszarze tym
zaplanowano dużą inwestycję mającą na celu powstanie Centrum Edukacji Przyrodniczej Babiogórskiego Parku Narodowego MORGI z nową ekspozycją, salami audiowizualnymi i edukacyjnymi,
biblioteką, czytelnią i zbiornicą eksponatów przez lata pozyskiwanych przez Park. Aktualnie – stan
na 2019 rok – Park przygotował projekt budowlany, uzyskał stosowne pozwolenie na budowę,
wykonał zjazd z drogi publicznej w formie lewoskrętu, przebudowano także linię średniego napię12
13
14

15
16

S. Kałwa, Zagadnienia organizacyjne…
J. Pawłowski, Ważniejsze wydarzenia [w:] Kronika BgPN za rok 1963, t. 1, Zawoja,1963, s. 36.
S. Kałwa, Zagadnienia organizacyjne i odstawy prawne BgPN, [w:] Zabierowski K. (red.) Park Narodowy na Babiej
Górze. Człowiek i przyroda. Warszawa – Kraków, 1964, s. 313-319.
J. Pawłowski , Ważniejsze wydarzenia…
S. Kałwa, Zagadnienia organizacyjne…
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cia przechodzącą przez polanę Morgi w celu usunięcia jej kolizji z planowaną inwestycją. Dalsze
działania uzależnione są od pozyskania funduszy zewnętrznych na budowę Centrum, o co zabiega
Dyrekcja Parku.

Struktura organizacyjna i podział terytorialny
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2019 roku o ochronie przyrody precyzuje usytuowanie parków narodowych w systemie administracji rządowej. Zgodnie z zapisami ustawy nadzór nad działalnością
parków narodowych sprawuje minister właściwy do spraw środowiska (aktualnie jest nim Minister
Środowiska)17. Działalnością parku kieruje dyrektor, który realizuje ustalenia planu ochrony lub zadań ochronnych, wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania parku narodowego oraz reprezentuje park na zewnątrz18.
Przez pierwsze 30 lat funkcjonowania Babiogórskiego Parku Narodowego Park zarządzany był
przez dyrektora przy pomocy leśniczego, a później adiunkta19. Obecnie sposób zarządzania Parkiem oraz jego organizację wewnętrzną określa Statut wprowadzony Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie nadania statutu Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Zawoi. Zgodnie z zapisami statutu Dyrektor Parku kieruje jego działalnością
przy pomocy zastępcy dyrektora Parku, głównego księgowego oraz osób kierujących komórkami
organizacyjnymi. Statut określa też, jakie komórki organizacyjne stanowią organizację wewnętrzną
Parku. Są to obecnie:
1. Dział Ochrony Przyrody,
2. Zespół Dokumentacyjno-Badawczy,
3. Zespół Obsługi,
4. Zespół Udostępniania do Zwiedzania i Edukacji,
5. Sekcja Finansowo-Księgowa,
6. Posterunek Straży Parku,
7. Obwody Ochronne.
Poszczególne komórki organizacyjne zarządzane są przez kierowników za wyjątkiem Działu
Ochrony Przyrody, którego pracami kieruje zastępca dyrektora Parku, Sekcji Finansowo-Księgowej
kierowanej przez głównego księgowego Parku, Posterunkiem Straży Parku, za który odpowiedzialny jest Komendant Straży Parku, oraz Obwodów Ochronnych kierowanych przez odpowiednich
leśniczych, a koordynowanych i nadzorowanych przez zastępcę dyrektora Parku.
Pisząc o strukturze organizacyjnej Babiogórskiego Parku Narodowego należy wspomnieć także
o jego podziale powierzchniowym. U swoich początków Park był jednym obwodem ochronnym
„Szczyty”, którego obsadę stanowił leśniczy oraz podporządkowani mu strażnicy. Obwód „Szczyty”
podzielony był na cztery obchody ochronne: „Krowiarki”, „Izdebczyska”, „Jałowiecki” i „Orawa”. Rok
1994 przyniósł podział ówczesnego obszaru Parku na dwa obwody ochronne: „Cyl” (obejmujący
teren obchodów „Izdebczyska” i „Jałowiecki”) oraz „Sokolica” (z obchodami „Krowiarki” i „Orawa”)20.
Po powiększeniu Babiogórskiego Parku Narodowego w 1997 roku Park podzielony został na cztery
obwody ochronne: „Cyl”, „Stonów”, „Sokolica” i „Orawa”. Działania na obszarze poszczególnych obwodów prowadzi dwuosobowa załoga: leśniczy i podleśniczy.

17
18
19
20

Art. 9 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmn.).
Art. 8d i 8e Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmn.).
S. Kałwa, Zagadnienia organizacyjne…
S. Kałwa, Zagadnienia organizacyjne…
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Dyrektorzy i Rada Naukowa
Na przestrzeni 65 lat istnienia Babiogórskim Parkiem Narodowym zarządzało 8 dyrektorów,
przy czym jeden z nich obowiązki te pełnił dwukrotnie:
1. Zygmunt Siklucki:
1.05.1955 – 15.02.1962
2. Stefan Kałwa:		16.02.1962 – 14.08.1962 (pełniący obowiązki dyrektora BgPN)
3. Janusz Zaremba:
15.08.1962 – 31.12.1971
4. Stefan Kałwa: 		1.01.1972 – 31.10.1991
5. Jacek Wizimirski:
1.11.1991 – 16.08.1999
6. Janusz Tomasiewicz: 17.08.1999 – 22.05.2000 (ówczesny zastępca dyrektora
		Gorczańskiego Parku Narodowego, oddelegowany służbowo
do pełnienia obowiązków dyrektora BgPN)
7. Józef Omylak:		23.05.2000 – 18.12.2015
8. Janusz Fujak:		19.12.2015 – 27.04.2016 (pełniący obowiązki dyrektora BgPN)
9. Tomasz Pasierbek:
28.04.2016 – nadal
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody przy dyrektorze
parku narodowego działa organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody, jakim jest
Rada Naukowa21. Do jej zadań należy w szczególności ocena stanu zasobów, tworów i składników
przyrody, opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych, ocena realizacji ustaleń planu
ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych, opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody oraz przedstawianie wniosków i opinii
w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego22. Pracami Rady Naukowej kieruje przewodniczący wybierany spośród członków Rady przez samą Radę. Nie sposób w niniejszym
artykule opisać złożoności działań podejmowanych przez Radę Naukową Babiogórskiego Parku
Narodowego, czy chociażby wymienić wszystkich jej dotychczasowych członków – obie te kwestie
zasługują na ujęcie w niezależnym artykule. Niniejsza publikacja ograniczy się zatem do wymienienia przewodniczących Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego. Do 2019 roku było to
troje profesorów, którzy swą funkcję pełnili z zaangażowaniem i fachowością:
1. Prof. dr Jerzy Fabijanowski z Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie – pełnił funkcję
przewodniczącego Rady Naukowej BgPN (lata 1955–1995).
2. Prof. dr hab. Jerzy Pawłowski z Zakładu Zoologii Systematycznej PAN w Krakowie – pełnił
funkcję przewodniczącego Rady Naukowej BgPN (lata 1995–2000).
3. Prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego – pełni funkcję przewodniczącej Rady Naukowej BgPN od 2000 roku
do chwili obecnej (aktualna kadencja Rady Naukowej BgPN kończy się w lutym 2020 roku).

Plan ochrony
Jednym z najważniejszych – jeżeli nie najważniejszym – osiągnięciem administracyjnym Parku co
najmniej w perspektywie ostatniego dziesięciolecia było bez wątpienia ustanowienie planu ochrony
dla Babiogórskiego Parku Narodowego. Plan ochrony stanowi podstawowy dokument planistyczny
dla parku narodowego wyznaczający strategię działania parku na kolejne dwadzieścia lat23. Jakkolwiek ustawa o ochronie przyrody stanowi, że dokument taki winien zostać utworzony dla każdego
21
22
23

Art. 95 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmn.).
Art. 98 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmn.).
Art. 18, 19 i 20 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zmn.).

Budynek dyrekcji BgPN. Fot. K. Fujak

parku narodowego nie później niż do upływu pięciu lat od daty utworzenia parku do chwili obecnej
(stan na październik 2019 roku), to jedynie pięć parków w Polsce może poszczycić się posiadaniem
takiego strategicznego dokumentu – fortunnie od 20 września 2019 roku Babiogórski Park Narodowy jest jednym z nich.
Starania o ustanowienie planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego rozpoczęły się
już w 1995 roku, kiedy to ówczesny Dyrektor Parku mgr inż. Jacek Wizimirski wydał decyzję o przystąpieniu do sporządzania Planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego. Wieloletnie prace
nad projektem zostały dofinansowane ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończyły się one w czerwcu 2001 roku, kiedy to projekt planu ochrony został
zatwierdzony i przekazany do Krajowego Zarządu Parków Narodowych do dalszych prac legislacyjnych. Niestety, pomimo merytorycznej akceptacji projekt ów nie doczekał się nigdy ustanowienia.
Przez wiele lat stanowił jednak podstawę do sporządzania rocznych i trzyletnich zadań ochronnych,
stanowiących – pod nieobecność planu ochrony – ramy prawne działalności Parku.
W 2005 roku Dyrektor Parku mgr inż. Józef Omylak wydał decyzję o przystąpieniu do sporządzenia kolejnego projektu planu ochrony. Działania te również zostały objęte dofinansowaniem
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan miał uwzględniać również fakt włączenia Babiej Góry do sieci Natura 2000 zarówno w ujęciu Dyrektywy ptasiej, jak
i Dyrektywy siedliskowej. Kolejne zmiany w procedurach legislacyjnych skutkują koniecznością dalszych prac nad projektem planu ochrony. Podstawą do działania staje się decyzja p.o. dyrektora
BgPN mgra inż. Janusza Fujaka z lutego 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia kolejnej wersji
projektu planu ochrony. Sformułowany projekt planu został wstępnie zaaprobowany przez Radę
Naukową Parku 20 lipca 2016 roku i skierowany do konsultacji społecznych oraz zaopiniowania
do właściwych miejscowo rad gmin. Po naniesieniu stosownych poprawek Rada Naukowa Parku
w dniu 29 sierpnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowała Projekt planu ochrony, który dzień później
został przesłany do Ministra Środowiska. Trzyletnia batalia legislacyjna zakończyła się upragnionym
przez Park sukcesem – 5 września 2019 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Śro-
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dowiska z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku
Narodowego. Po upływie 14 dni vacacio legis plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego
stał się dokumentem obowiązującym przez najbliższe 20 lat.

Podsumowanie
Z perspektywy człowieka 65 lat to czasami całe życie. Dla drzewa to okres młodzieńczy, dla lasu
jako całości – nieco dłuższa chwila, a dla skał na szczycie Babiej Góry nie jest to nawet mgnienie
oka. Dla parku narodowego to okres dojrzewania, podejmowania strategicznych decyzji, myślenia
bardziej o przyszłości niż o dniach minionych. Ochrona przyrody potrzebuje stabilności – zarówno
w ujęciu prawnym, administracyjnym, jak i finansowym. 65 lat, jakie minęły od utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego w 1954 roku, nie były z pewnością okresem spokoju. Burzliwe przemiany polityczne i społeczne, niejasna sytuacja finansowa wpłynęły na funkcjonowanie Parku, nie
zachwiały jednak jego podwalinami. Pozostaje mieć nadzieję, że nie zawsze jasna i klarowna przyszłość ochrony przyrody w Polsce dla parków narodowych okaże się jednak łaskawa, a Babiogórski
Park Narodowy przez kolejne dekady chronić będzie to, co w naszym regionie najcenniejsze – Babią
Górę, nie na darmo zwaną przecież Królową Beskidów.
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Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

Lucyna Steczek

Urząd Miasta Sucha Beskidzka

Losy Zamku Suskiego
Dejiny Suského hradu
The fate of Suski Castle

WSTĘP: Renesansowy Zamek w Suchej Beskidzkiej, popularnie nazywany „Małym Wawelem”, to jeden
z najpiękniejszych obiektów architektury renesansowej w Polsce. Dzisiaj to centrum kultury, sztuki i nauki dla
całego regionu. W swojej prawie sześciowiekowej historii był własnością pięciu rodzin szlacheckich: CastiglioneSuskich, Komorowskich, Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich, a obecnie Gminy Sucha Beskidzka. Świadomość
ogromnej wartości tego cennego dla kultury i sztuki zabytku była od wielu lat priorytetem w działalności
lokalnego samorządu, burmistrza Stanisława Lichosyta i radnych Rady Miasta. Stosunek do własnej tradycji
i przeszłości, który wyraża się w dbałości o materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe, a w tym konkretnym
przypadku – w opiece nad zabytkami, jest wyrazem bardzo wysokiej kultury społecznej oraz przykładem
rzetelnego wypełniania zadań przez samorząd miasta. Fakt przejęcia obiektu przez władze miasta zapisał się
w najnowszej historii nie tylko Suchej Beskidzkiej, ale również regionu, zyskując akceptację i ogromne uznanie
wśród społeczeństwa. Jego znaczenie dla historii jest bezsporne – powstanie nowej otwartej przestrzeni dla
kultury, sztuki i nauki stanowi możliwość oraz szansę wpływającą zasadniczo na rozwój miasta, które jest
postrzegane jako miejsce odważnych i przygotowywanych na wysokim poziomie wydarzeń o ponadlokalnym
charakterze i znaczeniu. Zabytki z jednej strony są nieodzownym elementem budowy narodowej tożsamości,
a z drugiej w dobie gospodarki rynkowej – ważnym czynnikiem wspierającym rozwój regionalny. Będąc
jednocześnie i częścią infrastruktury i produktem turystycznym, stanowią ważny element rozwoju społecznogospodarczego. Są niezwykle cennymi i trwałymi zasobami materialnymi wyróżniającymi się szczególnymi
cechami oraz ogromnym potencjałem rozwojowym, czego przykładem jest renesansowy zamek w Suchej
Beskidzkiej. Niniejszy tekst ukazuje jego dzieje, najważniejsze fazy przebudowy i pełnione funkcje jako dworu
obronnego Suskich, renesansowej rezydencji magnackiej Komorowskich, barakowego pałacu Wielopolskich,
biblioteki Branickich i Tarnowskich, szkoły średniej, regresu w latach powojennych, a z chwilą przejęcia przez
samorząd miasta Sucha Beskidzka – centrum kultury, sztuki i nauki.
ÚVOD: Renesančný hrad v Suchej Beskidzkej, často nazývaný „Malý Wawel“, patrí medzi najkrajšie budovy
renesančnej architektúry v Poľsku.  Dnes je centrom kultúry, umenia a vedy pre celý región. Vo svojej takmer
šesťstoročej histórii patril piatim šľachtickým rodinám: Castiglione-Suským, Komorowským, Wielopolským,
Branickým a Tarnowským, a teraz jeho majiteľom je Obec Sucha Beskidzká. Uvedomenie si veľkej hodnoty
tejto pamiatky, ktorá je cenná pre kultúru a umenie, je už mnohé roky prioritou pre mestskú samosprávu,
primátora Stanisława Lichosyta a členov Mestskej rady. Postoj k vlastnej tradícii a minulosti, ktorý sa prejavuje
v starostlivosti o hmotné a duchovné kultúrne dedičstvo, a v tomto konkrétnom prípade v starostlivosti
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o pamiatky, je vyjadrením veľmi vysokej sociálnej kultúry a príkladom spoľahlivého plnenia úloh mestskou
samosprávou. Prevzatie objektu mestským úradom sa stalo významnou udalosťou v modernej histórie nielen
Suchej Beskidzkej, ale aj regiónu, táto skutočnosť si zároveň získala úctu širokej verejnosti. Jej význam pre
históriu je nesporný – vytvorenie nového otvoreného priestoru pre kultúru, umenie a vedu je príležitosťou
a šancou, ktorá významne ovplyvňuje rozvoj mesta, ktoré je momentálne vnímané ako miesto odvážnych
a pripravovaných na vysokej úrovni udalosti nadregionálneho charakteru a významu. Na jednej strane sú
pamätníky nevyhnutným prvkom budovania národnej identity, a na druhej strane – v ére trhového hospodárstva
–sú aj dôležitým faktorom podporujúcim regionálny rozvoj. Zároveň sú aj súčasťou infraštruktúry a produktom
cestovného ruchu, predstavujú dôležitý prvok sociálno-ekonomického rozvoja. Sú to mimoriadne cenné a trvalé
materiálne zdroje, vyznačujúce sa osobitnými črtami a obrovským rozvojovým potenciálom, ktorých príkladom
je renesančný hrad v Suchej Beskidzkej. Tento text ukazuje jeho históriu, najdôležitejšie fázy rekonštrukcie a jeho
funkcie ako obranného kaštieľa rodiny Suských, renesančnej magnátskej rezidencie rodiny Komorowských,
barokového palácu rodiny Wielopolských, knižnici Branických a Tarnowských, strednej školy potom regres
v povojnových rokoch a konečnejeho súčasnosť po prevzatí mestskou samosprávou mesta Sucha Beskidzka,
keď sa stal centrum kultúry, umenia a vedy.
INTRODUCTION: The Renaissance castle in Sucha Beskidzka, commonly referred to as ‘Little Wawel’ is one of
the most striking sites of Renaissance architecture in Poland. Today it is a culture, arts and science centre for the
entire region. In its almost six centuries of history, it has been the property of five noble families. These families
are namely, the Castiglione-Suski family, and the Komorowski, Wielopolski, Branicki and Tarnowski families.
Today it belongs to Sucha Beskidzka municipality. The awareness of the great value of this site for culture and arts
has for many years been a priority in the activities of local government, mayor Stanisław Lichosyt and members
of the city council. The attitude towards one’s tradition and past has been expressed in the care taken for this
material and spiritual cultural heritage.In this particular case of caring for such a historical site is an expression
of very high social culture. It is also an example of the reliable performance by the town’s local government and
its duties. The taking over of the site marked a special moment not only in the recent history of Sucha Beskidzka
itself, but also the entire region. The decision to do so won great acceptance and appreciation from members of
society. Its importance for history is undisputed.The creation of new open spaces for culture, arts and science
provides an opportunity that greatly affects the development of the town.It is seen as a location of bold and
well-prepared events of a character and importance affecting not only the local, but the wider community. On
one hand, historical sites are an indispensable part of building a national identity. On the other hand, as part of
a market economy, it is an important factor fostering regional development. Being both a part of infrastructure
and a tourist product, historical sites constitute an important element of socio-economic growth. They are
highly valuable and durable material resources with exceptional characteristics and great growth potential. The
Renaissance castle in Sucha Beskidzka is an excellent example of. This paper describes its history, major stages
of reconstruction. It also describes its roles as a defensible residence for the Suskis, a renaissance aristocratic
residence of the Komorowskis, a Wielopolski Baroque palace, a library for the Branickis and Tarnowskis and
a high school. It also describes the regress during the post-war years, and following its acquisition by the Sucha
Beskidzka town government, a centre for culture, arts and science.

SŁOWA KLUCZOWE: Renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej, dwór obronny, rezydencja magnacka, pałac,
biblioteka i muzeum, centrum kultury sztuki i nauki, remont, renowacja, fazy przebudowy, stratygrafia murów,
sgraffito, iluzoryczne okna, portal, ryzalit, iniekcja krystaliczna, architektura obiektu, dziedziniec, datowanie,
kartusz herbowy, park zamkowy, oranżeria, cieplarnia, układ parterowy ogrodu, badania archeologiczne, zabytki
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Renesančný hrad v Suchej Beskidzkej, opevnený kaštieľ, magnátska rezidencia, palác, knižnica
a múzeum, centrum kultúry umenia a vedy, rekonštrukcia, obnova, prestavba, stratigrafia steny, sgrafito, iluzórne
okná, portál, rizalit, krištáľová injekcia, architektúra objektov, dvor , datovanie, heraldický kartuš, zámocký park,
oranžéria, skleník, usporiadanie záhrady na prízemí, archeologický výskum, pamiatky
KEYWORDS: Renaissance castle in Sucha Beskidzka, defensive residence, aristocratic residence, palace, library,
museum, culture and arts centre, repair, renovation, reconstruction stage, wall stratigraphy, graffito, illusory
window, portal, avant-corps, crystalline injection, site architecture, courtyard, dating, coat of arms, castle park,
orangery, hothouse, garden ground floor layout, archaeological study, historical site
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Suski zamek jest niezwykle cennym zabytkiem sztuki renesansowej w Polsce. Wzniesiony pod koniec XVI wieku pod górą Jasień, której szata roślinna stanowi piękne tło dla tej budowli, jest od
ponad pięciu wieków charakterystyczną dominantą w krajobrazie miasta. Zabytek pod względem
kompozycji bryły stanowi unikatowy przykład renesansowej architektury rezydencjonalnej. Poprzez
wprowadzenie arkad i krużganków jest również przykładem harmonijnej i rytmicznej kompozycji
przestrzennej, nawiązującej w swojej stylistyce do architektury zamku królewskiego w Krakowie,
stąd popularne określanie go mianem „Małego Wawelu”.
Ten najstarszy budynek w mieście jest jednocześnie najcenniejszym pomnikiem minionych czasów o nieocenionej wręcz wartości historycznej, artystycznej, naukowej i kulturowej. Przez prawie
pięć wieków pełnił rolę siedziby magnackiej szlacheckich rodów: Castiglione-Suskich, Komorowskich, Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich. Obecnie, jako własność miasta Sucha Beskidzka,
stanowi niezwykle kulturotwórczą przestrzeń społeczną oraz miejsce kultury wysokiej, której
oddziaływanie wykracza daleko poza granice województwa małopolskiego. Można zatem mówić
o swoistym genius loci, które jest wynikiem długoletniej historii obiektu sięgającej końca XVI stulecia z nieoczekiwanym finałem w czasach współczesnych.
Zabytek, by osiągnąć obecną formę, był poddawany wielu przebudowom. Nie naruszyły one
jednak jego stylu utrzymanego w duchu architektury renesansowej. W dziejach obiektu rysuje się
sześć istotnych etapów, które zmieniły jego funkcję i estetykę: etap dworu obronnego rodziny Castiglione-Suskich (XVI wiek), drugi etap renesansowej rezydencji magnackiej rodu Komorowskich
(XVII wiek), trzeci z przełomu XVII i XVIII wieku etap pałacu Wielopolskich, czwarty etap Biblioteki i Muzeum Branickich i Tarnowskich (XIX-XX wiek), piąty etap regresji w latach powojennych
XX wieku i szósty – współczesny etap centrum kultury, sztuki i nauki, które po przeprowadzonym
w latach 2017-2018 remoncie stało się jednym z piękniejszych obiektów zabytkowych w Polsce.

Dwór obronny Kaspra Suskiego
Pierwszym znanym budowniczym zamku wspomnianym w źródłach historycznych był Kasper Suski
Castiglione, Włoch z Florencji, złotnik1 na dworze Zygmunta Augusta, syn Mikołaja Castiglione, królewskiego lapicydy2. Posiadając znaczą fortunę, zakupił od Stanisława Słupskiego Suchą i wzniósł
pod górą Jasień w latach 1554-1558 niewielki dwór obronny, niewykluczone, że w miejscu starszej
budowli3. Skromna siedziba została później rozbudowana w okazałą rezydencję magnacką, która
przez kolejne wieki stanowiła centrum „państwa suskiego”, a współcześnie – serce i dumę miasta.
Fragment najstarszej części dworu wyodrębnia się do dzisiaj w rzucie poziomym oraz elewacjach
południowo-wschodniego narożnika obecnego zamku, przebudowanej za czasów Komorowskich
(pocz. XVII wieku) i Wielopolskich (XVII/XVII wieku). Nie jest też wykluczone, że z tego okresu
może pochodzić obecna wieża zegarowa (pierwotnie nakryta krenelażem, wtórnie kopułą) wraz
północną połacią zachodniego skrzydła zamku, która na starych planach wyraźnie odcina się w jego
rzutach poziomych.
Trudno zaklasyfikować dwór obronny Kaspra Suskiego do jakiegokolwiek stylu architektonicznego. Przypominał zapewne dawne polskie fortalicja szlacheckie. Jego współczesnymi analogiami
mogą być istniejące do dzisiaj dwory w Jeżowie i Wieruszycach.
1
2
3

L. Lepszy, Przemysł złotniczy w Polsce, Kraków 1933, s. 146.
A. Kamiński, Suscy herbu Szaszor (Orla) w XVI i XVII wieku, Miesięcznik Heraldyczny 14, 1935, s. 4-19.
Nie można wykluczyć, że Kasper Castiglione dokonał jedynie rozbudowy starszego dworu z 1 poł. XVI wieku
(a może nawet z XV/XVI wieku). Takie datowanie najstarszych faz budowlanych, sugerowane w opracowaniach
badań architektonicznych, nie jest potwierdzone źródłami pisanymi.
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Dwór obronny, bo tak bezspornie określić trzeba pierwszą budowlę, musiał posiadać zewnętrzne umocnienia w formie wałów, palisad i fos, z murami opatrzonymi strzelnicami. Nie były to oczywiście elementy dające możność przeciwstawienia się uderzeniom regularnych wojsk, ale zabezpieczenia skutecznie ochraniające zamek i jego właścicieli przed napadami zbójeckim.

Renesansowa rezydencja magnacka Piotra Komorowskiego
Kolejny z właścicieli, Piotr Komorowski, w latach 1608-1614 dokonał rozbudowy dworu obronnego
w okazałą rezydencję magnacką w stylu renesansowym, wzorowaną na zamku królewskim w Krakowie4. Stwierdza to m. in. Dziejopis żywiecki Andrzeja Komonieckiego, podając dla 1614 roku zapis:
„Tenże Jego Mość pan Piotr Komorowski tegoż roku zamek sobie grzeczny i spaniały tamże w Suchej
wymurował, w którym ozdoba i przestrzeństwo wielkie jest, gdzie i kaplica ozdobna świętego Piotra Apostoła, patrona jego zostaje, jako się to w ołtarzu pokazuje, iż na krzyżu na dół głową zawieszony i wymalowany jest i tam msze święte pod czas odprawują się, będąc tam tajemnice msze świętej według żywota
Pana Jezusowego po ścianach dokoła pomalowane. Na którym zamku nad bramą taki napis na kamieniu
wykonany zostaje i każdy wstępujący to pismo rzetelnie czytać może w te słowa: „Petrus de Komorow,
comes de Orawa et Liptow, capitaneus Oświecimensis, Catharina de Przeręb Przerębska, anno Domini
1614”. [Piotr z Komorowa, hrabia Orawy i Liptowa, Starosta Oświęcimski, Katarzyna z Przerębu
Przerębska, Roku Pańskiego 1614].
Zamek został wówczas otoczony masywnym murem kurtynowym zamykającym dziedziniec od
strony wschodniej, podpartym szkarpami i przeprutym okienkami z bramą o rustykalnej archiwolcie.
Wspomniany napis, wykonany na kamiennej tablicy znajdował się ponad bramą5. Dzisiaj po nim nie
pozostał żaden ślad. Z tego okresu zachowało się jednak kilka cennych detali architektonicznych.
Wykonane w duchu renesansu niderlandzkiego są bezpośrednim nawiązaniem do zdobnictwa kaplic w Kalwarii Zebrzydowskiej, wskazując, że w rozbudowie suskiego zamku uczestniczył flamand
Paweł Baudarth, nadworny architekt Mikołaja Zebrzydowskiego. Są to m.in. kamieniarka okna kaplicy na I piętrze wieży zegarowej oraz kominek w Sali Rycerskiej.

Barokowy pałac Wielopolskich
Kolejne zmiany w architekturze i we wnętrzach obiektu wprowadzili na przełomie XVII i XVIII wieku Wielopolscy, m.in. księżna Anna z Lubomirskich, primo voto Małachowska secundo voto Wielopolska, Pani dożwotnia na Suchej (synowa Konstancji Krystyny Komorowskiej, córki Krzysztofa
i bratanka wspomnianego wyżej Piotra, w legendzie „Biała Dama”). Za jej przyczyną nad skrzydłem
południowo-wschodnim zostały dobudowane dwie narożne wieże o tzw. namiotowych dachach,
a wnętrza przekomponowane na styl barokowy6. Prace zakończono w 1708 roku, o czym świadczy
kamienny kartusz w formie płaskorzeźby z herbem Starykoń Wielopolskich z wyrytym rokiem zakończenia budowy, wbudowany w elewację jednej z dobudowanych wież.
Wielopolscy rozbudowali również nieistniejące już dzisiaj zaplecze gospodarcze zamku od
strony zachodniej, tworząc drugi gospodarczy dziedziniec, z bramą prowadzącą na duże podwórze

Widok południowej elewacji zamku od strony parku, około 1890 roku.
Archiwum Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

stajenne od północy. Brama o skromnej konstrukcji była ujęta po bokach boniowanymi słupkami,
zwieńczonymi nasadnikami z kulami u szczytu (brama istniała do 1945 roku). Również barokową
konwencję zyskał ogród zamkowy od strony południowej, którego relikty są czytelne do dzisiaj
w postaci symetrycznie rozplanowanych ścieżek7. Całe założenie ogrodowe otoczono wówczas
kamiennym murem. Przekształcona elewacja południowa, flankowana dwiema wieżami, stała się
wówczas frontową fasadą zamku, a w nawiązaniu do niej został przekomponowany park w typie
barokowego ogrodu. Może o tym świadczyć równoległe położenie kanału, czyli obecnego stawu
parkowego w stosunku do zamku i jego umiejscowienie w ogólnym zarysie ogrodu8. We wnętrzach
zamkowych (obecne sale ekspozycyjne muzeum) zachowały się z tego okresu późnobarokowe kominki: jeden opatrzony kartuszem z herbem Starykoń z koroną hrabiowską Wielopolskich, drugi
o płaskim ryzalicie i trzeci z marmuru kararyjskiego w stylu późnego rokoka.

Biblioteka i muzeum Branickich
W latach 90. XIX wieku, za przyczyną Branickich9 nastąpiły kolejne zmiany w architekturze i wnętrzach obiektu. Został m.in. wyburzony mur parawanowy otaczający zamek od strony wschodniej10,
a w jego miejsce wprowadzono żelazne ogrodzenie, którego elementy wykuto w suskich hutach.
W ten sposób odsłonięta została galeria arkadowa wraz z krużgankami pierwszego piętra. Obok
7
8

4

5

6

M. Przyboś, Piotr Komorowski z Komorowa h. Korczak (1580-1640), Polski Słownik Biograficzny 13, 1967, s. 430;
tamże bibliografia.
Żmigrodzki, Biblioteka; J. Seruga, Dokumenty pergaminowe w zbiorach biblioteczno-muzealnych hr. Tarnowskich
w Suchej, Kraków 1936; tenże, Dwa nieznane pierwodruki literatury mieszczańskiej XVII w. w Suchej, Lwów 1938.
A. Komoniecki, o.c., s. 321-322. Jednym z dowodów potwierdzającym przekaz jest metalowa chorągiewka z herbem Szreniawa i literami A(nny) M(ałachowskiej) z Lubomirskich W(ojewodziny) Poznańskiej) wieńcząca wieżę
południowo-wschodnią oraz kartusz z herbem Starykoń i datą 1708 umieszczony dziś we wschodniej elewacji
tejże wieży.

9

10

D. Kraus, Z. Rączka, Zabytkowe parki województwa bielskiego, Karta Groni 11, 1981, s. 159-162.
Na osiowe, geometryczne założenie parku wskazują Szablowski, Powiat, s. 198; Kraus, Rączka, o.c., s. 159.
Akta względem kupienia Pieskowej Skały i Suchej, 1841-1847, AP Kielce, AOM, sygn. 342, 343; K. Follprecht,
Dominia w Suchej i w Ślemieniu w latach 1799-1855, Krakowski Rocznik Archiwalny 1, 1995, s. 28. Na rok 1845
określają nabycie dóbr: Liber memorabilium, t. 1, s. 33; Jabłonowski, o.c., s. 2.
Mur widoczny jest jeszcze na rysunku z 1843 r. (BJ, Zbiory Graficzne, sygn. IR 1343, t. 18/II), kratę widzimy natomiast
na widoku wykonanym po roku 1863 przez Napoleona Ordę (Muzeum Narodowe w Krakowie, Oddz. Czapskich [cyt.
dalej: MNK O/Czap.], Zbiory Graficzne III, sygn. ra 4582). Według relacji Stanisława Jabłonowskiego z roku 1866
brama wjazdowa „z wielkim uszczerbkiem zabytków starożytnych przed kilku laty z rozkazu teraźniejszego właściciela hrabiego Aleksandra Branickiego zburzoną została”; Jabłonowski, o.c., s. 2; por. Grzybek, o.c., s. 116.
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Zamek po pożarze w 1905 roku. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

Widok od strony dziedzińca około 1928 roku. Narodowe Archiwum Cyfrowe (syg.1-U-6000-13)

swojej niekwestionowanej wartości architektonicznej, zamek stał się wówczas jedną z największych skarbnic wiedzy i twórczości piśmienniczej na ziemiach polskich. Znalazła tutaj swoją siedzibę
wspaniała biblioteka11 z niezwykle cennymi dla kultury polskiej zbiorami ksiąg, rękopisów, malarstwa, rzeźby i innych narodowych pamiątek12. Biblioteka zlokalizowana została w części parteru południowego skrzydła zamku13. Część zbiorów biblioteki stanowiło również wyposażenie i dekorację
wnętrz mieszkalnych14.
We wnętrzach zamkowych, m.in. w Sali Rycerskiej, eksponowane były portrety konne Zygmunta III ze zdobywaniem Smoleńska w tle, kompozycja identyczna z miedziorytem o tej samej
treści wykonanym przez W. Kiliana według obrazu Tomasza Dolabelli, Władysława IV z widokiem
Wawelu, przedstawienie nawiązujące do portretu Wilama Hondiusa wg obrazu Piotra Danckersa
oraz Jana Kazimierza na tle Tatr, który porównuje się do miedziorytu przedstawiającego portret
konny Wallensteina oraz portret konny Karola XII, króla szwedzkiego, barokowe sztychy z XVII wieku nawiązujące do warsztatu Tomasza Dolabelli i wiele innych15. Większość z nich znajduje się
obecnie w zbiorach Zamku Królewskiego w Krakowie. W kaplicy zamkowej w miejscu pierwotnego
obrazu Męczeństwa św. Piotra umiejscowiono siedemnastowieczny obraz „Złożenie do grobu” –
TYPVSCHRISTI DE CRVCE DEPOSITI A. D 166416. Obraz ten, bardzo zniszczony z nadpaloną ponad połową przedstawienia, znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
Obecnie eksponowany w kaplicy obraz jest kopią pierwowzoru wykonaną przez Gustawa Grzywińskiego pod koniec XIX wieku.

W marcu 1905 roku zamek uległ pożarowi, którego przyczyną było zanieczyszczenie kominów
na północnej połaci dachu pokrytego (oprócz kopuły wieży zegarowej) gontem. Skalę zniszczeń
relacjonował wówczas Kurier Codzienny:
„(…) Szkody w ogóle są ogromne: obydwa górne piętra zapadły się, wraz z nimi bardzo piękne pałacowe sufity; również spalona została doszczętnie kaplica wraz z nader wartościowymi obrazami, znajdującymi się w niej. Tylko nadzwyczajnej pracy ratujących trzeba zawdzięczać, iż zdołano ocalić przedmioty
sztuki i obrazy, zebrane w salach po za kaplicą a głównie – bibliotekę. Ostatnia wprawdzie też ucierpiała,
ale tylko o tyle, iż wiele półek pozalewanych zostało wodą”17.
Odbudowę zamku zakończono w 1910 roku. Prace nadzorował wybitny polski architekt Tadeusz Stryjeński, który w konstrukcji budynku wprowadził wiele nowoczesnych rozwiązań, w tym
stropy Kleina, centralne ogrzewanie w kilku komnatach oraz metalową konstrukcję więźby dachu,
specjalnie sprowadzoną z Wiednia.
W czasie I wojny światowej w zamku funkcjonował szpital Polskiego Czerwonego Krzyża. Zbiory biblioteki wywiedziono do Wiednia. Powróciły do zamku dopiero pod koniec lat 20. XX wieku.
Po wybuchu II wojny światowej, gdy ostatni prywatny właściciel Juliusz Tarnowski wraz z rodziną udał się na emigrację, rezydencję zajęli Niemcy, a później wojska radzieckie. Sama konstrukcja
budowli (w przeciwieństwie do jej wnętrz) nie ucierpiała zbytnio w czasie wojennej pożogi, jednak
wyposażenie oraz bezcenne zbiory biblioteczno-muzealne uległy rozproszeniu, rabunkom i dewastacji. Tylko część z nich zdołano uratować i włączyć w skład księgozbiorów różnych bibliotek na
terenie Polski. W 2006 roku część zachowanej kolekcji rysunku i grafiki nowożytnej polskiej i obcej
(ok. 9 tysięcy jednostek) nabyło od byłych spadkobierców rodziny Tarnowskich Muzeum Narodowe
w Warszawie.

11

12

13

14
15

16

Żmigrodzki, Biblioteka; J. Seruga, Dokumenty pergaminowe w zbiorach biblioteczno-muzealnych hr. Tarnowskich
w Suchej, Kraków 1936; tenże, Dwa nieznane pierwodruki literatury mieszczańskiej XVII w. w Suchej, Lwów 1938.
Biblioteka ta obejmowała 3300 druków (w tym cenne starodruki polskie i obce z XV i XVI w., m. in. Statuta Regni
Poloniae z 1532 r.) oraz 71 rękopisów i dokumentów; Małysiak, o.c., cz. 1, s. 61-62.
Małysiak. o.c., cz. 1, Karta Groni 12, 1984; cz., 2, tamże, 13, 1985; też, Biblioteka Branickich i Tarnowskich w Suchej,
Bielsko-Biała 1986.
Z. Beiersdorf, Pałac, s. 159-178.
J. Mycielski, Trzy obrazy mistrzów zagranicznych w posiadaniu polskim, Prace Komisji Historii Sztuki 4, 1930, s. XXI;
Z. Ameisenowa, Eine suddeutsche fruhgotische Prachtbibelauf Schloss Sucha, Munchener Jahrbuch der Bildenden
Kunst 1935 (i osobna nadbitka); M. Skrudlik, Polskie pomniki konne, Rodzina Polska 12, 1938, s. 59-60.
J. Szablowski, Zabytki Sztuki w Polsce, t. III, s. 309.

17

Relacje z pożaru zamieszczała prasa, m. in. Tygodnik Ilustrowany (1905, nr 10, s. 177): „W dniu 2-m bm groźny
pożar zniszczył prawie doszczętnie pałac hrabiostwa Branickich w Suchej. Ocalał jedynie parter, w którym mieści
się cenna biblioteka (...)”. Por także: Biesiada Literacka 1905, nr 20; Nowości Ilustrowane 1906, nr 11.
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Trudne lata powojenne i regres rezydencji
W dniu 6 września 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ogłosił dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej. Na jego podstawie majątki ziemskie, których powierzchnia liczyła co najmniej
50 ha użytków rolnych przekraczały łącznie 100 ha powierzchni ogólnej niezależnie od powierzchni
użytków rolnych, przechodziły z mocy prawa na własność Państwa bez żadnego odszkodowania.
Suski majątek Tarnowskich (bez terenów leśnych, które zajmowały ponad 4000 ha) wynosił 167 ha,
dlatego w całości został przejęty przez Skarb Państwa. Majątek ziemski został rozparcelowany,
a poszczególne nieruchomości przekazane do użytkowania przez różne instytucje i osoby prywatne. Reforma rolna odebrała suskiemu zamkowi, podobnie jak innym rezydencjom i dworom szlacheckim, materialne podstawy utrzymania.
Tuż po wojnie opuszczony i splądrowany zamek wraz z całym otaczającym go terenem był
w stanie tragicznym. Zniszczone wnętrza, brak części okien i drzwi, powybijane szyby w pozostałych oknach, odpadające tynki, to wszystko tworzyło rozpaczliwie nędzny obraz, potęgowany powojennym chaosem i brakiem odpowiedniego zarządcy. Część pomieszczeń zamkowych zajęli lokatorzy z różnych środowisk, adaptując je, często całkowicie samowolnie, na potrzeby mieszkaniowe.
W drugiej połowie lat czterdziestych ubiegłego wieku do zamku wprowadziło się czternaście takich
rodzin. W tamtym czasie w komnatach suskiego zamku można było spotkać kury, gęsi, a nawet
świnie i kozy oraz inny żywy inwentarz stanowiący własność nowych lokatorów, bowiem większość
z nich urządziła sobie w zabytkowych wnętrzach obory, klatki i grzędy. Stan obiektu użytkowanego
w taki sposób ulegał w szybkim tempie dalszej degradacji. W październiku 1945 roku pieczę nad
zamkiem powierzono suskiemu Nadleśnictwu18, które pełniło tę rolę przez pierwsze cztery powojenne lata. O tym, że był to fatalny okres dla zabytku, świadczyć mogą interwencje i napomnienia
władz zwierzchnich, które w licznej korespondencji wzywały zarządcę do większej troski o powierzone obiekty. Najwyraźniej jednak bez większego skutku, bo zarządzanie zamkiem przez Nadleśnictwo ograniczało się wówczas głównie do zabezpieczenia (zabicia) deskami zdewastowanych
lub okradzionych z okien i drzwi otworów oraz wynajmowania pomieszczeń, w tym również swoim
pracownikom. O miejsce w zamku walczyły różne podmioty i organizacje – były momenty, gdy zarządzały nim jednocześnie trzy instytucje, którym działające chaotycznie władze ludowe przydzielały pomieszczenia. Oprócz Nadleśnictwa i lokatorów od 1945 roku użytkownikami zamku był Zarząd
Samopomocy Chłopskiej i Prywatne Gimnazjum Klimatyczne im. Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (później Liceum Ogólnokształcące). Po przeprowadzonej w dniu 1 września 1947 roku
lustracji zamku przedstawiciel Muzeów i Ochrony Zabytków Krakowskiego Urzędu Wojewódzkiego
napisał do Ministerstwa Kultury i Sztuki: „Zamek poza jednym skrzydłem zajmowanym przez Gimnazjum znajduje się w stanie najwyższego zaniedbania, uporczywej postępującej dewastacji i niespotykanego brudu. Konserwator Wojewódzki stwierdził brak okien, drzwi, zupełny brak wszelkiego zamknięcia
dostępu do zamku, rozbite mury, brak rur spustowych i rynien, co powoduje zamakanie i zawilgocenie
murów zamku i partie krużganku pierwszego piętra. Wskutek zaniedbania i magazynowania na strychu
wszelkiego śmiecia i trocin powstały pożary w zamku w 1946 r. i 1947 r., które zniszczyły dach. Ponadto
Nadleśnictwo w Suchej wynajmuje izby w zamku za opłatą różnym lokatorom, którzy nie przestrzegają
ani porządku, ani czystości, dewastują zamek i park systematycznie niszczony wskutek zupełnego nadzoru (pisownia oryg.). Wobec tak jaskrawego i niewłaściwego zachowania się dotychczasowego użytkownika. Odział Muzeów i Ochrony Zabytków tutejszego Urzędu wnioskuje do naczelnej Dyrekcji Muzeów
o odebranie Nadleśnictwu użytkowania zamku w Suchej….”. W maju 1949 roku zamek wraz z parkiem
18

Odpis z odpisu z dnia 21 maja 1948 roku skierowanego przez Dyrekcję Lasów Państwowych Okręgu Krakowskiego w Krakowie Znak: Insp. 809/37/48 w sprawie dewastacji zamku i parku w Suchej, skierowany do Ministerstwa
Leśnictwa w Warszawie przez Dyrektora Lasów Państwowych. Archiwum Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, teczka: Sucha.

Południowe i zachodnie skrzydło zamku od strony dziedzińca w latach 50. XX wieku.
Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie

został protokolarnie przekazany przez Nadleśnictwo Zarządowi Miejskiemu Suchej. Przyległe do
zamku tereny z zabudowaniami gospodarczymi od strony zachodniej i północnej przekazano Zarządowi Samopomocy Chłopskiej i Szkole Rolniczej. Swoją działalność, pomimo nieprzystosowania do
tego celu, prowadziła tam również Spółdzielnia Stolarska, późniejsza Babiogórska Fabryka Mebli,
która do celów produkcyjnych wykorzystywała głównie zabytkową oranżerię. Z uwagi na bardzo
duże potrzeby całego regionu w zakresie szkolnictwa, szczególnie średniego, zamek w stosunkowo
krótkim czasie w przeważającej części został zagospodarowany przez szkołę, która z Prywatnego
Gimnazjum została przekształcona w Liceum Ogólnokształcące. Wykwaterowano część lokatorów,
a w zajmowanych przez nich pomieszczeniach powstał internat dla młodzieży zamiejscowej, sale
dydaktyczne oraz mieszkania dla kadry nauczycielskiej. Funkcjonowanie i rozwijanie działalności
oświatowej w zamku niewątpliwie powstrzymały postępującą degradację zabytkowego obiektu19.
Dyrekcja Liceum wspierana przez władze lokalne i Konserwatora Zabytków pozyskiwała środki na
najbardziej konieczne prace zabezpieczające i remontowe, które w znacznym stopniu zatrzymały
proces destrukcji zamku. Potrzeby w tym zakresie były jednak nieporównywalnie większe.
W latach 1953-1958 dzięki staraniom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie
dr Hanny Pieńkowskiej oraz dyrekcji szkoły przeprowadzone zostały pierwsze prace badawcze i inwentaryzacyjne mające na celu określenie potrzeb remontowych i nakładów zabezpieczających
obiekt przed dalszym niszczeniem. W tym samym czasie opracowano tzw. założenia do projektu
adaptacji zamku na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego wraz z internatem20. Adaptacja zamku
miała być przeprowadzona w taki sposób, aby zachowując wartości zabytkowe obiektu, umożliwić stałe eksploatowanie budynku dla celów Liceum. Dyrekcja szkoły wnioskowała wielokrotnie
o przekazanie na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego całego zamku razem z parkiem i przyle19
20

W. Spyrka, S. Harężlak, Zarys dziejów Liceum Ogólnokształcącego, Sucha Beskidzka, s. 2.
Korespondencja i dokumentacja w archiwum Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie przejęta z Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej (cyt. dalej AWKZ Bielsko-Biała). Zasób ówczesnej dokumentacji tworzą m.in.: Inwentaryzacja, opr. P. Kłosiński, 1955; cytowane badania
architektoniczne Dontena i Nawoika; Założenia do projektu adaptacji, opr. PKZ Kraków 1958; Projekt wstępny adaptacji, opr. PKZ Kraków, 1959; Kosztorys robót remontowo-zabezpieczających, opr. PKZ Kraków 1960; Obliczenia
statyczne, opr. L. Obtułowicz, 1960. Por. także Pieńkowska, o.c.; Projekt architektoniczno-koncepcyjny adaptacji,
opr. PKZ Kraków 1972.
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Zamek w 1958 roku. Archiwum Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

Zamek w latach 60. XX wieku. Archiwum Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

głymi gruntami, a jej wysiłki w tym kierunku wspierało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej,
które w październiku 1957 roku podjęło uchwałę o przekazaniu obiektu zamkowego wraz z parkiem i oranżerią Ministerstwu Oświaty. Do przejęcia zamku jednak nie doszło, bowiem ówcześni
decydenci przekonali się, że utrzymywanie Liceum Ogólnokształcącego w zabytkowym obiekcie
wymagającym olbrzymich nakładów wykracza poza możliwości finansowe oświatowych struktur.
Podjęto więc działania w kierunku budowy nowego budynku szkoły przy ul. Mickiewicza w Suchej
Beskidzkiej i to tam w 1969 roku przeniesione zostało Liceum, które w tym obiekcie funkcjonuje do
dziś. W zamku zaś pozostał jeszcze internat szkoły, w parterowej części magazyny spółdzielni PZGS,
w oranżerii szkolne warsztaty ślusarskie, a obok na placu z tzw. czerwoną kamienicą – baza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej21. Po wyprowadzeniu się z zamku Liceum Ogólnokształcącego pomysłów na jego zagospodarowanie nie brakowało, lecz żaden z nich nie został zrealizowany.
Już w 1968 roku chęć przejęcia zamku wyraziła Akademia Górniczo-Hutnicza wspólnie z Akademią
Medyczną z Krakowa, lecz ich zapał studził Konserwator Zabytków, który stawiał twarde warunki
i ograniczenia ingerencji w zabytkową substancję, co rodziło olbrzymie koszty i brak możliwości
finansowych w utrzymaniu obiektu. W tym samym roku zamkiem zainteresowała się Huta im. Lenina, która planowała utworzyć w Suchej ośrodek wypoczynkowo-kolonijny dla swoich pracowników
i ich rodzin. W styczniu 1969 roku popadający w ruinę zabytek został przekazany Zjednoczonym
Zakładom Urządzeń Jądrowych POLON w Warszawie, które zamierzały wyremontować obiekty
i utworzyć ośrodek rekreacyjny, pełniący również funkcje reprezentacyjne i miejsce na sympozja
naukowe22. Po niespełna trzech latach Zakłady złożyły rezygnację z dalszego użytkowania, przekazując zamek do dyspozycji Powiatowej Rady Narodowej w Suchej. Podobne zamiary miało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Tarnowie, które było gospodarzem na zamku przez dwa lata
(1972-1974). W tamtym czasie przy współpracy z Konserwatorem Zabytków Przedsiębiorstwo,
przygotowując się do inwestycji, zleciło wykonanie opracowań projektowych prac remontowo-

-konserwatorskich. Niestety i tym razem remontu nie rozpoczęto, bowiem Przedsiębiorstwo z Tarnowa wycofało się z planów z uwagi na wysokie koszty utrzymania obiektu związane z wymogami
konserwatorskimi i brak możliwości ich pokrycia.
W 1974 roku staraniem Prezydium Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej wspierane przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr Hannę Pieńkowską23 oraz Towarzystwo Miłośników
Ziemi Suskiej24, zamek został przekazany Państwowym Zbiorom Sztuki na Wawelu. W grudniu
1974 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki powołało do życia „Oddział Państwowych Zbiorów Sztuki
na Wawelu w Suchej Beskidzkiej”. Prof. Jerzy Szablowski25, ówczesny dyrektor Zbiorów, od samego
początku był niezwykle życzliwy sprawie i miał plan utworzenia w suskim zamku m.in. muzeum
z przystosowaniem niektórych reprezentacyjnych wnętrz do odbywania zebrań o charakterze konferencyjnym, sympozjów naukowych oraz imprez artystycznych26. Oficjalna uroczystość z podpi-

21

22

Informacja w sprawie zamku w Suchej Beskidzkiej z dnia 8 października 1973 roku, str. 2 Archiwum Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie sporządzona przez dr Hannę Pieńkowską Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i Zofię Gebel Zastępcę Kierownika Wydziału.
Pismo z dnia 13 lipca 1968 roku (ZKR /721/1153/68) Pełnomocnika ds. Energii Jądrowej. Zbiory archiwalne
MMSB.

23

24

25

26

Dr Hanna Pieńkowska (ur. 2 września 1917 roku w Żytomierzu, zm. 18 czerwca 1976 roku w Krakowie), historyk
sztuki, konserwatorka zabytków. Pracowała w Urzędzie Konserwatorskim pod kierunkiem prof. Józefa Dudkiewicza. Po jego przejściu na Akademię Sztuk Pięknych, w 1951 roku objęła stanowisko wojewódzkiego konserwatora
zabytków. Była autorką nowatorskich metod ochrony zabytków. Dzięki jej zaangażowaniu uratowano m.in. wieś
Chochołów, założono Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie oraz ogrody renesansowe w Mogilanach.
Dzięki Hannie Pieńkowskiej przebudowano i odrestaurowano w Suchej Beskidzkiej zabytkową karczmę „Rzym”.
Dr Hanna Pieńkowska prowadziła również badania w zamku suskim, angażując się w jego restaurację. Wraz z Jerzym Łomnickim od 1984 roku patronuje dorocznej nagrodzie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
A. Krzeszowiak, Stanowisko Towarzystwa Miłośników Ziemi Suskiej w sprawie zagospodarowania zamku,
„Dziennik Polski”, 28-29 kwietnia 1974, nr 100.
Prof. Jerzy Szablowski (ur. 30 stycznia 1906 roku w Krakowie, zm. 27 września 1989 roku w Suchej Beskidzkiej),
historyk sztuki, muzeolog, dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jerzy Szablowski był absolwentem Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie. W l. 1924-1929
studiował historię sztuki na UJ. W 1931 roku otrzymał stopień doktora na podstawie rozprawy „Architektura
Kalwarii Zebrzydowskiej 1600 – 1702”. W 1933 roku został członkiem Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii
Umiejętności. Dwa lata później przeprowadził się do Warszawy, gdzie pracował jako referendarz Państwowych
Zbiorów Sztuki i kustosz Łazienek i zastępcy kierownika, a po trzech latach kierownika Centralnego Biura Inwentaryzacji Zabytków. W 1939 roku został dyrektorem Państwowych Zbiorów Sztuki. Zainaugurował wydawnictwo
pt. Zabytki Sztuki w Polsce. W czasie wojny brał udział w powstaniu warszawskim, w którym został ciężko ranny.
W 1949 roku został dyrektorem Muzeum Historii Wawelu, a w 1952 roku dyrektorem Państwowych Zbiorów
Sztuki na Wawelu. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Program zagospodarowania muzealnego zamku w Suchej Beskidzkiej, str. 1-2, 1975. Opracował prof. dr Jerzy
Szablowski. Maszynopis. Zbiory Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.
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Zamek w 1995 roku.
Archiwum Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

Zamek w latach 70. XX wieku. Archiwum Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

saniem aktu przekazania zamku miała miejsce 12 czerwca 1975 roku i odbyła się we wnętrzach
obiektu27. Niezwłocznie przystąpiono do realizacji planu według przyjętej koncepcji prof. Jerzego Szablowskiego. W krakowskim oddziale Pracowni Konserwacji Zabytków została opracowana
szczegółowa dokumentacja projektowa i konserwatorska, na podstawie której w drugiej połowie lat
siedemdziesiątych rozpoczęto długo oczekiwany kapitalny remont zamku28.
Prace remontowe i konserwatorskie wykonywane w latach 70. i 80. ubiegłego wieku prowadziło „Kierownictwo Odbudowy Zamku Królewskiego na Wawelu”. Całość finansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (od
1975 roku w Bielsku-Białej). Trzeba podkreślić, iż przyniosły one budynkowi szereg trwałych, korzystnych zmian również konstrukcyjnych, gdyż większość drewnianych stropów, w tym nad Salą
Rycerską, zamieniono na stropy żelbetowe. W ramach trwającego przez kilka lat remontu wykonany
został szeroki zakres prac konserwatorskich, który pochłonął ogromne państwowe pieniądze (na
27

28

Lista zaproszonych gości na uroczystość przekazania Zamku w dniu 12 czerwca 1975 roku. Rękopis w zbiorach
Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej oraz Lista Radnych Miejskiej Rady Narodowej w Suchej Beskidzkiej na uroczystość przekazania Zamku Państwowym Zbiorom Sztuki na Wawelu. Rękopis w zbiorach archiwalnych Muzeum
Miejskiego Suchej Beskidzkiej.
Dokumentacja: Archiwum Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przejęte z AWKZ w Bielsku-Białej (tamże korespondencja) i dyrekcja zamku w Suchej (tamże m.in. opracowanie badań stratygraficznych: Bajka, Tucewicz, o.c.). Starsze dokumentacje techniczne, wykonywane w dużej mierze z inicjatywy Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej: Projekt więźby drewnianej nad zachodnim skrzydłem zamku, opr. S. Kokosz, 1987; Projekt techniczny remontu dachu, 1987; Założenia techniczno-ekonomiczne rewaloryzacji, opr. R. Laskowski, 1988; Inwentaryzacja fotograficzna zamku, opr. R. Laskowski, 1988; Opinia techniczna dot. oranżerii, opr.
R. Laskowski, 1988; Technologia tynkowania skarpy kamiennej elewacji wschodniej zamku, opr. R. Laskowski 1990.
Liczne artykuły na temat ówczesnych realizacji i zamierzeń publikowane były w prasie (pełna bibliografia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Suchej, opr. H. Małysiak); por. m.in.: K. Bryndza, Zamek suski zostanie uratowany, Gazeta Krakowska, 17.VII.1974; J. Bogacz, Powrót do świetności – zamek w Suchej, Słowo Powszechne 1979, nr 244;
M. Kliszewska, Wizyta w zamkowych komnatach, Kronika 10, 1986, nr 38; R. Cienieński, W zabytku zamieszkał, Spotkania z Zabytkami 1987, nr 6; A. Zdanowicz, Komu zamek?, Informator kulturalny woj. bielskiego, marzec 1993.
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Oranżeria w latach 90. XX wieku.
Archiwum Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

koniec 1980 roku było to już blisko 30 milionów złotych), lecz niestety okazało się, że suski zamek
znów nie miał szczęścia. Kryzys gospodarczy i polityczny w kraju, brak środków finansowych na
dalsze prace spowodowały, że w połowie lat 80. ubiegłego wieku remont został przerwany, a słabo
zabezpieczone i w żaden sposób nieużytkowane pozamykane obiekty przez kolejne kilkanaście lat
ponownie popadały w ruinę. Olbrzymie potrzeby konserwatorskie samego Wawelu przesądziły, iż
w 1992 roku oficjalnie zrezygnowano z zamiaru utworzenia w zamku wawelskiej filii.

Odrodzenie zabytku w rękach samorządu miasta
W 1996 roku samorząd miasta Sucha Beskidzka29, dostrzegając brak perspektyw na kontynuowanie remontu zespołu zamkowo-parkowego przez Państwowe Zbiory na Wawelu, a w szczególności
coraz bardziej niszczejące i opuszczone obiekty, podjął decyzję o przejęciu go od Skarbu Państwa.
Nastąpiło to w tym samym roku na podstawie aktu notarialnego w formie darowizny, który ustanowił gminę Sucha Beskidzka nie użytkownikiem, lecz właścicielem całego kompleksu zabytkowego.
Od tamtego czasu do zamku stopniowo powracało życie. Gmina włożyła wiele wysiłku i nakładów
finansowych ze skromnego, własnego budżetu po to, aby zatrzymać postępującą degradację. Na
bieżąco prowadzone były konieczne i najpilniejsze prace zabezpieczające i konserwatorskie w miarę
finansowych możliwości, pozwalające na sukcesywne zagospodarowywanie obiektów, utrzymanie
całego zabytkowego kompleksu w przyzwoitym stanie i udostępnianie go społeczeństwu. Ogrom
robót zrealizowano w parku zamkowym, w którym porządkowano zieleń, alejki spacerowe, został
wyczyszczony i uporządkowany staw wraz z dwoma ocembrowanymi basenikami obok oranżerii.
Wykonano również nowe kute ogrodzenie od strony dziedzińca. Rozległy park zamkowy został
udostępniony mieszkańcom, a w celu ułatwienia komunikacji od strony centrum miasta, za zgodą
konserwatora zabytków i dotacji Ministerstwa Kultury, wykonano dodatkowe wejście w kamiennym murze zamkowym przy skrzyżowaniu ulic hr. Tarnowskiego i Zamkowej. Teren placu od strony
północnej (obecny parking), po przeniesieniu bazy PKS został uporządkowany, a ruiny budynku tzw.
„czerwonej kamienicy” wraz z resztkami zabudowy gospodarczej rozebrane.
Pierwszą działalność gospodarczą w udostępnionych przez gminę Sucha Beskidzka pomieszczeniach zamku rozpoczął prywatny podmiot, który adaptując część parteru skrzydła zachodniego
29

M. Łukaszuk, Mały Wawel dla gminy Sucha Beskidzka – samorząd przejmuje zamek, Gazeta Bielska (Gazeta Wyborcza),
11.IV.1996; H. Małysiak, Światła na zamek, Informator kulturalny woj. bielskiego, wrzesień 1996, s. 24-27.
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Suskie Spotkania z Folklorem na dziedzińcu zamkowym w 1996 roku. Fot. Archiwum MOK-Zamek

(miejsce dawnej kuchni) otworzył restaurację o nazwie „Kasper Suski” (1996/1997), zaś w parterowej oficynie od strony północnej zlokalizował niewielki hotel. Rok później do obiektu przeniesiona
została siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z Galerią Sztuki (II piętro skrzydła północnego).
Zarówno w Sali Rycerskiej (marszałkowskiej), jak również na dziedzińcu zamkowym organizowane
były uroczystości i miejskie imprezy plenerowe. Pracom konserwatorskim została poddana kaplica
zamkowa, gdzie wykryto i zabezpieczono niezwykle cenne fragmenty polichromii. W 2005 roku
II piętro skrzydła południowego zostało wynajęte i zaadaptowane przez Wyższą Szkołę Turystyki
i Ekologii, która własnym kosztem wyremontowała pomieszczenia przeznaczone na potrzeby tej
uczelni. W 2007 roku w zamku rozpoczęło działalność Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, samorządowa instytucja kultury powołana przez Radę Miejską na wniosek Burmistrza Miasta Stanisława
Lichosyta, zajmując część komnat parteru i I piętra tego samego skrzydła. W pomieszczeniach przeznaczonych dla muzeum wykonane zostały nowe posadzki parkietowe, oświetlenie i inne konieczne do funkcjonowania jednostki prace remontowo-konserwatorskie. Pod koniec pierwszej dekady
XXI wieku w jednym z parterowych pomieszczeń południowego skrzydła powstał Punkt Informacji
Turystycznej wchodzący w skład Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Dzięki uzyskaniu
dofinansowania ze środków europejskich w przestronnej sali przeznaczonej na ten cel zostały przeprowadzone gruntowne prace remontowo-konserwatorskie i adaptacyjne. Wykonano m.in. nową
posadzkę z białego kamienia naturalnego, drzwi, a na suficie zostały odsłonięte i zabezpieczone
fragmenty starych malowideł.
Gmina Sucha Beskidzka włożyła wiele wysiłku i poniosła duże nakłady finansowe, aby stworzyć
w zamku często odwiedzane przez mieszkańców miasta i przybywających gości miejsce. Ten cenny
zabytek poprzez działające w nim instytucje, podmioty oraz organizowane wydarzenia, imprezy
kulturalne, sympozja i konferencje naukowe zaczął tętnić życiem pełniąc rolę ważnego centrum
kultury, sztuki, nauki oraz rozrywki. Niemniej jednak jak niemal każdy zabytek wymagał dalszych
kosztownych prac remontowych i konserwatorskich.
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Niestety, nierozwiązana systemowo w Polsce kwestia reprywatyzacji i brak odpowiedniej ustawy spowodowały, że spadkobiercy przedwojennych właścicieli zamieszkujący poza granicami Polski
rozpoczęli starania o zwrot utraconych na skutek wojny i zmiany ustroju nieruchomości, w tym
zespołu zamkowo-parkowego. Gmina Sucha Beskidzka, która w dobrej wierze przejęła od Państwa ten zabytek na podstawie aktu notarialnego i pokrywała koszty bieżących remontów i eksploatacji, pozostała w sporze z spadkobiercami zupełnie sama. Spadkobiercy rodziny Tarnowskich
wynajęli wyspecjalizowaną w sprawach reprywatyzacyjnych kancelarię prawną, która podjęła się
odzyskania dawnego majątku. Na skutek wszczętych postępowań reprywatyzacyjnych w 2010 roku
Wojewoda Małopolski wydał decyzję stwierdzającą, że zespół zamkowo-parkowy nie podpadał pod
działania dekretu o reformie rolnej i tym samym został bezprawnie przejęty przez Państwo. Decyzję
Wojewody podtrzymał Minister Rolnictwa, następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny i ostatecznie w dniu 13 stycznia 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny. W tej sytuacji konieczność zwrotu
zabytku o ogromnej wartości historycznej, tj. zespołu zamkowo-parkowego w Suchej Beskidzkiej,
spadkobiercom byłych właścicieli był tylko kwestią czasu. Nie mieli oni jednak zamiaru powracać do
Polski, zamieszkać w zamku i opiekować się zabytkiem, lecz ich celem było zbycie obiektów.
Władze samorządowe Suchej Beskidzkiej po raz kolejny stanęły przed poważnym dylematem.
Obawy budziła przyszłość najcenniejszego zabytku miasta, który mógł podzielić los dziesiątek
tego typu obiektów w całym kraju, a najgorszym, lecz prawdopodobnym scenariuszem było zamknięcie obiektu i popadanie na powrót w ruinę. W tej sytuacji jedynym gwarantem należytego
utrzymania zespołu zamkowo-parkowego i szerokiego udostępniania go społeczeństwu była gmina
Sucha Beskidzka. Mając tego świadomość, Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt podjął rozmowy
ze spadkobiercami w sprawie zakończenia sporu i wykupu zabytku. Po długotrwałych i trudnych
negocjacjach ustalone zostały warunki i kwota 5 milionów złotych, za którą Tarnowscy zgodzili się
sprzedać Gminie zespół zamkowo-parkowy. Po wyrażeniu przez Radę Miasta poparcia i akceptacji,
w październiku 2015 roku Burmistrz Miasta podpisał przedwstępną umowę kupna-sprzedaży. Teraz
najtrudniejszym zadaniem było zgromadzenie i zabezpieczenie w budżecie potrzebnej sumy, miasto było w stanie bowiem zapewnić jedynie połowę tej kwoty. Intensywne starania o pomoc przy
zakupie zabytku, który niewątpliwie stanowi dobro narodowe, zarówno w Ministerstwie Kultury
i w Kancelarii Premiera, pomimo składanych na początku obietnic nie przyniosły oczekiwanego
rezultatu. Niestety, rządy premier Ewy Kopacz, ani później Beaty Szydło nie dały na zakup zamku
nawet złotówki. Gmina Sucha Beskidzka została więc zmuszona do zaciągnięcia niemałego kredytu,
co było niezwykle trudną decyzją i ogromnym wyzwaniem.
Ostatecznie akt notarialny kupna-sprzedaży zespołu zamkowo-parkowego został podpisany
w krakowskiej kancelarii notarialnej w dniu 4 kwietnia 2016 roku pomiędzy Burmistrzem Miasta Sucha Beskidzka a Władysławem Tarnowskim, przedstawicielem rodziny spadkobierców, najstarszym
synem Róży i Juliusza Tarnowskich. Wykup zabytkowej rezydencji był wydarzeniem o randze historycznej, które trwale zapisało się w najnowszych dziejach Suchej Beskidzkiej, mieszkańcy miasta
stali się jedynymi prawowitymi właścicielami zamku. Tym samym samorząd miasta zagwarantował,
że zabytek otoczony właściwą opieką będzie dostępny dla mieszkańców miasta oraz turystów odwiedzających Suchą Beskidzką.
Definitywne uregulowanie stanu własności zespołu zamkowo-parkowego było podstawowym
warunkiem wystąpienia przez Burmistrza Miasta z wnioskiem o środki unijne na przeprowadzenie
koniecznych prac renowacyjnych zabytku. Już pod koniec maja 2016 roku Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt złożył wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na „Realizację prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku
w Suchej Beskidzkiej – najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej”.
Wniosek był kompletny, bowiem intensywne prace nad nim trwały już od momentu zawarcia umowy przedwstępnej, zawierał dokumentację aplikacyjną, opracowania konserwatorskie i projekty
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Południowa elewacja zamku od strony parku po renowacji. Fot. G. Wysmołek

Widok na Renesansowy Zamek Suski od strony dziedzińca po renowacji. Fot. G. Wysmołek

techniczne wykonane m.in. przez architektów Andrzeja Gacka we współpracy z Markiem Kołodziejczykiem, uzgodnione i zatwierdzone przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków Jana Janczykowskiego oraz pozwolenie na budowę. Wniosek Gminy przeszedł pozytywnie wszystkie trzy etapy
ocen konkursowych i został zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego
w lutym 2017 roku, otrzymując 6,5 miliona złotych dofinansowania. Gmina będąca pełnoprawnym
właścicielem obiektu przeznaczyła ze środków własnych ponad 4 miliony złotych. Przetarg na renowację zamku wygrała firma WM Renowacje z Krakowa, która za główny zakres zaplanowanych
robót zaoferowała kwotę 9 122 911,34 zł brutto, zaś wymiany stolarki okiennej i drzwiowej podjęła
się firma GRAB z województwa lubelskiego za kwotę 774 062,65 zł brutto. Prace remontowo-konserwatorskie zamku ruszyły pełną parą w październiku 2017 roku. Zakres prac konserwatorskich
był ogromny i obejmował wszystkie elementy zewnętrzne zabytku. Dokonano całkowitej wymiany pokrycia dachowego z dachówki karpiówki z rynnami i elementami okuć z blachy miedzianej,
wymienione zostały również częściowo elementy konstrukcji dachowej, a inne zostały wzmocnione, odbudowano kominy, przywracając im pierwotne kształty i barokową stylizację. Zawilgocony
obiekt został odwodniony, odgrzybiony, a na odkrytych ścianach fundamentowych na głębokość
ok. 3 metrów wykonano izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową. Izolacja pozioma grubych
zamkowych murów na całym obwodzie została wykonana metodą nawiertów i iniekcji. Wszystkie
okna zostały wymienione na nowe, termoizolacyjne z trzema szybami z zachowaniem poprzedniej
formy, kształtu i podziałów. Wymieniono również większość drzwi zewnętrznych, a tylko kilka na
żądanie Konserwatora Zabytków poddanych zostało gruntownej renowacji. Na wszystkich ścianach
elewacji zamku wykonano nowe warstwy tynków renowacyjnych z odtworzeniem historycznych
warstw malarskich w postaci: boniowania arkad, przypór i wież, renesansowych sgraffit i ornamentów zdobiących elewację zamku oraz wież. Gruntownej rekonstrukcji poddane zostały elementy
kamienne, portale, okładziny architektoniczne z detalami, loggie arkadowe, kolumny toskańskie,
parapety kamienne krużganków, portale, fryzy, gzymsy i ryzality, a pod i na krużgankach wykonane
zostały nowe posadzki z płyt piaskowca. Zrekonstruowano zewnętrzne elementy architektoniczne,
przywracając im historyczne kształty i detale. Prace budowlane obejmowały również modernizację kanalizacji deszczowej oraz instalacji wodnej i sanitarnej, a dziedziniec suskiego zamku został

utwardzony i wyłożony kamiennymi płytami z piaskowca, co niewątpliwie podkreśliło walory architektoniczne obiektu.
Zamek jest pięknie oświetlony, a wykonana iluminacja wspaniale eksponuje nocą jego bryłę,
ożywiając grą świateł historyczne detale i tworząc niezwykły nastrój. W trakcie remontu prowadzono gruntowne badania archeologiczne, które potwierdziły datowanie najstarszych faz rozbudowy zamku wraz z zachowanymi reliktami pozostałości dawnego muru kurtynowego zamykającego
dziedziniec od strony wschodniej (wg zachowanych rycin planu zamku wykonanego w roku 1911
przez Michała Żmigrodzkiego, mapy Mieg’a z ok. 1779-1783 roku interpretowanej przez Bogusława Krasnowolskiego oraz katastru z 1844 roku w interpretacji Jerzego Szablowskiego). W trakcie
badań nie odnaleziono żadnych artefaktów zarówno w części dziedzińca, jak również parku zamkowego.
W parku zamkowym odrestaurowane zostały wszystkie mostki z elementów kamiennych,
a wśród nich ten największy, łączący oba brzegi stawu. Bardzo dobrze utrzymywany park zamkowy
ze względu na swoje piękno jest obecnie ulubionym miejscem wypoczynku dla mieszkańców oraz
odwiedzających zamek gości. Jest także areną imprez kulturalnych.
Wszystkie prace renowacyjne zamku odbywały się pod niezwykle czujnym okiem Małopolskiego Konserwatora Zabytków, który przykładał ogromną wagę do najmniejszych detali, dbając
o ich odtworzenie i zachowanie. Dzięki bardzo dobrej organizacji i postępowi prac remontowych
wykonawcy dotrzymali umownego terminu i już w czwartym kwartale 2018 roku, czyli po kilkunastu miesiącach od zawarcia umowy, zaplanowane prace renowacyjne zostały zakończone. W konsekwencji pięknie odrestaurowany zamek jest dziś niewątpliwie prawdziwą perełką i wizytówką
Suchej Beskidzkiej, prawdopodobnie nigdy w swojej wielowiekowej historii nie prezentował się
bardziej okazale niż obecnie.
Jednym z elementów zespołu zamkowo-parkowego jest XIX-wieczna oranżeria, która ze
względu na długoletnie użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i brak remontów, a także nieuregulowany stan prawny, była w stanie katastrofalnym. W 2018 roku przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego został zatrzymany proces destrukcji obiektu, co uchroniło go od ruiny.
W obiekcie stanowiącym unikatowy przykład neogotyku angielskiego wykonano nowy strop o kon-
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opracowanie:

Ewa Klimala-Gądek 1
Urząd Gminy Lanckorona

Rewitalizacja ruin zamku w Lanckoronie
Ravitalizácia ruin zámku v Lanckoronie
Revitalising the castle ruins in Lanckorona

Zamek suski podczas koncertu 12 tenorów w czerwcu 2019 roku. Fot. G. Wysmołek

strukcji łukowej z cegły na stalowych belkach (który wcześniej uległ zawaleniu) oraz nowy dach
wraz z pokryciem. Koszt wykonanych robót to kwota ponad 600 tysięcy złotych, z czego połowa
stanowiła pomoc Województwa Małopolskiego. W 2019 roku prace przy ratowaniu zabytkowego
obiektu są kontynuowane również przy udziale finansowym samorządu wojewódzkiego, a w ich zakres wchodzi wzmocnienie fundamentów, odwodnienie i izolacja fundamentów oraz odtworzenie
wieżyczek. Celem podjętych przez samorząd gminy działań jest nie tylko uratowanie tego zabytku,
ale również w niedalekiej przyszłości nadanie mu nowych funkcji, udostępniając obiekt społeczeństwu jako kolejną atrakcję turystyczną.
Już dzisiaj suski zamek jako niezwykle piękna i kulturotwórcza przestrzeń jest miejscem licznych imprez okolicznościowych, sympozjów, konferencji naukowych oraz koncertów, w tym gali
operowych i operetkowych, które są wydarzeniami kulturalnymi o niezwykłej randze, ukazującymi
piękno sztuki w harmonii z niezwykłym klimatem „Małego Wawelu”. Jako społeczeństwo miasta
i regionu staliśmy się świadkami bardzo ważnego wydarzenia historycznego. Dzięki determinacji
samorządu miejskiego na czele z burmistrzem Stanisławem Lichosytem jesteśmy właścicielami najpiękniejszej przestrzeni kultury, którą szanujmy i pielęgnujmy, bo właściwie to ona określa naszą
tożsamość i buduje dziedzictwo.

STRESZCZENIE: Lanckorona jest miejscowością, której historia sięga czasów średniowiecznych. Miasto, bo
takie wówczas nosiła prawo, zapisało się także w historii działaniami konfederatów barskich w latach 70. XVIII
wieku. Od XIV wieku chlubę Lanckorony stanowił zamek. Dobra zamkowe przechodziły kolejno do rąk różnych
właścicieli, a do czasów współczesnych dotrwały jedynie ich ruiny. Władze gminy Lanckorona, dostrzegając
niszczenie tego wyjątkowego miejsca, doprowadziły do powstania i wdrożenia do realizacji projektu pn.
„Rewitalizacja zamku, podgrodzia, grodu i twierdzy Lanckorona – szczytu góry zamkowej w Lanckoronie”. Zakłada
on częściową odbudowę obiektu, tzw. stałe zabezpieczenie ruin oraz organizację przestrzeni wokół, m.in. alejki
do spacerowania, ławki i liczne punkty widokowe. Projekt w swej końcowej formie scala kilka scenariuszy, które
powstały podczas opracowania rewitalizacji ruin. Pozwoliły one na uwzględnienie w ostatecznym projekcie
takich aspektów, jak panoramiczny, przyrodniczy, warowny – nowożytny, warowny – średniowieczny oraz
religijny i pielgrzymkowy, które uzupełniając się, tworzą spójną koncepcję rewitalizacji Góry Zamkowej.
ABSTRAKT: Lanckorona je mesto, ktorého história siaha až do stredoveku. Mesto, také právo mu bolo v tom čase
udelené , sa v 70. rokoch minulého storočia zapísalo do histórie aj činnosťou advokátskych komôr. Lanckoronasa
od XIV. storočia sa pýši hradom. Majetok hradu postupneprechídzal do rúk rôznych majiteľov, a tak sa do
dnešných čias zachovali iba zrúcaniny. Úrady v obci Lanckorona, ktoré si všimli zničenie tohto jedinečného
miesta, dospeli k vytvoreniu a realizácii projektu s názvom „Revitalizácia zámku, podhradia, hradu a pevnosti
Lanckorona - vrcholu hradného kopca v Lanckorone.“ Predpokladá čiastočnú rekonštrukciu objektu, tzv. trvalé
zabezpečenie ruin a organizáciuokolitého priestoru, to značí aleje na prechádzky, lavičky a početné vyhliadky.
Projekt vo svojej konečnej podobe spája niekoľko scenárov, ktoré vznikli počas vývoja revitalizácie ruin.
Umožnili zahrnúť do konečného návrhu také aspekty, ako sú panoramatické, prírodné, modernéhoopevnenia,
stredovekéhoopevnenia, či náboženské a pútnické miesta, ktoré sa navzájom dopĺňajú a vytvárajú súvislý
koncept revitalizácie Góry Zamkowej.

1

Materiał opracowano na podstawie Projektu „Rewitalizacja zamku, podgrodzia, grodu i twierdzy Lanckorona –
szczytu góry zamkowej w Lanckoronie, powiat wadowicki, województwo małopolskie”, Projektant: mgr inż. arch.
Piotr Knez URBA Architects Sp. z o.o. ul. Kamienna 43B lok. 5 w Krakowie, listopad 2017- marzec 2018; program
prac konserwatorskich: mgr Marek Sobol konserwator dzieł sztuki. Cześć programu prac konserwatorskich została
opracowana na podstawie materiałów autorstwa dr Krzysztofa Wielgusa oraz Szymona Wielgusa.
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SUMMARY: Lanckorona is a village whose history dates back to medieval times. The city, because that was
the case, was also recorded in the history of the activities of the Bar Confederates in the 1870’ s. The castle
became to be the pride of Lanckorona in the 14th century. The castle’s good was passed to the hands of various
owners, and until modern times only the castle ruins survived. The authorities of the municipality of Lanckorona,
noticing the destruction of this unique place, led to the creation and implementation of the project entitled
“Revitalization of the castle, the suburbs, the medieval city and the fortress Lanckorona - the summit of the
Castle Mountain in Lanckorona”. It assumes a partial reconstruction of the object, so called permanent protection
of ruins and organization of surrounding space among others Walking Alleys, benches and numerous vantage
points.They have allowed for the final design of aspects such as panoramic, natural, fortified – contemporary,
fortified – medieval and religious and pilgrimage, which complement together creating a coherent concept of
revitalization of the Castle Mountain.

SŁOWA KLUCZOWE: Lanckorona, ruiny zamku, zamek, Konfederaci Barscy, Kalwaria Zebrzydowska, Lista
Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, rewitalizacja, Góra Zamkowa, muzeum, fortyfikacje, bastion, mury,
zwiedzanie
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Lanckorona, ruiny zámku, zámok, konfederácia advolátov, Kalvária Zebrzydowska, Zoznam
svetového dedičstva UNESCO, revitalizácia, Góra Zamkowa, múzeum, opevnenie, bašta, múry, vyhliadkové miesta
KEY WORDS: Lanckorona, castle ruins, castle, Bar confederates, Kalwaria Zebrzydowska, List of World Heritage
Sites UNESCO, revitalisation, Castle Mountain, museum, fortifications, stronghold, walls, sightseeing

Lanckorona jest siedzibą gminy o tej samej nazwie, leżącej w powiecie wadowickim, w województwie małopolskim. Przez wieki (od 1366 roku aż do 1934 roku) Lanckorona szczyciła się prawami
miejskimi. Położona w odległości ok. 30 kilometrów na południe od Krakowa zajmuje na Pogórzu
Wielickim podnóża i zbocza Góry Lanckorońskiej z kulminacją na wysokości 545 m n.p.m. Do dziś
zachowała się tu charakterystyczna i oryginalna zabudowa drewniana z drugiej połowy XIX wieku.

Szczypta historii
Lokację na prawie magdeburskim miasta królewskiego datuje się na 31 marca 1366 roku, a przyczyn założenia Lanckorony upatruje się w częstych odwiedzinach tych bogatych łowiecko i niezbyt
oddalonych od Wawelu terenów przez króla Kazimierza III Wielkiego. Pierwsza informacja na temat
zamku pochodzi z 1366 roku, gdy urzędował tam burgrabia imieniem Orzeszko. Często gościli tu
królowie: fundator zamku i miasta, a także kościoła pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela – Kazimierz
III Wielki i Władysław Jagiełło. Przez kolejne dziesiątki lat tenuta (czyli posiadłość) lanckorońska zarządzana była przez wielu przedstawicieli rodu Lanckorońskich, jednak okres największej prosperity
majątku zaznaczył się podczas rządów rodu Wolskich. Z tego to okresu datuje się m.in. prawo organizowania dwóch jarmarków: w czerwcu na św. Jana i w sierpniu na św. Bartłomieja oraz przeniesienie targów z czwartku na niedzielę. Kolejnym ważnym okresem w historii dóbr lanckorońskich był
XVII wiek, gdy posiadłość stała się własnością Mikołaja Zebrzydowskiego – wojewody krakowskiego. Podczas konfederacji barskiej zamek na lanckorońskim wzgórzu służył konfederatom za punkt
oparcia. O burzliwym okresie świadczy mogiła, w której najprawdopodobniej pochowano ok. 300
konfederatów poległych w bitwie w 1771 roku, będąca jednym z miejsc tzw. Szlaku Konfederatów
Barskich wytyczonego na pograniczu gmin Lanckorona i Budzów. Po przegranej z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez Aleksandra Suworowa bitwie w 1772 roku konfederaci oddali zamek
Austriakom, a w dwa lata później księstwo zostało podzielone na trzy pomniejsze jednostki (klucz
lanckoroński, myślenicki i makowski), po czym sprzedane, a majątek z zamkiem trafił w ręce księżnej Kurlandii, Franciszki Krasińskiej. W 1797 roku cesarz Austrii Franciszek I Habsburg potwierdził
miejskie prawa Lanckorony i nadał miastu herb.

Ruiny zamku w Lanckoronie, widok od zachodu. Projekt „Rewitalizacja zamku, podgrodzia, grodu i twierdzy
Lanckorona – szczytu góry zamkowej w Lanckoronie, powiat wadowicki, województwo małopolskie”

W XVIII wieku Lanckoronę dotknął pożar, który szybko rozprzestrzeniając się, pochłonął niemal 80 domów wokół rynku, odbudowywanych następnie przez kilka lat. Posiadany wówczas plan,
dziś archiwalny, pozwolił na powstanie oryginalnego, stromego rynku, z odchodzącymi od niego
prostopadle uliczkami.
Kolejna ważna data w dziejach Lanckorony to 1934 rok, w którym to odebrane jej zostały prawa miejskie. Pomimo tego miejscowość nie utraciła wyjątkowego klimatu i uroku. Spokój i cisza wynikające z oddalenia od głównych traktów komunikacyjnych dały Lanckoronie od lat 30. ubiegłego
stulecia możliwość rozwoju jako miejscowości letniskowej.

Ruiny zamku w Lanckoronie, widok od południa. Projekt „Rewitalizacja zamku, podgrodzia, grodu i twierdzy
Lanckorona – szczytu góry zamkowej w Lanckoronie, powiat wadowicki, województwo małopolskie”
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polskiego odpowiednika Jeruzalem z wizji Mikołaja Zebrzydowskiego i Paula Baudartha, z drugiej
– niematerialną, wręcz mistyczną więź z miejscem uznawanym za święte. Nada to górze zamkowej
nowy wymiar punktu widokowego na Kalwarię Zebrzydowską.
Dodatkowym elementem łączącym ścieżki kalwaryjskie z górą zamkową i ideą zamku będzie
usytuowanie w centrum bastionu II twierdzy kapliczki Najświętszej Marii Panny przedstawionej na
konfederackim ryngrafie ku czci wszystkich poległych w lanckorońskich bitwach. W tę koncepcję
wpisze się także kościół parafialny w Lanckoronie jako cel alternatywnych bądź dodatkowych wędrówek pielgrzymów kalwaryjskich.
Jak podaje inwentaryzatorska część opracowania, „od czasów Konfederacji Barskiej (XVIII wiek)
przetrwały fortyfikacje ziemne Twierdzy Lanckorona, które są uznawane nie tylko za jedne z najlepiej zachowanych fortyfikacji z tego okresu na terenie Polski, ale i za unikat w skali europejskiej.
W ich skład wchodzą: drewniana reduta, bastion południowo-wschodni, front kleszczowo-bastionowy, bastion południowo-zachodni, front poligonalny.
Według materiałów historycznych góra zamkowa była całkowicie pozbawiona drzew, jednak
aktualnie cały szczyt i znaczne połacie zboczy porośnięte są gęstym lasem mieszanym. Roślinność
całkowicie zasłania otaczający krajobraz wyżynny, a także obrasta pozostałości po zamku i fortyfikacjach prowadząc do ich degradacji.
Ruiny zamku stoją na planie prostokąta o wymiarach ok. 40,6 x 29,8 m, a głównymi zachowanymi elementami są dwie wieże południowe na planie kwadratu o wymiarach 11 x 11 m, każda
o murach grubości 3 m na wysokości przyziemia. Wieże połączone są kurtyną długości 18,5 m,

Po zamku lanckorońskim zostały jedynie ruiny, bowiem znaczną część murów przez dziesiątki
lat niszczyły korzenie drzew, obrastające je mchy, trawy i rośliny zielne. Przed trzema laty władze
gminy Lanckorona przystąpiły do prac porządkowych i inwentaryzacyjnych na terenie ruin zamku,
stanowiące jakoby pierwszy etap prac zmierzających do rewitalizacji ruin zamku w postaci ich tzw.
stałego zabezpieczenia, częściowej nadbudowy oraz organizacji przestrzeni wokół ruin.
Jak pokazuje dokumentacja techniczna – „Rewitalizacja Zamku, Podgrodzia, Grodu i Twierdzy
Lanckorona – szczytu Góry Zamkowej w Lanckoronie, powiat wadowicki, województwo małopolskie”, projektant: mgr inż. arch. Piotr Knez URBA Architects Sp. z o.o. ul. Kamienna 43B lok. 5
w Krakowie, listopad 2017- marzec 2018 program prac konserwatorskich mgr Marek Sobol konserwator dzieł sztuki – lanckorońskie wzgórze czekają wielkie zmiany.

Rewitalizacja szczytu góry zamkowej
Szczyt i zachodnie stoki góry zamkowej zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO jako miejsce związane największym i najważniejszym w Polsce zespołem kalwaryjnym
– Kalwarią Zebrzydowską, chociaż sam szczyt nigdy nie był i nie jest elementem kalwarii. Poszukiwania powiązań między samą Kalwarią a górą lanckorońską zmierzają więc w kierunku odwołania
się do rzekomego dawnego zdarzenia, jakim było ukazanie się ognistego krzyża nad wierzchołkiem
góry Żar widziane przez Mikołaja Zebrzydowskiego właśnie z zamku na górze zamkowej. Optymalny wariant przestrzennego połączenia kalwaryjskich ścieżek z zamkiem wiedzie na górę od strony północno‐zachodniej od brzegów potoku Cedron na szczyt góry. Różnica poziomów i znaczne
nachylenia stoków wymusza specjalne zorganizowanie trasy, której zwieńczeniem będzie „Okno
Mikołaja Zebrzydowskiego” i najprawdopodobniej punkt widokowy na południowo‐zachodniej
wieży zamku, otwierające panoramę na fragment zespołu kalwaryjskiego. Miejsce to winno zostać
wyposażone w dodatkowe elementy informacyjne w postaci zdjęć lotniczych, modelu plastycznego
okolicy z kaplicami, bazyliką, Mostem Anielskim i dróżkami i pobliskimi wzgórzami, a także model
Jerozolimy z czasów Chrystusa z zaznaczonymi miejscami Jego Męki. Porównanie to pozwoli z jednej strony ocenić podobieństwa i różnice ukształtowania Jerozolimy i Kalwarii Zebrzydowskiej jako
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wysokości ok. 2,5 m. Z pozostałych elementów zamku zachowały się jedynie fragmenty przyziemia. Według prowadzonych badań archeologicznych zamek był podpiwniczony. Prawdopodobnie
w części północnej znajdowały się pomieszczenia gospodarcze i mieszkalne.
Zamek otoczony był suchą fosą szerokości ok. 25–30 m. Na południowej stronie fosy znajdował się zbiornik wodny, w którym woda utrzymuje się do dziś. Do zamku prowadził drewniany
most częściowo zwodzony, po którym pozostały jedynie fragmenty fundamentów, murowanych
przyczółków i filara znajdującego się w 1/3 odległości pomiędzy zamkiem i przeciwległym zboczem.
Ruiny zamku oraz fortyfikacje twierdzy Lanckorona pochodzą z trzech okresów. Najstarszymi zachowanymi elementami są założenia urbanistyczne południowej części Zamku piastowskiego
wraz z podgrodziem i gródkiem pochodzącym prawdopodobnie z X wieku. Następną w kolejności
jest północna część wraz z pierwszą linią fortyfikacji z czasów Konfederacji Barskiej, twierdza konfederacka de la Serre’a z 1771 roku oraz Galiberta i d’Elliota z 1772 roku. Ostatnia, obejmująca
największą powierzchnię terenu część, to założenia Twierdzy Lanckorona z okresu austriackiego
datowane na lata 1772-1779 i zrealizowane według planów D’Aldana”.

O projekcie
Obszerna dokumentacja projektowa zawiera szereg informacji. Poniżej zacytowano kilka z nich.
„Projekt pod nazwą Rewitalizacja zamku, podgrodzia, grodu i twierdzy Lanckorona – szczytu góry zamkowej w Lanckoronie, powiat wadowicki, województwo małopolskie będzie realizowany na terenie inwestycji o powierzchni 4,25 ha będącym własnością Gminy Lanckorona i stanowiącym rozległe
tereny zielone. Projekt zakłada:
• wyeksponowanie widokowe góry zamkowej, a także murów zamku;
• konserwację murów, w tym: wykonanie miejscowych nadbudowań i uzupełnień struktury murów;
• rekonstrukcję bastionów i bastei pod zamkiem;
• rekonstrukcję pomostu prowadzącego na zamek oraz drugiego prowadzącego na teren gródka;
• utworzenie muzeum na wolnym powietrzu z otwartymi pomieszczeniami muzealnymi, wieżą
widokową i dwoma tarasami widokowymi jako głównej atrakcji turystycznej;
• wyeksponowanie bastionu II Twierdzy Lanckorona poprzez usytuowanie w jego centrum kapliczki Najświętszej Marii Panny, której postać zostanie przedstawiona na konfederackim ryngrafie;
• realizację ekspozycji w ramach „Okna Mikołaja Zebrzydowskiego” i punktu widokowego z południowo-zachodniej wieży zamku, z której będzie widoczny duży fragment zespołu kalwaryjskiego, zawierającego jego zdjęcie lotnicze (z przewyższenia i z podobnego ujęcia) oraz duży
model plastyczny pozwalający na identyfikację poszczególnych kaplic, bazyliki, Mostu Anielskiego i dróżek. Na modelu zaznaczone będą okoliczne wzgórza. Obok, w identycznej skali
zostanie wykonany podobny model obrazujący Jerozolimę z czasów Chrystusa, z zaznaczonymi
miejscami Jego Męki, odzwierciedlonymi później w zespole Kalwarii Zebrzydowskiej;
• wykonanie systemu identyfikacji wizualnej – charakterystycznego dla Lanckorony;
• wykreowanie przestrzeni publicznej umożliwiającej spotkania, organizację imprez plenerowych
(np. rajdów konfederackich, pokazów rycerskich, pikników historyczno-rozrywkowych, wesel),
wydarzeń związanych z historią zamku;
• umożliwienie prowadzenia zajęć terenowych związanych z tematyką historii Konfederatów
Barskich, organizację tradycyjnych imprez tanecznych, festynów, kina letniego;
• zachowanie funkcji rekreacyjno-spacerowej terenu góry zamkowej, fortyfikacji nowożytnych,
wykreowanie otwartego terenu ogólnodostępnego, o ograniczonym dostępie biletowanym tylko na teren zamku;
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• zapewnienie na terenie podgrodzia lub na terenie poniżej południowej ściany tarczowej zamku miejsca na czasowe stoiska rzemiosł dawnych ze szczególnym uwzględnieniem kowalstwa,
związanego z lokalną tradycją kowalstwa w Sułkowicach; oprócz kowalstwa proponuje się stoiska związane z garncarstwem, szewstwem, mincerstwem, pismem średniowiecznym, stolarstwem, tkactwem, pszczelarstwem, umożliwić instalacje tymczasowych stoisk z gastronomią.”.

Program użytkowy
Obok szczegółowej dokumentacji budowlanej powstał program użytkowy, który stanowi koncepcję
projektu oraz opis rozplanowania i powiązań pomiędzy elementami wraz ze wskazaniem ich
funkcjonalności. Znajdują się w nim m.in. poniższe zapisy:
„Na zamek prowadzi szeroki na trzy metry most, który został podzielony na dwie części: historyczną i współczesną. Pierwsze dwa przęsła są rekonstrukcją przypuszczalnej formy drewnianego
średniowiecznego pomostu. Natomiast w kolejnych przęsłach historyczny most zwodzony został
zastąpiony nową, uproszczoną formą, zachowującą charakterystyczne cechy dawnego obiektu, takie jak modułowość czy rytm balustrady. Całość została zaprojektowana w lekkiej, stalowej konstrukcji uzupełnionej lekką stalową siatką nadającą transparentność obiektu. Płaszczyzna pozioma pomostu została pokryta drewnianymi deskami ułożonymi po krótszym boku. Zastosowanie
wspólnego modułu dla balustrady oraz przykrycia dolnej płaszczyzny deskami o równej szerokości
wytworzyło wraz z historyczną częścią mostu spójną całość.
Wszystkie projektowane współczesne elementy w obrębie dziedzińca zamku charakteryzują
się lekką formą, która nie dominując nad częścią historyczną, tworzy trasę zwiedzania urozmaiconą atrakcjami na różnych poziomach, zapewniając szereg widoków niedostępnych do tej pory dla
odwiedzających.
Po przekroczeniu mostu trasa zwiedzania prowadzi zgodnie z ruchem zegara przez poszczególne części muzeum. Pierwszym przystankiem jest wnętrze najlepiej zachowanej południowo-zachodniej wieży. Pomieszczenie będzie zamykane szklanymi drzwiami, za którymi zostaną
umieszczone najcenniejsze elementy ekspozycji muzealnej. Następnie trasa zwiedzania prowadzi
na pierwszy taras widokowy, z którego można oglądnąć z góry fortyfikacje bastionowe twierdzy
Lanckorona oraz zabytkowe centrum (rynek Lanckorony). Na taras prowadzą schody oraz podest
projektowane wzdłuż południowej kurtyny, zabezpieczone balustradą nawiązującą do formy balustrady zastosowanej na pomoście, tzn. stalowej konstrukcji uzupełnionej lekką stalową siatką
nadającą transparentność obiektu, natomiast posadzka schodów i tarasu została zaprojektowana
z kraty stalowej. Kolejnym, najwyższym punktem zwiedzania jest wieża widokowa, która wypełnia
wnętrze południowo-zachodniej wieży zamkowej. Z samego szczytu możliwa jest obserwacja panoramy 360 stopni, zaczynając od widoku w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej, przez Kraków po
Lanckoronę z pasmem Draboża i Bukowca, Pogórza Wielickiego, Beskidu Średniego i Wyspowego
na horyzoncie. W wieży zaprojektowano klatkę schodową z materiałów i technologii zastosowanej w schodach i podeście prowadzących na pierwszy taras widokowy przy południowej kurtynie.
Następnie trasa zwiedzania prowadzi do pomieszczenia muzealnego znajdującego się w północno-zachodniej części Zamku, z którego można się dostać na taras schodami w konstrukcji stalowej,
wykończonymi kratą stalową. Z tarasu roztacza się kolejny punkt widokowy „Okno Mikołaja Zebrzydowskiego” z widokiem w kierunku Kalwarii Zebrzydowskiej i Góry Żar.
Na tarasie zostanie umieszczone zdjęcie lotnicze (z przewyższenia i z podobnego ujęcia z widokiem na zespół Kalwarii Zebrzydowskiej) oraz dwa duże modele plastyczne: pierwszy pozwalający
na identyfikację poszczególnych kaplic, bazyliki, Mostu Anielskiego i dróżek Kalwarii Zebrzydowskiej, drugi obok, w identycznej skali, model Jerozolimy z czasów Chrystusa, z zaznaczonymi miejscami Jego Męki, odzwierciedlonymi później w zespole Kalwarii Zebrzydowskiej. Porównanie to
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w obliczu rzeczywistego krajobrazu pozwoli z jednej strony ocenić podobieństwa i różnice ukształtowania Jerozolimy i Kalwarii Zebrzydowskiej – polskiego Jeruzalem przeniesionego tu mocą wiary
i wizji Mikołaja Zebrzydowskiego i Paula Baudartha.
Po zejściu z tarasu zwiedzający udają się do częściowo zadaszonego pomieszczenia znajdującego się pośrodku północnego muru zamku. W pomieszczeniu znajdą mniej cenne eksponaty i repliki
uzbrojenia z czasów Konfederacji Barskiej. Kolejnym ważnym elementem jest zewnętrzny obwód
obronny zamku, który zostanie odkryty i scalony z bastionem północno-wschodnim, centralnym bastionikiem związanym z przejściem w skrzydle mieszkalnym i basteją północno-zachodnią. Zostaną
odtworzone: bastejka południowo-zachodnia i bastionik południowo-wschodni u stóp zamku oraz
niski wał – przedpiersie wzdłuż kurtyn zachodniej, południowej i wschodniej. Dzięki tym działaniom ruiny odzyskają wieniec niskich umocnień, zaznaczonych na planie Kaszewicza jako „Galerya
wokół zamku”. Będzie to atrakcyjna trasa turystyczna, zabezpieczona od strony fosy niskim wałem
przedpiersia. Ponadto projektuje się dyskretną iluminację Zamku w celu wydobycia jego sylwetki.
Poza terenem Zamku projektuje się dodatkowy pomost prowadzący na teren gródka stożkowego, którego forma będzie identyczna z zastosowaną w projekcie pomostu prowadzącego na zamek.
Gródek (dawny gródek stożkowaty, potem „Bateria Drewniana” i Barkan N0 I) zostanie zaznaczony w terenie, jego obrys będzie wyeksponowany pasem zieleni okrywowej (byliny), wewnątrz wzmocnioną powierzchnią trawiastą w technologii Netturf. Równocześnie zostanie zaznaczone najstarsze
dzieło konfederackie, inkorporowane później do twierdzy austriackiej – drewniana reduta nie zostanie
odbudowana, a jedynie wyeksponowana przez rekonstrukcję jej kamiennego fundamentu.

Zewnętrzny obwód wokół zamku to zespół nowożytnych fortyfikacji twierdzy Lanckorona, który
częściowo zazębia się z fortyfikacjami innych faz: średniowieczną (zamek, podgrodzie i gródek) i renesansową (niewielkie bastiony zamkowe). Stanowi jednak osobną wielką jednostkę krajobrazową. Jako
całość zostanie uczytelniona i udostępniona. Zostanie jednak zachowany charakter krajobrazowego parku leśnego przez właściwą gospodarkę zielenią, w tym nieznacznego przerzedzenia wegetacji (w szczególności podrostu i krzewów), w celu poprawy insolacji stoków i wyeksponowania form ziemnych.
Projektuje się korekty systemu komunikacji w rejonie zamku. W pierwszym rzędzie zostanie
zlikwidowane wejście przez rozkopane czoło Bastionu N0 IV oraz odtworzenie wjazdu przez prawy
bark Bastionu N0 IV, a wjazd na majdan pod zamkiem zostanie przeformowany, zapewniając możliwość wjazdu pojazdów oraz przywracając kształt Bastionu N0 III. Dawna droga wjazdowa w obręb
Bastionu N0 II zostanie odtworzona jako ścieżka piesza. Przebieg ścieżek zwiedzania będzie powtarzać kształt dróg i ścieżek wałowych, wzmacniając narys wieloboku fortecznego. Za pomocą ścieżek zostaną uczytelnione wcześniejsze założenia konfederackie ze szczególnym uwzględnieniem
Bastionu N0 II i Bastion N0 III.
Narożnik Bastionu N0 IV zostanie zrekonstruowany, oczyszczony z krzewów, zostanie uzupełnione pokrycie darniowe. Równolegle zostanie uczytelniony Bastion N0 II, oczyszczony z nadmiaru
zieleni, zostanie zaznaczony zarysu polskiego półbastionu wewnątrz plateau bastionu z fazy austriackiej. Projektuje się poprawę formy Bastionu N0 III, regulację zieleni, uczytelnienie kurtyn II-III
i III-IV, nadsypanie przedpiersi bez zaostrzania profili. Wytworzenie nowego wygrodzenia majdanu
przed zamkiem. Równolegle projektuje się poprawę stanu drogi krytej, uformowanie punktów wi-

Wizualizacja rewitalizacji Góry Zamkowej w Lanckoronie. Projekt „Rewitalizacja zamku, podgrodzia, grodu
i twierdzy Lanckorona – szczytu góry zamkowej w Lanckoronie, powiat wadowicki, województwo małopolskie”
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dokowych na placach broni połączone z korektą zieleni. Zostanie wykonana korekta formy nasypów
na zbiornikach wody na Bastionie N0 IV. Wyeksponowanie położenia prochowni w szyi Bastionu
N0 IV, scalenie frontu południowego.
Projektuje się scalenie północnego obwodu twierdzy – traktu po średniowiecznym wale zewnętrznym zamku. Odtworzenie wejścia przez bark Bastionu N0 IV. Uczytelnienie Redanu N0
V. Odtworzenie przedpiersia na odcinku północno-zachodnim. Oczyszczenie i wyeksponowanie w formie zachowawczej lunety konfederackiej (prawdopodobnie o późniejszym numerze VI).
Z uwagi na trudne położenie na skarpie nie preferuje się tu żadnych prac uczytelniających czy rekonstrukcyjnych, aby nie naruszyć równowagi geotechnicznej stoku – jedynie przerzedzenie zieleni.
Z tych samych powodów nie preferuje się wprowadzania zwiedzających na lunetę.
Projektuje się scalenie frontu wschodniego. Front wschodni był stosunkowo najlepiej rozbudowany w czasach konfederackich i mało zmieniony w fazie przebudowy austriackiej. Jest to miejsce,
gdzie projektuje się w znacznym stopniu odtworzenie przebiegu przeszkód w postaci częstokołów
i kobylin według planu z czerwca 1772 roku. Całość figury fortecznej zostanie zaznaczona za pomocą osadzonych niskich „pieńków”– krótkich kawałków pali, osadzonych w ziemi. Jedynie w rejonie
drogi będą one osiągać prawdopodobną, pełną wysokość.
Front zachodni znajduje się na terenach prywatnych, dlatego jest wyłączony z przedmiotowego
opracowania. Niemniej jednak w przyszłości należy rozważyć pozyskanie tych terenów, by według
odrębnego projektu wykonać scalenia z pozostałą częścią Twierdzy. Front zachodni da bardzo dobrą okazję do ukształtowania przedpola turystycznego zamku i twierdzy. Prace przy rewitalizacji
zachodniego frontu kleszczowego to oczyszczenie z nadmiaru zieleni, uczytelnienie, na odcinku
jednego narożnika – odtworzenie profilu. Zaznaczenie północnych kleszczy w postaci niskiego wału
(ławki strzeleckiej) belek podwalinowych sugerujących parkan. Odtworzenie jednego trawersu-blokhauzu z przyległym odcinkiem parkanu, odtworzenie zatoki przy bramie północno-zachodniej. Zaznaczenie kleszczy od południa niskim nasypem, odtworzenie fragmentu linii pilastej częstokołu ze
stanowiskami strzelców. Zaznaczenie bramy południowej. Realizacja wiaty będącej miejscem lekcji
i wykładów terenowych oraz schronieniem przeciwdeszczowym w miejscu szopy. Tam też umieścić należy duży, trwały, dotykowy model twierdzy. Odtworzenie bramy pod narożnikiem Bastionu
N0 IV. Finalne uzupełnienie elementów małej architektury, które winno być realizowane równolegle z poszczególnymi etapami udostępniania twierdzy.
W obrębie prochowni nr 1 i 2 należy przeprowadzić badania archeologiczne w celu ich zaznaczenia i rekonstrukcji z przeznaczeniem na pomieszczenia ekspozycyjne poświęcone fortecy konfederackiej i austriackiej oraz bitwom pod Lanckoroną. Barkan N0 VII znajdujący się obok prochowni
pod nadszańcem zostanie uczytelniony.
Projektuje się wprowadzenie miejscowych rekonstrukcji – zaostrzenia wałów i podniesienia ich
do pełnego profilu, pokazania ławek strzeleckich oraz wprowadzenie odcinków stanowisk (łącznie
ze stanowiskami artyleryjskimi) i przeszkód drewnianych – częstokołów, parkanów, palisad, koni
fryzyjskich, kobylin itp. Zostaną zaznaczone bramy forteczne w postaci wbitych w ziemię drewnianych słupków – południowo-wschodnia – pod Bastionem N0 II, pierwsza z fazy austriackiej, druga
z fazy konfederackiej oraz dwie bramy w południowo-zachodniej części twierdzy – pod Bastionem
N0 IV.
Na etapie projektu wykonawczego zostanie uszczegółowiony projekt ekspozycji oraz małej
architektury, która będzie służyć orientacji, edukacji, organizacji ruchu turystycznego i wypoczynkowi w trakcie zwiedzania. Projekt przewiduje zastosowanie tradycyjnych materiałów– dobrze
obrobionego drewna ciesielskiego, ankrowania z kutego, czarnego żelaza, kamienia i elementów
żeliwnych. Projektowane elementy drewniane mogą mieć relief nawiązujący do motywu malowania
szewronów, jednak bez powtarzania kolorystyki, która w realiach historycznych była dość krzykliwa. Elementy wyposażenia powinny być stonowane w kolorystyce, ciemne. Jedynie sama treść znaków orientacyjnych powinna być widoczna z nieco większej odległości. Wąski pasek kolorystyczny
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może służyć dla szybkiej identyfikacji elementu – biało-czerwony dla elementów konfederackich,
czarno-żółty dla austriackich, obydwa, gdy element powstał jako ewolucja budowli polskich, zrealizowana przez Austriaków. Same nośniki informacji, zwłaszcza treści edukacyjnych, będą wykonane
z nowoczesnych materiałów, należy rozważyć powtarzalne, dotykowe modele reliefowe twierdzy,
mocowane do tablic pulpitowych, z zaznaczoną lokalizacją eksponowanego punktu. Elementy wyposażenia będą stanowić aluzję do form fortecznych, lecz ich nie udawać. Nie będą one rekonstrukcją, a dziełem współczesnym, edukacyjnym. W opisach będą uwzględnione, oprócz standardowego tłumaczenia na język angielski i słowacki (z uwagi na sąsiedztwo krajów i ich regionów),
także tłumaczenia na język francuski, niemiecki i rosyjski, z uwagi na dzieje twierdzy i jej znaczenie
historyczne. (…)
Projekt zakłada minimalną ingerencję w historyczne mury zamku oraz bardzo dobrze zachowane fortyfikacje ziemne. Celem jest przede wszystkim zachowanie zabytkowych ruin, zabezpieczenie ich przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych oraz miejscowe nadbudowanie
i uzupełnienie murów metodami konserwacji zachowawczej oraz zabezpieczenie i zaadaptowanie
w charakterze stałej ruiny.
Forma architektoniczna zamku ma pozostać prostą, surową oraz zachowującą istniejący charakter historycznego obiektu. Obiekt od zewnątrz charakteryzuje się zwartą a od środka bardziej
rozczłonkowaną bryłą.
Wszystkie współczesne elementy zostaną wkomponowane w mury historyczne w sposób niemal jak najmniej widoczny przez nadanie projektowanym elementom transparentności i pozwalający odbiorcy na zaobserwowanie walorów głównej atrakcji. Zastosowanie smukłych profili stalowych w module 120 cm, połączonych ze stalową siatką i kratą pomostową, powoduje, że istniejące
mury całkowicie prześwitują przez nowo wprowadzone formy. Współczesne detale odróżniają się
od części istniejącej zastosowanym materiałem. Stal zachowuje surowy charakter, wyodrębniając
jednocześnie nowe formy wprowadzone na zamek. Kontrast między formą historyczną i współczesną zauważalny jest również w tektonice materiałów. Gładka stal ocynkowana wyróżnia się na tle
nieobrobionych kamieni tworzących mury zamku.
Pawilon muzealny oraz wieża widokowa zostały zadaszone 4-spadowym dachem pogrążonym,
zakończonym zwężającym się do krawędzi cienkim profilem stalowym.
Centralnie położony otwór w dachu doświetla klatkę schodową wypełniającą południowo-zachodnią wieżę oraz wnętrze pawilonu naturalnym światłem. Dodatkowo zadaszenia zostały odsunięte od wewnętrznego obrysu muru, odcinając wizualnie współczesną formę od historycznej.
Forma architektoniczna brył wypełniających historyczne mury zamku wynika z funkcji, dlatego
każdy element ma swoje uzasadnione położenie i gabaryty.”.
Opracowana z rozmachem, w poszanowaniu dla tradycji oraz dziedzictwa historycznego koncepcja z pewnością przyczyni się nie tylko do zachowania obiektu historycznego, jakim jest zamek,
ale i do zwiększenia atrakcyjności miejscowości Lanckorona. Powstały w oparciu o przeprowadzone
prace archeologiczne i inwentaryzatorskie projekt rewitalizacji góry zamkowej, dzięki uwzględnieniu wielu scenariuszy – panoramicznego, przyrodniczego, warownego – nowożytnego, warownego – średniowiecznego, a także religijnego i pielgrzymkowego pozwoli na wyeksponowanie tego
miejsca; przywróci mu dawny blask i podkreśli jego znaczenie. Stanie się także miejscem łączącym
przeszłość i teraźniejszość oraz poszerzy ofertę turystyczną Lanckorony.
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Babiogórskie Centrum Kultury im. Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi

Konferencje naukowe wartością edukacyjną
Vedecké konferencie ako vzdelávacia hodnota
Scientific conferences as educational value

STRESZCZENIE: Festiwal „Babiogórska Jesień” odbywa się niezmiennie od 35 lat w Zawoi. Od 1992 roku formułę
wydarzenia wzbogacono o prezentację zwyczajów i obrzędów pasterskich jako beskidzkiego dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego. Lokalizacja festiwalu u samych podnóży Królowej Beskidów zobowiązuje,
stąd organizatorzy Jesieni Babiogórskiej pokusili się o wprowadzenie do programu dodatkowego, niezmiernie
istotnego przedsięwzięcia w postaci konferencji, które od 2013 roku stanowią preludium do festiwalu. Gromadzą
autorów referatów i publikacji oraz wszystkich zainteresowanych nauką i kulturą skoncentrowaną na szeroko
pojętej tematyce babiogórskiej. Celem konferencji jest bowiem zaprezentowanie i zachowanie w świadomości
jak największej liczby adresatów nie tylko zagadnień związanych z pasterstwem wokół Babiej Góry, ale także
z odkrywaniem jej historii, szeroko pojętej kultury mieszkańców jej podnóży oraz poznaniem osób, które swoją
działalnością naukową lub pasją zapisały się w historii regionu.
ZHRNUTIE: Festival„Babiogórska Jesień”/„Babohorská jeseň”sa v Zawoji pravidelne koná už po dobu 35 rokov.
Od roku 1992 bol charakter podujatia obohatený o prezentáciu pastoračných zvykov a rituálov ako beskydského
kultúrneho a prírodného dedičstva. Miesto konania festivalu – na samom úpätí Kráľovnej Beskýd – zaväzuje,
a preto organizátori Babohorskej jesene skúsili uviesť do programu ďalší, mimoriadne dôležitý projekt v podobe
konferencií, ktoré od roku 2013 tvoria predohru festivalu. Tieto konferencie zhromažďujú autorov článkov
a publikácií, ako aj všetkých záujemcov o vedu a kultúru, zameraných na všeobecne chápanú babohorskú
problematiku. Cieľom konferencie je predstaviť a zachovať vo vedomí čo najväčšieho počtu adresátov nielen
otázky, týkajúce sa pastierstva v okolí Babej hory, ale aj objavovania jej histórie, široko chápanej kultúry obyvateľov
jej úpätia a spoznania ľudí, ktorí svojou vedeckou činnosťou alebo vášňou sa zapísali do histórie regiónu.
SUMMARY: The “Babiogórska jesień” Festival has been held in Zawoja without fail for 35 years. Since 1992,
the formula of the event has been enriched with the presentation of pastoral customs and rituals as the cultural
and natural heritage of the Beskids. As the festival is held at the foot of the Queen of Beskids, the organisers
decided to introduce an additional, extremely important undertaking in the form of conferences, to the program,
which from 2013 are a prelude to the festival. Conferences gather authors of papers and publications as well as
all those interested in science and culture focused on broadly understood issues related to Babia Góra. The aim
of the conference is to present and preserve in the awareness of as many addressees as possible not only issues
related to pastoralism of Babia Góra, but also issues related to discovering its history, thebroadly understood
culture of the inhabitants of its foothills and meeting people who, through their scientific activities or passions,
have made their mark in the history of the region.
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SŁOWA KLUCZOWE: festiwal, „Jesień Babiogórska”, Zawoja, Babiogórskie Centrum Kultury, pasterstwo,
dziedzictwo naukowe, badania naukowe, Babia Góra, cykl konferencji, kultura i tradycje górali, Karpaty
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: festival, „Jesień Babiogórska”/„Babohorská jeseň”, Zawoja, Babohorské centrum kultúry,
pastierstvo, vedecké dedičstvo, vedecký výskum, Babia hora, cyklus konferencií, kultúra a tradície gorali, Karpaty
KEYWORDS: festival, “Jesień Babiogórska”, Zawoja, Babia Góra Centre of Culture, pastoralism, scientific
heritage, scientific research, Babia Góra, series of conferences, culture and traditions of highlanders, the
Carpathians

Festiwal „Babiogórska Jesień” jest jednym z najważniejszych wydarzeń prezentujących szeroko pojmowaną kulturę ludową Karpat w Małopolsce. Jednym ze stałych elementów imprezy jest przegląd
kultury ludowej wsi podbabiogórskich, zarówno z jej północnej, jak i południowej strony. Od 35 lat
festiwal wypracował swój niepowtarzalny charakter i corocznie przyciąga ogromną rzeszę odbiorców. Pierwsza edycja „Babiogórskiej Jesieni” odbyła się w 1985 roku, zaś w 1992 roku na festiwalu
wprowadzono prezentację pasterskich zwyczajów i obrzędów – jesiennego redyku, czyli uroczystego powrotu stad owiec z gór w doliny, co stanowi od tamtej pory nieodłączny element imprezy.
Owce i pasterze wędrują przez wieś, prowadzeni są przez babiogórskie zespoły regionalne, następnie odbywa się dzielenie stada (od 2018 roku realizowane przez zespół „Zbyrcok” z Juszczyna).
Prezentacji pasterskich zwyczajów i folkloru Karpat towarzyszy kiermasz twórców ludowych
i rzemieślników oraz liczne działania animacyjne i edukacyjne. Jednym z najważniejszych wątków
festiwalu od 2013 roku jest konferencja naukowa otwierająca „Babiogórską Jesień”. Pomysłodawcą
i inicjatorką pierwszej konferencji naukowej była wybitna etnografka i znawczyni kultury Górali
Babiogórskich Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015). Wspólnie z dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury – Anną Kulką stworzyły projekt do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
czego efektem było uzyskanie dofinansowania na realizację festiwalu oraz pierwszej konferencji
naukowej.

Konferencja podczas 35. Babiogórskiej Jesieni, hotel JAWOR. Fot. M. Sośnicki

Pierwsze trzy konferencje dotyczyły tematyki pasterskiej i jej oddziaływania na kulturę ludową
Górali Babiogórskich: Kultura pasterska w rejonie Babiej Góry (2013), Kultura pasterska łuku Karpat i jej oddziaływanie na kulturę Babiogórców (2014) oraz Kultura pasterska we współczesności karpackiej z uwzględnieniem regionu Babiej Góry (2015). Referaty opracowane na podstawie literatury przedmiotu, archiwaliów i etnograficznych badań terenowych przypomniały zapomniane elementy pasterskiej kultury
i wprowadziły je na nowo do świadomości odbiorców. W latach 2013 i 2014 konferencje prowadzone
były przez dr Urszulę Janicką-Krzywdę, to ona także była redaktorką merytoryczną publikacji pokonferencyjnych. 25 stycznia 2015 roku po ciężkiej chorobie odeszła od nas inicjatorka konferencji. Jej zadanie zostało powierzone Barbarze Rosiek, która w 2015 była opiekunką merytoryczną sympozjum oraz
redaktorką publikacji pokonferencyjnej. Warto przytoczyć tu fragment recenzji ww. publikacji autorstwa prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej: „Książka wzbogaca wiedzę o tradycji kulturowej i współczesnej kulturze Karpat w oparciu o najnowsze etnologiczne badania terenowe. W sytuacji regresu tradycyjnej kultury ludowej publikacja materiałów o stanie współczesnej kultury pasterskiej jest bardzo cennym
źródłem poznawczym nie tylko dla innych badaczy i nauki, ale punktem odniesienia dla poczucia tożsamości
mieszkańców regionu”1. Konferencji w 2015 roku towarzyszyła także wystawa fotograficzna, na której
zaprezentowano kilkanaście dużych fotografii Urszuli Janickiej-Krzywdy, autorstwa jej męża – Piotra.
W 2017 roku odbyło się sympozjum naukowe „Pro memoria Urszula Janicka-Krzywda” w całości poświęcone tej najważniejszej dla regionu babiogórskiego etnografce. Wydarzenie było organizowane w ścisłej współpracy Babiogórskiego Centrum Kultury i Centralnego Ośrodka Turystyki
Górskiej PTTK w Krakowie. Podczas sympozjum odbyła się promocja książki poświęconej Urszuli
Janickiej-Krzywdzie zatytułowanej „Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015). Życie niebanalne” wydanej przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK przy współpracy Gminy Zawoja.
Kolejne konferencje odbyły się w latach 2018 oraz 2019 i tematyką obejmowały badania XIX
i XX-wiecznych naukowców nad kulturą Górali Babiogórskich. Opiekę merytoryczną nad obydwiema konferencjami objęła współpracująca z Babiogórskim Centrum Kultury etnografka i popularyzatorka kultury ludowej Katarzyna Ceklarz, która zainicjowała ich tematykę, dobrała prelegentów
1
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I. Bukowska-Floreńska, Fragment recenzji, [w:] Kultura Pasterska we współczesności karpackiej z uwzględnieniem
regionu Babiej Góry. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi z okazji 31. Babiogórskiej Jesieni, 18 września 2015 r., Zawoja 2015, okładka.
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i prowadziła sympozja. Obu ostatnim konferencjom towarzyszyły niezwykle ciekawe wystawy edukacyjne poświęcone naukowcom realizujące cel sympozjów, jakim było przypomnienie sylwetek
oraz dorobku naukowo-badawczego najwybitniejszych uczonych i podróżników zajmujących się
studiami nad kulturą i tradycją górali zamieszkujących północne i południowe stoki Babiej Góry.
Wystawy te były przygotowywane merytorycznie przez wspomnianą już wyżej dr Katarzynę Ceklarz i stały się kolejnym ważnym narzędziem edukacyjnym dla Babiogórskiego Centrum Kultury.
W czasie IV Babiogórskiej Konferencji Naukowej (2018 r.) przybliżono w kontekście babiogórskim
dorobek badawczy Józefa Augusta Schultesa, Stanisława Staszica, Ludwika de Laveaux, Wincentego Pola, Józefa Łepkowskiego, Marii Steczkowskiej, Antoniego Schneidera oraz Władysława Kosińskiego. Prelegentami, którzy wystąpili na konferencji oraz przygotowali artykuły do publikacji, byli:
Izabela Okręglicka (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie), Anna Grochal (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie), Barbara Rosiek (Muzeum Miejskie w Żywcu), dr Piotr
Sadowski (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Targu), dr Marzena Woźny (Muzeum
Archeologiczne w Krakowie), Magdalena Dolińska (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie), dr Katarzyna Ceklarz (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Targu)
oraz Anna Woźny (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie). Konferencja została
podsumowana publikacją wydaną w grudniu 2018 roku pt. „Górale Babiogórscy w badaniach XIX-wiecznych naukowców i podróżników”. Redakcja książki został powierzona niezawodnej Katarzynie Słabosz-Palacz, która we wstępie do publikacji zwróciła uwagę, iż do tej pory nie było „tego
rodzaju opracowania monograficznego w postaci osobnej, poważnej pozycji wydawniczej, która ukazywałaby rozwój myśli naukowej związanej z tym terenem w poszczególnych wiekach. Lukę tę – w zakresie
badań XIX- i XX-wiecznych – postanowiono wypełnić poprzez wydanie drukiem materiałów będących
pokłosiem dwóch konferencji, których organizatorem jest Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy.”2 Recenzji publikacji dokonała dr hab. Ewa Kocój (Instytut Kultury UJ), która
napisała: „Monografia wpisuje się w odradzające się współcześnie zainteresowanie regionami kulturowymi i regionalizmami, będącymi antidotum na wszechogarniającą globalizację i narastające poczucie
zagubienia i braku zakorzenienia u współczesnego człowieka […] Jest to monografia dobrze napisana,
problemowa, uwzględniająca badaną problematykę z różnych perspektyw naukowych, które wzajemnie
się dopełniają. […] Opisuje ona dziedzictwo kulturowe, odkrywa pamięć badaczy regionu, co daje szansę
– przy zmieniających się w każdym pokoleniu aktorach i widzach przestrzeni publicznej – na porównanie
dawnych tradycji ze współczesnością. Książka ta umożliwia wszystkim zainteresowanym sięgnięcie do

Konferencja podczas 35. Babiogórskiej Jesieni, hotel JAWOR. Fot. M. Sośnicki
2

K. Słabosz-Palacz, Wstęp, [w:] Górale Babiogórscy w badaniach XIX-wiecznych naukowców i podróżników, Materiały
z IV Babiogórskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi z okazji 34. Babiogórskiej Jesieni, 28 września 2018, Zawoja 2018, s. 8.
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źródeł opisów babiogórskiego regionu, a w konsekwencji – do spojrzenia na tę spuściznę w odmienny niż
dotychczas sposób.”3
W czasie tegorocznej „Babiogórskiej Jesieni” odbyła się kolejna, piąta już konferencja naukowa będąca kontynuacją przyjętego rok wcześniej kierunku rozważań. Podczas spotkania prelegenci
podjęli próbę analizy dorobku XX-wiecznych badaczy, którzy kontynuowali naukowe wędrówki wokół Królowej Beskidów. Referaty kolejno wygłosili: Anna Grochal (Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie) – Alojzy Cebulski. Entuzjasta swojszczyzny, dr Gabriela Gacek (Wrocław)
– Folklor muzyczny Górali Babiogórskich w badawczej i popularyzatorskiej działalności Franciszka Gazdy,
Barbara Rosiek (Muzeum Miejskie w Żywcu) –Jan Setkowicz – dokumentalista beskidzkich tradycji
kulturowych, dr Katarzyna Ceklarz (PPWSZ w Nowym Targu) –Zawoja w badaniach etnograficznych
Anny Kutrzeby-Pojnarowej, dr Wiesław A. Wójcik (COTG PTTK Kraków) – Aleksy Siemionow i babiogórszczyzna, dr Andrzej Siwek (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego) – Hanna Pieńkowska – konserwator na drogach skalnej ziemi, Anna Woźny (Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli
w Krakowie) – Tomasz Nowalnicki. Krajoznawca, redaktor, kustosz. Niedokończona opowieść. Konferencję otworzył wójt gminy Zawoja Marcin Pająk oraz dyrektor Babiogórskiego Centrum Kultury
im. dr U. Janickiej-Krzywdy Anna Kulka. Konferencję zakończyła ciekawa dyskusja, w której głos
zabrali między innymi senator RP Andrzej Pająk, Zofia Bugajska – regionalistka z Zawoi, Katarzyna
Fujak – pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego.
Konferencje naukowe towarzyszące Festiwalowi „Babiogórska Jesień” z roku na rok cieszą
się coraz większą popularnością i stanowią dla organizatorów jeden z najważniejszych elementów
edukacji regionalnej realizowanej przez Babiogórskie Centrum Kultury im. dr U. Janickiej-Krzywdy,
którego działania w tym zakresie sukcesywnie od kilku lat są coraz donioślejsze. To właśnie dzięki
takim przedsięwzięciom jak organizacja konferencji naukowych wiedza staje się istotną częścią regionalnej i kulturowej świadomości. Publikacje zaś będące podsumowaniem naukowych rozważań
stają się nie tylko źródłem do poznania babiogórskiej kultury, ale także cennym materiałem dla
animatorów kultury bądź instruktorów zespołów regionalnych.
3
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PREZENTACJA INSTYTUCJI

Czterdzieści lat instytucji
Chránená Krajinná Oblasť Horná Orava 1

PR ED S TAV E N I E O BC Í
PR ES ENTAT I O N S O F CO M M UNE S

Powstaniu rozmaitych organizacji zazwyczaj towarzyszy konkretna data bądź przynajmniej rok,
w którym dana organizacja została utworzona administracyjnie. Data ta jest jednak samym ukoronowaniem wieloletnich prac przygotowawczych, które doprowadziły do powstania instytucji.
Podobnie było w przypadku CHKO Horná Orava. W 2019 roku obchodzona jest 40. rocznica
jego powstania, ale pierwsze kroki w kierunku utworzenia parku zostały podjęte dekadę wcześniej.
Pierwsza koncepcja tego obszaru na Górnej Orawie została opracowana już w 1966 roku przez
ówczesny Słowacki Instytut Ochrony Zabytków i Ochrony Przyrody. Projekt nowego parku krajobrazowego o nazwie Jezioro Orawskie [słow. Oravská priehrada] został opracowany w latach
1966-1968. Jak już sama nazwa wskazuje, projekt obejmował swym zasięgiem Jezioro Orawskie
i okoliczne tereny Kotliny Orawskiej. Ochroną miały być objęte przede wszystkim cenne obszary
wodno-błotne, w tym torfowiska. Projekt ten jednak z wielu przyczyn nie został zatwierdzony.
Kolejny projekt opracowany w latach 1967–1970 nosił nazwę Chránená krajinná oblasť Horná
Orava Vladimíra Iljiča Lenina (Obszar chronionego krajobrazu Górna Orawa im. Włodzimierza Ilicza
Lenina). Już sama nazwa zawiera silny akcent normalizacji politycznej, na co wpływ miały wydarzenia sierpnia 1968 roku i okupacja ówczesnej Czechosłowacji przez wojska Układu Warszawskiego.
Imię W. I. Lenina w nazwie wywodzi się od rzekomego wejścia tego przywódcy światowego proletariatu na Babią Górę. Teren planowanego obszaru obejmował 3 części: masyw Babiej Góry, masyw
Pilska oraz obszar Jeziora Orawskiego. I ten projekt nie odniósł sukcesu – z jednej strony winne
były niemożliwe do realizacji zalecenia zainteresowanych podmiotów, a z drugiej zbyt małe zainteresowanie jego utworzeniem ze strony ówczesnego decydenta w kwestiach ochrony przyrody na
Słowacji – Ministra Kultury Republiki Słowackiej.
1

Chránená krajinná oblasť Horná Orava (CHKO Horná Orava) – Obszar chronionego krajobrazu Górna Orawa
(przyp. red.).
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Ostatni i z sukcesem wdrożony projekt został opracowany na zupełnie nowych zasadach przez
Słowacki Instytut Ochrony Zabytków i Ochrony Przyrody w latach 1974–1977. W przeciwieństwie
do uprzednio utworzonych parków krajobrazowych, w których przyroda była chroniona w formie
homogenicznego obszaru i pasm ochronnych, ten nowy chroniony obszar na dużą skalę charakteryzował się zróżnicowanymi warunkami ochrony i nie przewidziano w nim pasma ochronnego. Tym
samym był to pierwszy obszar chroniony na Słowacji, który posiadał podział na strefy. Do obszaru
włączone zostały także obszary zabudowane gmin. Pod względem charakteru przyrodniczego obszar podzielono na 4 podobszary, a te znów na jednostki krajobrazowe:
• Podobszar I tworzyły cztery jednostki krajobrazowe – Paráč, Pilsko – Babia hora, Gluchová,
Stará hora. Podobszar ten obejmował większość lasów na tych terenach.
• Podobszar II został utworzony z myślą o zachowaniu tradycyjnego mozaikowego krajobrazu
leśno-rolniczego. Składał się z jednostek: Oravská Lesná, Babinská, Lomná, Beňadovo – Sihelniansky hrádok, Slaná voda, Medvedia hora, Hladovské bory, źródła rzeki Jelešňa.
• Przeznaczeniem Podobszaru II była ochrona zachowanych części wschodniej odnogi Jeziora
Orawskiego wraz z jej roślinnością brzegową. Tworzyła go jedna jednostka – Oravská vodná
nádrž [pol. Zbiornik Wodny Orawa].
• Podobszar IV obejmował głównie krajobraz rolniczy i rozdzielony był na następujące jednostki
krajobrazowe: Novoť – Zákamenné, Lokca – Páleničky, Mútne – Oravské Veselé, Oravská Polhora – Námestovo, Ústie nad Priehradou, Hladovka.
Projekt tego obszaru spotkał się z pozytywną reakcją ówczesnego Powiatowego Komitetu Narodowego w Dolnym Kubínie. CHKO Horná Orava został pierwotnie powołany Rozporządzeniem
Ministra Kultury SRS nr 14/1979 Zb. Z uwagi na niedopatrzenia (brak załącznika zawierającego
wytyczenie obszaru i poszczególnych podobszarów) konieczne było ponowne jego powołanie.
Ogłoszono zatem Rozporządzenie Ministra Kultury SRS nr 110/1979 Zb., na mocy którego powołany został CHKO Horná Orava. Jego powierzchnia wynosiła 703,32 km2, co czyniło go jednym
z największych obszarów chronionych na Słowacji. Jego terytorium przedstawiono na rycinie 1.
Podział na strefy CHKO Horná Orava został zniesiony na podstawie ustawy o ochronie przyrody
i krajobrazu nr 287/1994 DzU.

Fot. 1. Siedziba Zarządu CHKO Horná Orava w Námestovie. Materiały CHKO Horná Orava
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Ryc. 1. CHKO Horná Orava przed 2002 rokiem. Materiały CHKO Horná Orava

CHKO Horná Orava już w 1977 roku, czyli jeszcze przed jego oficjalnym powołaniem, posiadał
zarząd, którego siedziba mieściła się w budynku przy ulicy Červene jarmády nr 343 w Námestovie.
Jego pierwszym pracownikiem i jednocześnie pierwszym dyrektorem został RNDr. Ján Bencúr.
Jeszcze w tym samym roku dołączył do niego leśnik ing. Jozef Kondela. Jesienią 1979 roku siedziba
Zarządu PKGO przeniosła się w miejsce, w którym znajduje się do dzisiaj, czyli do dawnego budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy Bernolákovej ulicy nr 408 w Námestovie (fot. 1) i w tym
samym roku przybył także kolejny pracownik, rolnik, ing. Viliam Knoško. Kolejne dwie osoby pełniły
funkcję rolnika i leśnika. W późniejszym okresie dołączył strażnik, pracownik administracyjny oraz
specjalista ds. chemii nieorganicznej. Natomiast w 1984 roku pierwszy dyrektor zrezygnował ze
stanowiska i w związku z tym kolejnym dyrektorem, aż do 1990 roku, był ing. Viliam Knoško. Zarząd
Obszaru stanowił jednostkę organizacyjną Słowackiego Instytutu Ochrony Zabytków i Ochrony
Przyrody, a od 1981 roku Państwowego Centrum Ochrony Przyrody. Jego działalność była przede
wszystkim ukierunkowana na wydawanie opinii dotyczącej poszczególnych działań człowieka, dbanie o obszary chronione (fot. 2, 3 i 4) oraz na planowanie nowych obszarów chronionych o małej
powierzchni podlegających jego jurysdykcji. W latach siedemdziesiątych minionego stulecia w regionie tym bowiem przebiegała socjalizacja rolnictwa, a tym samym powstawały spółdzielnie rolnicze. Następnie na setkach hektarów przeprowadzono rozległe roboty melioracyjne (głównie odwadnianie) oraz rekultywację (zwłaszcza scalanie gruntów połączone z usuwaniem zieleni nieleśnej).
Intensyfikacja rolnictwa drastycznie wpłynęła głównie na rozmiary rozmaitych mokradeł i torfowisk. Te unikalne siedliska regionu udało zachować się jedynie na małych obszarach. Pomimo to
CHKO Horná Orava do dzisiaj należy do terenów z największą ilością torfowisk i innych typów
mokradeł na Słowacji. W chwili powołania CHKO Horná Orava w 1979 roku na jego terenie istniało w sumie 9 obszarów chronionych o małej powierzchni, które stanowiły 2,2% jego całkowitej
powierzchni (1550 ha). Stopniowo ich liczba oraz rozmiary powiększały się i tuż przed ostatnimi
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Fot. 2. Usuwanie nalotu z Klinskiego torfowiska. Materiały CHKO Horná Orava

zmianami prawnymi dotyczącymi tego typu obszarów wprowadzonymi w 2002 roku było ich
16 i stanowiły one 4,7% jego powierzchni (32785 ha). Zarząd CHKO Horná Orava intensywnie
koncentrował się również na oznaczaniu granic obszarów chronionych. Ważnym elementem były
też działania porządkowo-gospodarcze, polegające między innymi na koszeniu torfowisk niskich
oraz ich ogradzaniu. W 1981 roku został opracowany „Układ przestrzenny ochrony przyrody dla
CHKO Horná Orava”. Dokument ten miał charakter koncepcji i w ówczesnych warunkach stanowił
swego rodzaju zasady dbania o ten obszar chroniony. Stopniowe zwiększanie ilości pracowników
oraz zaplecza materialno-technicznego poprawiało jakość pracy CHKO Horná Orava. W tym czasie
prowadzone były badania inwentaryzacyjne flory i fauny, poprawie uległ sposób zarządzania obszarami chronionymi, zwiększyła się ilość działań kontrolnych, przygotowywane były materiały promocyjne. Zarząd CHKO Horná Orava dzięki profesjonalizmowi swoich pracowników samodzielnie
przygotowywał do zatwierdzenia propozycje kolejnych obszarów chronionych. W 1998 roku dzięki
jego staraniom, powołany został obszar o znaczeniu międzynarodowym, tzw. obszar RAMSAR „Mokradła Kotliny Orawskiej”. Obszar ten, mający powierzchnię 9264 ha, zapewnia ochronę systemu
wodno-błotnego Kotliny Orawskiej, odznaczającego się dużą koncentracją różnego rodzaju mokradeł, torfowisk i naturalnych cieków wodnych oraz obecnością sztucznego zbiornika wodnego (Jezioro Orawskie). W związku z wejściem Słowacji do Unii Europejskiej Zarząd CHKO Horná Orava
zaczął przygotowywać projekty obszarów chronionych sieci Natura 2000. Na mocy Rozporządzenia
Ministra Ochrony Środowiska RS nr 420/2003 Dz.U. 01.11.2003 roku doszło do zasadniczych
zmian w CHKO Horná Orava. Przede wszystkim zmianie uległy jego granice (z obszaru CHKO Horná Orava zostały wyłączone obszary zabudowane większości gmin oraz przylegające do nich obszary terenów rolniczych, jak również obszar źródłowy rzeki Jelešňa i wschodni kraniec Magury Orawskiej nad Jeziorem Orawskim). Jednocześnie do obszaru CHKO Horná Orava włączony został obszar
źródłowy rzeczki Hruštínka w masywie Kubínská hoľa w Magurze Orawskiej. Zlikwidowane zostały

Fot. 3. Usuwanie nalotu z Klinskiego torfowiska. Materiały CHKO Horná Orava

Fot. 4. Usuwanie kanałów odwadniających na Tisovnicy. Materiały CHKO Horná Orava

92

PREZENTAC JE INST Y T U C JI

Dušan Karaska Czterdzieści lat instytucji Chránená Krajinná Oblasť Horná Orava

93

również wszystkie obszary chronione o małej powierzchni, a cały CHKO Horná Orava został podzielony na strefy zgodnie z § 30 ustawy nr 543/2002 Dz.U. o ochronie przyrody i krajobrazu
(ryc. 2). Całkowita powierzchnia wydzielonego w ten sposób PK Górna Orawa ma 587,38 km2.
Obszar objęty najwyższym stopniem ochrony (tzw. terytorium nieinterwencyjne) to strefa A. Ma
ona powierzchnię 1263 ha (2,2% CHKO Horná Orava) i tworzą ją dawne rezerwaty Babia hora,
Pilsko i Spálený grúnik w Beskidzie Orawskim. Strefa B stanowi pasmo ochronne dla strefy A, obejmuje wschodnią część Jeziora Orawskiego oraz dawne obszary chronione o małej powierzchni –
w większości torfowiska. Jej powierzchnia wynosi 3356 ha (5,7% CHKO Horná Orava). Na tych terenach jest dozwolone prowadzenie prac gospodarczych (np. koszenie łąk torfowych). Większość
kompleksów leśnych na terenie Magury Orawskiej, Beskidu Orawskiego, w Kotlinie Orawskiej, jak
również pasmo ochronne dla strefy B to tzw. strefa C. Ma ona powierzchnię 14793 ha (25,2%
CHKO Horná Orava). W strefie C obowiązują takie same ograniczenia działalności człowieka jak ma
to miejsce w parkach narodowych. Pozostałe tereny CHKO Horná Orava, będące głównie obszarami wylesionymi, tworzą strefę D. Ma ona powierzchnię 39326 ha (66,9% CHKO Horná Orava).
W strefie D obowiązują takie same ograniczenia działalności człowieka, jak w przypadku obszaru
bez podziału na strefy. CHKO Horná Orava stanowi tym samym pierwszy wielkopowierzchniowy
obszar chroniony na Słowacji z podziałem na strefy. W 2005 roku Minister Ochrony Środowiska RS
zatwierdził Rozporządzenie nr 173/2005, na mocy którego utworzony został Obszar specjalnej
ochrony ptaków Górna Orawa. Był to pierwszy powołany na Słowacji obszar specjalnej ochrony
ptaków. OSO Górna Orawa ma powierzchnię 58738 ha, a jego granice pokrywają się z granicami
CHKO Horná Orava. Ten obszar ochrony został powołany w celu ochrony 26 gatunków ptaków
z listy Natura 2000 oraz ich siedlisk. Obecnie tworzona jest również sieć obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty wynikających z Dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej. Dzisiaj na terenie
CHKO Horná Orava znajdują się 22 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty o całkowitej po-

wierzchni 4323 ha. Po 2000 roku także działania Zarządu CHKO Horná Orava uległy zróżnicowaniu. Ta jednostka organizacyjna Państwowej Ochrony Przyrody Republiki Słowackiej zrealizowała
kilka projektów finansowanych z Funduszy Europejskich, których celem była budowa centrum informacyjnego przy Jeziorze Orawskim (Ústie nad Priehradou) w 2008 roku, budowa ścieżek edukacyjnych w osadzie Oravice w masywie Babiej Góry, czy też edukacja ekologiczna. Zarząd intensyw-

Ryc. 2. Obecny CHKO Horna Orava z poszczególnymi strefami. Materiały CHKO Horná Orava

Ryc. 3. Obszar administracyjny CHKO Horna Orava wraz z obszarami chronionymi – stan na rok 2019.
Materiały CHKO Horná Orava
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nie współpracuje z Dyrekcją Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi. Wysoki profesjonalizm
pracowników w dziedzinie ornitologii pozwolił Zarządowi CHKO Horná Orava na koordynację
wdrażania na Słowacji ogólnokrajowych projektów w ramach Państwowej Ochrony Przyrody Republiki Słowackiej, mających na celu podejmowanie działań wynikających z Dyrektywy ptasiej w ramach Natura 2000 za pośrednictwem projektu: Opracowanie podstaw dla zapewnienia korzystnego
stanu dla wybranych gatunków ptaków oraz ich siedlisk w CHKO Horná Orava – etap 1. i 2., a obecnie
projektu: Monitoring gatunków i siedlisk mających znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z Dyrektywą siedliskową oraz Dyrektywą ptasią. Zarząd CHKO Horná Orava przygotował Program nadzoru nad Obszarem specjalnej ochrony ptaków Górna Orawa na lata 2017 – 2045, który był pierwszym tego typu
programem zatwierdzonym przez rząd Republiki Słowackiej.
Teren podlegający administracji Horná Orava obejmuje, oprócz samego parku krajobrazowego,
większość terytorium powiatów Dolný Kubín, Námestovo i Tvrdošín, co łącznie wynosi 1386,3 km2.
Do tego terytorium należą 2 siedliska wpisane na listę konwencji ramsarskiej, 2 obszary specjalnej
ochrony ptaków, 22 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty oraz 6 obszarów chronionych o małej
powierzchni (ryc. 3).
W 2019 roku udało się zwiększyć liczbę strażników do 5, a ponadto we współpracy z tzw.
policją środowiskową, zwiększono kontrolę stosowania przepisów prawnych w zakresie ochrony
przyrody, co miało swoje odzwierciedlenie w znacznym ograniczeniu działań niepożądanych w okolicy Jeziora Orawskiego. W sumie w administracji CHKO Horná Orava zatrudnionych jest 12 pracowników.
Obecnie w przygotowaniu jest projekt Programu nadzoru nad Obszarem specjalnej ochrony
ptaków Górna Orawa, który zapewniałby poprawę stanu wybranych gatunków ptaków Natura
2000 na tym obszarze. Jednocześnie rozpoczęła się realizacja projektu, którego celem jest opracowanie programu nadzoru nad Parkiem Krajobrazowym Górna Orawa. W perspektywie jest budowa
nowej siedziby Zarządu CHKO Horná Orava, w której znajdowałoby się kompleksowe zaplecze dla
wszelkich działań, w tym centrum informacyjne oraz ekspozycja przyrodnicza Górnej Orawy.
Dalsze działania Zarządu CHKO Horná Orava są uzależnione jednak od zmiany przepisów
prawnych w zakresie ochrony przyrody, w szczególności od przeniesienia własności gruntów, które
znajdują się na obszarach objętych ochroną najwyższego stopnia na Państwową Ochronę Środowiska RS, a także od wystarczających środków finansowych na zapewnienie niezbędnej opieki nad
zagrożonymi gatunkami i siedliskami.
Wykaz obszarów chronionych podlegających administracji CHKO Horná Orava.
Nazwa obszaru

Kategoria

Rok
powołania

Powierzchnia
(ha)

Górna Orawa

park krajobrazowy

1979, 2003

58 738,0

Bielska skala

państwowy rezerwat
przyrody

1974, 1988

15,4

Oravské hradné
bralo

państwowy pomnik
przyrody

1974, 2001

3,6

Pucovské zlepence

pomnik przyrody

1990

4,8

Bratkovčík

obszar chroniony

1999

20,4

Ostrá i Tupá skala

obszar chroniony

1972

22,3

Rzeka Orawa

obszar chroniony

1997

441,7

Mokradła Kotliny
Orawskiej

siedlisko wpisane na listę
konwencji ramsarskiej

1998

9264,0

Rzeka Orawa i jej
dopływy

siedlisko wpisane na listę
konwencji ramsarskiej

1998

917,0

Uwagi
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Nazwa obszaru

Kategoria

Rok
powołania

Powierzchnia
(ha)

Górna Orawa

obszar specjalnej ochrony
ptaków

2005

58 738,0

Chočské vrchy

obszar specjalnej ochrony
ptaków

2011

16 817,5

Babia Góra

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

504,3

Hruštínska hoľa

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

148,6

Rzeka Jelešňa

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004, 2017

158,9

Koleňová

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

77,6

Lesnianska hoľa

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2017

122,8

Lomnianska hoľa

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2017

109,8

Macangov Besykyd

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

16,1

Zbiornik Wodny
Orawa

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004, 2017

646,9

Osadská

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2017

112,7

Pilsko

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

701,1

Źródła potoku
Hruštínky

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

217,2

Torfowiska Białej
Orawy

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

39,2

Mokradła Kotliny
Orawskiej

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

839,6

Torfowiska Beskidu
Orawskiego

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

130,9

Rzeka Orawa

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

420,7

Slanávoda

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

221,6

Ujście Białej Orawy

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

45,9

Vahanov

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2017

119,8

Vasiľovskáhoľa

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

49,6

Zimník

obszar mający znaczenie
dla Wspólnoty

2004

37,7

Uwagi

pokrywa się z obszarem
kompetencji Administracji
Tatrzańskiego Parku
Narodowego

są to 2 oddzielnie
zarejestrowane terytoria
połączone ze sobą

są to 2 oddzielnie
zarejestrowane terytoria
połączone ze sobą
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Štyridsať rokov
Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava

U vzniku rôznych organizácií obvykle uvádza konkrétny dátum alebo aspoň rok, kedy administratívne daná organizácia vznikla. Tento dátum je však len vyvrcholením často mnohoročných prípravných prác, ktoré k vzniku inštitúcie videli.
Podobne to bolo aj v prípade vzniku Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. V roku 2019 si
síce oficiálne pripomíname 40 rokov jej vzniku, ale prvé kroku k jej vyhláseniu začali vyše desaťročie
skôr.
Prvý zámer chránenej krajinnej oblasti na hornej Orave bol vypracovaný vtedajším Slovenským
ústavom pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody už v roku 1966. Návrh novej chránenej krajinnej oblasti pod názvom Oravská priehrada sa vypracovával v rokoch 1966 – 1968. Ako už názov
hovorí územne bol zameraný na Oravskú priehradu a jej okolie v Oravskej kotline. Cieľom ochrany
mali byť predovšetkým cenné mokraďové spoločenstvá včítane rašelinísk. Tento návrh však nebol
z viacerých príčin schválený.
V poradí druhý zámer pod názvom Chránená krajinná oblasť Horná Orava Vladimíra Iljiča Lenina
sa vypracoval v rokoch 1969 – 1970. Už v názve nesie silný politický normalizačný akcent ovplyvnený udalosťami augusta 1968 a okupácie vtedajšieho Československa vojskami Varšavskej zmluvy.
Meno V. I. Lenina v názve je odvodené od údajného výstupu tohto vodcu svetového proletariátu na
Babiu horu.Územie navrhovanej chránenej krajinnej oblasti obsahovalo 3 časti: masív Babej hory,
masív Piľska a oblasť Oravskej priehrady. Aj tento zámer skončil neúspešne jednak pre nerealizovateľné pripomienky zainteresovaných subjektov, jednak pre nie prílišný záujem o vyhlásenie zo strany
vtedajšieho gestora ochrany prírody na Slovensku – Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Návrh posledného a úspešného zámeru sa Slovenským ústavom pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody vypracovával v rokoch 1974 – 1977.Zámer Chránenej krajinnej oblasti Horná
Orava bol robený na úplne nových zásadách. Na rozdiel od dovtedy vyhlásených chránených krajinných oblastí s čo sa týka podmienok ochrany prírody homogénnym územím a ochranným pásmom,
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malo toto nové veľkoplošné chránené územie diferencované ochranné podmienky a absentovalo
ochranné pásmo. Išlo tak o prvé chránené územie na Slovensku, ktoré malo zonáciu. Do chránenej
krajinnej oblasti boli začlenené aj intravilány obcí. Územie bolo rozčlenené podľa prírodného charakteru na 4 podoblasti a tie na krajinné celky:
• Podoblasť I pozostávala zo štyroch krajinných celkov – Paráč, Pilsko – Babia hora, Gluchová,
Stará hora. Podoblasť zahrňovala väčšinu lesov územia.
• Podoblasť IIbola zameraná na zachovanie tradičnej mozaikovitej leso – poľnohospodárskej krajiny. Skladala sa z podcelkov Oravská Lesná, Babinská, Lomná, Beňadovo – Sihelniansky hrádok,
Slaná voda, Medvedia hora, Hladovské bory, pramene Jelešne.
• Podoblasť III bola orientovaná na ochranu zachovalých častí východného ramena Oravskej
priehrady včítane jej brehových porastov. Tvoril ju jediný celok – Oravská vodná nádrž.
• Podoblasť IV obsahovala prevažne poľnohospodársku krajinu a bola rozdelená na nasledovné
krajinné celky: Novoť – Zákamenné, Lokca – Páleničky, Mútne – Oravské Veselé, Oravská Polhora – Námestovo, Ústie nad Priehradou, Hladovka.
Návrh tejto chránenej krajinnej oblasti sa stretol s pozitívnou reakciou vtedajšieho Okresného
národného výboru v Dolnom Kubíne. Chránená krajinná oblasť Horná Orava bola pôvodne vyhlásená vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 14/1979 Zb. Pre právne nedostatky (absencia prílohy
vymedzujúcej územie a jednotlivé podoblasti) bolo nevyhnuté toto chránené územie vyhlásiť znova.
To sa udialo vyhláškou Ministerstva kultúry SSR č. 110/1979 Zb., ktorou sa vyhlasuje Chránená
krajinná oblasť Horná Orava. Jej výmera bola 703,32 km2, čo ju zaraďovalo knajväčším chráneným
územiam Slovenska. Jej územie je znázornené na obrázku č. 1. Zonácia Chránenej krajinnej oblasti
Horná Orava bola zrušená zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 287/1994 Z. z.
Chránená krajinná oblasť Horná Orava mala už v roku 1977, čiže eštepred svojim vyhlásením
správu, ktorá sídlila v budove na ulici Červenej armády č. 343 v Námestove. Jej prvým zamestnancom a súčasne jej prvým riaditeľom sa stal RNDr. Ján Bencúr. Ešte v tom istom roku pribudol lesník
ing. Jozef Kondela. Na jeseň 1979 sa sídlo Správy CHKO Horná Orava presťahovalo do súčasnej
budovy, bývalého rodinného domu, na Bernolákovej ulici č. 408 v Námestove (fot. 1) a v tom istom
roku pribudol ďalší zamestnanec, poľnohospodár, ing. Viliam Knoško.Ďalšie dve osoby mali funkciu
poľnohospodára a lesníka. Neskôr pribudol strážca, administratívny pracovník a anorganik.Naopak prvý riaditeľ pracoviskovroku 1984 opustil a ďalším riaditeľom až do roku 1990 bol ing. Viliam
Knoško. Správa CHKO Horná Orava bola organizačnou súčasťou Slovenského ústavu pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody aod roku 1981 Ústredia štátnej ochrany prírody. Jej činnosť bola zameraná predovšetkým na vydávanie stanovísk k jednotlivým antropickým aktivitám, na starostlivosť
o chránené územia (fot. 2, 3, 4) a na projektovanie nových maloplošných chránených území v jej pôsobnosti. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia totiž v regióne prebiehala socializácia poľnohospodárstva a vznik jednotných roľníckych družstiev. Následne dochádzalo na stovkách hektárov
k rozsiahlym melioráciám (predovšetkým odvodňovaniam) arekultiváciám (najmä sceľovanie pozemkov spojené s odstraňovaním nelesnej zelene). Intenzifikácia poľnohospodárstva drasticky zasiahla
najmä do výmery rôznych močiarov arašelinísk. Tieto unikátne spoločenstvá regiónu dovtedajšej
poľnohospodárskej krajiny sa podarilo zachovať len na malých plochách. Napriek tomu Chránená
krajinná oblasť Horná Orava aj v súčasnosti patrí v rámci Slovenska k územiam s najvyšším podielom
rašelinísk a iných druhov mokradí. Maloplošných chránených území bolo pri vzniku CHKO Horná
Orava v roku 1979 dovedna 9, ktoré predstavovali 2,2% z jej celkového územia (1550 ha). Postupne
ich počet a výmera narastala a tesne pred poslednou právnou úpravou CHKO vroku 2002 sa ich
počet zvýšil na 16, čo predstavovalo 4,7% z jej výmery (32785ha). Správa CHKO Horná Orava sa intenzívne venovala aj označovaniu hraníc chránených území. Významnou činnosťou bola aj starostlivosť o územia spočívajúc v manažmentových aktivitách, ako bolo kosenie slatinných rašelinísk a ich
oplocovanie. V roku 1981 bol vypracovaný Územný priemet ochrany prírody pre Chránenú krajinný
oblasť Horná Orava. Tento materiál má koncepčnú povahu a predstavuje pre vtedajšie podmienky
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aj akési zásady starostlivosti o toto chránené územia. Postupne zvyšovanie počtu zamestnancov
i materiálno – technickej základne so skvalitňuje práce Správy CHKO. Realizujú sa inventarizačné
výskumy flóry afauny, zlepšuje sa manažment chránených území, zvyšuje kontrolná činnosť, obstarávajú sa propagačné materiály. Správa CHKO Horná Orava sa vďaka odbornej kvalite svojich
zamestnancov samostatne pripravuje návrhy na vyhlásenie chránených území. V roku 1998 bol
takto schválené územie medzinárodného charakteru, tzv. Ramsarská lokalita „Mokrade Oravskej
kotliny“. Toto územie o rozlohe 9264 ha zabezpečuje ochranu sústavy mokradí Oravskej kotliny
s vysokou koncentráciu rôznych druhov močiarov, rašelinísk i prirodzených vodných tokov včítane
umelej vodnej nádrže Oravskej priehrady. V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie
správa CHKO pripravuje aj návrhy chránených území sústavy Natura 2000. Vyhláškou Ministerstva
životného prostredia SR č. 420/2003 Z.z. došlo od 1.11.2003 k zásadnej zmene Chránenej krajinnej
oblasti Horná Orava. Jednak sa zmenili hranice, kedy sa z územia CHKO vypustili intravilány väčšiny
obcí a priľahlá poľnohospodárska krajiny, ako aj pramenná oblasť riečky Jelešňa a východné výbežky
Oravskej Magury nad Oravskou priehradou. Súčasne sa do územia CHKO začlenila pramenná oblasť
riečky Hruštínky v masíve Kubínskej hole v Oravskej Magure. Jednak sa zrušili všetky maloplošné
chránené územia a celá CHKO bola zónovaná vzmysle § 30 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody akrajiny (obr. 2). Celková rozloha takto vymedzenej CHKO Horná Orava má 587,38 km2.
Oblasť s najprísnejšou ochranou (tzv. bezzásahové územie) tvorí jej Azónu. Má výmeru 1263 ha
(2,2% CHKO) a predstavujú ho bývalé rezervácie Babia hora, Pilsko a Spálený grúnik vOravských
Beskydách.B zóna tvorí ochranné pásmo A zóny, východnú časť Oravskej priehrady a bývalé maloplošné chránené územia – zväčša rašeliniská. Má výmeru 3356 ha (5,7% CHKO). Na týchto plochách je možné vykonávať manažmentové práce (napr. kosenie rašelinných lúk). Väčšina lesných
komplexov vOravskej Magure, Oravských Beskydách, v Oravskej kotline, ako aj ochranné pásma
B zóny predstavuje tzv. C zónu. Táto má výmeru 14793 ha (25,2% CHKO). Zóna C má rovnaké
obmedzenia antropických aktivít, ako je to vnárodných parkoch. Zbytok územia CHKO, predstavujúci prevažne odlesnenú krajinu, tvorí zóna D. Táto má výmeru 39326 ha (66,9% CHKO). VD zóne
platia rovnaké obmedzenia antropických aktivít, ako je to vprípade chránených krajinnýchoblastí
bez zonácie.Chránená krajinná oblasť Horná Orava tak predstavuje prvé veľkoplošné chránené územie na Slovensku so zonáciou. V roku 2005 bola Ministerstvom životného prostredia SR schválená
vyhláška č. 173/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Horná Orava. Išlo
tak o prvé vyhlásené chránené vtáčie územie na Slovensku. CHVÚ Horná Orava má výmeru 58738
ha a jeho hranice sú zhodné s hranicami CHKO Horná Orava. Toto chránené územie je vyhlásené
na zabezpečenie ochrany 26 vtáčích druhov Natura 2000 a ich biotopov.Súčasne sa buduje aj sieť
území európskeho významu, ktoré vyplývajú zo Smernice Európskej únie o biotopoch. V súčasnosti sa na území CHKO Horná Orava nachádza 22 území európskeho významu e celkovej výmere
4323 ha. Aj po roku 2000 sa aktivity Správy CHKO Horná Orava stupňujú. Tento organizačný útvar
Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky realizuje niekoľko projektov z Eurofondov zameraných
na vybudovanie informačného centra pri Oravskej priehrade v Ústí nad Priehradou v roku 2008, budovanie náučných chodníkov v Oraviciach av masíve Babej hory, či ekovýchovu. Správa intenzívne
spolupracuje s Riaditeľstvom Babiohorského národného parku v poľskej Zawoji. Vysoká odbornosť
zamestnancov v oblasti ornitológie umožnila Správe CHKO Horná Orava koordinovať realizáciou
celoslovenských projektov v rámci Štátnej ochrany prírody SR zameraných na zabezpečovanie aktivít v Smernici o vtákoch v rámci Natura 2000 prostredníctvom projektov Spracovanie podkladov
pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 1. a 2.
etapa a v súčasnosti projekt Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch.Správa CHKO Horná Orava pripravila Program starostlivosti
o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2045, ktorý ako prvý na Slovensku v roku
2017 schválila vláda Slovenskej republiky.
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Územná pôsobnosť Správy CHKO Horná Orava zahŕňa okrem samotnej chránenej krajinnej
oblasti aj väčšinu územia okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, čo je spolu 1386,3 km2. Do
tohto územia zasahujú 2 ramsarské lokality, 2 chránené vtáčie územia, 22 území európskeho významu a6 maloplošných chránených území (obr. 3).
V roku 2019 sa podarilo navýšiť počet strážcov na 5 a aj v spolupráci s tzv. Enviropolíciou sa
zlepšila kontrola dodržiavania právnych predpisov voblasti ochrany prírody, čo sa odrazilo na výraznom znížení týchto nežiadúcich vplyvov vokolí Oravskej priehrady. Celkove má Správa CHKO
Horná Orava 12 zamestnancov.
V súčasnosti sa pripravuje projekt na realizáciu Programu starostlivosti oChránené vtáčie územie Horná Orava, ktorý by zabezpečil zlepšenie stavu výberových vtáčích druhov Natura 2000
v tomto území. Súčasne sa začal realizovať projekt na vypracovanie programu starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť Horná Orava. Vo výhľadovom pláne je vybudovanie nového sídla Správy CHKO
Horná Orava, kde by bolo komplexné zázemie pre všetku činnosť včítane infocentra a expozície
prírody Hornej Oravy.
Ďalšia činnosť Správy CHKO Horná Orava závisí jednak od zmeny právnych predpisov v oblasti
ochrany prírody, predovšetkým od prevodu pozemkov v najprísnejšie chránených územiach na Štátnu ochranu prírody SR a jednak od dostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie potrebnej
starostlivosti o ohrozené druhy a biotopy.
Prehľad chránených území v územnej pôsobnosti Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava
Výmera (ha)

Názov územia

Kategória

Rok
vyhlásenia

Výmera (ha)

Lesnianska hoľa

územie európskeho
významu

2017

122,8

Lomnianska hoľa

územie európskeho
významu

2017

109,8

Macangov Besykyd

územie európskeho
významu

2004

16,1

Oravská vodná
nádrž

územie európskeho
významu

2004, 2017

646,9

Osadská

územie európskeho
významu

2017

112,7

Pilsko

územie európskeho
významu

2004

701,1

Pramene Hruštínky

územie európskeho
významu

2004

217,2

Rašeliniská Bielej
Oravy

územie európskeho
významu

2004

39,2

Rašeliniská
Oravskej kotliny

územie európskeho
významu

2004

839,6

Rašeliniská
Oravských Beskýd

územie európskeho
významu

2004

130,9

Rieka Orava

územie európskeho
významu

2004

420,7

Názov územia

Kategória

Rok
vyhlásenia

Horná Orava

chránená krajinná oblasť

1979, 2003

58 738,0

Bielska skala

národná prírodná rezervácia

1974, 1988

15,4

Oravské hradné
bralo

národná prírodná pamiatka

1974, 2001

3,6

Slaná voda

územie európskeho
významu

2004

221,6

Pucovské zlepence

prírodná pamiatka

1990

4,8

Ústie Bielej Oravy

2004

45,9

Bratkovčík

chránený areál

1999

20,4

územie európskeho
významu

Ostrá a Tupá skala

chránený areál

1972

22,3

Vahanov

územie európskeho
významu

2017

119,8

Rieka Orava

chránený areál

1997

441,7

Vasiľovská hoľa

2004

49,6

Mokrade Oravskej
kotliny

ramsarská lokalita

1998

9264,0

územie európskeho
významu

Zimník

2004

37,7

Rieka Orava a jej
prítoky

ramsarská lokalita

1998

917,0

územie európskeho
významu

Horná Orava

chránené vtáčie územie

2005

58738,0

Chočské vrchy

chránené vtáčie územie

2011

16 817,5

Babia hora

územie európskeho
významu

2004

504,3

Hruštínska hoľa

územie európskeho
významu

2004

148,6

Jelešňa

územie európskeho
významu

2004, 2017

158,9

Koleňová

územie európskeho
významu

2004

77,6

Poznámka
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prekrýva sa
s kompetenčným územím
Správy Tatranského
národného parku

ide o 2 samostatne
evidované územia
nadväzujúce na seba

Poznámka

ide o 2 samostatne
evidované územia
nadväzujúce na seba

Obr. č. 1: Pôvodná Chránená krajinná oblasť Horná Orava do roku 2002
Obr. č. 2: Sídlo Správy CHKO Horná Orava vNámestove
Obr. č. 3: Odstraňovanie náletu na Klinskom rašelinisku
Obr. č. 4: Likvidácia odvodňovacích kanálov na Tisovnici
Obr. č. 5: Súčasná Chránená krajinná oblasť Horná Orava s jednotlivými zónami
Obr. č. 6: Kompetenčné územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava s chránenými územiami – stav v roku 2019
Majiteľom fotiek je Správa CHKO Horná Orava
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Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi

M AT E R I AŁY
BA B IO GÓ R SKI EG O
PAR KU NA RO D OW EG O

O planie ochrony
dla Babiogórskiego Parku Narodowego
O pláne ochrany pre Babohorský národný park
About the Babia Góra National Park protection plan

MATER I Á LY N ÁRO D N É H O
PAR K U BA BI A H O RA
MATER I A L S O F T H E BA BI A GÓ RA
NATIONA L PARK
STRESZCZENIE: Plan ochrony powinien być podstawowym aktem planistycznym każdego parku na okres
20 lat. W 2019 roku został on ustanowiony dla Babiogórskiego Parku Narodowego. W pierwszym okresie
istnienia Parku działania prowadzone na rzecz ochrony przyrody były oparte na planach urządzeniowych
opracowywanych na okres 10 lat (1960-1971; 1971-1981 i 1986-1995). W późniejszych okresach zadania były
prowadzone w oparciu o wydawane cyklicznie na rok lub trzy lata Zarządzenia Ministra Środowiska. Ustanowiony
w 2019 roku plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego zawiera skrótowy opis poszczególnych
składników przyrody tak nieożywionej jak i ożywionej, podłoża geologicznego, rzeźby terenu, ekosystemów,
występujących gatunków, roślin, zwierząt, grzybów i porostów oraz poszczególnych zbiorowisk roślinnych.
W dokumencie tym zostały określone możliwe do przewidzenia zagrożenia dla ich występowania na tym
terenie, jak i wachlarz działań mających na celu ograniczenie lub eliminację tych zagrożeń. Plan ochrony zawiera
zestaw planowanych do realizacji zadań z zakresu wszystkich rodzajów ochrony (ścisłej, czynnej i krajobrazowej)
oraz przedmiotów ochrony na obszarach Natura 2000 Babia Góra i Ostoja Babiogórska. Zawiera także wytyczne
odnoszące się do udostępniania parku dla turystyki, edukacji i nauki.
ZHRNUTIE: Plán ochrany je základným plánovacím aktom každého parku a zvyčajne je vypracovávaný
na obdobie 20 rokov. Počas 65 rokov existencie Babohorského národného parku nebol takýto dokument
vypracovaný. Doteraz prijímané opatrenia na ochranu prírody boli založené na dokumentoch vypracovaných
na obdobie 10 rokov (1960–1971; 1971–1981 a 1986–1995). V neskorších obdobiach sa úlohy vykonávali
na základe Nariadení, pravidelne vydávanýchna rok alebo tri roky. V roku 2019 bol ustanovený prvý 20-ročný
plán ochrany, ktorý bude platný do roku 2039. Plán ochrany Babohorského národného parku obsahuje stručný
popis jednotlivých zložiek živej a neživej prírody vo forme jednotlivých objektov, vyskytujúcich sa cenných
druhov, rastlín, živočíchov, húb a lišajníkov, ako aj jednotlivých rastlinných spoločenstiev. Tento dokument
stanovuje možné a predvídateľné riziká pre ich výskyt v tejto oblasti, ako aj celý rad opatrení na zníženie alebo
odstránenie týchto rizík. Plán ochrany obsahuje súbor úloh plánovaných na implementáciu v rámci všetkých
druhov ochrany: prísna, aktívna a krajinná. Obsahuje tiež pokyny týkajúce sa sprístupňovania parku pre cestovný
ruch, vzdelávanie a vedu. Príroda Babej hory je chránená nielen najvyššou formou ochrany v Poľsku, ale aj
prostredníctvom európskej siete oblastí Natura 2000. Táto forma ochrany funguje aj na základe plánu ochrany,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Plánu ochrany národného parku.
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ABSTRACT: The protection plan is an essential planning act for every park, and is prepared for a perspective
of 20 years. Throughout its 65 years of history, the Babia Góra National Parkhad never had such a document
prepared. In the past, actions taken in this area for the purposes of nature protection were based on plans
prepared for 10-year intervals (1960-1971, 1971-1981 and 1986-1995). Later, actions were conducted based
on ordinances issued cyclically every one or three years. However, in 2019 the first 20-year protection plan
was established, which will remain in force until 2039.The Babia Góra National Park protection plan contains
a brief summary of both individual animate and inanimate elements of nature. These include individual sites,
valuable species of plants, animals, fungi and lichens, and individual plant communities. The document specifies
predictable hazards for each of the elements in the area, as well as a range of actions intended to limit or
eliminate these hazards. The protection plan includes a range of intended actions of all protection types, such
as species, active and landscape protection. It also includes guidelines for making the park available for tourism,
education and science. The natural environment in Babia Góra is not only covered by the highest level of
protection in Poland, but is also part of the European network of Natura 2000 areas. This form of protection
functions on the basis of a protection plan that constitutes an integral part of the National Park Protection Plan.
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Babiogórski Park Narodowy (BgPN) został utworzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
30 października 1954 roku1. Ochroną objęto najcenniejsze, najlepiej zachowane, często niedostępne tereny Babiej Góry – najwyższego masywu Beskidów Zachodnich.
Ten kilkustronicowy akt prawny zawiera dokładny opis granic Parku, wyznaczony obszar ochrony
ścisłej i częściowej oraz przedstawione cele i zasady prowadzenia tych metod ochrony wraz z podaniem ich lokalizacji. W rozporządzeniu opisano również zasady zagospodarowania obszarami łąkowymi, wyszczególniono listę zakazów, określono uprawnienia Dyrektora Parku, zasady powołania Rady
Naukowej Parku jako organu doradczego oraz zawarto informacje dotyczące organizacji administracji
Parku. Był to pierwszy, bardzo zwięzły akt prawny określający podstawy działalności Parku.
Utworzenie parku narodowego na Babiej Górze było impulsem do zintensyfikowania badań
naukowych począwszy od badań geologicznych, klimatycznych, hydrologicznych, faunistycznych,
fitosocjologicznych aż po kulturowe. Istotnym elementem badań była szczegółowa inwentaryzacja
drzewostanów. Miała ona na celu opisanie i ocenę stanu ekosystemów leśnych i nieleśnych w granicach parku, co stanowiło punkt wyjściowy do prowadzenia w nich odpowiednich działań. Wyniki
prac naukowych oraz wspomnianej inwentaryzacji zostały zawarte w pierwszym wieloletnim planie
działalności Babiogórskiego Parku Narodowego pod nazwą Plan Urządzenia Gospodarstwa Rezerwatowego Babiogórskiego Parku Narodowego na okres 1 X 1961 – 30 IX 19712. Opracowany został przez zespół pod kierunkiem profesora Bolesława Zabielskiego z Katedry Urządzania Wyższej
Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Plan składał się z 5 tomów i kilku map tematycznych:
1

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 1955 roku, Nr 4, Poz. 25).

2

Babiogórski Park Narodowy, Plan Urządzenia Gospodarstwa Rezerwatowego na okres 1 X 1961 – 30 IX 1971,
opracowany przez zespół pod kierunkiem B. Zabielskiego, maszynopis, Zawoja, 1961.

Babia Góra i jej południowe podnóża w zimowej szacie. Fot. J. Fujak

1.

Opis ogólny – walory przyrodnicze, ocena dotychczasowej działalności, podstawy działalności
przyszłej, szczegółowy plan cięć i szczegółowy plan zagospodarowania (hodowli) lasu,
2. Opisy taksacyjne lasów,
3. Klupowanie powierzchni próbnych i drzewostanów (rejestr pomiarów drzew),
4. Karty ewidencyjne drzewostanów,
5. Mapy tematyczne (zestaw map gospodarczych w skali 1:5000 i przeglądowych w skali 1:10 000).
Wyniki badań naukowych oraz inwentaryzacji ekosystemów leśnych i nieleśnych zostały
przedstawione w 1963 roku w publikacji popularno-naukowej „Babiogórski Park Narodowy” pod
redakcją Władysława Szafera3.
Kolejne dwa plany wieloletnie działalności Parku opracowano, kierując się doświadczeniami
zdobytymi przy tworzeniu i realizacji planu na lata 1961–1971. Zgodnie z obowiązującymi wówczas
zasadami były to także plany dziesięcioletnie:
1. Plan Urządzenia Gospodarstwa Rezerwatowego na okres 1 X 1971 – 30 IX 1981, opracowany
przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Kraków.
2. Plan Urządzenia Gospodarstwa Rezerwatowego na okres 1 I 1986 – 31 XII 1995 opracowany
przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Kraków.
Zawartość każdego z nich była analogiczna do pierwszego, zawierały zaktualizowane opisy
drzewostanów zgodne ze stanem bieżącym, a wzbogacone zostały o analizy działań ochronnych
Parku w poprzedzających go stosowanych okresach planistycznych.
W 1995 roku minął okres obowiązywania ostatniego planu wieloletniego opracowanego dla
Babiogórskiego Parku Narodowego.
Kilka lat wcześniej, ustawą z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody4 (ustawa ta
była wielokrotnie zmieniana, co zdecydowanie utrudniało opracowanie dokumentu planu ochrony)
radykalnie zmieniono zasady w planowaniu działalności w tych jednostkach. Uchwalono wówczas,
że podstawą działalności każdego z parków narodowych będą ustanawiane przez ministra do spraw
środowiska plany ochrony na okres 20 lat lub zadania ochronne na okres jednego lub kilku lat.
3

Szafer W. (red.), Babiogórski Park Narodowy, PAN Wydawnictwa Popularnonaukowe, PWN, Kraków, 1963, ss. 263.

4

Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z dnia 12 grudnia 1991 r.).
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Bogata rzeźba terenu północnych stoków masywu. Fot. J. Fujak

Według zapisów ustawy z 1991 roku sporządzenie projektu planu ochrony należy do obowiązków Dyrektora Parku, a w kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska leży jego ustanowienie, w wyniku czego przedstawiony do akceptacji projekt staje się planem.
Swoimi zapisami nowowprowadzona ustawa znacznie poszerzyła zakres planu ochrony w porównaniu do opracowanych wcześniej planów wieloletnich. W BgPN w trzech pierwszych planach
wieloletnich dominowały zagadnienia związane z ochroną ekosystemów leśnych. Od 1991 roku
w projektach planu ochrony istotne miejsce zaczęły zajmować także zagadnienia związane z ochroną przyrody nieożywionej, ochroną lądowych ekosystemów nieleśnych, ekosystemów wodnych,
wybranych gatunków fauny i flory, a także wartości krajobrazowych i kulturowych oraz zagadnienia
dotyczące zagospodarowania przestrzennego.
Decyzję o przygotowaniu pierwszego projektu planu ochrony podjął Dyrektor BgPN mgr inż.
Jacek Wizimirski w dniu 31 stycznia 1995 roku. Z uwagi na kończący się okres obowiązywania
ostatniego Planu Urządzeniowego sporządzenie pierwszego projektu planu ochrony dla parku zostało uznane wówczas za zadanie priorytetowe w działalności Parku.
Zgodnie opublikowaną przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
w ślad za Ustawą Instrukcją sporządzania planów ochrony parków narodowych5 powołano Komisję
Konsultacyjną ds. Planu Ochrony BgPN. W skład Komisji weszli przedstawiciele lokalnych samorządów, Rady Naukowej Parku i innych zainteresowanych jednostek (np. Lasów Państwowych), a jej
zadanie polegało na przedyskutowaniu, zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przygotowanych przez
Dyrektora Parku i wykonawców projektu planu rozwiązań.
Na podstawie wspomnianej Instrukcji określono zakres prac inwentaryzacyjnych oraz analitycznych obejmujący całokształt uwarunkowań przyrodniczych i społecznych. Uzyskano też z Naro-

5

Instrukcja ogólna sporządzenia planów ochrony parków narodowych, Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, zatwierdzona Decyzją Nr 107 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14.10.1996 r. Warszawa, 1994.
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dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w efekcie złożonego
projektu środki finansowe na opracowanie planu ochrony.
Po kilkumiesięcznych rozmowach, negocjacjach i uzgodnieniach został zebrany zespół specjalistów – badaczy – autorów planu ochrony. W pracach wzięli udział naukowcy z ośrodków prowadzących od wielu lat prace w masywie Babiej Góry. Byli to między innymi pracownicy naukowi Akademii
Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy), Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dokonano przeglądu dorobku naukowego oraz przeprowadzono inwentaryzację składników przyrody
z zakresu geologii, geomorfologii, hydrologii, klimatu, gleb, flory, fitosocjologii, drzewostanów, kręgowców, bezkręgowców, ekosystemów wodnych, lądowych ekosystemów nieleśnych, krajobrazu,
walorów kulturowych, turystyki, udostępnienia Parku i zagospodarowania przestrzennego. Prace
terenowe oraz analityczne wykonywano w latach 1996 – 1999.
Już w 1996 roku przewidywano, że BgPN będzie powiększony, stąd też większość badań prowadzona była na ówczesnej powierzchni Parku, a także na terenach leżących w bezpośrednim jego
sąsiedztwie, potencjalnie uznanych jako przyszły jego obszar. Powiększenie Parku nastąpiło w 1997
roku i niezwłocznie po tym rozszerzono inwentaryzację ekosystemów leśnych i nieleśnych na nowo
przyłączony obszar.
Wśród wielu nowych, istotnych zagadnień związanych z opracowaniem planu ochrony dwa
elementy zasługują na szczególne podkreślenie. Pierwszy to wyznaczona i ustabilizowana w terenie
sieć stałych powierzchni próbnych (tzw. punktów ATPOL). Powierzchnie te umożliwiają precyzyjny
monitoring wybranych elementów przyrody. W ramach prac terenowych na powierzchniach tych
wykonano zdjęcia fitosocjologiczne, dokonano posztucznych (czyli dla każdego okazu drzewa na
powierzchni) pomiarów drzew oraz opisano wybrane cechy wszystkich warstw lasu. Pomiary te były
podstawą do przeprowadzenia statystyczno-matematycznej analizy stanu ekosystemów leśnych.
Kolejnym krokiem było wprowadzenie do funkcjonowania Parku systemu informacji przestrzennej (SIP). Drugim elementem było opracowanie baz danych oraz map numerycznych będących wstępem do budowy systemu informacji przestrzennej BgPN. Tego trudnego zadania podjęło
się Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Oddział w Krakowie, które wykonało
w ramach projektu planu ochrony dla już powiększonej powierzchni BgPN 38 numerycznych map
tematycznych i przeglądowych obejmujących wszystkie przyrodnicze aspekty planu ochrony Parku.
Autorzy map, którzy pierworysy map wykonywali ręcznie na podkładach topograficznych przez
wiele miesięcy wraz z informatykami Przedsiębiorstwa, korygowali sposób oznaczenia poszczególnych elementów przyrodniczych, znaków i symboli, by przygotować ostateczną edycję map tematycznych.
Prace nad projektem planu ochrony były bardzo trudne i złożone. Napięcia związane z końcowym terminem i ostatecznymi uzgodnieniami opracowania planu ochrony zwłaszcza na ostatnim
etapie prac: syntezy, waloryzacji, koncepcji ochrony, a także redagowania zadań szczegółowych
dobrze ilustruje wypowiedź jednego z koordynatorów prac: „Mamy tutaj przed sobą na talerzu tę
żabę. I musimy ją zjeść.”.
Dzięki dużej determinacji pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego oraz zespołu autorskiego udało się w pierwszej połowie 2001 roku ukończyć prace. W efekcie przygotowano Projekt Planu Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego składający się z następujących części:
I. Operaty szczegółowe (14 tomów):
1. Operaty przyrody nieożywionej i gleb (koordynator prac – Adam Łajczak;11 autorów).
2. Operat ekosystemów leśnych i nieleśnych wraz z elementami ochrony gatunków roślin (koordynator prac – Jerzy Szwagrzyk, współautorzy koncepcji ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych – Jan Holeksa i Włodzimierz Musiałowicz, Busola Spółka z o.o. – wykonawca inwentaryzacji ekosystemów leśnych i nieleśnych, 11 autorów, badaczy i specjalistów).
3. Operat ekosystemów wodnych (autor – Bronisław W. Szczęsny).
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Operat ochrony fauny (koordynator prac – Bronisław W. Wołoszyn; 18 autorów, badaczy i specjalistów).
5. Operat zasobów i walorów krajobrazowych i kulturowych oraz elementów zagospodarowania przestrzennego (koordynator prac – Maria Baranowska-Janota; 11 autorów, badaczy i specjalistów).
II. Opis ogólny i synteza planu (koordynator zespołu autorskiego – Bronisław W. Wołoszyn;
autorami poszczególnych tomów byli koordynatorzy operatów szczegółowych oraz współautorzy
koncepcji ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych, specjaliści i pracownicy techniczni (8 tomów)).
Opracowanie składało się z następujących operatów:
1. Charakterystyka stanu.
2. Koncepcja ochrony, ustalenia.
3. Waloryzacja przyrodnicza.
4. Rejestr powierzchniowy.
5. Szczegółowy plan zadań ochronnych i monitoringu.
6. Karty obiektów przyrodniczych.
7. Dokumenty (Protokoły posiedzeń Komisji Planu, ustalenia do planów zagospodarowania przestrzennego, opinie rad gmin i inne).
III. Zestaw map tematycznych (wykonawca – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Oddział w Krakowie, 38 map tematycznych i przeglądowych).
Po ostatecznej redakcji i komisyjnym odbiorze prac ówczesny Dyrektor BgPN mgr inż. Józef
Omylak w 2001 roku przekazał kompletny Projekt planu ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego wraz z opiniami miejscowych rad gmin do Krajowego Zarządu Parków Narodowych – jednostki
nadzorującej w tym okresie działalność parków narodowych i bezpośrednio współpracującej z Ministrem Środowiska.
Długotrwałe i pracochłonne działania podejmowane w celu opracowania projektu planu ochrony niestety nie poskutkowały ustanowieniem pierwszego 20-letniego planu ochrony. Okazało się
bowiem, że na drodze legislacyjnej planu pojawiły się bariery natury administracyjnej. W czasie gdy
wydrukowane tomy projektu planu wraz z mapami wpłynęły do Ministerstwa, trwały już ożywione dyskusje nad zasadnością publikowania w Dzienniku Ustaw tak obszernych dokumentów oraz
nad koniecznością dostosowania terminologii stosowanej w projekcie planu o stosowanej w aktach
prawnych Ministerstwa. W związku z nimi wszelkie prace nad ustanowieniem planu ochrony dla
Babiogórskiego i innych parków narodowych zostały wstrzymane, jak się okazało na kilkanaście lat.
Jednak opracowane w 2001 roku operaty, bazy danych i mapy numeryczne okazały się nie tylko
przydatne, ale wręcz niezbędne do prowadzenia dalszych działań ochronnych Parku. Stały się one
podstawą opracowania rocznych planów zadań ochronnych sporządzanych od 2001 do 2015 roku
i od 2016 roku na dwa trzyletnie okresy (2016 – 2018 i 2019 – 2021).
Wkrótce okazało się, że przed dalszą drogą legislacyjną planu ochrony ujawniły się nowe, nieznane dotychczas bariery. Gdy wydrukowane tomy planu ochrony wraz z mapami wpłynęły do
Ministerstwa, podjęto kolejne dyskusje na temat zasadności publikowania tak obszernych dokumentów w Dzienniku Ustaw oraz stosowanej terminologii w projekcie planu ochrony i jej niedostosowaniu do terminologii prawnej stosowanej w aktach Ministra Środowiska, a także zakresu
regulowania spraw wynikających z Ustawy o ochronie przyrody.
Nadmienić też należy, że inne parki narodowe podobnie jak BgPN opracowały plany ochrony,
lecz ich opracowania były znacznie obszerniejsze niż BgPN.
Mimo wielu wysiłków na poziomie Ministerstwa i Babiogórskiego Parku Narodowego Projekt
planu ochrony BgPN nie został przyjęty do dalszych prac legislacyjnych. Sporządzone operaty, bazy
danych, mapy numeryczne okazały się przydatne, wręcz niezbędne do prowadzenia działalności
dalszej działalności Parku. Zgromadzone i uporządkowane materiały badawcze były podstawą do
opracowania zadań ochronnych – sporządzanych corocznie do 2015 roku i od roku 2016 na okresy
3 letnie. Zadania ochronne były ustanawiane przez Ministra Środowiska w drodze zarządzenia.
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4.

Mapa obszaru specjalnej ochrony ptaków Babia Góra, Plan Ochrony BgPN.

W okresie od 2001 roku, kiedy opracowano pierwszy projekt, do 2016 roku, kiedy to złożono
po raz kolejny, sukcesywnie uaktualniany projekt planu ochrony zarówno w naukach przyrodniczych, w systemie prawnym, a zwłaszcza w przyrodzie BgPN zaszło wiele istotnych zmian.
Ukazała się nowa ustawa o ochronie przyrody6. Wprowadziła ona do polskiego prawa wiele
nowych rozwiązań prawnych wynikających z implementacji w Polsce dyrektyw Unii Europejskiej.
Ustawa ta zmieniła też podstawy i zasady opracowania projektów planu ochrony dla parków narodowych. Niezwłocznie po ukazaniu się aktów wykonawczych do tego dokumentu, w lipcu 2005
roku, Dyrektor BgPN mgr inż. Józef Omylak podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania kolejnego Projektu planu ochrony BgPN.
Na nowy, uwzględniający obszary Natura 2000, zakres prac nad projektem planu ochrony Park
uzyskał dotację z dwóch uzupełniających źródeł: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” ze środków finansowych
Unii Europejskiej.
6

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
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W ekosystemach przyrodniczych stale zachodziły i nadal zachodzą zmiany. Niektóre z nich miały jednak tak dynamiczny charakter, że w niespotykanym dotąd stopniu wpłynęły na ekosystemy
Parku. Przykładem mogą być wiatrowały, które powstały w listopadzie 2004 roku. Wiejący wtedy
z niezwykłą siłą huragan uderzył w lasy babiogórskie, orawskie i tatrzańskie. W Tatrach słowackich
uznano je za największą znaną w historii klęskę w lasach. Na Babiej Górze huragan ten zapoczątkował serię następujących po sobie w kilkuletnich odstępach wiatrowałów oraz, co było jego naturalną konsekwencją, proces zamierania świerczyn.
Kolejnymi przyczynami tego samego procesu, tym razem o zasięgu beskidzkim, były czynniki biotyczne i abiotyczne. W naturalnych warunkach świerk tworzy jednogatunkowe drzewostany w reglu
górnym, a także jest jednym z podstawowych gatunków w drzewostanach regla dolnego. Świerk jest
doskonale przystosowany do trudnych babiogórskich warunków: długiej zimy, dużych opadów i chłodu w okresie letnim. Ze względu na obfite naturalne odnowienie, szybki wzrost, a także wartościowe
drewno świerk był preferowanym gatunkiem drzewa w lasach beskidzkich do lat 70. XX wieku. Niestety postępujące zmiany klimatyczne, zwłaszcza gorące i suche lata, powodują osłabienie kondycji
tego drzewa i wzmożony rozwój owadów atakujących świerki (zwłaszcza kornika drukarza Ips typographus), co przyczynia się do zamierania świerków na dużych powierzchniach. Wypadanie całych
połaci świerczyn na Babiej Górze całkowicie zmieniło krajobraz beskidzkich lasów, przede wszystkim
borów świerkowych regla górnego, ale także fizjonomię lasów dolnoreglowych.
Zarówno wiatrowały jak i zamieranie świerków musiały znaleźć swoje odzwierciedlanie w planowanych działaniach ochronnych.
Duży wpływ na prace nad planem ochrony Parku miało także utworzenie obszarów Natura
2000 – Babia Góra w 2004 roku i Ostoja babiogórska w 2007 roku oraz konieczność uwzględnienia
w planie ochrony Parku zagadnień dotyczących ochrony i monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin, zwierząt będących przedmiotami ochrony tych obszarów. W odróżnieniu do parków
narodowych czy rezerwatów przyrody głównym celem tworzenia obszarów sieci Natura 2000 jest
nie tyle sama ochrona ekosystemów, lecz wspieranie i ochrona wybranych gatunków oraz siedlisk
przyrodniczych uznanych za przedmioty ochrony, przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego7. Na obszarach Natura 2000 zlokalizowanych na Babiej Górze wskazano 36 przedmiotów ochrony – 18 siedlisk przyrodniczych, 3 gatunki
roślin, 3 gatunki owadów, 2 gatunki płazów, 9 gatunków ptaków i 4 gatunki ssaków.
Kolejnym novum, które pojawiło się w 2008 roku, było ustawowe umożliwienie i zagwarantowanie udziału społeczeństwa w pracach nad planem ochrony parku narodowego. Wprowadzone
rozwiązania prawne zapewniły nie tylko samorządom i organizacjom, ale każdej osobie oraz instytucji pełne prawo do uczestniczenia w opracowaniu projektu planu ochrony parku narodowego
zarówno na etapie przygotowania materiałów do planu, jak i w procesie wypracowywania ostatecznych rozwiązań i ustaleń8.
Niezwykle istotnym pojęciem wprowadzonym do zagadnień ochrony przyrody stał się krajobraz rozumiany jako przestrzeń postrzegana przez ludzi, zawierająca elementy przyrodnicze i cywilizacyjne, ukształtowana w wyniku działania natury i człowieka. Naukowcy stale podkreślają, że
pojęcie to ma bardzo ważne znaczenie dla społeczności lokalnych. Zwracają uwagę, że plany i programy lekceważące lokalną specyfikę albo próbujące narzucić tak społeczności, jak i przestrzeni
obce rozwiązania w efekcie obracają się przeciwko ich trwałości, prowadzą do zaniku tożsamości9.

7

S.C. Fernández de Píerola, X. Carbonell., J. Gómez-Limón Garc’ia, F. Heras Herm’andez, M. Sintes Zamanillo, NATURA 2000 i społeczeństwo. Instrumenty komunikacji społecznej w zarządzaniu Siecią NATURA 2000, Wydawnictwo
Edit, Warszawa, 2009, s. 69.

8

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku.

9

E. Raszeja, Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2013, s. 241.
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W związku z zaistniałymi w ciągu kilkunastu lat zmianami uwarunkowań opracowania projektu
planu ochrony w lutym 2016 roku p.o. Dyrektora Parku mgr inż. Janusz Fujak ponownie wydał
decyzję o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony dla BgPN. Wykorzystując tzw.
drogę służbową, a także media i bezpośrednie kontakty zaprosił wszystkich zainteresowanych do
składania wniosków do projektu planu ochrony Parku. W okresie kilku miesięcy dokument ten był
przedmiotem wielu dyskusji, a niekiedy nawet i sporów, szczególnie na forum Rady Naukowej BgPN
oraz na posiedzeniach Rady Gminy Zawoja i Lipnica Wielka.
Wnioski do projektu planu ochrony zostały zgłoszone przez 27 jednostek i osób fizycznych, m.in.
przez takie podmioty jak Wspólnota Gruntowa i Leśna Osób Uprawnionych w Zawoi, Klub Przyrodników, Rada Gminy Zawoja, Poseł na Sejm RP Marek Polak, Starosta Suski, Urząd Gminy Zawoja, Instytut
Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Stowarzyszenie dla Natury ,,Wilk”, Nadleśnictwo Nowy Targ, Wójt Gminy Zawoja, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, Koło Łowieckie Knieja, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.
Przedmiotem dyskusji były dążenia do zapisów w projekcie kwestii korzystnych dla rozwoju
turystycznego i gospodarczego gmin Zawoja, Lipnica Wielka i Jabłonka. W granicach Parku znajdują się lasy Wspólnoty Gruntowej i Leśnej mieszkańców wsi Zawoja obejmujące trudnodostępne,
ale niezwykle atrakcyjne, także z turystycznego punktu widzenia, tereny położone na północnych
stokach Małej Babiej Góry. Zarząd Wspólnoty wnioskował między innymi o budowę kolejki gondolowej na wspomnianym wyżej terenie. W tej samej sprawie wnioski złożyły też Rada Gminy Zawoja,
Wójt Gminy Zawoja oraz Starostwo Suskie. W toku długich dyskusji uzgodniono, że do projektu planu nie zostanie włączony wpisany zapis o budowie kolejki gondolowej, lecz o możliwość stosowania
nowoczesnych alternatywnych form udostępnienia Parku.
Szereg wniosków do projektu planu złożył Klub Przyrodników. Dotyczyły one między innymi
poszerzenia obszaru ochrony ścisłej, podzielenia obszaru ochrony czynnej na strefy różniące się celami ochrony i sposobem prowadzenia zabiegów ochronnych, sposobu redakcji ustaleń do planów
zagospodarowania przestrzennego.
W sumie do Projektu planu ochrony BgPN wpłynęło 145 uwag i wniosków. Każdy ze złożonych wniosków został indywidualnie rozpatrzony przez Dyrektora Parku dra Tomasza Pasierbka.
Dla wniosków przyjętych do projektu planu określono i przedstawiono stronie zainteresowanej
sposób uwzględnienia w opracowaniu projektu planu, a decyzję odrzucenia wniosków uzasadniono.
Na szczególne podkreślenie zasługuje duży wkład pracy do projektu planu Rady Naukowej
BgPN pod przewodnictwem prof. dr hab. Danuty Ptaszyckiej-Jackowskiej. Członkowie Rady Naukowej brali czynny udział w rozwiązywaniu wielu ważnych, konkretnych zagadnień ujętych w projekcie planu, a kluczowe zagadnienia dotyczące ochrony zasobów przyrodniczych Parku były przedmiotem debat i opinii przez Radę na każdym etapie prac nad projektem.
W sierpniu 2016 roku skorygowana i uzgodniona wersja projektu planu została przedstawiona
przez Dyrektora Parku na posiedzeniu Rad Gmin Zawoja, Lipnica Wielka oraz na posiedzeniu Rady
Naukowej BgPN. Po kilkugodzinnych dyskusjach podczas posiedzeń Rady Gmin Zawoja i Lipnica
Wielka podjęły uchwały pozytywnie opiniujące projekt planu. Rada Naukowa BgPN również podjęła podobną uchwałę i uznała za celowe złożenie projektu planu w Ministerstwie Środowiska.
Dyrektor BgPN dr Tomasz Pasierbek przesłał Projekt planu ochrony BgPN wraz z uzasadnieniem oraz przyjętymi przez rady gmin oraz Radę Naukową BgPN uchwałami do Ministerstwa Środowiska w dniu 30 sierpnia 2016 roku.
We wrześniu tego samego roku pozytywną opinię uchwaliła Rada Gminy Jeleśnia, na której
obszarze leży część otuliny Parku.
Natomiast Rada Gminy Jabłonka w uchwale przyjętej w październiku 2016 roku negatywnie
zaopiniowała plan ochrony. Radni kwestionowali zapisy do studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w gminie Jabłonka na obszarze otuliny Parku.
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W kolejnych trzech latach Ministerstwo Środowiska przeprowadziło konsultacje projektu planu
z licznymi organizacjami ekologicznymi i uprawnionymi jednostkami państwowymi. Wszelkie uwagi
i zapytania, a było ich kilkaset, były wyjaśniane i uwzględniane lub odrzucane po uprzedniej konsultacji z Dyrektorem Babiogórskiego Parku Narodowego. Ostatnim etapem prac była weryfikacja
projektu w Rządowym Centrum Legislacyjnym, gdzie dokonano weryfikacji projektu pod względem
zgodności z innymi obowiązującymi aktami prawnymi oraz stosowanego języka prawnego.
Po latach starania wielu osób o ustanowienie dla terenu Babiej Góry planu ochrony zostały
zwieńczone sukcesem. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk we wrześniu tego roku ustanowił Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego, który został opublikowany 5 września
2019 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1699 jako Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego.
Pełny tytuł planu brzmi: „Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego, Specjalnego
Obszaru Ochrony Siedlisk Ostoja Babiogórska (kod obszaru: PLH120001) oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Babia Góra (kod obszaru: PLB120011) w części pokrywającej się z obszarem
Babiogórskiego Parku Narodowego” i stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska.
Opublikowany w Dzienniku Ustaw Plan ochrony składa się z 11 rozdziałów, które obejmują
zakresem tematycznym najistotniejsze dla ochrony przyrody i wartości kulturowych zagadnienia
Babiogórskiego Parku Narodowego. Poniżej zaprezentowano syntetyczne informacje o zawartości
poszczególnych rozdziałów.
Rozdział 1. pt. „Cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji” zawiera w bardzo skrótowej formie opis celów ochrony przyrody, budowy geologicznej Babiej Góry, najcenniejszych obiektów przyrody nieożywionej, pięter klimatycznych, podtypów gleb, ekosystemów leśnych, lądowych ekosystemów nieleśnych, w tym zbiorowisk roślinnych
i siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, grzybów, a także charakterystykę siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków będących przedmiotami ochrony na obszarach Natura 2000 oraz informacje o krajobrazie, korytarzach ekologicznych, rezerwacie biosfery Babia Góra oraz społecznościach lokalnych.
Rozdział 2. pt. „Opis granic – obszaru Natura 2000 Ostoja Babiogórska oraz obszaru Natura
2000 Babia Góra w części pokrywającej się z obszarem Parku” zawiera współrzędne geograficzne
granic oraz mapy obszaru Natura 2000 Ostoja Babiogórska i obszaru Natura 2000 Babia Góra.
Rozdział 3. „Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących
i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla obszaru Parku, w tym
identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk dla obszaru Natura 2000 Ostoja
Babiogórska i obszaru Natura 2000 Babia Góra w części pokrywającej się z obszarem Parku” stanowi zestawienie zidentyfikowanych oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
Rozdział 4. pt. „Określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony
przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Babiogórska i obszaru Natura 2000 Babia Góra,
w części pokrywającej się z obszarem Parku, zachowania integralności tych obszarów oraz spójności sieci obszarów Natura 2000” zawiera opis uwarunkowań niezbędnych dla każdego przedmiotu
ochrony zapewniających im utrzymanie lub poprawę warunków bytowania w odniesieniu do form
ochrony, gospodarki leśnej i rolnej. Na obszarze ochrony ścisłej warunki ograniczone są do zapewnienia naturalnego rozwoju, na obszarze ochrony czynnej i krajobrazowej warunki polegają na odtwarzaniu właściwego stanu ochrony. W rozdziale tym wskazano także na konieczność utrzymania
korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację gatunków.
Rozdział 5. nosi nazwę „Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja
Babiogórska i obszaru Natura 2000 Babia Góra w części pokrywającej się z obszarem Parku” i zawiera zestawienie powierzchni poszczególnych siedlisk przyrodniczych oraz liczby stanowisk ga-
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Mapa rodzajów ochrony BgPN, SIP BgPN

tunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Babiogórska
oraz analogicznie liczebności poszczególnych gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony
obszaru Natura 2000 Babia Góra w części położonej na obszarze Parku.
Rozdział 6. pt. „Obszary ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej” zawiera wykaz oddziałów lub
pododdziałów objętych poszczególnymi rodzajami ochrony: ścisłej, czynnej i krajobrazowej.
Rozdział 7. „Wskazanie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań oraz określenie działań ochronnych dla
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony na obszarze Natura
2000 Ostoja Babiogórska i obszarze Natura 2000 Babia Góra, w części pokrywającej się z obszarem
Parku ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację”.
Rozdział 8. „Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków”.
Zgodnie z uregulowaniami prawnymi w planie ochrony monitoring dotyczy wyłącznie siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt będących przedmiotami ochrony obszaru na obszarach Natura 2000.
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Rozdział 9. „Obszary i miejsca udostępnione dla celów naukowych, edukacyjnych, i turystycznych, oraz określenie sposobów ich udostępniania” zawiera opis udostępnienia obszarów Parku dla
celów naukowych, edukacyjnych, i turystycznych. W wielu przypadkach określona jest maksymalna
liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu.
Rozdział 10. pt. „Wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza,
handlowa i rolnicza” zawiera wykaz udostępnianych na terenie BgPN miejsc, w których może być
prowadzona tego rodzaju działalność.
Rozdział 11. pt. „Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego i planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego dotyczące eliminacji lub ograniczania zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych”
zawiera informacje, które należy uwzględnić przy opracowaniu dokumentacji zagospodarowania
przestrzennego dla gmin i województw, na terenie których znajduje się Babiogórski Park Narodowy
lub jego otulina.
Ustanowiony Planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego to efekt pracy i zaangażowania nie tylko Dyrektora i pracowników Parku, ale też wielu instytucji, organizacji, szerokiego
grona przyrodników, prawników, samorządowców, a szczególności mieszkańców podbabiogórskich
wsi – Zawoi, Lipnicy Wielkiej, Zubrzycy Górnej, Jabłonki.
Plan ochrony już jest realizowany, wszedł w życie z dniem 20 września 2019 r. Starożytna,
rzymska paremia prawnicza Iusest ars boni et aequi (łac. prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre
i słuszne)10 będzie niewątpliwie wielokrotnie stosowana podczas realizacji Planu ochrony.
Przyroda Babiej Góry objęta najwyższą formą ochrony – parkiem narodowym – przez kolejnych dwadzieścia lat dzięki ustanowieniu Planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego
będzie chroniona działaniami uwzględniającymi tak złożoność czynników i procesów zachodzących
przyrodzie, jak i rolę dla społeczeństwa. Pozwoli to Królowej Beskidów zachować swój czar, piękno
i naturalność.
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Teledetekcja w ochronie przyrody
Diaľkové snímanie v ochrane prírody
Teledetection in nature protection

STRESZCZENIE: Ochrona naturalnych zasobów przyrodniczych w obecnych czasach ma coraz większe
znaczenie. Niepohamowane dążenia człowieka do „zabetonowania i zaasfaltowania” ogromnych połaci
ziemi skłaniają wielu ludzi do zadbania o to, co jeszcze zostało z naturalnych zasobów przyrodniczych. Jak
na ironię z pomocą przychodzą nowe technologie - Efekty rozwoju cywilizacji. Jedną z nich jest teledetekcja
– technologia pozwalająca w stosunkowo krótkim czasie zdobyć między innymi wiele informacji o stanie
środowiska przyrodniczego, a w konsekwencji podjąć odpowiednie decyzje pozwalające uchronić naturalne
zasoby przyrodnicze przed zniszczeniem. Być może stanie się ona pomostem pomiędzy nieuchronnym rozwojem
wytworów cywilizacji a naturalnym środowiskiem, kolebką wszystkich istnień na Ziemi?
ZHRNUTIE: Ochrana prírodných zdrojov je v súčasnosti viac a viac dôležitá. Neobmedzená snaha človeka
„zabetónovať a asfaltovať“ obrovské častí pôdy vedie mnohých ľudí k tomu, aby sa starali o to, čo ešte
z prírodných zdrojov ostalo. Je iróniou, že to práve nové technológie prichádzajú s pomocou -to je výsledok
rozvoja civilizácie. Jednou z nich je technológia diaľkového snímania, ktorá umožňuje v relatívne krátkom čase
získať, okrem iného, veľa informácií o stave prírodného prostredia, a v dôsledku toho prijať správne rozhodnutia
na ochranu prírodných zdrojov pred ich zničením. Možno sa táto technológia stane mostom medzi nevyhnutným
vývojom civilizačných produktov a prírodným prostredím, kolískou všetkých životov na Zemi?
ABSTRACT: Protection of nature’s resources is gaining ever more importance today. Man’s unstoppable drive
to cover great swathes of land with concrete and asphalt has inspired many people to take care of what is still
left of nature’s resources. Ironically, these efforts are aided by new technologies - the effect of civilisation’s
development. One of these new technologies is teledetection. It is a technology that enables the gaining of a lot
of information about the state of a natural environment in a relatively short time. It consequently enables one
to take appropriate decisions to protect nature’s resources from destruction. Perhaps it will become the bridge
between the inevitable expansion of civilisation’s creations and natural environment – the cradle of all beings
on Earth?
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https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ius-est-ars-boni-et-aequi;3915731.html; dostęp z dn. 3.10.2019 roku.
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SŁOWA KLUCZOWE: teledetekcja, zobrazowania, obrazy termalne, obrazy hiperspektralne (HS), chmura
punktów LiDAR (ALS).
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: diaľkové snímanie, zobrazovanie, termálne obrazy, hyperspektrálne snímky (HS), bodový
mrak LiDAR (ALS).
KEYWORDS: teledetection, imaging, thermal image, hyperspectral image (HS), LiDAR point cloud (ALS)

Szybki rozwój cywilizacji w ostatnim stuleciu i związany z tym coraz szybszy rozkwit nowych technologii powodują, że człowiek chce zdobywać nowe informacje w coraz większym zakresie, a także
coraz szybciej i wygodniej. Pomagają mu w tym różnego rodzaju urządzenia, maszyny oraz systemy
technologiczne, które powstają na bazie wcześniej opracowanych rozwiązań.
Jednym ze sposobów zdobywania coraz większej wiedzy jest teledetekcja. Według definicji teledetekcja to technologia pozyskiwania danych o obiektach, zjawiskach i procesach, które zachodzą
na powierzchni ziemi łącznie z ich późniejszym przetwarzaniem i interpretacją. Dane mają postać
informacji obrazowej. Informacje te uzyskuje się za pomocą urządzeń niewchodzących w bezpośredni kontakt z badanym obiektem.1 Sam proces uzyskania danych jest stosunkowo krótki. Teledetekcja daje możliwość zbadania obiektów ruchomych i procesów zmiennych w czasie. Ponadto
teledetekcja umożliwia powtarzanie pomiarów czy ich uzupełnianie w przypadku, gdy taka konieczność zachodzi. Stanowiące jedne z narzędzi teledetekcji zdjęcia satelitarne,
pozwalają na zbadanie dużych przestrzeni i zdobycie dużej ilości różnego
rodzaju informacji. Są wiernym przedstawieniem badanych obiektów czy
zjawisk pozbawionym tzw. czynników
subiektywnych. Teledetekcja pozwala
na wprowadzenie pewnej automatyzacji czynności pomiarowych.2 Metody
teledetekcyjne dzielą się na aktywne
i pasywne. W aktywnej teledetekcji sygnał jest wysłany z instrumentu, a po
odbiciu od obiektu odbierany i analizowany. Przykładami narzędzi aktywnej
teledetekcji są: aktywny radar, z którego wysyłane są mikrofale; lidar – w tym
przypadku wysyłane jest światło; sodar
lub sonar – wtedy wysyłane są fale
akustyczne. Pasywnymi metodami teledetekcji są metody oparte na analizie
Działanie lotniczego skanera laserowego.
sygnałów emitowanych przez obserwoZ. Kurczyński, Podręcznik dla uczestników szkoleń z wykorzystania
wany obiekt. Zdjęcie fotograficzne jest
produktów LiDAR, Lotnicze skanowanie laserowe – podstawy teoretyczne, Warszawa 2014, s. 59-84.
przykładem teledetekcji pasywnej3.

1

http://www.geosilesia.pl/teledetekcja/;dostęp z dnia 16.08.2019 roku.

2

http://www.geosilesia.pl/teledetekcja/; dostęp 16.08.2019 roku.

3

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teledetekcja; dostęp 16.08.2019 roku.
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Początkowo teledetekcja była utożsamiana z analizą obiektów fotografowanych z lotu ptaka.
Jej podwaliny stworzył w połowie XIX wieku Felix Tournachon, który wykonał z balonu pierwsze
zdjęcie przedstawiające fragment Paryża. Dalszy postęp techniki pozwolił na ciągły rozwój tej dziedziny, w tym na stworzenie specjalnego aparatu i urządzeń do pozyskiwania danych przestrzennych
wykorzystywanych nie tylko w specjalistycznych badaniach, ale w codziennym życiu4.
Jak więc wykorzystać tę zdobycz techniki w działaniach związanych z ochroną przyrody? Zastosowań może być bardzo wiele. Od zbioru podstawowych informacji o stanie ekosystemów na
danym terenie do skomplikowanych analiz ich zmienności w perspektywie czasowej. Możliwość
powtórzenia zbioru danych w odpowiednich interwałach czasowych oraz analiza tych danych może
przyczynić się do przewidywania pewnych zjawisk powtarzających się cyklicznie, w efekcie czego
można np. przewidzieć z określonym prawdopodobieństwem zasięg negatywnego oddziaływania
danego czynnika na środowisko. Stosując powiązane metody zdobywania danych przestrzennych
o interesujących nas obiektach można uzyskać informację o ich stanie czy przynależności do danej
grupy. Na przykład w przypadku drzewostanów przez pozyskanie odpowiednich zestawów obrazów hiperspektralnych (HS), chmur punktów LiDAR (ALS) oraz przeprowadzonych w terenie pomiarów referencyjnych można dokonać klasyfikacji drzew według gatunków. Oczywiście cały proces
pozyskania danych i wykonania odpowiednich analiz jest dość skomplikowany i opiera się na zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania oraz algorytmów uczenia maszynowego zaimplementowanych w pakietach statystycznych. Efekt jednakże bywa imponujący, ponieważ w stosunkowo
krótkim czasie z dużego obszaru można uzyskać informację np. o przestrzennym rozmieszczeniu
poszczególnych gatunków lasotwórczych. Ponadto na podstawie chmury punktów LiDAR (ALS) pozyskanej za pomocą skanera laserowego zamontowanego na samolocie można określić strukturę
poziomą i pionową drzewostanów, co daje aktualny obraz przestrzennej budowy drzewostanów,
wskazując odpowiednie fazy rozwojowe. W wyniku pozyskania różnych danych, takich jak np.
cyfrowych zdjęć lotniczych, zobrazowań hiperspektralnych oraz termalnych, można określić stan
zdrowotny roślinności poprzez analizę przebarwień aparatu asymilacyjnego. Dzięki umiejętnemu
wykorzystaniu posiadanych danych można nawet pokusić się o określenie zasobności drzewostanów.
W ogólnym ujęciu pozyskanie jednego zbioru danych daje olbrzymie możliwości analiz interesującego nas obiektu, a połączenie kilku różnych zbiorów może uruchomić „lawinę” pomysłów,
dzięki którym szybciej możemy poznać stan przyrodniczy rozległego terenu.
Wyniki odpowiednio opracowanych danych pozyskanych za pomocą nowoczesnych metod teledetekcyjnych oraz przeprowadzonych analiz mogą w dużym stopniu przyczynić się do podejmowania odpowiednich decyzji na etapie planowania i zarządzania zasobami przyrodniczymi.
Babiogórski Park Narodowy również podjął wyzwanie zastosowania nowoczesnych technologii
teledetekcyjnych do pozyskania danych o zasobach przyrodniczych Parku. Zestaw tych danych oraz
opracowanych analiz przez zespół specjalistów pozwoli prawidłowo ocenić sytuację przyrodniczą
Parku oraz podjąć odpowiednie decyzje przy planowaniu i zarządzaniu tym cennym obszarem przyrodniczym.
Duże koszty przedsięwzięcia skłoniły pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego do
aplikowania o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia. Z pomocą
przyszły zarówno fundusze europejskie, jak i fundusze krajowe. W wyniku rozpoczętych starań
pracownicy Parku przygotowali projekt pt. „Ocena stanu ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego za pomocą nowoczesnych metod teledetekcyjnych”. W dniu 2 września 2018 roku została
podpisana umowa nr POIS.02.04.00-00-0002/18-00 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie projektu w wysokości 85
proc. kosztów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna; oś priorytetowa
4

http://www.geosilesia.pl/teledetekcja/; dostęp 16.08.2019 roku.
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II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014 – 2020. Brakującą kwotę w wysokości 15 proc. przedsięwzięcia uzyskano również dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach środków krajowych po złożeniu odpowiedniego wniosku. Umowę nr 42/2019/
WN06/OP-do-ys/D podpisano w dniu 11 lutego 2019 roku. Łączny koszt projektu oszacowano na
2037987,30 zł. Realizację projektu pt. „Ocena stanu ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego za pomocą nowoczesnych metod teledetekcyjnych” zaplanowano na trzy lata.
W ramach projektu zaplanowano pozyskanie szeregu danych teledetekcyjnych, takich jak:
− cyfrowe zdjęcia lotnicze (CIR/RGB) w trzech kolejnych latach,
− chmura punktów LIDAR w okresie ulistnionym i bezlistnym,
− termalne cyfrowe zdjęcia lotnicze,
− zobrazowania hiperspektralne,
− archiwalne dane teledetekcyjne w postaci zobrazowań satelitarnych i lotniczych.
Dane te pozwolą na przeprowadzenie wielu analiz ukazujących stan przyrody Parku, dzięki
czemu będzie można odpowiednio zaplanować szereg niezbędnych zabiegów ochronnych.
Drugim istotnym elementem realizacji projektu jest wykonanie przez zespół specjalistów analiz
ukazujących aktualny stan ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego. Analizy te zostaną
wykonane na podstawie aktualnych i archiwalnych danych teledetekcyjnych. Zaplanowano wykonanie następujących analiz:
− zmian dynamiki pokrycia terenu obejmującego aktualną granicę BgPN z wyszczególnieniem
zasięgów roślinności drzewiastej i krzewiastej,
− składu gatunkowego drzewostanów z wyodrębnieniem zarośli krzewów i kosodrzewiny,
− budowy pionowej i poziomej drzewostanu,
− zasobności drzewostanów,
− stanu zdrowotnego drzewostanów,
− bezpieczeństwa na szlakach turystycznych,
− sieci komunikacyjnych oraz istniejącej i teoretycznej sieci wód powierzchniowych.
Zmiana dynamiki pokrycia roślinnością obszaru Babiogórskiego Parku Narodowego na podstawie zobrazowań historycznych ukaże naturalne procesy przemian szaty roślinnej, a także zmiany w sposobach gospodarowania tym terenem. Przedstawione dane pozwolą lepiej zrozumieć
zachodzące przemiany oraz ich tempo, a w konsekwencji ocenić przeprowadzone działania oraz
ich efekty.
Dynamiczne zmiany w drzewostanach BgPN w ostatnim dwudziestoleciu wywołane szeregiem
negatywnie oddziaływujących czynników biotycznych i abiotycznych spowodowały konieczność
aktualizacji, określenie udziału poszczególnych gatunków w drzewostanach Parku. Informacja ta
pozwoli również ocenić poziom realizacji działań ochronnych związanych z przebudową drzewostanów pod względem sprawdzenia odpowiedniego udziału składu gatunkowego. Analiza przestrzennego rozmieszczenia drzewostanów zarówno pod względem zróżnicowania wysokości jak i zwarcia ukaże stopień różnorodności faz rozwojowych oraz stopień pokrycia terenu przez roślinność
drzewiastą. Dzięki tym informacjom będzie można zaplanować zabiegi ochronne umożliwiające
uzyskanie odpowiedniego składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów dla maksymalnego ich uodpornienia na negatywnie oddziaływujące czynniki biotyczne i abiotyczne. Określenie zasobności oraz stanu zdrowotnego drzewostanów ukaże kondycję ekosystemów leśnych,
wskazując, w których rejonach wymagane są zabiegi ochronne i jakie gatunki są najbardziej zagrożone. Ważnym jest również inwentaryzacja sieci komunikacyjnej oraz istniejącej i teoretycznej sieci
wód powierzchniowych. Odpowiedni poziom wiedzy o sieci dróg i ścieżek pozwoli na optymalne
zaplanowanie zadań ochronnych oraz sprawną ich realizację. Natomiast informacje o stanie wód
przyczynią się do planowania i realizacji zadań ochronnych związanych z utrzymaniem retencji na
szczególnie cennych przyrodniczo obszarach.
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Zmiany w drzewostanach BgPN zarejestrowane za pomocą zdjęć lotniczych.
Fotografie pochodzą z danych Systemu Informacji Przestrzennej BgPN.

Nie bez znaczenia jest analiza zagrożeń na szlakach turystycznych. Zwiększająca się liczba osób
odwiedzających Babiogórski Park Narodowy powoduje statystyczny wzrost wystąpienia wypadku
w wyniku przewrócenia się zamierających drzew lub odłamania się konarów. Wskazanie potencjalnego zagrożenia o różnym jego stopniu i przedstawienie go zwiedzającym przyczyni się do odpowiedniego zaplanowania trasy oraz wzmoże czujność turystów na danym fragmencie szlaku.
Pozyskane w ramach projektu dane nie tylko pozwolą na opracowanie ww. analiz niezbędnych
do prawidłowego zarządzania zasobami przyrodniczymi Babiogórskiego Parku Narodowego, ale
umożliwią również wykonanie wielu innych zestawień i porównań w celu poznania szeregu zależności np. pomiędzy elementami przyrody ożywionej i nieożywionej. Przykładem możne być uzyskanie numerycznego modelu terenu dzięki danym z lotniczego skaningu laserowego, który w wyniku
odpowiednio przeprowadzonych analiz przestrzennych zobrazuje np. zlewnie okresowych i stałych
wód powierzchniowych oraz potencjalne miejsca naturalnej retencji wody. Zestawiając wyniki tej
analizy np. z analizą stanu zdrowotnego drzewostanów na podstawie przebarwień i defoliacji aparatu asymilacyjnego, po uwzględnieniu innych czynników biotycznych i abiotycznych, będzie można
określić wpływ braku wody na kondycję drzewostanów w poszczególnych rejonach BgPN. Informacje te, na tle danych o wzroście średniej rocznej temperatury i pojawiających się okresowych
niedoborach wody, mają duże znaczenie przy planowaniu właściwych działań ochronnych w ekosystemach Babiogórskiego Parku Narodowego.
Podsumowując, można pokusić się o stwierdzenie, że teledetekcja nie jest jedynie technologią
pozyskiwania danych o obiektach, zjawiskach i procesach zachodzących na powierzchni Ziemi, ale
również jednym z istotnych narzędzi wspomagających skomplikowany proces planowania i zarządzania zasobami przyrodniczymi.
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Gmina Budzów

KOMU N I KAT Y
I W Y DA RZ ENI A
KU LT U RA L N E
OZ NA MY A K U LT Ú RN E U DALO ST I
MES SAG ES AN D C U LT U RAL E VE NTS

W gminie Budzów odbywa się corocznie wiele konkursów gminnych oraz powiatowych. W 2018 roku
ich cykl otworzył Powiatowy Konkurs „Babiogórska
Szopka Regionalna” zorganizowany przez Bibliotekę
i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, Parafię
Rzymskokatolicką w Budzowie oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
Zbliżony tematycznie do świąt Bożego Narodzenia był także kolejny konkurs – VIII Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek, który został zorganizowany przez
Szkołę Podstawową im. Świętej Królowej Jadwigi
w Bieńkówce, Parafię pw. Przenajświętszej Trójcy
w Bieńkówce oraz Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów.
W marcu w Szkole Podstawowej w Zachełmnej odbył
się Gminny Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych, a w kwietniu w Budzowie Powiatowy Konkurs
Recytatorski Szkół Gimnazjalnych, organizowane
przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy
Budzów przy wsparciu w pierwszym przypadku Gminy Budzów, a w drugim – Starostwa Powiatowego
w Suchej Beskidzkiej. W konkursach wzięło łącznie
udział 52 uczestników, którzy oswajając się z występem scenicznym, recytowali przed członkami jury
utwory pisane wierszem i prozą.
Czternasta już w historii edycja Powiatowego Konkursu Potraw i Palm Wielkanocnych odbyła się
w Domu Wiejskim w Bieńkówce. Do konkursu zorganizowanego przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji
Kultury Gminy Budzów oraz Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej przystąpiło 10 kół gospodyń
wiejskich z obszaru powiatu suskiego. Zgodnie z założeniami konkursowymi gospodynie wykonały do
oceny palmy oraz potrawy wielkanocne. Uczestnicy
konkursu wraz z zaproszonymi gośćmi obejrzeli występ młodzieży i dzieci z „Grupy Apostolskiej” z Bieńkówki. Nawiązujące do zbliżających się Świąt Wielkiej
Nocy oratorium słowno-muzyczne pt. „Gość oczekiwany” zostało napisane i wyreżyserowane przez panią Renatę Szczepaniak, opiekuna grupy.
W dniu 27 kwietnia 2018 roku mali artyści ze szkół
podstawowych gminy Budzów spotkali się w Jachówce na XIII Gminnym Przeglądzie Teatrzyków
Szkolnych. Organizatorami Przeglądu była Biblioteka
i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów i Gminna
Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii. Przegląd teatrów miał
charakter konkursowy i przebiegał pod hasłem „Warto pomagać innym”. Na scenie zaprezentowano łącznie 7 przedstawień.

W dniu 19 czerwca 2018 roku odbył się gminny przegląd ogródków przydomowych i obejść w gospodarstwach rolnych. Głównymi celami konkursu, zgodnie
z założeniami organizatorów – Biblioteka i Ośrodek
Animacji Kultury Gminy Budzów oraz Urząd Gminy
w Budzowie – były poprawa estetyki zagród i ogrodów prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin
i powiatu oraz rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych. Do
konkursu gminnego wpłynęło 14 zgłoszeń. Uroczyste
wręczenie nagród z gminnego etapu nastąpiło podczas „Dni Gminy Budzów” 19 sierpnia 2018 roku.
Imprezę pod nazwą „Powitanie Lata” w dniu 30 czerwca rozpoczęły mecze piłki nożnej. W rozgrywkach piłkarze – żacy z klubu „Dalin Myślenice” zmierzyli się
z rówieśnikami z klubu „Strzelec Budzów”. W drugim
meczu „Oldboje” podjęli walkę z „Resztą Świata”. Po
meczach organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla dzieci, m.in. spektakl „Smerfne Hity”. Kolejne
punkty programu obejmowały biesiadę zaprezentowaną przez Krakowską Grupę Biesiadną, występy
zespołów „MeGustar”, „Casma” i „Contra Band”.
W dniach 18-19 sierpnia 2018 roku odbyły się coroczne obchody „Dni Gminy Budzów” połączone
z gminnymi dożynkami. Pierwszym punktem programu było przedstawienie skierowane do dzieci pt. „To
już lato, co Ty na to”. W ramach profilaktyki w tym
dniu policjanci z Powiatowej Komendy Policji z Suchej Beskidzkiej uwrażliwili dzieci na temat bezpiecznego wypoczynku, a także zapewnili atrakcje w postaci możliwości przymierzenia munduru policyjnego,
zrobienia serii odcisków palców, obejrzenia „od środka” policyjnego radiowozu. Wieczorem na budzowskiej scenie wystąpiły grupa „Biesiada Polska” i Eleni.
Drugi dzień obchodów rozpoczęła uroczysta
msza święta dożynkowa sprawowana w intencji
rolników gminy, której przewodniczył ks. Zbigniew
Kaleciak. Po mszy wójt gminy Jan Najdek przywitał
wszystkich zebranych na dożynkach gości. Honory
starostów pełnili wzorowi rolnicy z Bieńkówki: pani
Cecylia Polak i pan Leszek Goryl. Jak każe obyczaj,
wręczyli oni gospodarzowi gminy tradycyjny bochen chleba. Wójt i starostowie dożynek obdzielili
symbolicznym kawałkiem chleba zgromadzonych na
uroczystościach gości. Po występie orkiestry dętej
nastąpiło tradycyjne ośpiewywanie wieńców przez
przedstawicielki kół gospodyń wiejskich ze wszystkich sołectw gminy Budzów.
Podczas imprezy na scenie zaprezentowały
się Orkiestra Dęta „Sygnał” z Budzowa, Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”, zespół biesiadny
„Kamraty”, a także Andrea Lattari, zespół „Casma”
i „Contra Band”. Imprezie towarzyszyły kiermasz
książki, stoiska gastronomiczne oraz atrakcje wesołego miasteczka. Zarówno dzieci jak i dorośli mogli
wziąć udział w konkursach rodzinnych z nagrodami.
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Gmina Budzów w 2018 roku była po raz trzeci (2003
i 2011) gospodarzem Dożynek Powiatowych, które
odbyły się 9 września. Święto Plonów Powiatu Suskiego rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, którą koncelebrowali ks. proboszcz Stanisław Maślanka, ks. proboszcz Jan Gibała, ks. proboszcz Roland Hopciaś oraz
ks. proboszcz Zbigniew Kaleciak, który w tym dniu
wygłosił również okolicznościową homilię. Uczestnicy
nabożeństwa dziękowali za zbiory i prosili o urodzaj
na przyszły rok. W takcie mszy świętej odbyło się uroczyste poświęcenie wieńców dożynkowych. Oprawę
liturgii ubogacił Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”. Po mszy nastąpiło oficjalne otwarcie dożynek.
Gospodarze uroczystości: Wójt Gminy Budzów – Jan
Najdek oraz Starosta Suski – Józef Bałos serdecznie
powitali wszystkich zebranych, podkreślili trud pracy
na roli i podziękowali wszystkim tym, którzy ten wysiłek podjęli. Starostowie tegorocznego Święta Plonów
– pani Grażyna Łuczak oraz pan Józef Łuczak złożyli
na ręce starosty i wójta gminy Budzów bochen chleba.
„Przyjmij gospodarzu od nas ten bochen chleba. Uszanuj go i gospodaruj tak, żeby go nikomu, tak na wsi, jak
i w mieście nigdy nie zabrakło” – prosili starostowie dożynek, przekazując chleb. Zgodnie ze zwyczajem gospodarze i starostowie dożynek oraz dzieci w strojach
regionalnych górali kliszczackich rozdzielili pokrojone
bochenki chleba pomiędzy zebranych. Po poczęstowaniu chlebem przyszedł czas na występ budzowskiej
Orkiestry Dętej „Sygnał” oraz otwarcie Powiatowego
Konkursu Wieńca Dożynkowego. Do tegorocznego
konkursu zgłoszono 10 wieńców z 7 gmin powiatu
suskiego. 6 grup wieńcowych zaprezentowało wieńce
w kategorii „wieniec tradycyjny”, natomiast 4 wieńce
zostały zgłoszone jako „wieńce współczesne”. Kolejno
każda z grup wieńcowych zgodnie z tradycją wchodziła na scenę i ośpiewywała swoje wieńce. Wieńce
oceniała komisja w składzie: Małgorzata Oleszkiewicz – starszy kustosz Muzeum Etnograficznego
w Krakowie, Barbara Luberda – etnograf, Andrzej
Peć – etnograf, regionalista. W kategorii „wieniec tradycyjny” jury postanowiło przyznać: I miejsce Kołu
Gospodyń Wiejskich z Bieńkówki, II gaździnom przy
Bractwie Zbójników spod Babiej Góry z Marcówki,
a III ex aequo Kołu Gospodyń Wiejskich z Osielca
oraz Kołu Gospodyń Wiejskich ze Stryszawy Dolnej.
W tej kategorii przyznano również 2 wyróżnienia: Stowarzyszeniu Gospodyń „Sidzinianki” z Sidziny i Kołu
Gospodyń Wiejskich „Zawojanki” z Zawoi. W kategorii „wieniec współczesny”: I miejsce zdobyło Koło
Gospodyń Wiejskich z Żarnówki, II – Stowarzyszenie
„Nasza Skawica” ze Skawicy, a III miejsce ex aequo
zajęły Koło Gospodyń Wiejskich z Huciska oraz Koło
Gospodyń Wiejskich z Jachówki.
Przy okazji dożynek Małopolska Izba Rolnicza
postanowiła przyznać zasłużonym rolnikom wyróżnienia, w ich gronie znaleźli się: Adam Liszka z Baczyna,
Stanisław Kania z Bieńkówki, Maria Stachna z Sidziny,
Mateusz Drobny z Naprawy, Krystyna Książek z Jordanowa, Bartosz Kudzia z Grzechyni, Iwona Mikociak
z Huciska, Krzysztof Skrzypek z Suchej Beskidzkiej,
Wiesław Żywczak z Zawoi i Marek Kadela z Zembrzyc.

Z rąk Ryszarda Czaickiego – prezesa MIR otrzymali oni
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Kolejnym konkursem, który w tym dniu został
uroczyście podsumowany, był powiatowy konkurs
„Na najpiękniejszy ogród i obejście w gospodarstwie
rolnym” zorganizowany przez Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Suchej Beskidzkiej. Paweł Dyrcz, naczelnik Wydziału Środowiska w suskim starostwie,
wręczył następujące nagrody i wyróżniania: w kategorii „ogród przydomowy” zwycięstwo przypadło
Stanisławie Listwan z Zawoi, II miejsce zajęła Katarzyna Gałka z Jordanowa, III – Andrzej Stanik z Lachowic, a wyróżnienie zostało przyznane Annie Ostafin z Jachówki. W kategorii „gospodarstw rolnych”
zwyciężyła Barbara Migas z Bystrej Podhalańskiej,
II miejsce zdobyła Lucyna Kosek z Jachówki, a na III
miejscu uplasował się Robert Kąkol z Huciska.
Część artystyczną dożynek rozpoczął występ
gawędziarki ludowej Ireny Stopy. Później na budzowskiej scenie pojawiły się Zespół Regionalny „Cieślica”,
grupa „Pieczarki”, wokalista Monika Konopka, zespół
„Trzy Gitary”, Staszek Głowacz i „Contra Band”.
Imprezą towarzyszącą Dożynkom Powiatowym
był zorganizowany przez cztery lokalne grupy działania „Festiwal Smaków”.
Z okazji 100-lecia niepodległości w dniach 10 i 11
listopada 2018 roku w gminie Budzów, w Baczynie
Glinniku miały miejsce „Gminne obchody Święta Niepodległości – III Bieg Niepodległości po Ziemi Budzowskiej”. W tej edycji patriotycznego biegania dla
zdrowia i dobrego samopoczucia wzięło udział 158
osób, które postanowiły właśnie biegiem uczcić niepodległość. Uczestnicy biegu w zależności od wieku
mieli do pokonania pętle na dystansach 500, 1000,
2000 i 4000 metrów. Na mecie na wszystkich czekała
gorąca herbata, pyszny bigos i słodkie przekąski.
W drugim dniu obchodów Święta Niepodległości w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie odbyła się uroczysta msza święta
za ojczyznę, której przewodniczył ks. Jan Gibała. Po
mszy rozpoczął się koncert pieśni patriotycznych i legionowych w wykonaniu uczniów gimnazjum z Budzowa, po którym głos zabrał wójt gminy Jan Najdek.
Po przemówieniu wójta uczestnicy obchodów przy
dźwiękach Orkiestry Dętej „Sygnał” z Budzowa udali
się pod pomnik upamiętniający Poległych za Ojczyznę w latach 1914-1920, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze w hołdzie tym, którzy stracili swoje życie
w walce za wolną Polskę. Uroczystość zakończyła się
wspólną modlitwą za poległych za ojczyznę.
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się dwa konkursy – gminny „Babiogórska Szopka
Regionalna” oraz powiatowy – „Świat, Podłaźnik,
Pająk”. Rozstrzygnięcie pierwszego z nich przypadło
na dzień 8 grudnia. Każda z prac zgodnie z regulaminem miała uwzględniać specyficzne cechy dekoracji,
a więc: światy – kule z opłatków, zawieszane u stropu, często na tragarzu (sosrębie) w paradnej izbie,
niegdyś związane z urodzajem i życiodajnym słońcem, w tradycji chrześcijańskiej symbolizowały glob
ziemski odkupiony przez Jezusa; podłaźniki i podłaźniczki – wierzchołek jodły lub świerka przystrojony
jabłkami, orzechami i często światami, zawieszany
u stropu w paradnej izbie, odwieczny znak życia, prastary symbol kosmiczny (kolumna niebios), w tradycji chrześcijańskiej miał przypominać rajskie drzewo
i grzech pierworodny, od którego mieszkańców Ziemi
wybawiło przyjście na świat Jezusa, oraz pająki – rodzaj żyrandoli wykonanych ze słomy, nasion, bibuły,
opłatków – były ozdobą izby wzorowaną na tradycji
kościelnej i dworskiej. Konkursowi towarzyszył kiermasz świąteczny przygotowany przez zespół nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców.

Gmina Bystra-Sidzina
Na terenie Gminy Bystra-Sidzina w 2018 roku na
szczególną uwagę zasługiwały trzy wydarzenia: obchody Europejskich Dni Dziedzictwa oraz jubileusze 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej
Podhalańskiej i 60-lecia Orkiestry Dętej.
Obchody corocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w dniach 15-16 września 2018 roku na terenie gminy Bystra-Sidzina miały niezwykły wymiar ze
względu na świętowaną rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jak co roku organizacją tego przedsięwzięcia
zajął się Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej. Chętni do zobaczenia odnowionych ekspozycji
mogli go w tym czasie zwiedzić za darmo, a w niedzielę od godzin południowych na terenie skansenu,
w ramach V edycji konkursu „Kultura i Folklor Podbabiogórza”, swoje programy prezentowały najwspa-

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów
oraz Przedszkole Samorządowe w Budzowie byli
organizatorami „Wieczoru z bajką”, który odbył się
w dniu 29 listopada 2018 roku i miał formę konkursu.
Wraz z końcem roku i zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia na terenie gminy Budzów odbyły

Europejskie Dni Dziedzictwa. Fot. J. Motor
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nialsze kapele i zespoły regionalne z terenu powiatu
suskiego. Pośród rozbrzmiewającego śpiewu i różnorodnych tańców można było podziwiać spektakle
traktujące o tradycjach, zwyczajach i wesołych wydarzeniach z terenu Podbabiogórza. Na plenerowej
scenie prezentowały się: zespół „Zobielsko Gromada”
z Białki, zespół „Cieślica”z Zawoi, „Kapela spod Jałowca” ze Stryszawy, muzykanci z Suchej Beskidzkiej,
zespół dziecięcy „Gronie” z Łętowni, zespół dziecięcy
„Budzowskie Kliszczaki” z Budzowa oraz grupy śpiewacze z Jordanowa i Sidziny.
Kolejną atrakcją wydarzenia było otwarcie wystawy pt. „Mieszkańcy Bystrej i Sidziny na drodze do
wolności”. Wystawa prezentowała fotografie, dokumenty i opisy losów walczących w I wojnie światowej
na różnych frontach osób – rozsianych po całym globie mieszkańców naszych miejscowości.
Głównym punktem popołudniowej części uroczystości było widowisko historyczne traktujące
o wydarzeniach z czasów I wojny światowej. Pomimo
iż nasze tereny nie zostały doświadczone bezpośrednimi działaniami wojennymi, to mieszkańcy z terenu
Bystrej Podhalańskiej i Sidziny brali czynny udział
w działaniach wojennych jako żołnierze w armii austriackiej czy legionów, walcząc na wielu frontach,
w różnych częściach świata, stając się tym samym
częścią wielkiej historii.
Aby w sposób szczególny uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, na koniec widowiska rozwinięto flagę Polski, odśpiewano hymn
narodowy i oddano salwę honorową na cześć wszystkich, dzięki którym żyjemy w wolnej i niepodległej ojczyźnie.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez pracowników Skansenu w Sidzinie – Muzeum Kultury
Ludowej i było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu pań ze Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki”
z Sidziny oraz mieszkańców Sidziny: Szymona Nieużytka, Pawła Stramka, Bartłomieja Tempki, Tomasza
Białonia, Joachima Czarnego.
W przygotowanie rekonstrukcji historycznej
zaangażowane zostały profesjonalne grupy rekonstrukcyjne: „Powstaniec Śląski” z Wodzisławia Śląskiego, „Barwa i Broń” z Cieszyna, Stowarzyszenie
Rekonstrukcji Historycznych z Limanowej oraz grupa
rekonstrukcyjna z Lublina.
Zamysłem twórców widowiska było uświadomienie, jak ogromną wartością jest wolność, która tak
drogo została okupiona zdrowiem i życiem walczących o jej odzyskanie. W I wojnie światowej walczyło
bardzo wielu naszych pradziadków czy dziadków i los
każdego z nich, każdej rodziny stanowi osobną kartę
historii naznaczoną śmiercią, krwią i ogromnym ludzkim cierpieniem.
27 maja 2018 roku w Bystrej Podhalańskiej świętowano obchody jubileuszu 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej i 60-lecia Orkiestry Dętej. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym,
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Jubileusz OSP Bystra-Sidzina. Fot. G. Karkoszka

po której przeniosła się na plac festynowy. Istotnym
punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń dla
zasłużonych druhów. Złote medale „Za zasługi dla
pożarnictwa” otrzymali Rafał Migas i Marek Drobny.
Srebrnym medalem odznaczony został Mariusz Drobny, zaś brązowe zawisły na piersi Marcina Maciaszka,
Edwarda Wójciaka, Grzegorza Marfiaka oraz Sławomira Peliwo. Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymali
Szymon Jaromin, Dominik Słonina, Andrzej Rabski
i Adrian Skowyra. Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu
Świętego Floriana uhonorowany został Jerzy Klimala, natomiast Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego
Floriana otrzymał sprawujący od 1987 roku funkcję
prezesa OSP Józef Bednarz.
Podczas uroczystości poświęcone zostały nowe
pojazdy: samochód lekki do przewozu osób oraz quad,
które zakupione zostały z własnych środków OSP,
a także samochód ratowniczo-gaśniczy. Samochód
został zakupiony ze środków finansowych Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu
Gminy w Bystrej Podhalańskiej oraz środków OSP.

Gmina Jabłonka
W gminie Jabłonka organizowane imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym miały szczególny charakter z uwagi na przypadającą setną rocznicę odzyskania
niepodległości. Obchody jubileuszu nie koncentrowały się jedynie na dniu 11 listopada, ale ich piętno odcisnęło się na wielu innych wydarzeniach. Organizatorem imprez, o których mowa, był Wójt Gminy Jabłonka
Antoni Karlak. Do najważniejszych można zaliczyć:
XXIX Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie, otwarcie
boiska sportowego w Zubrzycy Dolnej, konkurs plastyczny „Co my za jedni”, wystawa plenerowa „Orawa
1918-1920”, Orawski Rajd Rowerowy „Szlakiem wielkich Orawian”, otwarcie budynku Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej, otwarcie boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej w Orawce, otwarcie remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwilku, Festiwal Piosenki Religijnej na Orawie Stabat Mater, czy Narodowe
Święto Niepodległości 11 listopada.

3 czerwca 2018 roku, już po raz 17. odbyła się akcja charytatywna „Orawa Dzieciom Afryki”. W 2018
roku, podobnie jak w poprzednim, gmina Jabłonka
wsparła dzieci z Domu Dzieci Ulicy w Ugandzie. Tego
dnia podczas mszy św. w orawskich kościołach swoimi doświadczeniami, pasją i świadectwem dzielili się
wolontariusze misyjni, natomiast w niedzielne popołudnie na stadionie sportowym w Jabłonce odbył
się festyn pod hasłem „Orawa Dzieciom Afryki” oraz
wspólne świętowanie Orawskiego Dnia Dziecka.
Imprezę tradycyjnie już rozpoczął dźwięk trombit Haniaczyków oraz występ zespołu Małe Podhale.
Oficjalnego otwarcia dokonali: wójt Antoni Karlak,
wójt gminy Lipnica Wielka Bogusław Jazowski oraz
inspektor Salezjan ks. Adam Parszywka i Prezes Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”
ks. Jan Hańderek.
Do wspólnego śpiewania i zabaw w takt afrykańskich rytmów zaprosił Ricky Lion z zespołem.
Dzieci przeżyły wiele przygód z Sindbadem Żeglarzem. Świetna zabawa towarzyszyła koncertowi
zespołu Ino Ros. Dużo wrażeń dostarczyła aukcja
prowadzona przez ks. Jana Hańderka i Franciszka
Pindziaka. Była również loteria fantowa, sklepik misyjny z bogactwem afrykańskiego rękodzieła, stoiska
z orawskim i afrykańskim jedzeniem.
Dnia 1 września 2018 roku, dzięki staraniom wójta
gminy Jabłonka Antoniego Karlaka, zaangażowaniu
władz gminy oraz przy współpracy lokalnej społeczności oddano do użytku nową siedzibę Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce. Tym
samym zainaugurowano nowy, wyjątkowy rok szkolny
2018/2019. Uroczystość swoją obecnością uświetnił
minister Marian Banaś, parlamentarzyści Anna Paluch
i Edward Siarka, Starosta Powiatu Nowotarskiego
Krzysztof Faber, radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni powiatowi, byli wójtowie gminy Jabłonka, władze gminy oraz wielu szacownych Gości.
Uroczystość rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce.
Następnie wszyscy goście spotkali się przed budynkiem szkoły. Po przecięciu wstęgi, przy wtórze trąbit
Haniaczyków, wójt Antoni Karlak przekazał dyrektorowi szkoły – Markowi Ciesielskiemu symboliczny
klucz do budynku, a ks. proboszcz Kazimierz Czepiel
poświęcił szkołę i odmówił modlitwę za wszystkich,
którzy będą z niej korzystali.

Miasto Jordanów
Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych, jakie
miały miejsce w Jordanowie w 2018 roku, należą imprezy kulturalne i sportowe, a także rocznicowe.
Dnia 18 maja 2018 roku pani Irena Stopa zajęła III
miejsce w Konkursie muzyków, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych, czyli w 36. Druzbacce w Podegrodziu. W tym roku do konkursu przystąpiło 627 osób, a wykonawcy pochodzili z siedmiu
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powiatów (dębickiego, gorlickiego, jasielskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego i suskiego)
z województw małopolskiego i podkarpackiego.
9 czerwca 2018 roku w Zawoi odbył się Powiatowy
Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów
Ludowych „Podbabiogórskie Posiady”. W konkursie
pani Irena ułożoną przez siebie opowieścią pt. „Jako
to owiesek święcili” tak urzekła jury, że przyznało jej
I miejsce, a tym samym kolejny już raz nominacje do
Ogólnopolskiego Konkursu Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych
w Bukowinie Tatrzańskiej, który odbył się 13 sierpnia
2018 roku. Tam również pani Irena okazała się bezkonkurencyjna i zdobyła I miejsce oraz Nagrodę Specjalną
im. prof. dr. hab. Józefa Bubaka.
Dzień Dziecka zorganizowany 27 maja przez Miejski
Ośrodek Kultury obfitował w wiele atrakcji dla najmłodszych uczestników tej imprezy. Oprócz pięknych
występów dzieci z przedszkoli i DPS-u, najmłodsi mogli skorzystać z wielu konkursów sportowych przygotowanych przez Klub Sportowy „Jordan”. Miejski
Ośrodek Kultury w Jordanowie na imprezę zaprosił
garncarza z Wadowic, który podczas warsztatów
uczył dzieci robienia dzbanuszków i miseczek z gliny,
kręcąc kołem garncarskim. Równie duże zainteresowanie wśród dzieci wzbudzały warsztaty wyrabiania
biżuterii oraz malowania twarzy. Na imprezę został
także zaproszony szczudlarz magik, który spacerował
na długich drewnianych nogach po placu, tworząc
różne figury z balonów, które rozdawał dzieciom. Kolejną atrakcją dla dzieci były przejażdżki na konikach
ze Stadniny Koni „Bór” Toporzysko.
Dni Ziemi Jordanowskiej w 2018 roku zaplanowano
na sobotę (18) i niedzielę (19) sierpnia. W sobotę
z okazji przypadającej 95. rocznicy powstania Klubu
Sportowego Jordan na boisku sportowym rozegrano
wiele piłkarskich turniejów, m.in. orlików i młodzików, a w godzinach popołudniowych drużyny żeńskie
z Jordanowa i Bukowiny Tatrzańskiej rozegrały mecz
towarzyski o Puchar Przewodniczącej Rady Miasta
Jordanowa. 95. rocznica powstania klubu była okazją do wręczenia medali i dyplomów dla zasłużonych
działaczy i trenerów. Po ceremonii rozegrano mecz
towarzyski pomiędzy drużyną Oldbojów z Jordana
i drużyną Oldbojów Wisły Kraków o Puchar Burmistrza Miasta Jordanowa. Wieczorem dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpił ze swoim pokazem
Łukasz Świrk. Tego samego dnia w Szkole Podstawowej odbył się XI Turniej Szachowy o Puchar Starosty Suskiego. W tym roku do turnieju rozegranego
w dwóch kategoriach juniorów i open zgłosiło się
ponad 40 uczestników z południowej Polski. W kategorii juniorów I miejsce zdobył Krzysztof Pniaczek,
II miejsce Bartłomiej Pasternak, a III miejsce Kacper
Pulit. W kategorii open I miejsce wywalczył Andrzej
Gbyl, II – Marek Pniaczek, a III – Mateusz Brożyna.
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Miejski Ośrodek Kultury był organizatorem wystawy
o tematyce kolejowej. W sali Domu Strażaka przez
dwa dni dostępna była wystawa makiet z ruchomymi
kolejkami z udziałem „Kolejkowo Gliwice” i Krakowskiego Klubu Modelarzy Kolejowych. Przy tej okazji
zorganizowana została wystawa historycznych zdjęć
związanych z kolejnictwem na terenie Jordanowszczyzny, a także sprzętu kolejowego, który był używany
w kolejnictwie wiele lat temu.
W niedzielę po mszy św. odprawionej w intencji
mieszkańców miasta, w „Galerii pod Basztą” pan Józef
Gawron Wojewoda Małopolski w imieniu Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej wręczył panu Franciszkowi Żurowi odznaczenie państwowe „Srebrny Krzyż Zasługi”
za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a zaraz po wręczeniu odbyło się seminarium poświęcone
mieszkańcom miasta biorącym udział w walkach na
frontach I wojny światowej. Seminarium prowadzili mgr
inż. Stanisław Bednarz i dr inż. arch. Krzysztof Wielgus.
W minionym roku z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości w Jordanowie odbyło się wiele
imprez. Podczas Dni Ziemi Jordanowskiej zorganizowany został „Bieg niepodległości”, a w październiku
jordanowski Hufiec ZHP przeprowadził „Historyczną
grę miejską”.
6 listopada w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Jordanowie odbył się Międzygminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt zorganizowany przez
Klub Sportowy „Delta” przy współudziale Miejskiego
Ośrodka Kultury w ramach obchodów Narodowego
Święta Niepodległości. MOK był organizatorem konkursu plastycznego „Polska – moja Ojczyzna”, którego
finał i uroczyste rozdanie nagród odbyło się podczas
śpiewania pieśni patriotycznych 11 listopada.
W przeddzień ogólnopolskiego świętowania
w „Galerii pod Basztą” miało miejsce spotkanie historyczne prowadzone przez pana Stanisława Bednarza
pt. „Wincenty Witos – patriota z Galicji, współtwórca
Niepodległej”. Można było również obejrzeć wystawę fotografii poświęconej historii mieszkańców Jordanowa poległych na frontach I wojny światowej.
Centralne obchody rozpoczęły się przemarszem
spod Urzędu Miasta Jordanowa pocztów sztandarowych, orkiestry strażackiej, władz miasta oraz mieszkańców na cmentarz parafialny, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej obywateli
Jordanowa poległych na frontach I wojny światowej.
Na jordanowskim rynku mieszkańcy mogli przenieść
się w czasie i zobaczyć potyczkę legionistów z oddziałem rosyjskim w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej,
grupy wokalnej działającej w Ośrodku Kultury oraz
mieszkańców miasta. O godzinie 10:00 odprawiona
została uroczysta msza święta za ojczyznę. Na koniec
oficjalnych uroczystości delegacje złożyły wiązanki
kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy 24 Pułku Ułanów.
Ostatnim punktem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych w hali sportowej LO.
Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości
po raz pierwszy w Jordanowie zorganizowany został
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„Bieg Jordanowski” na dwóch dystansach: 2,5 i 7,5 km
z podziałem na kategorie męską i żeńską. W biegach
wzięło udział 28 uczestników, którzy wystartowali
z jordanowskiego rynku o godz. 12:30. Trasa na dłuższym dystansie miała charakter górski i była trudna ze
względu na ostre podbiegi, aż na Górę Przykiec.
W godzinach popołudniowych dla licznie zebranej
publiczności wystąpiły zespoły folkowe i rozrywkowe
oraz odbył się pokaz karate Jordanowskiego Klubu Karate Tradycyjnego „Góral”.
W dniu 11 listopada 2018 roku w 100-lecie odzyskania niepodległości na cmentarzu parafialnym
w Jordanowie miała miejsce podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy poświeconej mieszkańcom Jordanowa
i Malejowej – ofiarom I wojny światowej. Na dużej granitowej tablicy umieszczono nazwiska 21 obywateli Jordanowa i 14 Malejowej – ofiar I wojny światowej, którzy
zginęli na frontach Wołynia, Pokucia, Karpat, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Alp Julijskich, w rejonie Triestu i Wenecji bezpośrednio na froncie lub w szpitalach
polowych w Trieście, Debreczynie, Innsbrucku, Krakowie czy Wadowicach. Spod ratusza wyruszyły poczty
sztandarowe, orkiestra strażacka, radni, władze miasta,
mieszkańcy, rodziny. W ceremonii uroczystego odsłonięcia tablicy brali udział ustępująca burmistrz Iwona
Bilska, burmistrz elekt Andrzej Malczewski, ks. kanonik Paweł Gunia i prezes TMZJ Stanisław Bednarz. Po
odsłonięciu orkiestra zagrała Rotę. Na koniec seniorka
pani Teresa Skorupska podziękowała w imieniu rodzin
poległych za urzeczywistnienie tej szczytnej idei. Tablicę sfinansowała Rada Miasta Jordanowa i symbolicznie
Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej.
W dniu 17 listopada nasze gawędziarki pani Irena
Stopa i pani Helena Wojtanek wzięły udział w konkursie gawędziarskim w Jeleśni i reprezentowały Miasto Jordanów i Miejski Ośrodek Kultury. Jury wysłuchało 31 gawędziarzy, a naszej reprezentantce pani
Irenie Stopie przyznało wyróżnienie.

Helena Wojtanek i Irena Stopa.
Archiwum Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie

W dniach 2 i 3 grudnia 2018 roku Miejski Ośrodek
Kultury w Jordanowie oraz Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie
„Dla naszej szkoły”, realizując projekt dofinansowany
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotowali dla najmłodszych mieszkańców
dwudniową imprezę mikołajkową. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji – były wystawa ruchomych kolejek, przedstawienie teatralne „Stoi na stacji lokomotywa”, zabawa różnego typu klockami, a jordanowski
MOK zorganizował wystawę historycznych fotografii
związanych z kolejnictwem na terenie Jordanow
szczyzny. Największe zainteresowanie wzbudził przybyły na imprezę św. Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci prezentami i słodkościami.
Wzorem lat ubiegłych Miejski Ośrodek Kultury
wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Jordanowskiej przygotował cykl spotkań historycznych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też spotkania
z podróżnikami.
Swoją dziesięcioletnią tradycję obchodzą wprowadzone do kalendarza jordanowskich imprez spotkania
z muzyką klasyczną, bluesem i jazzem. Spotkania mają
formę edukacyjną, ponieważ w występy wplatane są
krótkie pogadanki o epoce, kompozytorach, a także
instrumentach muzycznych, na których grają artyści.
„Galeria pod Basztą” już od 19 lat promuje twórczość
lokalnych artystów, jak również twórczość artystów
spoza naszego miasta. W galerii w 2018 roku wystawiane były prace fotograficzne i plastyczne (malarstwo) oraz makiety (kolejnictwo).

Galeria pod Basztą. Fot. J. Hanusiak
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Na wspólną wymianę zwyczajów wigilijnych została także zaproszona grupa uczestników projektu ze
Słowacji. Goście zauroczeni magią świąt poznawali
polskie zwyczajów, a także przedstawili słowackie
tradycje świąteczne. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało bożonarodzeniowe potrawy, a Słowacy
przywieźli swoje tradycyjne potrawy, by wspólnie
kolędować i cieszyć się świętami, poznając zwyczaje
i tradycje po obu stronach granicy.

Gmina Lanckorona

Dożynki w Koszarawie. Fot. G. Gancarz

Gmina Koszarawa
W czerwcu 2018 roku Gmina Koszarawa zakończyła realizację projektu „Polsko-słowacka wymiana
dziedzictwa kulturowego pogranicza”, a od połowy
roku rozpoczęła działania w ramach nowego projektu kulturalnego „Nasze tradycje wczoraj i dziś
– polsko-słowacka wymiana dziedzictwa kulturowego pogranicza”. Już w lipcu zostało zorganizowane
„Święto plonów”, w czasie którego wystąpili twórcy
– amatorzy prezentujący muzykę ludową oraz obrzędy związane przede wszystkim ze zbiorem plonów.
Podczas imprezy partnerzy z Polski i Słowacji opowiadali o zwyczajach, zaprezentowali lokalne rzemiosło, wyroby ludowe oraz zwyczaje dożynkowe po obu
stronach granicy, np. układanie snopków czy plecenie
wieńca dożynkowego.
W sierpniu została zorganizowana impreza pod nazwą „Izba Regionalna”. Uczestnicy zwiedzili izbę
regionalną, wysłuchali wykładu o historii i tradycji
regionu, a także wzięli udział w warsztatach darcia
pierza, maglowania, klepania kosy czy obróbki drewna. Pierwszy dzień imprezy zakończyły warsztaty
gwarowe oraz biesiadowanie przy ognisku. Drugi
dzień urozmaiciła wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, gdzie uczestnicy mieli możliwość spotkania z dzikimi zwierzętami.
W okresie od sierpnia do października zostały zorganizowane w Koszarawie warsztaty bibułkarstwa.
Uczestnicy podczas zajęć zapoznali się z najbardziej
potrzebnymi materiałami i akcesoriami. Poznali również metody i techniki bibułkarskie: wycinanie, skręcanie, zwijanie, rolowanie, cukierkowanie. Ostatnim
wydarzeniem realizowanym w ramach projektu było
spotkanie zatytułowane „Święta oczami dzieci”. Dzieci z Zespołu Regionalnego „Jaferki” przygotowały
inscenizację przypominającą zwyczaje wigilijne. Całość połączona była z tradycyjnym kolędowaniem.

W 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie
organizował lub współorganizował wiele wydarzeń.
Jednym z nich był Orszak Trzech Króli, który 6 stycznia
2018 roku odbył się już po raz szósty. W ramach wydarzenia królowie na koniach w asyście zebranych przeszli
ulicami miejscowości aż na lanckoroński rynek, gdzie
znajdowała się żywa szopka. Orszakowi towarzyszyła
Gminna Orkiestra Dęta z Lanckorony. Mieszkańcy oraz
dzieci ze szkoły w Jastrzębi odegrały scenę u Heroda.
Przysmaki serwowały panie z lokalnych stowarzyszeń
(Lanckoronianki i Koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi). Na scenie odbyło się wspólne kolędowanie przy
wtórze góralskiej muzyki granej przez zespół „Hajduki”.
Rewitalizacja Zamku Lanckorońskiego także skutkuje wieloma wydarzeniami o charakterze kulturowym
i kulturalnym. W Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie 18 kwietnia 2018 roku odbyło się seminarium, podczas którego otwarto wystawę przygotowaną wspólnie przez Instytut Architektury Krajobrazu
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im.
Tadeusza Kościuszki oraz Gminę Lanckorona. Na wystawie zaprezentowane zostały najlepsze prace akademickie wykonane na Wydziale Architektury PK,
których tematyką była koncepcja planu zarządzania
obszarem szczytu Góry Lanckorońskiej i jej otoczenia
jako obiektu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W ramach gminnych obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w sobotę 26 maja 2018
roku odbyła się dwunasta edycja Rajdu Szlakami
Konfederatów Barskich „Na tropach historii”. Rajd
pomyślany jest jako rodzaj gry terenowej (trasa rodzinna 2 km, trasa rodzinna 7 km, trasa turystyczna
15 km). Uczestnicy, pokonując trasy, docierali do poszczególnych (oznakowanych) punktów kontrolnych,
gdzie brali udział w zabawach i konkursach, zdobywając punkty. Rajd zakończył się pod ruinami zamku
w Lanckoronie, gdzie organizatorzy wzorem lat ubiegłych przygotowali ognisko oraz wiele niespodzianek
i nagród dla uczestników.
Lanckorońskie Ryneczkowanie, Jarmark Świętojański
to nazwy wydarzenia, które miało miejsce 16 i 17
czerwca 2018 roku na lanckorońskim rynku. Jarmark
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rękodzieła artystycznego wzbogacony koncertem
orkiestr dętych oraz kapeli góralskiej Młode Podhale
i animacjami dla dzieci zgromadził wielu uczestników.
Już po raz IV odbył się Zlot Samochodów Zabytkowych w Lanckoronie organizowany przez lokalną
grupę Lanckorońskie Automobile. Impreza trwała
przez dwa dni od 30 czerwca do 1 lipca. W ramach
wydarzenia zorganizowano wystawę zabytkowych
samochodów na rynku w Lanckoronie, podczas której właściciele pojazdów przybliżali historię swojej
pasji oraz posiadanych samochodów. Odbył się także
stylizowany pokaz mody oraz zabawy tematyczne dla
zebranych, animacje dla dzieci, a także prezentacja
zabytkowego drewnianego samochodu wykonanego
przez Tadeusza Lorenza.
W niedzielę 5 sierpnia 2018 roku na lanckorońskim
rynku odbył się uroczysty apel połączony z mszą
świętą polową z okazji jubileuszu 130-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lanckoronie.
Uroczystość jubileuszu uświetniły swoją obecnością
poczty sztandarowe wraz z delegacjami. Zgodnie ze
strażackim ceremoniałem apel rozpoczął się od złożenia raportu Wicewojewodzie Małopolskiemu Józefowi Gawronowi, po tym zaś przy dźwiękach hymnu
narodowego nastąpiło wciągnięcie flagi państwowej
na maszt. W trakcie mszy został poświęcony sprzęt
ratowniczy podarowany jednostkom OSP Lanckorona i OSP Izdebnik przez Fundację ENERGA Gdańsk.
W dniach 30 lipca – 11 sierpnia 2018 roku wspólnie z Małopolskim Instytutem Teatralnym dla dzieci
z gminy Lanckorona została zorganizowana półkolonia. W zajęciach brało odział 32 uczestników
w wieku od 6 do 14 lat. Uczestnicy wzięli udział
w integracyjnej językowej grze terenowej. Grupa
uczestniczyła również w spacerze detektywistycznym przeprowadzonym przez Panią Fishkę z Dziecięcego Biura Detektywistycznego oraz w spotkaniu

z językoznawcą. Uczestnicy warsztatów w ramach
działań finałowych przygotowali wystawę plastyczną, na którą złożyły się eksponaty będące efektem
pracy twórczej dzieci. W organizację finału zaangażowali się również rodzice i opiekunowie dzieci,
którzy przynieśli ciasta i owoce. Poczęstunek był
okazją do rozmów z rodzicami i opiekunami o podejmowanych przez nas działaniach. Projekt realizowany w partnerstwie z Małopolskim Instytutem Teatralnym, finansowany z programu „Ojczysty – dodaj
do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury oraz
Mecenat Małopolski z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Głównymi organizatorami odbywającego się w Lanckoronie festiwalu TERRA ARTIS – Międzynarodowe
Warsztaty Gitarowe są Stowarzyszenie „Terra Artis
Lanckorona” oraz Agencja Artystyczna GAP. W festiwalu biorą udział dzieci i młodzież z całej Polski,
a także grupa z Lanckorony, w skład której wchodzą
uczestnicy prowadzonego przez Susanne Nagy ogniska artystycznego działającego przy GOK-u. Jedenastodniowe warsztaty doszkalające dla gitarzystów,
harfistów i skrzypków kończy wielki koncert finałowy
na rynku. Lipcowe warsztaty zamieniają całą Lanckoronę w muzyczne centrum. Festiwal to nie tylko
warsztaty, to również wspaniałe koncerty, wernisaże,
wystawy, spektakle teatralne i spotkania autorskie połączone z wieczorami poetycko-muzycznymi.
W 2018 roku w Lanckoronie odbyły się trwające 11 dni
warsztaty filmu animowanego. Organizatorem tego
przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego Eksperymentalnego i Video Studio
A. Warsztaty kierowane są głównie do artystów oraz
studentów przygotowujących się do startu zawodowego, opracowujących koncepcje filmów debiutanckich,
realizujących fragmenty filmu, uzupełniających swoje
profesjonalne umiejętności i wiedzę na temat najnowszych technologii filmowych. W 2018 roku stworzone
zostały dwie ośmioosobowe grupy, które przez 4 dni
mogły realizować swoje pomysły. Tradycją stał się
również pokaz filmów animowanych dla dzieci. Podczas całych warsztatów w Gminnym Ośrodku Kultury
odbywają się bezpłatne projekcje filmów i spotkania
z twórcami.
W dniach od 21 do 23 września 2018 roku w ramach objazdowego Festiwalu Teatralnego Dilettante
w GOK-u swoje spektakle zaprezentowało 9 amatorskich dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych.
Wszystkie spektakle były otwarte dla publiczności,
a wstęp na nie bezpłatny.

Bieg Lucka. Archiwum Urzędu Gminy Lanckorona
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9 października odbyła się bezpłatna projekcja filmu
„Janka” i spotkanie z Janiną Ochojską. Wydarzenie
zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji
„Polska Światłoczuła”, które od 2011 roku trafia z do-
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W 2018 roku po raz kolejny zrealizowano zimowy
festiwal pod nazwą „Anioł w Miasteczku”. W ramach
współpracy na rynku w Lanckoronie zorganizowano jarmark rękodzieła artystycznego o świątecznym
charakterze. Każda osoba odwiedzająca GOK mogła
własnoręcznie przygotować anielskie atrybuty (głównie skrzydła). Przed ośrodkiem na czas imprezy stanęło monidło. Odbył się także koncert w wykonaniu
uczestników Ogniska Artystycznego Terre Artis oraz
spotkanie autorskie z Weroniką Szelęgiewicz. Obok
animacji dużym wydarzeniem towarzyszącym była
wystawa „Rok w Lanckoronie”, którą można było podziwiać w sali GOK-u.

Festiwal Pieśni Myśliwskiej.
Archiwum Urzędu Gminy Lanckorona

brymi polskimi filmami do miejscowości, w których
brakuje kina. Na zaproszenie Doroty Kędzierzawskiej
i Arthura Reinharta – inicjatorów projektu – odpowiedziała Janina Ochojska, która była gościem kolejnej filmowej podróży i po projekcji filmu dokumentalnego „Janka” spotkała się z widzami.
W roku 2018 już po raz trzeci odbył się Festiwal Pieśni Myśliwskiej. 7 lipca na scenie na lanckorońskim
rynku odbyło się przesłuchanie zespołów, a w Gminnym Ośrodku Kultury w trakcie XXIV Lanckorońskich
Spotkań z Kulturą Łowiecką miał miejsce Benefis
Marka Piotra Krzemienia z okazji 60-lecia pracy
twórczej. Na rynku została odprawiona msza hubertowska dla myśliwych, ich rodzin oraz mieszkańców
Lanckorony. Po zakończonej liturgii rozpoczął się
koncert laureatów. Myśliwskie melodie rozbrzmiewały na lanckorońskim ryku do późnego popołudnia.
Wydarzeniu zorganizowanym przez Koło Łowieckie
„Myśliwiec” z Lanckorony i Galicyjski Oddział Klubu
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ towarzyszyła
VI Giełda Kolekcjonerska.
Tradycją stał się już Gminny Konkurs Recytatorski.
Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Lanckoronie zaproszono uczniów z całej gminy do zaprezentowania
twórczości patriotycznej, który to temat nawiązywał
do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Jastrzębi został
zorganizowany Konkurs Pieśni Patriotycznej. Przesłuchania odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Lanckoronie. Koncert finalistów odbył się 11 listopada w kościele parafialnym w Lanckoronie w ramach
Gminnych Obchodów Święta Niepodległości. Obchodom jubileuszu towarzyszył też zorganizowany
wspólnie ze Szkołą Podstawową w Skawinkach konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej.

Od trzech lat dzięki wsparciu wójta gminy Lanckorona lokalne stowarzyszenia mogą ubiegać się o środki
w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”.
W roku 2018 wsparto projekty: „Zapisane nie zginie”
– projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Akolada
Izdebnicka oraz „Nie jesteśmy tacy starzy jak lanckoroński zamek” – projekt realizowany z Gminną Radą
Seniorów. Dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” rozdzielanych przez Stowarzyszenie „Zielona Linia” w Stryszawie, wsparciu
Urzędu Gminy i GOK-u w Lanckoronie „Akoladzie Izdebnickiej” udało się wydać pierwszą broszurkę pod
nazwą „Zapisane nie zginie. Izdebnik we wspomnieniach i starej fotografii”. W ramach projektu przeprowadzony został również konkurs dla młodzieży pod
nazwą „Namów dziadków na wspomnienia”, a także
zorganizowana mini galeria zdjęć w remizie w Izdebniku. Drugi projekt skierowany był do seniorów
z naszej gminy i miał na celu integrację środowiska
seniorów oraz zaznajomienie ich z nowymi rodzajami aktywności. W trakcie jego trwania zaplanowano m.in. spacery nordic walking, plenery malarskie,
a finałem projektu było wspólne świętowanie Dnia
Seniora.

Gmina Lipnica Wielka
Święto 3 Maja uczczono w Lipnicy Wielkiej w potrójnym wymiarze: święto narodowe upamiętniające
uchwalenie konstytucji w 1791 roku, święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz Dzień
Strażaka. Z tej okazji odbyła się w obu parafiach naszej gminy uroczysta msza święta za ojczyznę i strażaków. Dalsza część uroczystości odbywała się na
niezwykle urokliwie położonej Marysinej Polanie.
Tam przedstawiciele różnych grup społecznych oraz
zaproszeni goście posadzili 100 lip na 100-lecie odzyskania niepodległości. Zarówno goście jak i pogoda dopisali, więc 100 lip udało się posadzić bardzo
sprawnie i w wyjątkowych okolicznościach. Uroczyście przygrywała do tego Strażacka Orkiestra Dęta
z Lipnicy Wielkiej, co jeszcze bardziej podkreślało
niezwykle sympatyczną atmosferę. Miejsce posadzenia lip również nie było przypadkowe – opodal
bowiem planowane jest w niedalekiej przyszłości
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nym na scenie kolejno prezentowali się: Strażacka
Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Skoczykach z programem dożynkowym,
Józef Antałczyk z zespołem, Muzyka Lipnicka, Zespół
Orawianie im. Heródka z Przywarówki, Art-Cinema
z programem zabaw dziecięcych, Zespół MBM ze
Słowacji, a na koniec była zabawa z DJ Harnasiem.
Przeprowadzone zostały również liczne konkursy. Nagrodzono także najlepszych gazdów 2018
wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw.

Gmina Maków Podhalański
Sadzenie 100 lip na 100-lecie odzyskania
niepodległości. Fot. B. Kowalczyk

postawienie wieży widokowej, która pozwoli na podziwianie pięknego orawskiego krajobrazu. Na wieży
zostanie umieszczona tablica zawierająca nazwiska
osób, które lipkę zasadziły.
44. Święto Pasterskie w 2018 roku przebiegło w prawie arktycznych i ekstremalnych warunkach. Tym
bardziej wszystkim obecnym należą się podziękowania za niezawodną obecność. Imprezie w 2018 roku
przyświecało motto z wiersza Emila Kowalczyka:
Mom taki świat
downy
w ktorym
ludzie nie skokajo
do siebie jako wilki
a pómocno wyciągajo
rynke z jasnym spojrzyniym....
Takiego świata dziś trzeba, a jeśli nie świata, to
choć chwil, kiedy można odpocząć i odetchnąć od
codzienności. Taki właśnie „oddech” oferowali organizatorzy w urokliwej Przywarówce, na polanie podczas Święta Pasterskiego. Otwarcia Święta dokonał
wójt gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski
w asyście zaproszonych gości. Imprezę poprowadziła Małgosia Paplaczyk, a część konkursów pasterskich Franciszek Pindziak. Przed zgromadzonymi
wystąpili: Strażacka Orkiestra Dęta pod kierunkiem
Łukasza Bandyka, Muzyka Lipnicka, zespół Orawskie Dzieci kierowany przez Teresę Baniowską, Zespół Zielony Jawor z Krempach z kierowniczką Marią Pietraszek-Wnęk, Zespół Orawianie im. Heródka
pod wodzą Eugeniusza Karkoszki. Niezwykły i wciągający widzów pokaz iluzji wykonał Adrian Mitoraj,
a publiczność doprowadził do łez Kabaret „Śleboda”.
Na zakończenie imprezy natomiast z przyjemnością
wsłuchiwać się można było w piosenki niezwykłej
wokalistki Moniki Lewczuk z Zespołem. Jak zawsze
zainteresowaniem cieszyły się konkursy pasterskie:
wspinanie na moja, koszenie łąki, pilenie i rąbanie
drzewa, strzelanie z bica pasterskiego. Nie zabrakło
też stoisk twórców ludowych, bacy, książek regionalnych, degustacji potraw regionalnych lokalnych

Dożynki w Lipnicy Wielkiej. Fot. B. Kowalczyk

agroturystek, zabaw i konkursów Babiogórskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Nowy Targ,
a także malowania twarzy.
Gminne Dożynki – Święto Chleba w gminie Lipnica
Wielka odbyły się 9 września. Patronat honorowy
nad imprezą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Gospodarzem tegorocznych
dożynek było Sołectwo Skoczyki, a organizatorami
byli Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski, Sołtys Sołectwa Skoczyki Bożena Lichosyt
wraz z Radą Sołecką oraz Gminne Centrum Kultury
w Lipnicy Wielkiej.
Całość rozpoczęła się uroczystą mszą świętą. Po
mszy nastąpiło przecięcie wstęgi na nowo powstałym obiekcie Centrum Produktu Lokalnego w ramach
projektu realizowanego przez gminę Lipnica Wielka
oraz wieś Bobrów pn. „Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa
na polskiej i słowackiej Orawie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja
2014-2020. W skład Centrum Produktu Lokalnego
w Lipnicy Wielkiej wchodzą amfiteatr, trybuny, plac
Piotra Borowego oraz stoiska wystawiennicze.
Po otwarciu obiektu oraz odegraniu hymnu
państwowego Małgorzata Paplaczyk odczytała list
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
z okazji patronatu honorowego nad imprezą. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował odznaczeniem państwowym Wójta Gminy Lipnica Wielka zasłużonego w działalności społecznej,
politycznej i samorządowej Brązowym Krzyżem Zasługi, natomiast Minister Zdrowia Łukasz Szumowski
przyznał odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony
zdrowia” kierownikowi Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej Janowi Grygierczykowi.
Następnie zaproszeni goście oraz gospodarze
podzielili poświęcony chleb i poczęstowali wszystkich uczestników imprezy. W programie artystycz-

Co roku na terenie gminy Maków Podhalański organizowanych jest wiele imprez kulturalnych i sportowych. Większość z nich ma charakter cykliczny.
W roku 2018 po raz 26. odbył się posiadający
atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Międzynarodowy Bieg Uliczny po Ziemi Makowskiej. Po raz
pierwszy trasa prowadziła drogami gminnymi o urozmaiconej nawierzchni. W wydarzeniu uczestniczyli
zawodnicy zarówno z kraju, jak i z zagranicy, mierząc
się w biegach na dystansie 5 i 10 km oraz w kategorii
nordic walking.
Po raz XXIV odbyła się w 2018 roku impreza powiatowa organizowana z okazji Dnia Dziecka dla dzieci
i młodzieży – Terenowy Wyścig Rowerowy. Na dystansach dostosowanych do wieku zawodników startowali młodzi sportowcy, by rywalizować o miejsca
na podium. Zawody rozgrywane były na terenie trawiastym, co stanowiło dodatkową atrakcję dla miłośników jazdy na rowerze.
W lipcu Maków Podhalański gościł uczestników górskiego maratonu 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.

Międzynarodowy Bieg Uliczny po Ziemi Makowskiej.
Fot. K. Bartyzel
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Największą renomę wśród organizowanych na terenie makowskiej gminy przedsięwzięć kulturalnych zyskał Tydzień Kultury Beskidzkiej (TBK). W 2018 roku
odbyła się jubileuszowa 55. edycja tego wydarzenia.
Patronat nad imprezą sprawowała Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali
i Sztuki Ludowej (CIOFF). Równolegle z TKB odbywał się także Kiermasz Twórczości Ludowej, podczas
którego podziwiać można lokalne rękodzieło ludowe.
Dzięki miejscowym twórcom ludowym odwiedzający
kiermasz mogli podziwiać kunszt wykonania sławnego białego haftu makowskiego, a także wyroby
bibułkarskie i drewniane zabawki ludowe. Imprezą
towarzyszącą był także Bieg Górski & Nordic walking
im. Wojtka Pazdura oraz Międzynarodowy Plener
Malarsko-Rzeźbiarski.
Na przełomie czerwca i lipca mieszkańcy i goście gminy mieli okazję wziąć udział w dwudniowym święcie
– Dniach Ziemi Makowskiej. W programie imprezy
znalazły się koncerty artystów estradowych, zawody
sportowe i wiele wydarzeń towarzyszących. Nagrodzeni zostali też wtedy właściciele najpiękniejszych
ogrodów i gospodarstw rolnych.
W 2018 roku Dni Ziemi Makowskiej stały się
też okazją do świętowania 640. rocznicy Makowa
Podhalańskiego. Z tej okazji odbyło się wiele wydarzeń związanych z tą historyczną datą. Jednym z nich
było uroczyste otwarcie przez burmistrza Makowa
Podhalańskiego Fontanny Herbowej zlokalizowanej
na makowskim Rynku. Na zakończenie mieszkańcy
mieli okazję zostać uwiecznieni na wspólnym zdjęciu.
Podziwiać można było również eksponaty haftu makowskiego podczas wystawy zorganizowanej w salach szkoły im. Jana Kantego, w której murach działała założona w 1896 roku Krajowa Szkoła Hafciarska.
Rynek był miejscem ekspozycji fotografii dawnego
Makowa udostępnionych ze zbiorów Jana Pawlika
i Romana Wiciarza.

Tydzień Kultury Beskidzkiej. Fot. K. Bartyzel
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Gmina Mucharz
W sobotę 23 czerwca 2018 roku odbyły się XVI Dni
Ziemi Mucharskiej. Podczas imprezy uczestnikom czas
umilały występy dzieci z gminnych szkół, pokazy formacji tanecznych działających przy ośrodku kultury
oraz zespoły z Jaszczurowej i Kozińca. Tradycyjnie już
zorganizowane zostały zawody sportowe oraz turniej
siatkówki plażowej. Na plaży „Jaszczurówka” odbył
się pokaz grupy Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały stoiska z lokalnymi przetworami i wypiekami. Dla najmłodszych zajęcia prowadzili animatorzy.
W budynku klubu sportowego Spartak Skawce zorganizowana została wystawa Klubu Fotograficznego
„Okno” zatytułowana „Ochodnica – Mucharz”. Impreza
była okazją do podsumowania projektu realizowanego
w ramach współpracy dwóch zaprzyjaźnionych gmin
– polskiego Mucharza i słowackiej Ochodnicy, pod nazwą „Ochodnica i Mucharz – partnerstwo w sprawie
ochrony naszego dziedzictwa”. Imprezę zwieńczyły
występy trzech zespołów: „The Trees”, „Looks” i „Do
Oporu” oraz pokaz sztucznych ogni.
W niedzielę 8 lipca w kościele parafialnym w Mucharzu odbył się koncert muzyki poważnej w wykonaniu
zespołu kameralistów Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod kierownictwem artystycznym Andrzeja Koniecznego. W trakcie
koncertu tłumnie zebrani melomani mogli wysłuchać
popisów wokalnych sopranistki Teresy Konieczny
oraz młodych instrumentalistów – uczniów szkoły
muzycznej w Wadowicach. W programie koncertu
znalazły się dzieła takich kompozytorów jak Antonio
Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Georg Philip Telemann, Wolfgang Amadeus Mozart.
W dniu 8 października 2018 roku przedstawiciele
gminy Mucharz uczestniczyli w gali finałowej i podsumowaniu XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin
2018, która odbyła się w sali Gorlickiego Centrum
Kultury. W grupie gmin do 5000 tys. mieszkańców
w skali województwa gmina Mucharz zajęła pierwsze miejsce, a w skali całego kraju miejsce ósme. Turniej został zorganizowany w ramach X Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, który odbył się
w dniach od 26 maja do 1 czerwca. W okresie tym
na terenie gminy odbyło się ponad 40 imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,
których celem była promocja aktywnego stylu życia,
a udział w nich wzięło ponad 1350 uczestników.
W niedzielę 11 listopada 2018 roku pod mucharskim
Obeliskiem Niepodległości spotkali się mieszkańcy gminy Mucharz, aby uczcić stulecie odzyskania
niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się apelem,
który uświetniły sztandary Związku Harcerstwa Polskiego, ochotniczych straży pożarnych oraz gminnych

szkół. Na zakończenie delegacje Urzędu Gminy złożyły pod Obeliskiem Niepodległości wiązanki kwiatów i znicze.
Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na terenie gminy Mucharz zorganizowano wiele wydarzeń upamiętniających tę rocznicę.
W Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie odbyły się
konkursy pod hasłem „Artystyczna Niepodległa”, których laureaci mieli okazję zaprezentować się podczas
koncertu zorganizowanego 10 listopada 2018 roku
w kościele parafialnym w Świnnej Porębie. Nauczyciele ze szkoły w Świnnej Porębie przeprowadzili akcję sadzenia drzew „Sto drzew na Stulecie Odzyskania
Niepodległości», natomiast działający na terenie gminy
harcerze 7. Drużyny Harcerskiej „Omega” z Jaszczurowej oraz 125. Drużyny Harcerskiej „Zośka” z Mucharza
zorganizowali cykl zbiórek poświęconych zasłużonym
zmarłym mieszkańcom naszej gminy. Dzięki zebranym
środkom początkiem listopada na grobach zapłonęły
znicze i pojawiły się biało-czerwone wstążki – widoczny znak pamięci. Dla upamiętnienia zbliżającej
się rocznicy w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha
w Mucharzu miała miejsce prezentacja zdjęć związanych z kulturą, tradycją, z wydarzeniami, postaciami
i miejscami z terenu gminy Mucharz. Po prezentacji
wszyscy zebrani odśpiewali wspólnie pieśni patriotyczne. Z kolei uczniowie Gimnazjum im. Janiny Barbary Górkiewiczowej w Jaszczurowej wzięli udział w grze
terenowej szlakiem konfederatów barskich. Odszukali
miejsca pamięci związane z walkami, jakie w latach
1768-1772 stoczyli konfederaci z zaborcą rosyjskim.
Trasa wiodła od przełęczy Sanguszki w Harbutowicach
przez Krzyż Konfederatów po Las Groby, gdzie poległo
ok. 300 konfederatów. Udali się także do kaplicy konfederatów na górze Jasień w Suchej Beskidzkiej, gdzie
z kolei zginęło 200 polskich żołnierzy.
W czwartek, 29 listopada przedstawiciele gminy Mucharz uczestniczyli w finale XIX edycji Konkursu Puchar
Recyklingu, który odbył się w warszawskim Teatrze
Capitol. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły
instytucje: Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW, Polska Izba Ekologii, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek
Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Gmina Mucharz została debiutantem roku i ma prawo do
posługiwania się specjalnym znakiem Laureat Konkursu Puchar Recyklingu, co z pewnością przyczyni się do
budowania pozytywnego wizerunku gminy.
W dniu 14 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy
w Mucharzu odbył się II – Gminny – etap XVIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” adresowanego do uczniów VII i VIII
klas szkół podstawowych i III klas gimnazjum z terenu
Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. W konkursie
zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej.
W piątek 21 grudnia 2018 roku w świetlicy Gminnego
Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu odbyło
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się coroczne spotkanie opłatkowe samorządowców
gminy Mucharz, które było okazją do podsumowań
i rozmów mucharskich środowisk. Podczas wydarzenia harcerze przekazali na ręce przewodniczącego
Rady Gminy Betlejemskie Światło Pokoju, wspólnie
kolędowano i biesiadowano. W trakcie spotkania
odbył się także IV Konkurs Tradycyjnych Stołów i Potraw Wigilijnych Gminy Mucharz, w którym udział
wzięły koła gospodyń wiejskich z gminy Mucharz.

Gmina Stryszawa
Uroczystości związane z VI Gminnymi Dniami Patriotyzmu odbyły się 17 maja 2018 roku w Zespole Szkół
Samorządowych w Krzeszowie, a ich temat brzmiał:
„Rok dla Niepodległej – Droga do Wolności 1830-1918”. Finaliści konkursu otrzymali dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Stryszawa
Rafała Laska i Radę Gminy Stryszawa. Oprócz nagród
wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie wzięli
udział w wycieczce i zwiedzili Tarnowskie Góry. Dzień
Patriotyzmu to inicjatywa radnych gminy Stryszawa
i nauczycieli gimnazjum mająca na celu popularyzację postaw patriotycznych wśród młodzieży. Opiekę
merytoryczną nad młodzieżą biorącą udział w obchodach sprawowali nauczyciele historii: Maria Jończyk,
Lucyna Terlecka oraz Łukasz Elżbieciak.
Jak co roku zabawka drewniana i jej twórcy byli
w centrum zainteresowania uczestników XXII Święta
Zabawki Ludowej. Przez trzy dni, od 1 do 3 czerwca,
gmina Stryszawa promowała sięgające XIX wieku tradycje, z których jest dumna i znana. Tematem przewodnim były „klepoki”, czyli ptaszki na kiju machające
i „klepiące” skrzydłami, jedne z bardziej popularnych
i uwielbianych przez dzieci zabawek, wytwarzanych
tutaj od lat 30. XX wieku. Patronat honorowy objęli
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, a impreza odbywała się pod auspicjami Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Klimat
zabawkarski stworzyli oczywiście twórcy-zabawkarze, którzy na przygotowanych stoiskach urządzili
warsztat pracy i pokazywali, jak powstają zabawki,
a chętni mogli spróbować swoich sił w ich tworzeniu
i ozdabianiu. Na stoiskach prezentowali się także inni
twórcy ludowi, m.in. bibułkarki, hafciarki, a na scenie
zespoły regionalne, folkowe, kapele i inni artyści.
Stryszawa stała się atrakcyjnym miejscem dla zapalonych kolarzy i miłośników dwóch kółek. Wszystko
to nie tylko za sprawą organizowanej od 2016 roku
na terenie gminy „Gwiazdy Południa”, która przyciąga miłośników kolarstwa i turystyki rowerowej, ale
również za sprawą organizowanego po raz pierwszy
w 2018 roku DARE2B MTB Maratonu w Kukowie.
DARE2B MTB Maraton to cykl zawodów kolarstwa
górskiego odbywających się w południowej części
województwa małopolskiego. Premierowy maraton

Święto Zabawki Ludowej.
Archiwum Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie

w Stryszawie zgromadził wiele osób spragnionych
dwukołowej rywalizacji oraz miłośników i amatorów
kolarstwa, wśród których znalazły się również dzieci. Dla najmłodszych organizatorzy przewidzieli sporo atrakcji i rowerowe wyścigi, które rozpoczęły się
po wspólnej rozgrzewce. Kolejny maraton rowerowy
pod nazwą „Gwiazda Południa” odbył się w dniach
12 i 13 lipca 2018 roku.
W listopadzie 2018 roku już po raz osiemnasty koła
gospodyń wiejskich z powiatu suskiego oraz Zespół
Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych
„O Złotą Warzechę” zorganizowanym przez Gminny
Ośrodek Kultury w Stryszawie przy współpracy ze
Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, Małopolską Izbą Rolniczą, Urzędem Gminy Stryszawa
i OSP Lachowice. Podczas imprezy uczestnicy mogli
dowiedzieć się od Prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszarda Czaickiego wielu ciekawostek o mięsie
baranim i tradycjach spożywania go na tym terenie.
Kultywowanie tradycji kulinarnych Podbabiogórza to
właśnie główny cel tego organizowanego od lat konkursu.

„Gwiazda Południa”. Archiwum Urzędu Gminy Stryszawa
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Miasto Sucha Beskidzka
Rok 2018 w Suchej Beskidzkiej obfitował w wiele
imprez.
Już 6 stycznia ulicami miasta przeszedł Orszak
Trzech Króli. W barwnym korowodzie prowadzonym
przez Miejską Orkiestrę Dętą licznie uczestniczyli
mieszkańcy przebrani w kolorowe stroje kolędnicze
nawiązujące do rodzimej tradycji świąt Bożego Narodzenia. Do wspólnego kolędowania zachęcali artyści
z Chóru „Jasień”, regionalne zespoły „Ziemia Suska”
i „Mała Ziemia Suska” z towarzyszącą im kapelą. Organizatorem Orszaku Trzech Króli był Miejski Ośrodek Kultury przy współpracy z Parafią pw. NNMP
w Suchej Beskidzkiej.
12 stycznia 2018 roku odbył się zorganizowany pod
patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
XV Jubileuszowy Koncert Noworoczny. W programie
koncertu znalazły się między innymi arie operowe,
operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz melodie filmowe i musicalowe, wykonane przez znakomitych
artystów. Tym razem dla suskiej publiczności wystąpili soliści Narodowego Teatru, Opery i Baletu
w Odessie. Artystom towarzyszyła trzydziestoosobowa orkiestra Wirtuozi Odessy pod dyrekcją Vitaliya
Kovalchuka.
Dwa dni później, bo 14 stycznia, miał miejsce 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie już sztab WOŚP został zorganizowany w Miejskim Ośrodku Kultury – Zamek. Podczas 26 finału
kwestowało około 40 wolontariuszy. W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się koncert Miejskiego Chóru
„Jasień” oraz zorganizowano jasełka, a harcerze, druhny i druhowie 2 Szczepu drużyn harcerskich „Horyzont” uczyli udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki hojności mieszkańców miasta
i sąsiednich miejscowości suski sztab zebrał kwotę
ponad 54 tys. złotych.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej odbył się 27 stycznia Turniej Karate dla dzieci
i młodzieży. Honorowy patronat nad turniejem objął
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka oraz Ambasada
Japonii w Polsce, a udział wzięło ponad 240 dzieci
z kilkunastu ośrodków karate działających na terenie województwa małopolskiego i śląskiego oraz
z Wielkiej Brytanii.
14 kwietnia 2018 roku w ramach projektu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” ze stacji Chabówka
wyruszył specjalny pociąg retro do Żywca z postojem
na stacji w Suchej Beskidzkiej. Na suskim dworcu na
podróżnych czekali mieszkańcy miasta, Kapela Mała
Ziemia Suska oraz suska maskotka – smok Kicek, który rozdawał pamiątki z Suchej Beskidzkiej i materiały
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej
Beskidzkiej zorganizowała w dniu 19 maja 2018 roku
IV Grę Miejską o tematyce patriotycznej z okazji 100.
rocznicy odzyskania niepodległości. Celem przedsięwzięcia było propagowanie wśród uczniów suskich
szkół podstawowych historii naszego miasta i kraju
oraz patriotycznej postawy.

XV Jubileuszowy Koncert Noworoczny.
Archiwum Urzędu Miasta Sucha Beskidzka

promocyjne fanom zabytkowych kolei podróżującym
szlakiem dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej.
W dniach od 1 do 3 maja 2018 roku bawić się można
było na Suskiej Majówce. W licznych turniejach i zawodach sportowych rywalizowały drużyny w kilku dyscyplinach sportowych. Ponadto zorganizowano Rowerowy Rajd Ziemi Suskiej, wystawę środowiskową, pokaz
umiejętności pływackich oraz ratownictwa medycznego i wysokościowego. Tradycyjnie na placu obok suskiego zamku miała miejsce wystawa i targi ogrodnicze.
Studenci miejscowej Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii zorganizowali 12 maja 2018 roku 10. Jubileuszowe
Juwenalia. Inauguracji studenckiego święta tradycyjnie dokonały władze uczelni wspólnie z burmistrzem
Suchej Beskidzkiej, który przekazał żakom symboliczny klucz do bram miasta. Juwenalia obfitowały w liczne wydarzenia sportowe i muzyczne. Oprócz turniejów piłki nożnej i siatkowej studenci przygotowali
także specjalny blok imprez sportowo-rekreacyjnych
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 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”.
13 maja 2018 roku na miejskim stadionie sportowym
w Suchej Beskidzkiej odbył się miting lekkoatletyczny,
w którym rywalizowało blisko 200 zawodników reprezentujących kluby sportowe z województwa małopolskiego i śląskiego. Wydarzenie zorganizowane zostało
dla uczczenia pamięci suskiego olimpijczyka Edwarda
Szklarczyka. Głównym punktem zawodów był Bieg
Memoriałowy na 1500 m o Puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Rozegrano również konkurencje
biegowe na 100, 200, 400 i 800 m, skok w dal, skok
wzwyż, pchnięcie kulą oraz rzut oszczepem. Miting
został zorganizowany przez Miejskie Centrum Sportu
i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej i ujęty jest w kalendarzu imprez Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Z okazji 10-lecia działalności UKS „Jasień” Sucha
Beskidzka na suskim basenie odbyły się w maju Jubileuszowe Zawody Pływackie dla dzieci i młodzieży.
W zawodach łącznie udział wzięło 214 zawodników
z klubów działających na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Rywalizacja odbywała się
w 28 konkurencjach pływackich. Zawodnicy rywalizowali indywidualnie drużynowo i w sztafecie.
25 maja Zamek Suski rozbrzmiewał muzyką poważną. W Sali Rycerskiej odbył się koncert pt. „Cztery
pory roku” włoskiego kompozytora Antonio Vivaldiego zorganizowany przez Szkołę Muzyczną
I stopnia w Suchej Beskidzkiej i Akademię Muzyczną
w Krakowie.
9 czerwca 2018 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przy wsparciu finansowym gminy Sucha Beskidzka zorganizował akcję profilaktyczną „Biała
Sobota”. W ramach akcji można było skorzystać z bezpłatnych badań takich jak USG jamy brzusznej, specjalistycznych konsultacji lekarskich, pielęgniarskich,
psychologicznych oraz porad dietetycznych.
Dni Ziemi Suskiej w 2018 roku świętowano w dniach
23 i 24 czerwca. Odbyły się wówczas liczne koncerty i pokazy, a w różnych częściach rozległego parku
urządzona została bogata strefa dziecka oferująca najmłodszym bezpłatnie zabawy i warsztaty artystyczne.
Dużym powodzeniem cieszyły się Suski Festiwal Smaków, wspólne gotowanie i degustacja suskiego bigosu,
wielka gra miejska, występy zespołów, grup tanecz-

Dni Ziemi Suskiej.
Archiwum Urzędu Miasta Sucha Beskidzka
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nych, chóru „Jasień”, szkoły muzycznej, orkiestry dętej,
zespołów regionalnych folkowych i rockowych, w tym
legendy polskiej sceny rockowej – zespołu Lombard.
Były również pokazy sztuk walki, popisy szermierzy,
klub kibica – Mundial 2018 na dużym telebimie, a także kabaret „Pod Wyrwigroszem”. Wydarzeniem kulturalnym wyższej rangi była operetka „Wesoła Wdówka”
w wykonaniu artystów polskich scen operetkowych
w towarzystwie Narodowej Orkiestry Filharmonii
w Tarnopolu oraz baletu. Podczas Dni Miasta w ramach obchodów 100-lecia klubu Babia Góra został rozegrany mecz, podczas którego na stadionie miejskim
suski klub sportowy zagrał z Wisłą Kraków.
10 sierpnia 2018 roku został zorganizowany na terenie stadionu sportowego w Suchej Beskidzkiej tzw.
Mały Wyścig „Memoriał Henryka Łasaka”. Zawody
kolarskie dla dzieci i młodzieży przygotowało Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji przy wsparciu Gminy
Sucha Beskidzka i Duo Circuli Sp. z o.o., głównego organizatora międzynarodowych wyścigów kolarskich.
Głównym celem imprezy było zachęcenie do czynnego uprawiania sportów rowerowych oraz ich promocji
jako zdrowego trybu życia. W imprezie wzięło udział
około 100 zawodników. Dzień później odbyła się
20. Jubileuszowa edycja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka”. W edycji
wystartowało 80 kolarzy reprezentujących 14 ekip
z Polski, Czech, Białorusi, Litwy, Włoch i Izraela. Trasa
liczyła 166 km i przebiegała ulicami miasta Sucha Beskidzka oraz gmin Zembrzyce i Stryszawa. Zwycięzcą
został Mateusz Grabis z grupy Voster ATS Team, dugi
był Białorusin Eduard Voroganov zawodnik Mińsk
Cykling Club, a trzeci czeski zawodnik Martin Boubal
(CK PribramFany Gastro). W trakcie wyścigu co roku
do miasta przybywa liczna grupa kolarskich mistrzów
sprzed lat, wychowanków znakomitego trenera Henryka Łasaka, a w 2018 roku miasto gościło również
rodzinę trenera z córką Anną Łasak.
W ramach XXII „Dni Muzyki na Zamku” 23 września
2018 roku przed suską publicznością wystąpili najwybitniejsi artyści polskiej sceny operowej i operet-

„Memoriał Henryka Łasaka”.
Archiwum Urzędu Miasta Sucha Beskidzka
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kowej w osobach: Bogusław Morka – tenor, Agnieszka Kozłowska – sopran, Artur Janda – baryton.
Artystom towarzyszyła Orkiestra Kameralna „Alla
Viena” pod dyrekcją prof. Adama Manijaka. W koncercie pt. „W 100 minut przez 100-lecie – muzyka
dla Niepodległej” zaprezentowane zostały najpiękniejsze utwory patriotyczne, które miały szczególny
wydźwięk historyczny, społeczny, kulturalny lub religijny na przestrzeni ostatniego stulecia. Natomiast
30 września 2018 roku odbyło się widowisko muzyczno-multimedialne z okazji 100-lecia niepodległości Państwa Polskiego w wykonaniu Miejskiego
Chóru Jasień, Ogniska Muzycznego Allegro, Zespołu
Muzyki Dawnej oraz uczniów i absolwentów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej.
5 października 2018 roku otwarto wystawę grafiki,
rzeźby i rzemiosła artystycznego z kolekcji Marii i Emila
Zegadłowiczów pt. „Miłość do człowieka – Miłość do
sztuki – Miłość do natury”. Wystawa stanowiła pokaz
wybranej części kolekcji przekazanej miastu Sucha Beskidzka przez Fundację „Czartak” w grudniu ubiegłego
roku, liczącej 812 jednostek inwentarzowych. Przyjęcie tak wielkiego daru, stanowiącego wielopokoleniową kolekcję pochodzącą ze zbiorów rodzinnych Marii
i Emila Zegadłowiczów, będącego zarazem największą
prywatną kolekcją sztuki w Polsce reprezentującą m.in.
okres dwudziestolecia międzywojennego, w zasób
której wchodzą prace wybitnych artystów, jest wyróżnieniem dla działającego we wnętrzach renesansowego zamku suskiego Muzeum Miejskiego.
Uroczyste obchody Święta Niepodległości w dniu
11 listopada 2018 r. rozpoczęły się od złożenia wieńców i kwiatów na kwaterze wojskowej. W kościele
parafialnym o godz. 11.00 odprawiona została msza
święta za ojczyznę. Poprzedził ją program artystyczny
zaprezentowany przez Miejski Chór „Jasień”. Po mszy
św. nastąpił uroczysty przemarsz pod tablicę Józefa
Piłsudskiego, gdzie delegacje władz samorządowych,
instytucji oraz szkół i organizacji złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. W godzinach popołudniowych w Sali
Rycerskiej suskiego zamku odbył się koncert laureatów
XI Festiwalu Pieśni Patriotycznych „To Polska – Moja
Ojczyzna” zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
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był konkurs wiedzy o gminie Zembrzyce, dzięki któremu przybyli mogli poszerzyć swoją wiedzę historyczną
i geograficzną. Sprawność i precyzję zaprezentowali
druhowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Zembrzyc, prezentując zmagania na strażackim torze przeszkód. Wybrano też najlepsze w smaku kiszone tradycyjnie ogórki. Pobyt gościom umilała „Kapela Tadka
Wojtanka”.

Gmina Zawoja
„Babiogórska Jesień” to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie Beskidów. Festiwal
przywraca pamięć o pasterskiej przeszłości regionu.
Odbywa się u schyłku sezonu wypasowego, którego
koniec wyznacza dzień św. Michała Archanioła. Od
28 do 30 września 2018 roku pod Babią Górą po raz
34. można było „dotknąć” i „posmakować” dziedzictwa babiogórskiego oraz zetknąć go z kulturami tradycyjnymi innych części Karpat. Zespoły ze Słowacji,
Austrii i Polski, twórcy ludowi i rękodzielnicy z całego łuku Karpat i wszystko, co wydarzyło się w czasie festiwalu stanowiło o dziedzictwie kulturowym.
34. jego edycja obfitowała w bogaty program muzyczny, liczne warsztaty dla dzieci, pokazy zapomnianych zawodów i wystawy edukacyjne. Jak co roku
odbyło się widowisko REDYKU – powrotu pasterzy
z owcami do wsi, który od lat nadaje niepowtarzalny charakter tej imprezie. Na terenie festiwalu pojawił się szałas z bacą i jego pomocnikiem, koszar dla
owiec, namiot, w którym prezentowane było rzemiosło i sztuka babiogórska, stoiska z wyrobami twórców
ludowych oraz pysznym regionalnym jadłem. Na scenie zaś zaprezentowali się m.in. Górale Babiogórscy,
Górale Orawscy, Lachy Sądeckie, Słowacy i Austriacy.
W programie wieczornym na scenie wystąpiły czołowe polskie zespoły folkowe – Besquidians, Megitza
i ENEJ.
Drugim zasługującym na szczególną uwagę kulturalnym, ale też kulturowym wydarzeniem w Zawoi był
spektakl „Pamiętnik Babiej Góry”. Godziny rozmów
z mieszkańcami Zawoi, setki stron przeczytanych
legend i opowieści babiogórskich, 2 tygodnie prób,
ponad 40 zaangażowanych osób, muzyka, słowo,
uśmiech i współpraca – tak najkrócej można opisać
przygotowania do widowiska PAMIĘTNIK BABIEJ
GÓRY. Widowisko przyciągnęło tłumy odbiorców,
których teatralna opowieść o Babiej Górze, legendach i ludziach z nią związanych wprost zachwyciła.
Reżyser Arkadiusz Ziętek o widowisku pisze: „Pamięt-

W dniu 23 listopada 2018 roku w Sali Rycerskiej
suskiego zamku odbyła się uroczysta gala „Pąsowej
Róży”, podczas której burmistrz Suchej Beskidzkiej
w imieniu samorządu oraz działających w mieście
instytucji kultury podziękował wszystkim sponsorom
i darczyńcom za ich wkład finansowy, a także wsparcie miejskich inicjatyw kulturalnych oraz sportowych
realizowanych w 2018 roku. Po raz kolejny mecenasom suskiej kultury i sportu wręczone zostały statuetki „Pąsowej Róży” oraz specjalnie przygotowane na
tę okazję podziękowania.
„Babiogórska Jesień” . Fot. M. Sośnicki
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Spektakl „Pamiętnik Babiej Góry”. Fot. M. Sośnicki

nik Babiej Góry” jest swoistym zapisem fragmentów
zbiorowej pamięci, obudzonej i przywołanej w czasie
przygotowań do spektaklu. Zawojska młodzież wspólnie z reżyserem pytała starszych o to, jak było kiedyś,
kogo wspominają, jakie miejsca i wydarzenia są dla
nich szczególne oraz jakie tajemnice skrywa Królowa
Beskidów. Powstałe na kanwie tych rozmów widowisko nie było próbą dokumentacji, lecz stało się impresją, echem opowieści, mirażem obrazów mających
na celu wzbudzenie emocji i ciekawości. „Pamiętnik
Babiej Góry” to wspólna praca aktorów i muzyków,
reżysera i mieszkańców, którzy zgodzili się podzielić
swoimi opowieściami, GOPR-u i UKS-u Zawojak, fotografki, twórczyni kostiumów i wielu innych osób,
które zaangażowały się w realizację widowiska.

Gmina Zembrzyce
Najbliższa nocy świętojańskiej niedziela była w 2018
roku dla mieszkańców gminy Zembrzyce i gości okazją
do wspaniałej zabawy, a wszystko za sprawą Święta
Gminy Zembrzyce. Przybyli mieli okazję zrelaksować
się przy występach lokalnych artystów. W programie
święta zaproponowano wiele atrakcji. Orkiestra Dęta
„Rytm” z Zembrzyc koncertowała na zembrzyckim rynku. Tym razem święto odbyło się gościnnie na polanie
przepięknie położonego Ośrodka Wypoczynkowo-Rekolekcyjnego „Totus Tuus”. Chętnych dowoziła z rynku
„Ciuchcia”. Świętowanie rozpoczęto koncertem Orkiestry Dętej Stowarzyszenia Muzycznego ze Śleszowic.
Panie ze Stowarzyszenia Zembrzyckiego Koła Gospodyń „Mioduszyna” zaprezentowały widowisko kabaretowe własnego autorstwa „Wolanie Bugli”. Świeżo
upieczonymi buglami można było poczęstować się
na stoisku. Następnie sceną zawładnęli uczniowie
wszystkich gminnych placówek oświatowych, którzy zaprezentowali swoje umiejętności i talenty artystyczne, wokalne i taneczne. Polana wypełniona była
stoiskami z lokalnymi przysmakami przygotowanymi
przez panie ze stowarzyszeń ze wszystkich sołectw
gminy. Nuda nie groziła dzieciom, cały czas mogły się
świetnie bawić pod kierunkiem pań animatorek i korzystać z dmuchanych atrakcji. Gości witała Zagroda
Harnasia z barankami i ogniskiem. Dodatkową atrakcją

Rombanica to impreza organizowana corocznie przez
Bractwo Zbójników spod Babiej Góry w Bacówce
u Harnasia. Serwowano pyszny bigos oraz zbójnicki
gulasz, świeżo pieczony chleb i smalczyk własnej roboty. Przygrywały podbabiogórskie kapele. Odważniejsi i sprawniejsi mogli sprawdzić się w zbójnickich
„śpasach”, których z roku na rok jest coraz więcej.
W IV Charytatywnym Biegu Niepodległości wzięło
udział 350 osób – dorosłych i dzieci. Do Zembrzyc
przyjechali nie tylko amatorzy, ale również silna ekipa
zawodowych biegaczy. W samo południe wystartowały zawody biegowe dla dzieci. Biegaczy powitali
organizatorzy oraz wójt gminy Zembrzyce, a także
mamy – przedstawicielki Stowarzyszenia Zielona Linia. Jako pierwsi linię startu przekroczyli uczestnicy
biegu rodzinnego. Następnie wystartowali zawodnicy szybkiej piątki oraz biegu głównego. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali ratownicy grupy
FANTOM, a także strażacy miejscowej OSP. Każdy
uczestnik biegu i marszu otrzymał na mecie pamiątkowy medal. Organizatorzy przygotowali również
nagrody: puchary za pierwsze trzy miejsca oraz pamiątkowe dyplomy. Wręczono również statuetki dla
najliczniejszego klubu, dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu oraz dla najszybszego biegacza i maszerującego z gminy Zembrzyce. W tym
roku przyznano także puchary dla mistrza powiatu
suskiego w biegu głównym i marszu nordic walking.
Po zakończonym biegu na uczestników czekał gorący
żurek. Zawodnicy oraz kibice skorzystać mogli także
ze Strefy Masażu. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników uczestnicy mogli obejrzeć występy laureatów
Gminnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej.

Święto Gminy Zembrzyce. Fot. B. Dobisz
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20 lat minęło...
Lucyna Steczek, Sabina Stopka
Gmina Sucha Beskidzka, Sucha Beskidzka 2018
fotografie i ryciny, 38 stron
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Praca zbiorowa pod red. Katarzyny Słabosz-Palacz
Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy,
Kraków – Zawoja 2018, 168 stron

Ilustrowany folder wydany w związku z przypadającą w 2018 roku 20. jubileuszową
edycją Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka”. Publikacja zawiera krótkie podsumowanie wszystkich edycji wyścigu i upamiętnia postać
Henryka Łasaka, znakomitego trenera i twórcę potęgi polskiego kolarstwa.

Publikacja pokonferencyjna zawiera materiały z IV Babiogórskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Babiogórskie Centrum Kultury im. dr U. Janickiej-Krzywdy
z okazji 34. Babiogórskiej Jesieni. W poszczególnych rozdziałach książki autorzy zaprezentowali sylwetki ośmiu badaczy: Józefa Augusta Schultesa, Stanisława Staszica,
Ludwika de Laveaux, Wincentego Pola, Józefa Łepkowskiego, Marii Steczkowskiej,
Antoniego Schneidera i Władysława Kosińskiego. Jak pisze w recenzji dr hab. Ewa
Kocój z Instytutu Kultury UJ:
„Monografia wpisała się w odradzające się współcześnie zainteresowanie regionami kulturowymi i regionalizmami, będącymi antidotum na wszechogarniającą globalizację i narastające poczucie zagubienia i braku zakorzenienia u współczesnego człowieka (…).”

Babiogórski Kajet pełen góralskich szarad i zagadek
Ilustracje: Joanna Gałuszka
Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy, Zawoja 2018
32 strony
Publikacja stanowi zbiór szarad i zagadek dla dzieci, stanowiący ważny wkład w edukację regionalną najmłodszych. Kajet wpisał się w szeroki program edukacji regionalnej tworzonej przez Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi. „Babiogórski Kajet pełen
góralskich szarad i zagadek” to pierwsza inspirowana kulturą ludową Górali Babiogórskich kreatywna książeczka dla dzieci, nawiązująca do tradycji, folkloru i zwyczajów
regionu babiogórskiego.
Dziedzictwo przyrodnicze Podbabiogórza
Prírodné dedičstvo podbabohorskej oblasti
Tomasz Pasierbek
Janusz Kociołek (red.)
Powiat Suski, Sucha Beskidzka 2018
fotografie, 104 strony
Album wydany został w ramach realizacji projektu „Promocja babiogórskiego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego” w ramach transgranicznej współpracy polsko-słowackiej przez Powiat Suski i Orawską Polhorę. Autor opisuje przyrodę Podbabiogórza
uwzględniając jej najistotniejsze walory przyrodnicze – tak przyrody nieożywionej,
jak i ożywionej. Prezentuje piętra roślinno-klimatyczne masywu, a także różne formy
ochrony przyrody funkcjonujące na obszarze Podbabiogórza. Równolegle do publikacji w języku polskim ukazała się także jej wersja słowacka.
Echo Jordanowa
Echo Jordanowa to lokalne czaspismo, które w 2018 roku obchodziło swoje 25-lecie.
Pierwszy numer pisma ukazał się w styczniu 1993 roku. Z czasem formuła pisma została rozszerzona. Od 75 numeru Echo Jordanowa zaczęło ukazywać się jako kwartalnik. Pismo swoją obecność wśród społeczności lokalnej zawdzięcza bardzo szerokiemu gronu ludzi, którym bliska jest jego idea, a także instytucjom spółdzielczym
i firmom prywatnym.

Folk and rock relations
Juzyna, Potock
2 CD
Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy, Zawoja 2018
Dwupak płytowy zawierający płyty zespołów JUZYNA oraz POTOCK. Płyta JUZYNY
zawiera oryginale pieśni i przyśpiewki babiogórskie, zaś płyta POTOCK stanowi ich
folkowe uzupełnienie (aranżacja karpackich utworów ludowych na styl rockowy).

Józef Piłsudski w Zawoi – echa sanacyjnych rządów pod Babią Górą
Aleksander Wiecheć
Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy, Zawoja 2018
fotografie, 197 stron
Publikacja zawiera kompleksowy opis pobytu wojsk na tzw. leżach zimowych 1914-1915 w rejonie Babiej Góry, rekrutację i udział miejscowej ludności w legionach oraz
przejawy kultu legionów i Piłsudskiego w tym regionie, zarówno przed 1939 rokiem, jak
również po 1989 roku. Autor pisze o Zawoi międzywojennej, wspominając o dobrach
PAU, Zawoi jako wsi letniskowej starającej się o status uzdrowiska, a także dobrze rozwiniętej infrastrukturze rekreacyjno-wypoczynkowej w Polsce międzywojennej.
Mapy turystyczno-nazewnicze gminy Zawoja
Paweł Franczak
Karolina Listwan-Franczak
Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy, Zawoja 2018
3 arkusze: Skawica i Zawoja Dolna; Zawoja Dolna, Centrum, Wełcza,
Mosorne i Przysłop; Babia Góra i Zawoja Górna
Wydanie zestawu map turystyczno-nazewniczych stanowi finalny efekt realizacji
projektu „Przeszłość w lokalnych nazwach geograficznych”, którego głównym celem
było zachowanie dla przyszłych pokoleń niematerialnego dziedzictwa Babiogórców
w postaci lokalnych nazw geograficznych. Na trzech arkuszach map wydanych w skali
1:10 000 znalazły się aż 2142 nazwy przysiółków, ról, potoków, szczytów górskich,
przełęczy, pól uprawnych, polan, części lasów, dróg, które zebrano dzięki pomocy
mieszkańców Skawicy i Zawoi. Na mapach zamieszczono także wiele informacji dotyczących godnych odwiedzenia atrakcji turystycznych.
MKS Babia Góra, Sucha Beskidzka 1918-2018
Grzegorz Wysmołek
Miejski Klub Sportowy „Babia Góra” Sucha Beskidzka
Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Sp. z o.o., Bielsko-Biała 2018
100 stron
Bogato ilustrowany album pt. „MKS Babia Góra Sucha Beskidzka 1918-2018” przedstawia w wielkim skrócie historię klubu. Prezentuje również najważniejsze działania
samorządu, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców i współczesny obraz Suchej Beskidzkiej. Publikacja wydana została z okazji jubileuszu 100-lecia
istnienia klubu i opisuje jego historię od 1918 po czasy współczesne.
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Monografie Babiogórskie – Grzyby Babiej Góry
publikacja elektroniczna
redakcja: Wiesław Mułenko i Jan Holeksa
Babiogórski Park Narodowy, Zawoja 2018
ryciny, fotografie, tabele, 166 stron
Monografie Babiogórskie – Rośliny Babiej Góry
publikacja elektroniczna
redakcja: Jana Holeksa i Jerzy Szwagrzyk
Babiogórski Park Narodowy, Zawoja 2018
ryciny, tabele, fotografie, 278 stron
W cyklu Monografie Babiogórskie ukazały się w 2018 roku dwie publikacje monograficzne Babiogórskiego Parku Narodowego: Grzyby Babiej Góry pod redakcją: Wiesława
Mułenki i Jana Holeksy oraz Rośliny Babiej Góry pod redakcją Jana Holeksy i Jerzego
Szwagrzyka. Obie ukazały się w wersji elektronicznej (pdf) i są do pobrania na stronie
Parku www.bgpn.pl. W najbliższym czasie mają się ukazać w wersji „papierowej”.
Pokolenia ziemi makowskiej
Jadwiga Sobczuk
Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim,
Drukarnia i Wydawnictwo Grafikon, Wadowice 2018
fotografie, mapy, spisy osób, drzewa genealogiczne, 240 stron
W książce pt. „Pokolenia ziemi makowskiej” autorstwa dr Jadwigi Sobczuk znalazły
się wiadomości dotyczące rozległego obszaru, który obejmował w czasach I Rzeczpospolitej tereny od Zawoi, Skawicy i Sidziny po Maków, Żarnówkę i Bieńkówkę. Książka
w czterech rozdziałach opowiada o historii terenu poprzez pryzmat losów rodzin zamieszkujących ziemię makowską na przestrzeni wieków.
Prymitywny pomnik
tomik poezji
Piotr Matera
Ilustracje Monika Tlałka
Eikon Plus, Lipnica Wielka 2018
Tomik jest doskonałą okazją do zapoznania się z utworami poetyckimi zarówno tymi
napisanymi w gwarze orawskiej, jak również literackimi młodego poety. W wierszach
autor odważnie mówi o swoich poglądach, przemyśleniach, a nawet rozczarowaniach.

Przysłop z widokiem na historię
Zofia Drabek, Anna Świtek, Krystyna Wajdzik,
O. Romuald Wilk, Elżbieta Żurek, Jan Żurek
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop” w Zawoi, Przysłop 2018
fotografie, 288 stron
Książka bogato ilustrowana głównie archiwalnymi fotografiami stanowi swego rodzaju pamiętnik przysiółka Zawoi - Przysłopia. Publikacja pozwala zachować w pamięci
współczesnych dawnych mieszkańców Przysłopia i ukazać sieć powiązań „starego”
i „nowego”. Składa się z dwóch części: pierwszą stanowią wspomnienia dawnych wojennych czasów zatrzymane w pamięci żyjących jeszcze osób; drugą natomiast prezentacje instytucji i organizacji, które wpisały się w historię tego miejsca. Za książkę
stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop” zdobyło III miejsce
w 3. Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze wydawnictwa o górach” w kategorii
„Popularnonaukowe, monografie i inne”. Książka w formacie pdf jest już dostępna na
stronie http://www.przyslop.zawoja.pl.
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Ptaki Babiogórskiego Pogranicza
Tomasz Wilk
Babiogórski Park Narodowy, Zawoja 2018
fotografie, 208 stron
Publikacja albumowa, której wydawcą jest Babiogórski Park Narodowy, ukazała się
w ramach realizacji polsko-słowackiego mikroprojektu pn. „Ptaki babiogórskiego pogranicza”. Na kartach albumu odbiorca znajdzie opis nie tylko 120 gatunków ptaków
obecnych na terenie pogranicza w masywie Babiej Góry, ale także bogaty zestaw informacji na temat ptaków jako niezwykle ciekawej grupy zwierząt oraz siedlisk, w których występują. Teksty zawarte w publikacji są dwujęzyczne.
Strój górali orawskich
Robert Kowalczyk (red.)
Łukasz Sowiński (fot.)
Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, Kraków – Jabłonka 2018
176 stron
Wydawnictwo albumowe stanowiące źródło wiedzy o stroju orawskim i jego specyfice oraz różnorodności kulturowej i historycznej. Strój góralski odzwierciedla tożsamość i stanowi ważny element tradycji oraz skarb Orawian.
Sucha Beskidzka – plan miasta
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
Wydawnictwo PROMO, Kraków – Sucha Beskidzka 2018
fotografie, mapy poglądowe miasta, centrum okolic
18 stron
Plan miasta z 2018 roku jest piątym wydaniem mapy. Zawiera takie informacje o Suchej Beskidzkiej, jak położenie, historia, turystyka, zabytki, współpraca, oświata
i zdrowie, kultura, sport, nagrody i wyróżnienia oraz wiele danych praktycznych, m.in.
o bazie noclegowej, czy gastronomicznej, bankach, aptekach oraz instytucjach.
Wiadomości o parafiach mucharskiej, zembrzyckiej i suskiej
napisane przez proboszcza zembrzyckiego
księdza Stanisława Heumana w latach 1898-1900
opracowanie: Tadeusz Wojtanek, Tadeusz Fidelus, Elżbieta Fidelus
Bractwo Zbójników spod Babiej Góry, Zembrzyce, 2018
172 stron
Publikacja ta to wznowienie wydania trzech dzieł księdza Stanisława Heumana
zebrane w jedno wydanie. Prace nad publikacją prowadził zespół w składzie Tadeusz
Wojtanek, Tadeusz Fidelus oraz Elżbieta Fidelus (Targosz). Publikacja została
wydawana z okazji 685. rocznicy lokacji Zembrzyc.
Zembrzyce z przymrużeniem oka...
Tadeusz Paleczny
Bractwo Zbójników spod Babiej Góry, Zembrzyce 2018
211 stron
Publikacja wydana pod patronatem Wójta Gminy Zembrzyce w ramach projektu
pn: „Ochrona dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza zrealizowanego przez
Stowarzyszenie Bractwo Zbójników spod Babiej Góry” przy wsparciu finansowym
Powiatu Suskiego, Gminy Zembrzyce oraz Stowarzyszenia Lokalna Inicjatywa
Społeczna „Nasza Gmina” ukazuje Zembrzyce w odmiennej perspektywie poprzez
spisanie wspomnień, gawęd i przekazów ustnych.

143

Maciej Mażul

Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
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Miejsce tradycji i dziedzictwa
przyrodniczego regionu w poezji

LITER Á R N Y L I S T
Cy bocycie Świynty Ojce
tyn babiogórski las
i swój młody cas
kieście dołu na nartak
z wiatrym gnali?
Cy bocycie Świynty Ojce
tyn lud, który gazduje
na skalisty ziymi pod Babio Góro.
Tyn lud co go do Polski prziwiedli
Infułat Machay, Borowy i inni.
Tyn lud, co błondziół nie roz i nie dwa
ale który chyciół się mocno
Maryje i krziża.
Cy bocycie Świynty Ojce
Dobry Pastyrzu
o tym zatraconym ludzie,
który staro sie wspomagać Ciebie
w modlitwie i Twoim gazdostwie
i idzie za Tobą
jako ci dobrzy chłopcy
ku sprawiedliwości.
Tyn lud, który jako i Wy Świynty Ojce
kce
pojednania, przebocynia i miyłości.1

LITER A RY SH E E T

Przytoczony powyżej wiersz dra Emila Kowalczyka, wyśpiewany przez Andrzeja Dziubka z zespołu
De Press, jest mottem tego artykułu nieprzypadkowo. Przedstawia bowiem źródła, z jakich czerpie
poezja spod Babiej Góry. Tymi źródłami w poezji góralskiej są – jak podaje Anna Mlekodaj – folklor,
regionalizm i współczesna polska liryka2.
Folklor, według Słownika języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego, to „twórczość ludowa
obejmująca podania, legendy, baśnie, pieśni, muzykę, dzieła sztuki, zdobnictwo itp.”. Folklorystycznym

1
2

E. Kowalczyk, Cy bocycie Świyny Ojce…, [w:] E. Kowalczyk, Napij sie orawskiego ciepła, Kraków, 1991, s. 67.
A. Mlekodaj, Góralskie serce w zielonym listku pieśni. Antologia poezji Podtatrza, Ludźmierz, 2006, s. 12.
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źródłem poezji góralskiej jest tradycja pieśniowa3, która u podnóża Babiej Góry kultywowana jest
głównie w pieśniach śpiewanych przy różnego rodzaju imprezach regionalnych, uroczystościach oraz
świętach. Niestety, coraz rzadziej słychać je na rodzinnych czy towarzyskich spotkaniach, a jeszcze
rzadziej w czasie pracy. Dużą rolę w upowszechnianiu folkloru mają zespoły regionalne, dzięki którym,
tak jak w nieoficjalnym hymnie Górali Beskidzkich, śpiewanie „nigdy nie zaginie”.
Szumi jawor, szumi i szumi osika
nigdy nie zaginie góralsko muzyka.
Góralsko muzyka i góralskie granie
nigdy nie zaginie w Beskidach spiywanie4.
Pamiętać należy, że pieśni – pomimo ich istnienia w zbiorowej świadomości – należy utrwalać
w formie pisanej, by nadal trafiały pod strzechy, „żyły” i przetrwały dla przyszłych pokoleń – wszak
„dziedziny i góry bez muzyki będą istnieć, ale ileż stracą uroku i głębi, a my ich mieszkańcy – czy
wówczas będziemy sobą?”5
Spuścizna pieśni spod Babiej Góry, bez względu na pochodzenie orawskie czy babiogórskie, jest
istotnym źródłem, zwłaszcza dla poezji góralskiej. Śpiewki towarzyszyły dawniej każdemu niemal codziennie, tak w dni powszednie, jak i świąteczne. Dziś te swoiste obrazki obyczajowe, odwołania do
legend czy wierzeń stanowią zapis zwyczajów i tradycji, czego przykładem mogą być ich zapisy w takich publikacjach, jak Pieśni z Orawy w opracowaniu Józefa Kąsia i Bożeny Lewandowskiej (2007), czy
Pieśni Orawskie Adolfa Chybińskiego i Emila Miki (1957)6 oraz przytoczone poniżej teksty piosenek:
...Zacchodźże słoneczko, skoro mos zachodzić,
Bo mnie nóżki bolo za krówkami chodzić...7
....Do gór chłopcy, do gór
Baby nos cekajo
Pozierajo cięgiem
Cy nasi wracajo...8
...Huloj młodo pani, hulojze do rana
Jaś ci obiecuje na wiesno bociana....9
....Wiwat, wiwat jus idomy
Za kolodo dziokujomy
Ton gospodarz wesół będzie
Co nos przyjon po kolodzie....10
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Kolejnym źródłem, z jakiego czerpie poezja góralska, jest współczesna liryka polska12.
Równolegle do wierszy wpisujących się w kanon twórczości ludowej powstają teksty wychodzące
poza ludowy styl artystyczny i starające się oddać odczucia funkcjonującego w realiach regionu,
skupionego na sobie podmiotu lirycznego. Przykładem inspirowanej współczesną liryką twórczości
są wiersze Emila Kowalczyka.
Jednym ze stosowanych zabiegów w tej poezji jest wykorzystanie gwary będącej językiem konkretów z natury osadzonej w sferze abstrakcji, liryce. Wpływ współczesnej liryki na twórczość poetów odnaleźć można również w formie wiersza, który czasem przechodzi z wiersza tradycyjnego
do wiersza wolnego13, a także w wersyfikacji wierszy, widocznej wyraźnie w utworze autorstwa
Emila Kowalczyka pt. Babia Góra.
			
Paradnie
		
se stois wystrojono w zielyń
i mgieł, welon. Wyziyros jako młoducha. W źradełku
Orawy się przeziyros, wiaterkiem seceses warkoce kosodrzewiny
i zyrkos nieśmiało ku Giewontowi, który zdaje się gwarzyć: Aleś ty jacy
piykniusiyńko Królowo Beskidów, co wprowadzos ludzi w niebiański świat gór14
Regionalizm, jak podaje Słownik języka polskiego, to „kultura danego regionu; zespół cech charakterystycznych”, ale jest to również „ruch społeczno-kulturalny dążący do zachowania swoistych
cech kultury danego obszaru, do pogłębienia wiedzy o tej kulturze, do jej rozwoju i odnowy”15.
Tak rozumiany stanowi kolejne źródło, z którego czerpią góralscy twórcy spod Babiej Góry. W regionalizmie zawiera się umiłowanie dla wyjątkowego piękna przyrody, przywiązanie do kościoła
katolickiego, rodzinnej ziemi i jej bohaterów oraz poczucie dumy z przynależności do – jak mówił
Władysław Orkan – narodu góralskiego, podobnej gwary, obyczaju, stroju i kultury16.
Przywiązanie do tych wartości, a także do korzeni, bez względu na miejsce, w którym przychodzi żyć, wynika z potrzeby serca, sentymentu i obranego stylu życia. Jest postawą postępowania zgodną ze wskazaniami Orkana: „Tradycja jest Twoją godnością, Twoją dumą, […] Nie przecinaj
korzeni łączących Cię z rodną ziemią – choćbyś na końcu świata się znalazł. To tak, jakbyś przeciął
żyły żywota”17.
Wynika to wprost ze źródeł góralskiej kultury, która „wyszła z przyrody i zrodziła się z kontaktu
z nią”18. Życie górali w otoczeniu gór skupia i uwypukla jak soczewka wszystko, co zachodzi w relacjach między przyrodą a człowiekiem, między naturą a kulturą.
Te lasy, skaliste ugory
Przytulone do Babiej Góry,
Iskrzące w nocy torfowe bory
I granie pastyrskik zwónków
Ozśpiywanie na wiesne skowronków.
To jes moja ojcowizna....19

....Ucioni, ucioni sternolowi lota,
Zeby nie wynosił z Babie Góry złota.
Ucioni, ucioni sternolowi skrzydła,
Zeby nie wynosił z Babie Góry śrybła.....11
3
4

5
6

7
8
9
10
11

Tamże, s. 12.
Słowa: Andrzej Niedoba, muzyka: Adam Niedoba; http://www.radioistebna.pl/regionalne/video-regionalne/
item/514-goralskie-hymny; dostęp 4.11.2019 roku.
E. Kowalczyk, Wstęp. Testamentowa powinność [w:] Rocznik Babiogórski 2003, tom 5, s. 9.
K. Słabosz-Palacz, Monografie i opracowania o charakterze monograficznym z obszaru SGB… [w:] red. U. JanickaKrzywda, Rocznik Babiogórski 2008, tom 10, Kraków – Zawoja, 2008, s. 30.
Cz. Siwiec, Najpiękniejsze pieśni tańce zabawy i zwyczaje spod Babiej Góry, Sucha Beskidzka, 1994, s. 24.
Tamże, s. 27.
Tamże, s. 73.
Z. Bugajska, M. Bugajska-Bogacz, Pastorałki Babiogórskie, Kraków, 2001, s. 17-18.
Z. Bugajska, Z. Bugajski, M. Bugajska-Bogacz, Babiogórskie pieśni i tańce z Zawoi, Bielsko-Biała – Sucha Beskidzka,
1987, s. 76.
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A. Mlekodaj, Góralskie serce w zielonym listku pieśni. Antologia poezji Podtatrza, Ludźmierz 2006, s. 19.
Tamże.
E. Kowalczyk, Babia Góra, ze zbiorów rodzinnych.
M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Tom trzeci R-Ż, Warszawa, 1989, s. 34-35.
W. Orkan, O zadaniach „Gazety” [w:] W. Orkan, Listy ze wsi i inne pisma społeczne, Kraków, 1970, s. 352-353.
W. Orkan, Wskazania dla synów Podhala [w:] W. Orkan, Wskazania, Warszawa, 1930, s. 64 i s. 68.
J. Kolbuszewski, Wstęp [w:] J. Kolbuszewski (red.), Ochrona przyrody a kultura, Wrocław, 1992, s. 9-10.
E. Kowalczyk, Ojcowizna [w:] E. Kowalczyk, Napij sie orawskiego ciepła, Kraków, 1991, s. 35.
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Codzienne doświadczanie bliskości Najwyższego i jego wszechmocy, jaką daje życie w górach,
jest niezwykłe. Dyktujące warunki życia żywioły oraz nieujarzmiona przyroda dogłębnie ukazują
nicość i przemijalność człowieka, z czego często wypływa głęboka pobożność oraz przywiązanie
do wiary katolickiej. Te z kolei znajdują swoje odbicie nie tylko w kultywowanych zwyczajach, takich jak na przykład majówki20, ale również w małej architekturze sakralnej w formie różnorodnych
kapliczek rozsianych po całym Podbabiogórzu. O ich dużym znaczeniu dla górali świadczy miejsce,
jakie zajmują w poezji, chociażby w wierszach Koronacja w Zubrzycy Górnej Emila Bieli21, czy Matka
Boska niewierząca Zygmunta Ficka:
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spirowały twórczo nie tylko mieszkających u jej stóp górali, ale również tych, którzy do niej przybyli,
i którym zapadła głęboko w serca.
Nie jest to zaskakujące, bowiem bez względu na miejsce urodzenia „przyroda nie zrezygnuje
z człowieka, który nie przestanie być jej częścią, ani podlegać jej prawom w narodzinach, życiu
i śmierci”24.
Trwoga warszawskie gubi dziewczęta,
Ta pierś wzdychaniem obrywa,
Płacz tej nabrzmiałe skrywa oczęta,
Ta na twą pamięć omdliwa.

...Przy drodze ze Skawicy
Aż het do samej Zawoi
Stoją figury Matki Bożej
Z Dzieciątkiem.

Ta już umarła! … Nie tak się bały,
Gdyś w obce kraje wędrował:
Choć innym niosłeś krok swój niestały,
Serceś im przecię zachował.
[...]

Gdy jej kiedyś wspomniałem
że ci kamieniarze
co ją wykuli, już dawno pomarli,
uśmiechnęła się i powiedziała,
że nie wierzy...22

Kędyż tam jesteś? Na Babiej Górze
Słońce zza chmury zapada,
Krwawią się nieba na nocną burzę,
Wicher się z Tatrów zakrada
[...]

Niewątpliwe piętno na poezji babiogórskiej odciska Królowa Beskidów, która dominuje w krajobrazie i myślach mieszkającego u jej podnóża człowieka. Jednak swoje miejsce w utworach poetyckich znajdują również inne gronie i wierchy oraz hale i dziedziny.
Ukradło… mą duszę ukradło.
Skradło za domem księżyca kochanie
Gdy z zazdrości świecił tylko Babiej…
A może ucichło, przepadło
W Piekielnickiej szumie,
W smutku łysego Cyrnica.
Czy górą-doliną z Diablakiem zostało?
Lub hen, z sidzińskich uboczy
Przecinką nieba moje serce kroczy?
Albo polanami słońc Shylca
Kwiatu paproci szuka?
Tak dużo… tak mało…
Może ścieżki prostuje do Podwilka
W lewo, czy w prawo?
Życia mała iskierka
W piersiach puka:
…Orawo… Orawo…23

Dokąd lat młodych niesiesz powaby?
Nazbyt swej ufasz nauce.
Jeszcze ty nie znasz, co to te baby:
Uległ niejeden ich sztuce.
Już dziesięć wieków, jak Polska stoi
Wiedmy dotychczas tam były.
Szczęśliwy, kto się bał ich i boi:
Śmiałego zawsze zgubiły.25
W twórczości przyroda ożywiona i nieożywiona niekiedy jest tłem, a niekiedy głównym motywem utworów. Jej bogactwo form, zmienność w zależności od pór roku i pory dnia mogą ubarwiać
oraz podkreślać nastrój, czego przykładem może być utwór Babie lato Krzysztofa Kokota26. Z kolei
dźwięki, jakie niesie ze sobą natura – szum wiatru, bębnienie deszczu, grzmot nadchodzącej burzy
– mogą nadawać ton i melodię utworu, ale również przywoływać wspomnienia, jak na przykład
w wierszu Idzie dysc autorstwa Zbigniewa Tlałki27.
Jednak bez względu na rolę, jaką twórcy powierzają w utworach przyrodzie, nie sposób nie
zauważyć jej wpływu na poetów. Dzięki swej wyjątkowości pod Babią Górą stanowi dla nich szczególną inspirację twórczą.

Babia Góra od zawsze fascynowała, rozbudzała wyobraźnię i przyciągała przed swoje oblicze
artystów, badaczy, zbójników, poszukiwaczy skarbów oraz inne niespokojne, wrażliwe dusze. Jej
tajemniczość, przepiękna dzika przyroda, a także fantastyczne widoki roztaczające się ze szczytu in20

21

22

23

Nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej są odprawiane wieczorami w kościołach, a na omawianym terenie również przy kapliczkach i figurach.
E. Biela, Koronacja w Zubrzycy Górnej [w:] I. Nieciąg, Piyknoś Orawo! Antologia poezji o Orawie, Jabłonka, 2013,
s. 10-11.
Z. Ficek, Matka Boska Niewierząca [w:] K. Słabosz-Palacz, Poezje Babiogórskie. Z wichrem halnym śpiewam, Zawoja –
Kraków, 2000, s. 36.
J. Kiersztyn, Za domem kochanie [w:] J. Kiersztyn, Żurawiom nielekko, Kraków 1994, s. 27.
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Ty piykny świecie
Mojego wstawanio
Zielonych groni, sumioncyk potocków
Holnego wiatru dujanio.
24
25

26
27

J. Kolbuszewski, Wstęp [w:] J. Kolbuszewski, Ochrona przyrody a kultura, Wrocław 1992, s.10.
F. D. Kniaźnin, Babia Góra. Do Pawła Czenpińskiego, gdy objeżdżał góry krakowskie (fragmenty) [w:] Z. Libera Poezja
polska XVIII wieku, Warszawa, 1983, s. 365-367.
K. Kokot, Babie lato [w:] I. Nieciąg, Piyknoś Orawo! Antologia poezji o Orawie, Jabłonka, 2013, s. 86.
Z. Tlałka, Idzie dysc [w:] I. Nieciąg, Piyknoś Orawo! Antologia poezji o Orawie, Jabłonka, 2013, s. 178.
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Codziń se patrzem
Na tyn las smrekowy
Babie Góry wiyrchowanie
Nad mojom dolinom.
Syćko to mnie raduje
Serduska tykaniym
Moje ty piykno wyzdajane
Ojcowizny trwanim.28
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Czytając strofy spod Babiej Góry, odczuć można wielką siłę umiłowania orawskiej i babiogórskiej ziemi przez jej mieszkańców: tych osiadłych z dziada pradziada, i tych niedawno przybyłych. Ja
zaliczam się do tych drugich, na których swój magiczny urok rzuciły Królowa Beskidów oraz folklor
i tradycje górali babiogórskich. Mieszkając tutaj od ponad trzydziestu lat, wzruszam się, słuchając
zespołu PotOCK i nucąc Góra się z górą rozlewo, śpiewając Hajduka, czy czytając wiersze. Wiersze,
takie jak ten:
A jak umrę, to mnie pochowajcie
W macierzance, cetynie, listowiu.
Niech mi grają góralskie tańce,
Niech mi księżyc świeci na nowiu.

Otoczenie ma niewątpliwy wpływ na życie człowieka. Znajduje to odbicie tak w pracy i twórczości, jak i w postrzeganiu otaczającego świata oraz okazywaniu uczuć. Uwidacznia się to wyraźnie
w twórczości poetyckiej, o czym pisze Jan Gwalbert Pawlikowski: „Przestawanie z naturą dziką
i samotną, poddawanie się jej nastrojom, ujawniło swój wpływ na poezyę w obyczaju wprowadzania obrazów przyrody jako tła współbarwnego, na którem liryka haftowała uczucia ludzkie. W tych
obrazach człowiek był zawsze tem, czem morał w bajce. Przyroda współczuje niejako człowiekowi,
jest akompaniamentem jego uczuć, przede wszystkim jego smutków i tęsknot…”29. Nie sposób nie
zauważyć tego także w poezji babiogórskiej:

Pewno stwórca zdziwiony zapyta,
Czemu idę tu z szumną muzyką?
Dobry Boże, czyś Ty kiedy słyszał,
Jak śpiewają juhasi z redyku?
Czyś Ty widział góralskie wesele,
Czyś ty tańczył pod skrzypki, pod dudy?
I czyś patrzył, jak jesień się ściele
Po potoku bukowy liść rudy?

Słońce zaprosiło nas do siebie
w pas Jałowiec się pokłonił
Wielkie drzewa złotą bramę otworzyły
pod nogami zaszeptały liśćmi
[...]
Wypłynęliśmy z lasu do nieba
Ono przywitało się z nami
Użyczyło słońca promienia
Chociaż owce chmur pasło na hali

A gdy skazać mnie zechcesz na piekło,
Na wieczyste posiady z szatanem,
Zabierz wszystko, co mnie tak urzekło:
Zabierz góry mi moje kochane.31

Szczyty górskie skinęły głowami
Pokazały całe swe piękno
Babia Góra zalśniła nam śniegiem
Wtem ciemność ogarnęła wszystko
Skotłowały się chmury nad nami
Bałwanami pokryły doliny
Przestraszone zwierzęta w popłochu
Pognały gdzieś hen w połoniny
Błyskawica przecięła już niebo
Wiatr zdmuchnął drzewom ich liście
Przerażenie wciąż rosło wokoło
Zakołatało nam w piersiach serce.
Zapatrzeni w taniec chmur pijany
Zachwyceni magiczną grą światła
Przerażeni – zachłyśnięci – szczęśliwi
Poczuliśmy wreszcie moc świata.30
28

29
30

M. Motor-Grelok, Moje ty piykno [w:] K. Słabosz-Palacz, Poezje Babiogórskie. Z wichrem halnym śpiewam, Zawoja –
Kraków, 2000 s. 108.
J. G. Pawlikowski, Kultura a Natura [w:] J. G. Pawlikowski, Kultura a Natura. Tatry Parkiem Narodowym, Kraków, 2007, s. 15.
E. Spytek, Magia gór [w:] K. Słabosz-Palacz, Poezje Babiogórskie. Z wichrem halnym śpiewam, Zawoja – Kraków,
2000, s. 129.
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U. Janicka-Krzywda, Testament [w:] U. Janicka-Krzywda Rozsypała się tęcza na hali …, Kraków, 2015, s. 12.

151

Sprawozdanie z działalności Zarządu
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za 2018 rok

S P R AWOZ DA NI A
SPR ÁV Y

Správy o činností vedenia Združenia babiohorských obci 2018
Board of the Association of Babia Góra Communes
activity report for 2018

R EPORTS

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno Walne Zebranie Członków w dniu 25 kwietnia 2018 roku w suskim zamku, po którym zorganizowano finał XXII Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo
2018”.
Rada Starszych na ww. zebraniu podjęła następujące uchwały:
·· Nr XXXVII/26/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
z działalności statutowej i finansowej za rok 2017,
·· Nr XXXVII/27/2018 w sprawie: zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za rok 2017,
·· Nr XXXVII/28/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
za rok 2017.
Kopie ww. uchwał zostały przesłane do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (pismo z dnia 30 kwietnia 2018 roku).
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··

Zarząd Stowarzyszenia spotkał się 6 razy:
20 lutego 2018 roku,
27 marca 2018 roku,
25 kwietnia 2018 roku,
26 lipca 2018 roku,
27 września 2018 roku,
29 listopada 2018 roku
i podjął następujące uchwały:
20 lutego 2018 roku:
Nr Z/33/2018 w sprawie: organizacji Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2018”,
Nr Z/34/2018 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia finału i wyłonienia laureatów Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2018”,
Nr Z/35/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr Z/28/2017 z dnia 3 października 2017 roku w sprawie: ceny
kalendarza na rok 2018 i jego dystrybucji.
27 marca 2018 roku:
Nr Z/36/2018 w spawie: organizacji Walnego Zebrania Członków.
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25 kwietnia 2018 roku:
·· Nr Z/37/2018 w sprawie: zmiany Uchwały Nr Z/34/2018 Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich
z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia finału i wyłonienia laureatów
Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2018”.
26 lipca 2018 roku:
·· Nr Z/38/2018 w sprawie: audytu RODO,
·· Nr Z/39/2018 w sprawie: zakupu statuetek „Laur Babiogórski”,
·· Nr Z/40/2018 w sprawie: powołania zespołu do organizacji konkursu fotograficznego.
27 września 2018 roku:
·· Nr Z/41/2018 w sprawie: ceny kalendarza na 2019 rok,
·· Nr Z/42/2018 w sprawie: powołania kapituły do rozpatrzenia propozycji przyznania Lauru Babiogórskiego,
·· Nr Z/43/2018 w sprawie: ceny Rocznika Babiogórskiego Tom 19,
·· Nr Z/44/2018 w sprawie: zmiany uchwały Nr Z/28/2017 z dnia 3 października 2017 roku w sprawie: ceny
kalendarza na 2018 rok i jego dystrybucji.
29 listopada 2018 roku:
·· Nr Z/ 45/2018 w sprawie: organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
·· Nr Z/46/2018 w sprawie: wyróżnień 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
XXII Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2018”
W 2018 roku w finale konkursu brało udział 59 gimnazjalistów z gmin należących do Stowarzyszenia Gmin
Babiogórskich i 11 uczniów z gmin słowackich zrzeszonych w Združeniu Babia hora. Zostali oni wyłonieni
w dwóch etapach konkursu: szkolnym i gminnym. W części finałowej uczestnicy odpowiadali na 33 pytania testowe z przedmiotów obowiązujących w gimnazjum, religii i wiedzy o regionie. Komisja konkursowa w składzie
siedmioosobowym, w tym jedna osoba ze Słowacji, powołana uchwałami Zarządu: Nr Z/34/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku i z Nr Z/37/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku wyłoniła 10 finalistów, którzy w części pisemnej
uzyskali największą liczbę punktów. Uczniowie ci przeszli do tzw. finału ścisłego. W tej części konkursu finaliści
odpowiadali na 5 pytań ułożonych w zestawy tematyczne – ścisłe i humanistyczne. Po podliczeniu uzyskanych
punktów z części pisemnej i ustanej zostali wyłonieni zwycięzcy, którzy zajęli następujące miejsca:
·· pierwsze miejsce – ex aequo uczeń z gminy Zawoja i uczeń z miasta Sucha Beskidzka,
·· trzecie miejsce – uczennica z gminy Zawoja,
·· czwarte miejsce – ex aequo: uczennica z gminy Lipnica Wielkiej, uczennica z gminy Budzów, uczeń z gminy
Zawoja,
·· siódme miejsce – uczennica z gminy Lipnica Wielka,
·· ósme miejsce – uczeń z gminy Stryszów,
·· dziewiąte miejsce – uczeń ze Słowacji,
·· dziesiąte miejsce – uczennica ze Słowacji.
Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali z rąk Pana Stanisława Lichosyta Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka dyplomy, a Pan Marek Listwan Starszy Gazda Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich i Pan Maciej Mażul Przewodnik Babiogórskiego Parku Narodowego wręczyli nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Babiogórski Park Narodowy, Nadleśnictwo Sucha, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Podbabiogórze” i Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich. Wszystkie osoby obecne na finale otrzymały od Pana
Burmistrza Stanisława Lichosyta album książkowy „Sucha Beskidzka Portret Miasta”.
Uroczystość uświetnili Zespół Muzyki Dawnej i Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej, a uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej przygotowali inscenizację
patriotyczną nawiązującą w swojej treści do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
31 najlepszych uczniów z Polski oraz 9 ze Słowacji w nagrodę pojechało na dwudniową wycieczkę. Organizatorem wyjazdu była firma EMELTUR Usługi Przewodnickie i Turystyczne Marcin Leśniakiewicz z Suchej Beskidzkiej.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili zespół pałacowo-parkowy w Łańcucie, najważniejsze zabytki Leżajska i Zamościa, poznali ich historię oraz uczestniczyli w występach teatralno-cyrkowych organizowanych w ramach zamojskiej Arlekinady. Młodzież zakwaterowana była w trzygwiazdkowym hotelu „Carskie Koszary” w Zamościu. O tym, że program
wycieczki był bardzo ciekawy, a warunki zakwaterowania i wyżywienia bardzo dobre, świadczy podziękowanie, jakie
uczestnicy przekazali na ręce Pana Marka Listwana Starszego Gazdy SGB. Według informacji uzyskanych od opiekunów młodzież była bardzo aktywna i godnie reprezentowała swoje szkoły, a jej zachowanie było wzorowe.
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Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje młodzieży za wzorowe zachowanie, nauczycielom za opiekę i serdeczność, przewodnikom za przekazanie ogromnej wiedzy na temat zwiedzanych
miejsc i obiektów, właścicielowi firmy EMELTUR Usługi Przewodnickie i Turystyczne z Suchej Beskidzkiej za
perfekcyjnie przygotowany program i jego pełną realizację.
Dziękuje także Panu Stanisławowi Lichosytowi Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka i jego współpracownikom za gościnność i wspaniałą atmosferę, jaka towarzyszyła zebranym podczas finału konkursu. Dziękuje
Pani Krystynie Wajdzik Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej oraz jej pracownikom, Pani Renacie Trybale Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej za przygotowanie
wspaniałych występów, które uatrakcyjniły to międzynarodowe przedsięwzięcie. Dziękuje członkom komisji
konkursowej za sprawne przeprowadzenie finału, Panu Zbigniewowi Kowalskiemu pracownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim za koordynację wszystkich etapów konkursu, nauczycielom, którzy
przygotowali uczniów, fundatorom nagród. Dziękuje delegatom gmin oraz radnym Rady Miejskiej w Suchej
Beskidzkiej, starostom gmin słowackich Bobrova, Zubrohlavy, Klina i Rabcic. Dziękuje Pani Renacie Pavcovej
Dyrektor ZS w Zubrohlavie i nauczycielom za koordynację konkursu po stronie słowackiej.
Dziękuje także Panu Jackowi Krupie Marszałkowi Województwa Małopolskiego za list skierowany do
uczestników i organizatorów zawierający gratulacje do laureatów i słowa uznania dla organizatorów. Pan Marszałek podkreślił, że konkurs znakomicie wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania aspiracji edukacyjnych młodzieży.
W dniu finału konkursu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, w którym brali udział starostowie gmin słowackich zrzeszonych w Zruženiu Babia hora. Rada Starszych na ww. zebraniu przyjęła sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej Zarządu za rok 2017, zatwierdziła bilans za rok
2017 i udzieliła absolutorium Zarządowi za 2017 rok.
Wycieczka do Lwowa
20 września 2017 roku Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich otrzymało od Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego oraz ks. Władysława Biszki Dyrektora Domu Pielgrzyma we Lwowie Brzuchowicach zaproszenie do Lwowa. W grudniu 2017 roku na Walnym Zebraniu Członków, które odbyło się w Jabłonce,
Rada Starszych postanowiła zorganizować wycieczkę do Lwowa dla samorządowców i ich rodzin. Rolę organizatora powierzono firmie EMELTUR Usługi Przewodnickie i Turystyczne Marcin Leśniakiewicz, która zaproponowała bogaty program pobytu.
Wycieczka odbyła się w dniach 15–17 czerwca 2018 roku. Wzięły w niej udział 42 osoby. Po Lwowie
i okolicach oprowadzał Pan Jacek Tokarski – autor przewodników po Lwowie i Zachodniej Ukrainie, założyciel
i właściciel wydawnictwa Wysoki Zamek, który w sposób niezwykle interesujący przekazywał informacje na
temat zwiedzanych miejsc i obiektów.
W pierwszy dzień pobytu uczestnicy obejrzeli miedzy innymi rynek z ratuszem, katedrę łacińską, Prospekt
Swobody z budynkiem Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu, wały hetmańskie, pomnik Mickiewicza, kościół dominikanów, cerkiew wołoską, dzielnicę żydowską. W drugi dzień zwiedzili okolice
Lwowa: Złoczów (zamek obronny z XVII wieku, własność rodziny Sobieskich), Podhorce (zamek obronny z XVII
w. – najpiękniejsza rezydencja magnacka na Kresach, własność Koniecpolskich i innych znakomitych rodzin
magnackich), Olesko – zamek, miejsce narodzin Jana III Sobieskiego, Zadwórze – miejsce słynnej bitwy żołnierzy
polskich z armią konną Budionnego (17 sierpnia 1920 roku; bitwa ta nazywana jest często „polskimi Termopilami”), Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich.
W ostatni dzień uczestnicy poznali miedzy innymi historię gmachu uniwersytetu (dawniej budynek sejmu
galicyjskiego), starego uniwersytetu, przeszli słynną ulicą Akademicką, zwiedzili Cerkiew św. Jury, Katedrę Ormiańską pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kościół św. Elżbiety projektu architekta Teodora Talowskiego
(zaprojektował kościół w Suchej).
W drodze powrotnej zwiedzili sanktuarium Matki Bożej w Rudkach, gdzie w 1876 roku w krypcie kościoła
został pochowany Aleksander Fredro.
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do organizacji tej wycieczki. Szczególne podziękowania kieruje do Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego oraz ks. Władysława Biszki Dyrektora Domu Pielgrzyma im. bł. Jakuba Strzemię we Lwowie Brzuchowicach za zaproszenie. Ks. Władysławowi Biszce także za zorganizowanie wspaniałego
pobytu w Domu Pielgrzyma, którym kieruje, troskliwą opiekę, wspaniałą atmosferę, a nade wszystko za wspólną
modlitwę i błogosławieństwo członków Stowarzyszenia i ich rodzin. Dziękuje Pani Agacie Kłapycie Kierownikowi
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kukowie, jej podopiecznym i opiekunom za piękną rzeźbę, która została przekazana ks. Władysławowi Biszce jako pamiątka pobytu przedstawicieli SGB w Archidiecezji Lwowskiej. Podziękowania kieruje także do przewodnika Pana Jacka Tokarskiego oraz do Pana Marcina Leśniakiewicza właściciela firmy
EMELTUR za przygotowanie interesującego programu pobytu we Lwowie i okolicach.
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XXI Złaz Samorządowców
Od 23 lat Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich organizuje w sierpniu Złaz Samorządowców. W 2018 roku tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia samorządowcy oraz sympatycy Stowarzyszenia spotkali się w Lanckoronie. Organizatorzy zaproponowali pięć tras złazowych prowadzących do Lanckorony: z Przełęczy Sanguszki
przez las Groby, z Budzowa przez Chełm Wschodni, Skawinki, z Zembrzyc przez Chełm Wschodni, Skawinki,
ze Stryszowa przez Chełm, Chełm Wschodni, Skawinki, z Kalwarii Lanckorony PKP, Brody. Msza św. w intencji
uczestników złazu i mieszkańców gmin należących do SGB miała być odprawiona przy Kaplicy Konfederatów
Barskich, jednak ze względu na obfite opady deszczu odprawiona została w kościele parafialnym pw. Narodzenia Jana Chrzciciela w Lanckoronie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Jan Bobrek – proboszcz
parafii Lanckorona w koncelebrze z ks. prof. dr. hab. Maciejem Ostrowskim – duszpasterzem turystów, ks. mgr.
Andrzejem Lichosytem – Kanclerzem Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz ks. Markiem Śladewskim
– wikariuszem parafii Krzeszów. Ks. proboszcz w swojej homilii przywołał zdarzenia historyczne na lanckorońskiej ziemi – powstanie Konfederacji Barskiej, nawiązał także do rocznicy 100–lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę, a także przybliżył historię kościoła. Po mszy św. gospodarz złazu Pan Tadeusz Łopata Wójt Gminy Lanckorona zaprosił na wspólne spotkanie na boisko sportowe LKS „Zryw” w Lanckoronie. Po odebraniu
znaczków złazowych (symbolu złazu) prowadzący odczytał informacje dot. RODO oraz poinformował, że XXIII
Międzynarodowy Złaz Samorządowców realizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Po przywitaniu wszystkich uczestników Złazu Pan Tadeusz Łopata Wójt Gminy Lanckorona odczytał list Pana
Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego skierowany do uczestników tego wydarzenia, w którym
Marszałek pogratulował i podziękował wszystkim osobom i instytucjom za zaangażowanie w organizację tego
przedsięwzięcia i podkreślił, że jest to wspaniała okazja do promowania walorów turystycznych naszego regionu
oraz integracji środowisk samorządowców. Na stoiskach swoje wyroby zaprezentowali między innymi: Akolada z Izdebnika (rękodzieło), Stowarzyszenie „Lanckoronianki” (degustacja potraw regionalnych), Stowarzyszenie
3 Wionki z Jastrzębi (rękodzieło i potrawy). Po komunikatach głos zabrał Zbigniew Fraś radny Powiatu Wadowickiego i odczytał list od Pana Bartosza Kalińskiego Starosty Wadowickiego oraz Pana Jana Gębali Przewodniczącego Rady Powiatu Wadowickiego, w którym życzyli uczestnikom złazu najpiękniejszych doznań podczas
wędrówek po lanckorońskiej ziemi, a organizatorom przekazali słowa uznania.
Tradycyjnie na scenie zaprezentowały się gminy, a jury oceniało ich występy. Po występach Pan Tadeusz
Łopata Wójt Gminy Lanckorona oraz Pan Marek Listwan Starszy Gazda Stowarzyszenia wręczyli dyplomy w kategoriach: najmłodszy i najstarszy uczestnik złazu, najliczniejsza rodzina, najliczniejsza grupa oraz osoba obecna
na wszystkich złazach. Oprawę muzyczna złazu zapewniła Gminna Orkiestra Dęta z Lanckorony oraz duet akordeonowy w składzie Zofia Kurowska-Pniak i Adam Pniak, a także zespół Imprateam Mateusz Niedziałkowski.
Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci.
Zarząd SGB serdecznie dziękują za okazaną pomoc: ks. Janowi Bobrkowi proboszczowi parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie, ks. prof. dr. hab. Maciejowi Ostrowskiemu Kierownikowi Katedry
Pastoralnej Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, ks. mgr. Andrzejowi Lichosytowi Kanclerzowi Uniwersytetu
Jana Pawła II w Krakowie, ks. Markowi Śladewskiemu wikariuszowi parafii w Krzeszowie, Panu dr. Tomaszowi
Pasierbkowi Dyrektorowi Babiogórskiego Parku Narodowego i jego współpracownikom, Panu Tomaszowi Lipce
Kierownikowi Babiogórskiej Sekcji Operacyjnej Grupy Beskidzkiej GOPR i jego kolegom, Gminnej Orkiestrze
Dętej z Lanckorony, Strażakom z jednostek OSP z gminy Lanckorona, OHP Lanckorona, Stowarzyszeniu Akolada, Stowarzyszeniu „3 Wionki”, Stowarzyszeniu Lanckoronianki, KGW Jastrzębia, Stowarzyszeniu Siedlisko
Skawinki, Gminnej Radzie Seniorów z Lanckorony oraz wszystkim tym, bez których zorganizowanie tego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe.
Kalendarz na 2019 rok „Babiogórskie motyle”
Kalendarz na 2019 rok „Babiogórskie motyle” wydany został wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Ukazuje on bogaty świat motyli z ich olśniewającymi barwami, charakterystycznym lotem oraz niezwykłym i pięknym cudem
natury jakim jest metamorfoza – przemiana poczwarki w motyla. Wydanie nie
zawęża się obszarowo tylko do masywu Babiej Góry i terenu Stowarzyszenia
Gmin Babiogórskich, ale obejmuje także Kotlinę Orawsko-Nowotarską.
Redaktorem kalendarza był Pan Maciej Mażul przewodnik Babiogórskiego
Parku Narodowego, opracowanie graficzne przygotowała firma HOMAGO Studio Graficzne Maciej Hojda, a ciekawy tekst napisał i barwne zdjęcia udostępnił
Pan dr Wojciech Kudła specjalista w dziedzinie lepidopterologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie.
Tradycyjnie pierwsza część publikacji zawiera kilkadziesiąt niepowtarzalnych fotografii, na których widnieją te najbardziej znane motyle jak bielinek ka-
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pustnik czy paź królowej, ale także mniej popularne, uzupełnione krótkimi opisami, w których autor przedstawił
ich budowę i cechy charakterystyczne oraz obszary i okresy ich występowania. W kalendarium 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. Ciekawe życie motyli autor ujął w następujących rozdziałach: „Czym właściwie jest
motyl”, „Te olśniewające i te niepozorne”, „Skąd te barwy?”, „Jak na skrzydłach”, „Miłość wśród motyli”, „Nowe
życie”, „Gąsienice, niezaspokojone głodomory”, „Poczwarka – milczący świadek przemiany”, „Trudna szkoła przetrwania”.
Trzecią część tworzy rokrocznie rozbudowywany i aktualizowany Teleinformator babiogórski.
Kalendarz został wydany w nakładzie 1200 egzemplarzy.
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kolejnej pozycji książkowej obrazującej bogactwo babiogórskiej przyrody. Szczególnie dziękuje Panu dr.
Wojciechowi Kudle za interesujący tekst i piękne zdjęcia. Dziękuje także pozostałym autorom zdjęć: Pani Sabinie Stopce, Pani Kalinie Mażul, Panu Janowi Motorowi, Panu Robertowi Kowalskiemu także za udostępnienie
do druku wiersza śp. Emila Kowalczyka oraz Pani Magdalenie Madoń za korektę tekstu. Podziękowania kieruję
także do Pana dra Tomasza Pasierbka za współpracę i dofinansowanie kalendarza, Firmie HOMAGO Maciej
Hojda za opracowanie graficzne i druk kalendarza.
Rocznik Babiogórski Tom 19
Rocznik Babiogórski Tom 19 wydano wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym w nakładzie 700 egzemplarzy.
Pierwszą jego część stanowią rozprawy i artykuły:
1. Transport rumowiska wleczonego potoku Jałowieckiego u podnóża Babiej Góry (Karpaty Polskie) autor Artur Radecki-Pawlik.
2. Maków Podhalański w odrodzonej Polsce – autor Jerzy Mydlarz.
3. Przyrodnicze, historyczne i społeczno-ekonomiczne czynniki kształtowania układów gruntowych na Ziemi Podbabiogórskiej – porównanie Zawoi
i Chyżnego – autor Krzysztof Miraj.
4. Dawne młyny, folusze i tartaki wodne w dorzeczu Skawicy. Rekonstrukcja rozmieszczenia tradycyjnych siłowni wodnych w ciągu ostatnich 450
lat – autorzy: Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak.
5. Cmentarz choleryczny na Hyrbie w Skawicy – czas założenia mogiły
a przebieg chorób zakaźnych w XIX w. – autorzy: Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak.
W drugiej części zaprezentowano Oravską Jasenicę – wieś wchodzącą w skład Združenia Babia hora – autor: Piotr Krzywda, a także miasto Jordanów – autor: Stanisław Bednarz.
Wzorem lat ubiegłych w Roczniku zamieszczone zostały materiały Babiogórskiego Parku Narodowego:
1. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych w Babiogórskim Parku Narodowym – autor: Agnieszka Urbaniec.
2. Głuszec w Babiogórskim Parku Narodowym – autorzy: Barbara Pregler, Marcin Trybała.
Zwyczajowo opublikowane zostały sprawozdania z działalności Babiogórskiego Parku Narodowego oraz
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za rok 2017. Rozdziały: Komunikaty i Wydarzenia kulturalne oraz Nowości
wydawnicze poświęcone zostały ważnym wydarzeniom, jubileuszom oraz różnym formom działalności społecznej, kulturalnej i wydawniczej gmin należących do Stowarzyszenia.
W arkuszu literackim zaprezentowano wiersze Pana Kazimierza Surzyna. Pan Kazimierz Surzyn w 2015
roku został wyróżniony przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich Laurem Babiogórskim za propagowanie, dokumentowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego i historii regionu babiogórskiego oraz wybitne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej z młodzieżą, a także całokształt pracy literackiej podejmującej tematykę związaną z naszym regionem.
Tom kończą noty biograficzne autorów.
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje Pani Redaktor Katarzynie Fujak – starszemu specjaliście ds. edukacji Babiogórskiego Parku Narodowego za podjęcie się tak trudnej i odpowiedzialnej
funkcji, dziękuje autorom artykułów i zdjęć, Pani Magdalenie Madoń za korektę tekstu oraz wszystkim tym,
którzy przyczynili się do powstania tego tomu.
Wszystkie wydawnictwa Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich cieszą się dużym zainteresowaniem. W roku
2018 wysyłano je między innymi do Wałbrzycha, Wrocławia, Krakowa, Radomia, Woźnik, Krynicy Morskiej,
Kielc, Warszawy, Żywca, Nowego Targu, Mosiny, Rudy Śląskiej, Tarnowskich Gór, Rybnika, Gniezna.
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Pozostałe działania
Udział w spotkaniach i konferencjach
9 stycznia 2018 roku na Posiedzeniu Rady Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w Krakowie
SGB reprezentowała Pani Maria Mazur, a na XXVII spotkaniu opłatkowym samorządów Małopolski oraz podczas audiencji u ks. abpa Marka Jędraszewskiego członek Zarządu Pan Łukasz Palarski Wójt Gminy Zembrzyce.
W dniach od 18 do 28 lutego 2018 roku w Międzynarodowej Konferencji pt. „Turystyka XXI wieku i modele
udostępnienia terenów chronionych” organizowanej przez Babiogórski Park Narodowy i Konsulat Generalny
USA w Krakowie, która odbyła się w Stryszawie, SGB reprezentował członek Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Lasek
Wójt Gminy Stryszawa.
23 kwietnia 2018 rok Stowarzyszenie wzięło udział w spotkaniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Agendę Zamiejscową w Oświęcimiu dotyczącym III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Spotkanie odbyło się w sali rycerskiej suskiego zamku, a udział w nim
wzięła Pani Maria Mazur.
Wsparcie rzeczowe
Na prośby dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej z dnia 23 lutego 2018 roku przekazano
następujące wydawnictwa Stowarzyszenia na nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu Geograficznego:
Rocznik Babiogórski Tom 18 – 2 egzemplarze, „Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia
Gmin Babiogórskich” –2 egzemplarze oraz 1 egzemplarz kalendarza na 2018 rok „Babiogórskie ssaki”.
Na prośbę Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie finansowego lub rzeczowego wsparcia organizacji 20. Jubileuszowej Edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał
Henryka Łasaka” ufundowano nagrodę (rejestrator, nawigacja i kamera cofania) dla zwycięzcy lotnej premii,
którą wręczył Starszy Gazda Pan Marek Listwan podczas wyścigu w dniu 11 sierpnia 2018 roku. Za wsparcie
wyścigu Stowarzyszenie otrzymało od Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka podziękowanie – „Pąsową Różę”,
którą odebrał Pan Marek Listwan Przewodniczący SGB w dniu 23 listopada 2018 roku podczas uroczystej gali
zorganizowanej w sali rycerskiej suskiego zamku.
Dofinansowanie
6 lutego 2018 roku złożono ofertę do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2018 roku pn. „Małopolska Gościnna” na realizację zadania „XXIII Międzynarodowy Złaz Samorządowców”. Niestety Stowarzyszenie nie otrzymało dofinansowania.
28 marca 2018 roku Stowarzyszenie złożyło ofertę na ww. zadanie zgodnie z art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Zarządu Województwa Małopolskiego (tzw. mały grant), w której wnioskowano o przyznanie dofinansowania w kwocie 10 000 zł (najwyższa
kwota jaką można otrzymać w tym konkursie). Oferta została pozytywnie rozpatrzona. SGB otrzymało dofinansowanie w kwocie 6 000 zł, która została przeznaczona na pokrycie kosztów poczęstunku dla uczestników
XXIII Międzynarodowego Złazu Samorządowców.
Wyróżnienie
26 października 2018 roku podczas 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie Stowarzyszenie wspólnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym odebrało wyróżnienie przyznane przez Centralny Ośrodek Turystyki
Górskiej PTTK za kalendarze: Siła babiogórskich roślin, Babiogórskie ptaki, Babiogórskie grzyby, Babiogórskie
ssaki, Babiogórskie motyle. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach 3. Międzynarodowego Konkursu „Najlepsze wydawnictwa o górach”, Kraków 2018.
Organizatorami konkursu byli: Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK i Wydawnictwo „Karpaty” Andrzej Łączyński. Na konkurs nadesłano 138 tytułów z 38 firm wydawniczych z 7 krajów
(Czeska Republika, Francja, Polska, Rumunia, Słowacka Republika, Wielka Brytania i Włochy).
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje organizatorom konkursu za przyznanie wyróżnienia. Jest to
wyraz uznania i docenienia wysiłku wszystkich osób, które przyczyniły się do wydania tych publikacji, a także
motywacja do dalszej pracy wydawniczej Stowarzyszenia.
2 czerwca 2018 roku Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich zostało uhonorowane w Konkursie „Osobowość Ziem
Górskich” w kategorii „Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich”. Konkurs „Osobowość Ziem Górskich” to plebiscyt wyróżniający osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa z terenu Polski, Słowacji i Czech,
które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i promocji ziem górskich. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich z siedzibą w Żywcu. Kandydaci zgłaszani są w następujących kategoriach:
Mały Przedsiębiorca Ziem Górskich, Średni Przedsiębiorca Ziem Górskich, Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich,
Samorządowiec/Polityk Ziem Górskich, Dziennikarz Ziem Górskich, Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich,
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Sportowiec Ziem Górskich oraz Osobowość Ziem Górskich. Konkurs przebiega w trzech etapach. W pierwszym
Kapituła ocenia przesłane kandydatury i dokonuje wyboru nominowanych w każdej kategorii i publikuje je na
stronie internetowej Koalicji. W drugim etapie przez kolejne 9 dni internauci oraz laureaci z poprzednich edycji
oddają głosy na nominowanych w każdej kategorii. W ostatnim etapie Kapituła dokonuje wyboru Laureatów
spośród nominowanych do konkursu. Do tegorocznej edycji konkursu Pan Stanisław Lichosyt Burmistrz Miasta
Sucha Beskidzka zgłosił dwie kandydatury: w kategorii Duży Przedsiębiorca Ziem Górskich Firmę FABIOS Spółka Akcyjna oraz Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich w kategorii Organizacja pozarządowa.
Gala Finałowa Konkursu odbyła się 2 czerwca 2018 roku. Ogłoszenie laureatów poprzedziło nadanie przez
Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich honorowego tytułu Ambasadora Ziem Górskich. W tym
roku tytuł ten otrzymał Jan Brodka, twórca i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Żywiecka”. Tym samym
dołączył do grona tak zacnych osób jak: Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg, Adam Małysz, Justyna Kowalczyk, Prezydent RP Bronisław Komorowski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Elżbieta Bieńkowska Komisarz Europejski
ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Tadeusz Frąckowiak – Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej na Słowacji z siedzibą w Liptowskim Mikulaszu, Herold Ortner– Konsul Honorowy RP w Grazu (Austria), Tadeusz Błażusiak – Mistrz Świata Super Enduro, Paweł i Łukasz Golcowie – muzycy, założyciele słynnej „Golec uOrkiestry”,
ks. Władysław Zązel – kapelan Związku Podhalan oraz Sebastian Kawa – mistrz szybownictwa.
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich serdecznie dziękuje Panu Stanisławowi Lichosytowi Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka za docenienie działalności Stowarzyszenia i zgłoszenie do Konkursu, dziękuje
internautom, nominowanym w poprzednich edycjach konkursu oraz Kapitule za przyznanie tak zaszczytnego
tytułu. Jest to dla Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich wielkie wyróżnienie, które motywuje do dalszego działania na rzecz rozwoju i promocji ziem górskich.
100-lecie odzyskania niepodległości
Stowarzyszenie uczciło 100-lecie odzyskania niepodległości i 250. rocznicę powstania Konfederacji Barskiej
podczas finału konkursu „Leonardo 2018”, kiedy to uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej przygotowali inscenizację patriotyczną nawiązującą w swojej treści do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz w trakcie Międzynarodowego Złazu Samorządowców. Podczas uroczystej
mszy św. proboszcz lanckorońskiej parafii w homilii przywołał wydarzenia historyczne na lanckorońskiej ziemi,
jak walki Konfederatów Barskich, nawiązał także do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Trzecim
akcentem było zorganizowanie jednej z tras, którą wędrowała większa część uczestników złazu, wzdłuż mogiły
– jednego z obiektów tzw. Szlaku Konfederatów Barskich, położonego na pograniczu gminy Lanckorona i Budzów. Wewnątrz mogiły znajdują się groby ziemne, w których pochowano około 300 konfederatów poległych
w bitwie z wojskami rosyjskimi w maju 1771 roku.
RODO
W 2018 roku Stowarzyszenie zleciło firmie ML Service Marcin Listowski z Bielska-Białej opracowanie Polityki
Bezpieczeństwa Danych Osobowych – reguluje ona zarządzanie przetwarzaniem danych osobowych i czuwanie
nad ich bezpieczeństwem. Jest to podstawowy dokument uzupełniający przepisy ogólne dotyczące ochrony
danych osobowych, określa także uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność osób uczestniczących w procesie
ich przetwarzania. Mając na uwadze przepisy RODO zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z Biurem Rachunkowym Halina Zielonka oraz upoważniono Panią Marię Mazur do dostępu do zasobów
danych osobowych SGB.
Strona internetowa:
Relacje z wszystkich ważniejszych wydarzeń są umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także
na portalu społecznościowym Facebook, który prowadzi Pani Sekretarz Zofia Oszacka, za co Zarząd serdecznie
dziękuje. Do końca 2018 roku profil zgromadził 603 aktywnych użytkowników.
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, redaktorom
naszych wydawnictw, stowarzyszeniom, z którymi SGB współpracowało w roku sprawozdawczym. Szczególne
podziękowanie jak co roku Zarząd kieruje do Pana Stanisława Lichosyta Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka za
nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia na siedzibę Stowarzyszenia, miejsca w archiwum zakładowym na
przechowywanie dokumentacji archiwalnej Stowarzyszenia oraz sali sesyjnej na spotkania Zarządu i innych zespołów organizacyjnych Stowarzyszenia.
Powyższy materiał powstał w oparciu o sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia
i został opracowany przez Marię Mazur.
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Działalność Babiogórskiego
Parku Narodowego w 2018 roku
Činnost’ Babohorského národného parku v roku 2018
The activity of the Babia Góra National Park in 2018

1.

Teren Parku – wykup gruntów na rzecz Babiogórskiego Parku Narodowego (BgPN)
Powierzchnia BgPN zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 roku w sprawie Babiogórskiego Parku Narodowego oraz Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. MŚ poz. 9 z późniejszymi zmianami)
wynosi 3391,55 ha.
W 2018 roku Park dokonał wykupu gruntów leśnych o powierzchni 0,34 ha na polanie Sulowa Cyrhla.
2.

Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego został przyjęty Uchwałą
Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.
W roku 2018 BgPN przedstawił wnioski do Studium ZP i do MPZP Gminy Jabłonka oraz wnioski do uzgodnienia zgłoszeń inwestycji budowlanych w otulinie Parku.
Dyrektor Parku dokonał również uzgodnienia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego Gminy Jabłonka oraz zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Zawoja.
3.

Projekt Planu Ochrony BgPN
Projekt planu ochrony BgPN zawierający plan ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty
Ostoja Babiogórska PLH120001 i dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Babia Góra PLB120011 w części pokrywającej się z obszarem Parku został przesłany do Ministerstwa Środowiska w dniu 30 sierpnia 2016 roku.
W 2018 roku na szczeblu Ministerstwa Środowiska kontynuowano konsultacje projektu planu ochrony
z organizacjami ekologicznymi i jednostkami państwowymi. Do Projektu planu ochrony BgPN zostały zgłoszone
uwagi i zapytania przez następujące instytucje i organizacje: Departament Ochrony Przyrody MŚ, Departament
Prawny MŚ, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Klub
Przyrodników, WWF Polska oraz Rządowe Centrum Legislacyjne.
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Dyrektor Parku po otrzymaniu uwag lub propozycji zmian każdorazowo dokonywał korekty projektu planu
i odsyłał skorygowany projekt do Ministerstwa Środowiska.
4.

Ochrona przyrody nieożywionej i gleb
Dokonano kontroli miejsc z zalegającym najdłużej śniegiem i sporządzony stosowny ich rejestr. W dniu
04 czerwca 2018 roku stwierdzono płaty zalegającego śniegu w rejonie kotliny Suchego Potoku (Wschodni
Kościółek) o wymiarach około 32 m x 13 m, grubość pokrywy śnieżnej około 80 cm.
W dniu 04 lipca 2018 roku dokonano ewidencji dwóch osuwisk skalno-zwietrzelinowych w obrębie
północno-wschodniego zbocza Kamiennej Dolinki na wysokości 1540 m n.p.m. Powierzchnie osuwisk to odpowiednio: 85 m2 oraz 260 m2. Ich długości to: 15,5 m oraz 20 m.
5.

Ekosystemy leśne

5.1. Cięcia
W ramach cięć interwencyjnych usunięto wiatrowały, wiatrołomy, drzewa opanowane przez owady i patogeny grzybowe oraz w niewielkim zakresie także drzewa pod budowę nowego odcinka szlaku turystycznego omijającego składnicę „Średni Bór”. Cięcia wykonano na terenach objętych ochroną czynną i krajobrazową.
W ramach cięć interwencyjnych usunięto łącznie 13224,84 m3 grubizny. Pozyskano 32,55 m3 drobnicy, z czego
31,06 m3 to drewno iglaste, a 1,49 m3 drewno liściaste.
W drodze samowyrobu sześciu wykonawców pozyskało łącznie 389,21 m3 grubizny i 2,64 m3 drobnicy.
Drewno wyrabiane w drodze samowyrobu pozyskiwano w miejscach wskazanych przez leśniczego.
Z prawa poboru drewna opałowego skorzystały dwie osoby pozyskując 3,99 m3 drewna.
Zaewidencjonowano również 2019,40 m3 obumarłych drzew stojących i leżących (powalonych w sposób
naturalny – wiatrowały, wiatrołomy), które pozostawiono do mineralizacji.
5.2. Hodowla lasu
Wiosną poddano stratyfikacji 25 kg nasion jodły, dokonano ich oceny, a następnie przeznaczono do wysiewu na szkółce „Fickówka” oraz w Obwodzie Ochronnym Sokolica.
We wrześniu zebrano 850 kg szyszek jodły z drzewostanu nasiennego. Ze zbioru w 2018 roku przekazano
na przechowanie do Karpackiego Banku Genów w Nadleśnictwie Wisła 110 kg nasion jodły.
Odnowiono 2,55 ha luk i przerzedzeń, sadząc 15,3 tys. sztuk sadzonek, które pochodziły z odnowień naturalnych w Obwodzie Ochronnym Sokolica.
W Obwodzie Ochronnym Sokolica wykonano również poprawki na podsiewach (z 2017 roku).
W Obwodach Ochronnych Sokolica na powierzchni 2,5 ha oraz Orawa na powierzchni 0,65 ha przeprowadzono zabiegi o charakterze czyszczeń wczesnych. W ramach regulacji składu gatunkowego oraz zmieszania
i zagęszczenia drzewek w młodnikach, przeprowadzono zabieg o charakterze czyszczeń późnych w Obwodzie
Ochronnym Orawa na powierzchni 8,75 ha oraz w Obwodzie Ochronnym Cyl na powierzchni 2,42 ha.
5.3. Ochrona lasu
W ramach próbnego poszukiwania owadów w ściółce i glebie przeprowadzono poszukiwania larw zasnuj
(Cephalcia sp.) na 21 jednostkach kontrolnych. Łącznie na wszystkich jednostkach kontrolnych wykonano 168
prób. Analiza zebranego materiału nie wykazała zagrożenia – larwy zasnuj występowały w ilościach znacznie
poniżej wartości ostrzegawczych.
Wyłożono również 10 sztuk pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę (Lymantria monacha). Do odłowów zastosowano feromon o nazwie Lymodor. Łącznie odłowiono 1360 sztuk samców, co w przeliczeniu na
jedną pułapkę daje 136 sztuk. Najwięcej owadów w jednej pułapce odłowiono w Obwodzie Ochronnym Cyl
w oddziale 78b - 200 sztuk.
Wyłożono także 236 sztuk pułapek feromonowych na korniki. W tym 181 sztuk na kornika drukarza
i 55 sztuk na rytownika pospolitego. Pułapki rozmieszczono na terenie objętym ochroną czynną (169 na kornika drukarza - Ips typographus, 43 na rytownika pospolitego - Pityogenes chalcographus) i na terenach objętych
ochroną ścisłą (po 12 sztuk na każdego z owadów). Ze względu na liczbę, pułapki te mają charakter kontrolno
- prognostyczny. Ograniczenie liczebności wspomnianych owadów przy pomocy pułapek feromonowych ma
charakter marginalny.
W stosunku do 2017 roku stwierdzono wzrost uszkodzeń spowodowanych przez jeleniowate w uprawach i odnowieniach naturalnych. Powierzchnię uszkodzeń oszacowano na 64,07 ha. Dominującym rodzajem
uszkodzeń było zgryzanie pędu głównego i pędów bocznych. W młodnikach natomiast zaobserwowano spadek
uszkodzeń w stosunku do roku ubiegłego. Uszkodzenia stwierdzono na powierzchni 44,43 ha. Dominującym
rodzajem uszkodzeń w tej grupie było spałowanie. W przypadku starszych drzewostanów rozmiar uszkodzeń
utrzymuje się na tym samym poziomie, co w 2017 roku i wynosi 1,79 ha. Łączna powierzchnia uszkodzeń dokonanych przez zwierzynę szacowana jest na poziomie 110,29 ha.
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6.

Ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych
Kontynuowano działania mające na celu przywrócenie polany Dejakowe Szczawiny do stanu półnaturalnych hal reglowych przez ręczne koszenie z wyniesieniem biomasy poza teren hali oraz ręczne usuwanie malin
i gatunków drzewiastych z polany na powierzchni 1,20 ha.
Na półnaturalnych polanach śródleśnych w Obwodzie Ochronnym Orawa na powierzchni 9,30 ha prowadzono wypas owiec.
7.

Ochrona gatunków roślin i zwierząt
Wykonano kontrolę i liczenie okrzynu jeleniego (Laserpitium archangelica). Na jednym ze stanowisk stwierdzono 8 roślin z zawiązanymi nasionami (osobniki generatywne) oraz 50 okazów wegetatywnych. Na tym stanowisku nie stwierdzono ogryzania roślin przez jeleniowate. W innej lokalizacji stwierdzono występowanie tylko
wegetatywnych osobników w liczbie 45 sztuk. Niektóre rośliny nosiły ślady ogryzania przez jelenie.
Przeprowadzono przegląd stanowisk rogownicy alpejskiej (Cerastium alpinum) w rejonie kopuły szczytowej,
gdzie stwierdzono 15 grup darenek. Na poszczególnych lokalizacjach odnotowano różne liczby darenek – od
1 do 11. W niektórych grupach rogownica ponownie zakwitła. Łączna liczba zinwentaryzowanych darenek to
59 sztuk. Nie stwierdzono roślin uszkodzonych lub zaatakowanych przez pasożyty.
Na kartach obserwacyjnych udokumentowano występowanie następujących gatunków: kokorycz pusta
(Corydalis cava), porzeczka agrest (Ribes uva-crispa), paprotnik Brauna (Polystichum braunii), kalina koralowa (Viburnum opulus), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), gnieźnik leśny (Neottia nidus-avis), żarnowiec miotlasty (Cytisus scoparius), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), złoć żółta (Gagea lutea), wiąz górski (Ulmus glabra), klon
zwyczajny (Acer platanoides) i martwa jodła pospolita (Abies alba) oraz stanowiska grzybów prawnie chronionych,
rzadkich, nowych dla Parku, takich jak: jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica), białoskórnik chropowaty
(Cystostereum murrayi), soplówka bukowa (Hericium coralloides), soplówka jodłowa (Hericium alpestre), klimaczek
północny (Climacocystis borealis), piestrzenica infułowata (Gyromitra infula), pomarańczowiec błyszczący(Pycnoporellus fulgens), szmaciak dębowy (Sparassis brevipes), żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa), płomykowiec
galaretowaty (Guepinia helvelloides).
W ramach ochrony zwierząt przeprowadzono:
·· akcję liczenia ptaków zimujących na ciekach wodnych Orawy – zadanie realizowane było przy współpracy
z CHKO Horna Orava;
·· tropienie zwierzyny na stałych trasach;
·· kontrolę potencjalnych schronień zimowych nietoperzy;
·· wspólną inwentaryzację dużych drapieżników w ramach współpracy polsko-słowackiej oraz współpracy
z nadleśnictwem Sucha i Nowy Targ;
·· „Noc sów” na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Akcja rozpoczęła się częścią teoretyczną w siedzibie Parku, gdzie zostały przedstawione prezentacje multimedialne dotyczące sów, a zakończyła się wycieczką terenową podczas, której dzieci i młodzież poszukiwały i nasłuchiwały sów;
·· inwentaryzację głuszca na tokowiskach;
·· inwentaryzację derkacza poprzez nocne nasłuchy na terenie polan znajdujących się w granicach BgPN oraz
w najbliższym sąsiedztwie;
·· inwentaryzację wilków na terenie Parku i w jego sąsiedztwie poprzez stymulację głosową i liczenie odgłosów;
·· inwentaryzację byków jeleni na sześciu punktach nasłuchowych;
·· inwentaryzację zwierzyny płowej metodą pędzeń próbnych. W inwentaryzacji brali udział pracownicy Parku oraz wolontariusze z PTT Bielsko Biała;
·· szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie pod kierunkiem Małopolskiego Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii - dokonano rozrzucenia szczepionki z samolotu na obszar Parku;
·· próby odłowu okresowo pojawiającego się lisa z oznakami synatropizacji na szlaku czerwonym Krowiarki
– Diablak, szczególnie w miejscach punktów widokowych i odpoczynkowych. Osobnika nie udało się odłowić, najprawdopodobniej przeniósł się w rewir poza teren Parku.
8.

Ochrona zwierzyny łownej
W 2018 roku podejmowano działania mające na celu ograniczenie populacji jeleniowatych na terenie
BgPN. Plan redukcji był zgodny z zadaniami ochronnymi i wynosił 60 sztuk. Wykonano odstrzał redukcyjny
37 sztuk, w tym 25 łań i 12 cieląt. Ponadto zarejestrowano 9 upadków jeleni (zagryzione przez wilki) oraz dwa
upadki sarny (ofiary rysia).
Zgodnie z rekomendacjami Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań
dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP w BgPN wykonano odstrzał redukcyjny dzików. Plan
był zgodny z zadaniami ochronnymi i wynosił do 30 sztuk. Na terenie BgPN wykonano redukcję 5 sztuk. Służba
terenowa również cotygodniowo patrolowała teren pod kątem stwierdzenia padłych dzików.
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Działalność edukacyjna

9.1. Wystawa Stała
W 2018 roku Wystawę Stałą o tematyce przyrodniczo-etnograficznej w siedzibie dyrekcji Parku odwiedziło łącznie 8845 osób, w tym osoby zamieszkujące najbliższe sąsiedztwo Parku.
9.2. Wystawy czasowe
W 2018 roku zorganizowano wiele wystaw czasowych. Pierwsza z nich, zatytułowana „Noc Babiogórska”
Marty Hajdy prezentowała fotografie autorskie. Druga z wystaw, „Malowane pióra” Kingi Jakubowskiej, przedstawiała malarstwo na piórach. Kolejna wystawa „Zawoja i jej mieszkańcy na fotografiach Kazimierza Wąsowicza” prezentowała wybrane fotografie z kolekcji autora. W Orawskim Parku Etnograficznym podczas Święta
Borówki została otwarta wystawa pod nazwą „Na holi”. W Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej zainstalowano z kolei wystawę czasową pt. „Rośliny Babiej Góry”.
Babiogórski Park wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Suchej Beskidzkiej zorganizował wystawę na
Zamku w Suchej Beskidzkiej pt. „Szepty przyrody”. Była to wystawa fotografii Grzegorza Bobrowicza. BgPN
zaprezentował także podczas konferencji polsko-amerykańskiej wystawę „Bogactwo Przyrodnicze Polski” z inicjatywy Ministerstwa Środowiska oraz Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych.
9.3. Spotkania edukacyjne
W 2018 roku przeprowadzono 229 spotkań edukacyjnych, w tym 96 spotkań terenowych oraz 133 spotkania stacjonarne. Zajęcia o charakterze stacjonarnym odbywały się na Wystawie Stałej w formie prelekcji
i prezentacji. Natomiast zajęcia terenowe prowadzone były na ścieżkach edukacyjnych w Parku.
9.4. Warsztaty i konferencje
Pracownicy Parku uczestniczyli w wielu konferencjach, warsztatach i szkoleniach m. in. w polsko–amerykańskiej konferencji pt. „Turystyka XXI wieku i modele udostępniania terenów chronionych” zorganizowanej
przez Babiogórski Park Narodowy i Konsulat Generalny USA w Krakowie przy współpracy Tatrzańskiego PN,
Karkonoskiego PN i Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych, konferencji pt. „Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych” organizowanej przez Katedrę Turystyki Wiejskiej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wielkopolski Park Narodowy, czy konferencji pt. „Przy wiejskiej
drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” i „Górale Babiogórscy
w badaniach XIX-wiecznych naukowców i podróżników” oraz w szkoleniu pt. „Nowoczesne metody edukacji
przyrodniczej” i w warsztatach pt. „Edukacja dla przyrody pogranicza”.
9.5. Konkursy
W 2018 roku Babiogórski Park Narodowy włączył się w organizację wielu konkursów o charakterze przyrodniczym. Konkursy te miały różnorodny charakter: plastyczne, olimpiady, quizy wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. Park objął także patronatem VIII Turniej Szachowy, uczestniczył w obsłudze imprezy oraz ufundował
drobne nagrody. Wziął udział w pracach jury XII Festiwalu Ekologicznego Eko-2018” w Stryszawie oraz międzynarodowego XXII Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo”dla szkół gimnazjalnych, a także przekazał nagrody
na VIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny w Krakowie.
9.6. Wydawnictwa
W 2018 roku uzupełniając oraz rozszerzając ofertę wydawniczą BgPN podjęto realizację następujących
wydawnictw: kalendarz 2018 – „Babiogórskie motyle”, kalendarz BgPN 2019 – planszowy, Rocznik Babiogórski
tom 19, kalendarzyki kieszonkowe BgPN, Album „Ptaki babiogórskiego pogranicza”, broszura „Babiogórskie Ptasie Vademecum”, plakat „Ptaki babiogórskiego pogranicza”, komiks pt. „Babiogórscy tropiciele”, ulotka pt. „Góra
jak magnes”, kostka – kalendarz do samodzielnego złożenia, leśny przewodnik pt. „W lesie znalezione”, cztery
wzory kart pracy pt. „Mistrz obserwacji”, „Znawca terenu”, „Poszukiwacz skarbu”, „Leśny ekspert”, książeczka
pt. „Bezpiecznie w górach”, kalendarz szkolny oraz wydane w wersji elektronicznej dwie monografie –„Grzyby
Babiej Góry” i „Rośliny Babiej Góry”, a także kolejny zeszyt Studia Chiropterologiczne.
10. Turystyka
Na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego wytyczonych jest 49,4 km szlaków pieszych, 6,2 km szlaków narciarskich zwanych nartostradami, 11,5 km szlaków rowerowych, 2 km szlaków konnych oraz 30 km
ścieżek edukacyjnych.
W 2018 roku odnowiono ogrodzenia w miejscach wypoczynku, wykonano 50 mb szlaku na Krowiarkach
wzdłuż ogrodzenia do budynku PIT, naprawiono 2 mostki na szlakach turystycznych w Zawoi Policzne oraz na
Pośrednim Borze, odnowiono i pomalowano zniszczone barierki na platformach widokowych na Sokolicy, Kępie
i na Bronie.
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10.1. Organizacja pobierania opłat
W okresie od końca marca do listopada funkcjonowały dwa Punkty Informacji Turystycznej i Przyrodniczej
(PITiP): na Przełęczy Lipnickiej (polana Krowiarki) oraz w Zawoi Markowej przy szlaku zielonym biegnącym
z Zawoi Widły do Markowych Szczawin. W 2018 roku sprzedano ogółem 107 784 bilety, z czego na polanie
Krowiarki 83 916 sztuk, a w Zawoi Markowej 23 868 sztuk.
11. Działalność naukowo-badawcza
11.1. Badania naukowe
W 2018 roku realizowano 43 tematy badawcze z następujących dziedzin: leśnictwo, botanika, turystyka,
nauki o ziemi, zoologia oraz ochrona przyrody.
11.2. Działalność Rady Naukowej BgPN
W 2018 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady Naukowej BgPN i jedna wizja terenowa. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej odbyło się w dniu 11 kwietnia 2018 roku w Krakowie. Przedstawiono sprawozdanie
z wykonania zadań ochronnych za 2017 rok, plan działania BgPN na rok 2018, informację dotycząca przeglądu
ekosystemów leśnych oraz założenia do projektu zadań ochronnych dla BgPN na lata 2019–2021.
Drugie posiedzenie Rady Naukowej zorganizowano w dniu 19 lipca 2018 roku w Krakowie. Na spotkaniu
zaopiniowano projekt Zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego na lata 2019–2021.
Trzecie posiedzenie Rady Naukowej odbyło się w dniach 10–11 października 2018 roku w Zawoi. 10 października odbyła się wizja terenowa – przegląd drzewostanów dolnoreglowych BgPN. Natomiast 11 października podczas spotkania kameralnego zostały przedstawione wnioski z wizji terenowej, informacje o zaawansowaniu prac nad projektem Planu ochrony dla BgPN oraz projektem Zadań ochronnych dla BgPN na lata
2019–2021, a także informacje o artykule na temat ochrony przyrody w BgPN – „Babiogórski Park Narodowy”,
Przegląd Leśniczy, nr 5/2018.
11.3. Zbiornica BgPN
Biblioteka Parku w 2018 roku wzbogaciła się o 114 woluminów książek, czasopism, wydawnictw ciągłych
i seryjnych (część z darowizn). Zbiór archiwaliów poszerzył się o 4 nowe pozycje. Wypożyczono 298 pozycji
księgozbioru, w tym 56 pozycji archiwaliów. Z księgozbioru i archiwaliów skorzystało 66 osób.
W 2018 roku w ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką w Krakowie rozpoczęto kolejny etap archiwizacji cyfrowej najcenniejszych zbiorów bibliotecznych.
12. Działalność mandatowa Straży Parku
W Babiogórskim Parku Narodowym w 2018 roku upoważniono do nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego 12 osób, w tym 4 funkcjonariuszy Straży Parku. W postępowaniu mandatowym funkcjonariusze Straży
Parku za wykroczenia z zakresu ochrony przyrody nałożyli 34 mandaty karne kredytowane na kwotę 5650 zł.
13. Kradzież mienia
W 2018 roku w BgPN stwierdzono jeden przypadek zniszczenia i jeden kradzieży mienia, które zostały
zgłoszone do Policji.
Do Komisariatu Policji w Makowie Podhalańskim zgłoszono zniszczenie drogi w Obwodzie Ochronnym
„Cyl”, polegające na wyrwaniu 10 sztuk drewnianych sączków odwadniających o wartości 1134,90 zł. Sprawca został wykryty. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej zobowiązał oskarżonego do uiszczenia na rzecz BgPN
w/w kwoty tytułem naprawienia szkody.
Natomiast do Komisariatu Policji w Jabłonce zgłoszono kradzież feromonu o wartości 14,08 zł umieszczonego w pułapce feromonowej przeznaczonej na kornika drukarza w Obwodzie Ochronnym „Orawa”. Przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie z powodu nie
wykrycia sprawcy wykroczenia.
Dane ze sprawozdań przygotowanych przez pracowników BgPN
zostały opracowane przez Agnieszkę Urbaniec
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O. Tomasz Akwinata od Matki Bożej Różańcowej
(Tadeusz Wawrzyniec Michalski, 1949-2018)
Tadeusz Michalski urodził się 5 września 1949 roku w Kazimierzowie, na terenie diecezji radomskiej, w województwie łódzkim, w rolniczej rodzinie Józefa
i Marianny z domu Mijas. Miał trzech braci. Ochrzczony został 25 września
1949 roku w Paradyżu, w parafii pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.
Tam też otrzymał sakrament bierzmowania 13 czerwca 1963 roku. Siedmioklasową szkołę podstawową ukończył 17 czerwca 1964 roku w Paradyżu.
Następnie przez dwa lata uczęszczał do liceum ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim, po czym przeniósł się do Niższego Seminarium Karmelitów Bosych w Wadowicach.
Odpowiadając na głos powołania rozpoczął 15 lipca 1968 roku postulat w klasztorze karmelitów bosych
w Czernej. Zwracając się z prośbą o przyjęcie do zakonu, pisał do ojca prowincjała: „Bardzo proszę o przyjęcie
mnie do nowicjatu zakonnego ojców karmelitów bosych. Pragnę poświęcić się służbie Bożej i w tym celu chciałbym zostać kapłanem zakonnym. Oświadczam, że decyzję tę podejmuję zupełnie dobrowolnie bez jakiegokolwiek przymusu.
Ufam mocno, że Bóg nie poskąpi mi pomocy na obranej drodze”.
Niecały miesiąc później, 4 sierpnia, otrzymał habit zakonny oraz imię brat Tomasz Akwinata od Matki Bożej
Różańcowej. Po rocznym nowicjacie w Czernej złożył 5 sierpnia 1969 roku pierwszą profesję zakonną. Udał się
następnie do Poznania, gdzie w latach 1969-1972 odbył studia filozoficzne. Również w Poznaniu, 27 stycznia
1972 roku, zdał egzamin dojrzałości. Przedmioty z zakresu teologii studiował w Krakowie w latach 1972-1976.
Tam też złożył profesję uroczystą 2 października 1975 roku na ręce ówczesnego prowincjała ojca Ottona Filka.
Następnego dnia przyjął święcenia diakonatu. Święcenia prezbiteratu otrzymał 22 maja 1976 roku.
Pierwszą placówką ojca Tomasza był Poznań (1976-1978), gdzie pełnił funkcję prokuratora mszalnego. Z Poznania udał się do Wadowic (1978-1981), by z polecenia przełożonych objąć obowiązki ojca duchownego Niższego Seminarium Karmelitów Bosych, a także referenta powołań. W latach 1981-1987 przebywał w Piotrkowicach,
pełniąc najpierw obowiązki wikariusza parafii, a później proboszcza i przełożonego wspólnoty. Powrócił następnie
na rok do Wadowic (1987-1988), podejmując zadania ekonoma klasztoru. W 1988 roku udał się do Przemyśla,
gdzie powierzono mu duszpasterstwo niewidomych. Kolejnymi placówkami były Piotrkowice (1991-1992), Łódź
(1992-1993), gdzie pełnił obowiązki prokuratora klasztoru, Czerna (1993) i Zawoja (1993-2002). W tym babiogórskim klasztorze posługiwał w różnych latach jako przełożony domu, duszpasterz wikariatu parafialnego, ekonom
mszalny, sekretarz kapituły konwentu, promotor powołań, rekolekcjonista i spowiednik wspólnot zakonnych.
W maju 2002 roku został posłany do klasztoru w Wadowicach, który bardzo sobie cenił, i przebywał tam
do czerwca 2013 roku. Pełnił wówczas w różnych latach obowiązki ekonoma i drugiego radnego konwentu,
rekolekcjonisty, spowiednika wspólnot zakonnych, kapelana Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz kapelana
Stowarzyszenia Diabetyków w Wadowicach, sam zmagając się z zaawansowaną chorobą cukrzycy.
Problemy ze zdrowiem spowodowały przeniesienie go w 2013 roku do Krakowa, do wspólnoty przy ulicy Glogera 5 na Prądniku Białym. Tutaj przebywał do śmierci w 2018 roku, angażując się w różne prace domowe, głównie
w klasztornej bibliotece. Z nieukrywaną pasją śledził życie Kościoła w Ojczyźnie, a szczególnie wydarzenia związane z sanktuarium jasnogórskim. Jak nikt we wspólnocie był na bieżąco z biskupimi i proboszczowskimi nominacjami w diecezjach, na terenie których wcześniej pracował. Często można go było zobaczyć z różańcem w ręku.
W ostatnich miesiącach często słabł. Tak też było 5 września na wieczornym rozmyślaniu. Bracia zaprowadzili go do pokoju, by się położył. Ponieważ stan zdrowia pogorszył się, wezwano karetkę pogotowia. Krótka
wymiana zdań z przybyłym lekarzem była ostatnim przejawem świadomej aktywności ojca Tomasza. Około godziny dwudziestej zabrany został na oddział intensywnej terapii w szpitalu Narutowicza. O godzinie dwudziestej
drugiej pojechali do niego ojcowie Benedykt Belgrau i Jerzy Zieliński. Ponieważ lekarz oznajmił, że na skutek
krwotoku wewnętrznego ojciec Tomasz utracił zbyt wiele krwi i zgon może nastąpić w najbliższych godzinach,
ojciec Jerzy wrócił się do klasztoru po olej chorych. Około godziny dwudziestej trzeciej trzydzieści ojciec przeor
Benedykt Belgrau udzielił ojcu Tomaszowi sakramentu namaszczenia chorych oraz absolucji generalnej na godzinę śmierci. Zmarł niebawem, o godzinie pierwszej w nocy 6 września.
Pogrzeb ojca Tomasza odbył się w sobotę 8 września 2018 roku. O godzinie dziesiątej trzydzieści rozpoczęły się modlitwy przy trumnie zmarłego wystawionej w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP Matki Kościoła na Prądniku Białym. Mszy świętej koncelebrowanej przez 35 kapłanów przy licznym udziale wiernych przewodniczył ojciec prowincjał Tadeusz Florek. W homilii pogrzebowej powiedział między innymi: „Ojciec Tomasz
starał się być wierny do ostatniej godziny swego życia. Starał się, jak Maryja, być nieustannie przy Jezusie. Jeszcze kilka
godzin przed śmiercią modlił się wieczorem wraz ze wspólnotą w chórze zakonnym, gdzie powoli tracił siły i rozpoczęła
się jego godzina, godzina przechodzenia z tego świata do Ojca w niebie. Był bardzo wierny życiu wspólnemu: modlitwie
liturgii godzin, wspólnej mszy świętej, rozmyślaniu, rekreacji. Choć był osłabiony chorobą, nigdy się nie poddawał.
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On stale walczył. Czasem zastanawiam się, czy w ten sposób swoim wysiłkiem nie pomagał nam wszystkim. A teraz
wierzymy, że u Boga będzie jeszcze skuteczniejszy. Był przez wielu cenionym i znanym kapłanem. Dał się szczególnie
poznać przez wygłoszone liczne serie rekolekcji parafialnych i zakonnych. Wiele osób duchownych i świeckich do ostatnich dni korzystało z jego posługi w sakramencie pokuty i pojednania. Był oddany, pokorny i życzący wszystkim dobra”.
Kondukt pogrzebowy poprowadził na parafialny cmentarz ojciec przeor Benedykt Belgrau. Ojciec Tomasz
spoczął w zakonnym grobowcu jako trzeci obok świętej pamięci ojców Michała Machejka i Benignusa Wanata.
Na podstawie akt personalnych ojca Tomasza z Archiwum Prowincji i Kurii Prowincjalnej,
Katalogu Prowincji i osobistych wspomnień notę opracował o. Jerzy Zieliński OCD

Zbigniew Podsadecki
W dniu 31 października 2018 roku w wieku 81 lat zmarł Zbigniew Podsadecki, pierwszy Wójt Gminy Bystra-Sidzina.
Urodził się 12 stycznia 1937 roku w Dobczycach. W 1957 roku ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu stopnia pierwszego na Wydziale
Zootechnicznym uzyskując tytuł inżyniera zootechniki. Karierę zawodową
rozpoczął w tym samym roku, podejmując pracę w Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Myślenicach. Początkowo zajmował stanowisko kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Prezydium PRN w Suchej Beskidzkiej,
następnie od 1968 roku pełnił funkcję Agronoma Gromadzkiego w Bystrej
Podhalańskiej. W 1973 roku powołany został na stanowisko Naczelnika
Gminy Bystra-Sidzina, natomiast po reorganizacji organów administracji państwowej od dnia 1 lutego 1976 roku objął urząd Kierownika Gminnej Służby Rolnej Urzędu Miasta i Gminy
w Jordanowie. Od 1 lipca 1981 roku zajmował stanowisko v-ce Prezesa ds. rolnych SKR, a od 1 czerwca 1982
roku piastował stanowisko Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych w Jordanowie.
Na początku lat 90-tych swoje istnienie zapoczątkowała Gmina Bystra-Sidzina. Na wniosek Zarządu Kółka
Rolniczego z dnia 7 marca 1992 roku Rada Gminy przyjęła kandydaturę Zbigniewa Podsadeckiego na urząd
Wójta Gminy Bystra-Sidzina, który sprawował do 14 kwietnia 1999 roku. W latach 2002-2010 był radnym IV i V
kadencji Rady Gminy Bystra-Sidzina.
W 1967 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, natomiast w 1976 roku Złotym Krzyżem
Zasługi. W uznaniu działalności zawodowej i społecznej oraz zaangażowania na rzecz Gminy Bystra-Sidzina,
w 2002 roku przy okazji 10-lecia istnienia gminy został uhonorowany odznaką „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina”, a w 2017 roku statuetką w uznaniu zasług dla gminy z okazji 25-lecia jej istnienia.
Swoją postawą i wkładem pracy przyczynił się do rozwoju gminy i poprawy warunków bytowych mieszkańców. Z powierzonych obowiązków wywiązywał się terminowo i należycie, dbając o interes społeczny. Zostanie
zapamiętany jako koleżeński, sumienny i aktywny działacz społeczny.

Jan Stokłosa
Jan Stokłosa zmarł nagle 4 stycznia 2018 roku w wieku 60 lat. Był rodowitym
mieszkańcem Bystrej Podhalańskiej i człowiekiem, w którym drzemał duch wielkiego społecznika. Jako osoba bardzo otwarta pan Jan wzbudzał u ludzi zaufanie.
Aktywnie angażował się w pracę na rzecz lokalnej społeczności, a jego otwartość
na ludzi przejawiała się tym, że służył każdemu, kto zwrócił się do niego z prośbą
o pomoc. Na niwie zawodowej dał się poznać jako profesjonalista i autorytet.
Prywatnie był ciepłym i serdecznym człowiekiem o artystycznej duszy.
Na początku lat 90-tych stał się filarem i współtwórcą nowatorskich
inicjatyw samorządowych. Dzięki jego staraniom w 1992 roku swoje istnienie zapoczątkowała Gmina Bystra-Sidzina. Pan Jan objął funkcję pierwszego
Przewodniczącego Rady powstałej jednostki i pełnił tę rolę do 1998 roku.
W 2002 roku z okazji 10-lecia istnienia gminy został uhonorowany odznaką „Za zasługi dla Gminy Bystra-Sidzina”, a 2017 roku w uznaniu zasług dla gminy z okazji 25-lecia Gminy okolicznościową statuetką.
W osobie Pana Jana pożegnaliśmy wspaniałego Człowieka, wybitnego społecznika, nauczyciela poszanowania wartości i gotowości do bezinteresownego działania na rzecz innych.
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Dariusz Chochół
leśnik z wykształcenia, absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej (obecnie
Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Od 1994 roku pracuje
w służbie Parków Narodowych, w latach 1994-1998 pracował w Świętokrzyskim Parku Narodowym, a od sierpnia 1998 roku pracuje w Babiogórskim Parku Narodowym,
zajmując się ochroną ekosystemów leśnych. Zawodowo interesuje się zmianami zachodzącymi w ekosystemach leśnych w wyniku oddziaływań czynników biotycznych
i abiotycznych. Realizował wiele projektów związanych z ochroną ekosystemów leśnych. Aktualnie jest koordynatorem projektu „Ocena stanu ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego za pomocą nowoczesnych metod teledetekcyjnych”. W BgPN pracuje na stanowisku
głównego specjalisty d/s ochrony przyrody.

Paweł Franczak
geograf, hydrolog, speleolog, absolwent geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim
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. Pracował w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, Instytucie Matematyczno-Przyrodniczym PWSZ w Tarnowie, a obecnie zajmuje stanowisko kierownika Zbiornika Wodnego w Świnnej Porębie. Temat jego dysertacji dotyczy
zmienności uwarunkowań obiegu wody w zlewniach górskich pod wpływem zmian
klimatu i użytkowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych.
Głównym tematem jego badań i publikacji są zagadnienia z zakresu hydrologii i speleologii dotyczące zwłaszcza
obszaru zlewni górnej Skawy.

Janusz Fujak
absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Rolniczego)
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Ochrona parków
narodowych” w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracownik
Babiogórskiego Parku Narodowego. Przewodnik beskidzki. Interesuje się zagadnieniami związanymi ochroną przyrody, fotografią i krajoznawstwem.

Anna Kulka
zawojanka, dyrektorka Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy, mama Konstantego. Studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie
(administracja) i w Warszawie na Collegium Civitas (Dyplomacja Kulturalna). Ukończyła
roczny kurs liderski w ramach programu „Liderzy PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pracowała w Warsztatach Kultury w Lublinie, Fundacji Trans Kultura,
Przestrzeni Inicjatyw Twórczych „Tektur” oraz w firmie Acton Training Centre zajmującej
się pozyskiwaniem funduszy europejskich. Może poszczycić się osiągnięciami w swojej
specjalności: rozbudowanie wątków edukacyjnych i animacyjnych na festiwalu Babiogórska Jesień (m.in. konferencje naukowe towarzyszące festiwalowi), realizacja licznych projektów edukacyjnych
i animacyjnych m.in. „Babiogórskie Puzzle Kultury” (projekt dążący do zwiększenia partycypacji obywatelskiej
w obszarze kultury), „Patriotyzm to my!” (edukacja młodzieży gimnazjalnej z gminy Zawoja z zakresu patriotyzmu
historycznego oraz obywatelskiego), „Naturalnie!” (projekt edukacyjny dotyczący sztuki współczesnej dla dzieci),
„Tajemnice Babiej Góry” (spektakl oparty na metodzie teatru ze społecznością). Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem PLinEU była inicjatorką pierwszych szkoleń dla kobiet z gminy Zawoja, czego owocem jest powstanie Klubu
Aktywnych Mam w gminie. Zainicjowała także powstanie młodzieżowego Wolontariatu Kultury działającego przy
Babiogórskim Centrum Kultury oraz programu edukacji regionalnej dla przedszkolaków „My som Babiogórcy!”.
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Ewelina Klimala-Gądek
wykształcenie rolnicze, studiowała na kierunku kształtowanie i ochrona środowiska. Obecnie pracuje w Urzędzie
Gminy Lanckorona. Jest członkinią Stowarzyszenia Terra Artis Lanckorona. W czasie wolnym rozwija swoje
pozazawodowe zainteresowania – czyta książki i wykonuje robótki ręczne, a także wędruje po górach.

Dušan Karaska
absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie
na kierunku biologia-chemia. Zawodowo zajmuje się ekologią i zoologią, a szczególnie
ornitologią. Jest autorem prawie 300 prac eksperckich i popularnych, a także autorem
ponad 20 prac dotyczących regionu Orawy. Jest członkiem komitetu Słowackiego
Towarzystwa Ornitologicznego (Bird Life Slovakia) oraz krajowym koordynatorem
badań nad bocianem czarnym na Słowacji. Przygotował i zrealizował kilka międzynarodowych projektów dotyczących ochrony przyrody. Jest współautorem projektu
naukowego sieci chronionych obszarów ptaków Natura 2000 na Słowacji. Obecnie
pracuje jako dyrektor Państwowej Ochrony Przyrody Republiki Słowackiej – Administracja Obszaru Chronionego Krajobrazu Horná Orava (Správy Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava) w Namestowie.

Karolina Listwan-Franczak
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014
roku doktorantka w Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 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 studentów z zakresu prawnych aspektów planowania i zagospodarowania przestrzennego. Autorka artykułów naukowych związanych m.in. z gospodarką przestrzenną,
wrażliwością społeczną na powódź oraz ochroną krajobrazu. Rodowita mieszkanka Skawicy.

Maria Mazur
absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studium podyplomowego z zakresu ochrony środowiska. Obecnie na emeryturze. Przepracowała zawodowo 42 lata,
w tym 38 lat w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, gdzie zajmowała się takimi
zagadnieniami, jak rolnictwo, ochrona środowiska, oświata, kultura, sport, turystyka. Wielokrotnie współpracowała z organizacjami pozarządowymi, zajmując się m.in.
promocją miasta Sucha Beskidzka. Pełniła społecznie funkcje skarbnika i sekretarza
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, dbając o finanse i dokumentację bieżących działań SGB. Nadal czynnie się włącza w organizowanie imprez, będących statutowymi
zadaniami SGB (Złaz Samorządowców, Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo”, sympozja popularno-naukowe).
Z ramienia Stowarzyszenia sprawuje także pieczę nad wydawnictwami SGB (w tym nad „Rocznikiem Babiogórskim” i „Kalendarzem SGB”). Aktywnie pracuje na rzecz lokalnej społeczności, a w swojej działalności zwraca
szczególną uwagę na zachowanie tożsamości historycznej i kulturowej Podbabiogórza.

Maciej Mażul
absolwent Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, przewodnik beskidzki, pilot
wycieczek, trener-edukator. Członek Alumni Association U.S. State Department
Exchange Programs i Bractwa Zbójników spod Babiej Góry oraz wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa
NSZZ Solidarność. Stypendysta programu Departamentu Stanu USA „International
Visitor Leadership Program w 2006. Od 1994 roku pracuje w Babiogórskim Parku
Narodowym, obecnie na stanowisku przewodnika. Od lat zauroczony Babią Górą, jej
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przyrodą i kulturą tutejszych mieszkańców. Publikował artykuły popularnonaukowe m.in. w „Parkusiu” – biuletynie Babiogórskiego Parku Narodowego, „Roczniku Babiogórskim”, kwartalnikach „Tatry” oraz „W górach”. Był
współtwórcą i jednym z redaktorów lokalnego czasopisma „Pod Diablakiem” oraz publikacji popularno-naukowej Światy Babiej Góry. Jest redaktorem technicznym wydanych w cyklu Monografie Babiogórskie książek Wody
Babiej Góry, Rośliny Babiej Góry i Grzyby Babiej Góry. Od 2016 jest redaktorem tematycznych kalendarzy książkowych wydawanych wspólnie przez SGB i BgPN.

Krzysztof Miraj
geograf, doktor nauk o ziemi w zakresie geografii; absolwent Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowca w Podhalańskiej
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu; nauczyciel w Zespole Szkół
im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Interesuje się przemianami gospodarczymi
na obszarach górskich.

Tomasz Pasierbek
absolwent wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w specjalności Biologia w Ochronie Środowiska. Doktorat uzyskał w Zakładzie Ekologii Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Od wielu lat jest związany z Babiogórskim Parkiem Narodowym, a od kwietnia 2016
roku pełni funkcję dyrektora Parku. Specjalista w obszarze ochrony przyrody. Posiada
doświadczenia w dziedzinie edukacji zdobyte podczas kariery naukowo-dydaktycznej. Uczestniczył w realizacji licznych projektów badawczych oraz edukacyjnych. Jest
autorem i współautorem publikacji z zakresu biologii, ochrony przyrody i turystyki.
Prywatnie miłośnik bluesa, jazzu i literatury fantastycznej oraz zapalony motocyklista.

Agnieszka Urbaniec
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (kierunek: historia). Pracowała w Urzędzie Gminy w Stryszawie, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej
Beskidzkiej, a obecnie w Babiogórskim Parku Narodowym (Zbiornica BgPN). Pod jej
opieką są zbiory przyrodnicze, etnograficzne oraz biblioteczne. Jej artykuły ukazują
się w wielu czasopismach („Pod Diablakiem”, „Parkuś”, „Rocznik Orawa”, a od ponad
10 lat „Rocznik Babiogórski”). Jest współautorką artykułu poświęconego stratom wojennym gminy Zawoja podczas II wojny światowej oraz autorką materiałów poświęconych dziedzictwu kulturowemu Babiej Góry.

Barbara Woźniak
kustosz dyplomowany, historyk sztuki, etnolog i antropolog kulturowy, doktorantka Wydziału Komunikacji i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego – Bibliologia
i Informatologia. Z suskim zamkiem związana od 1999 roku – do 2007 roku jako
specjalista ds. wystaw w Galerii Sztuki – Zamek, a od 2007 roku jako dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. Autorka i współautorka albumów historycznych,
przewodników, scenariuszy wystaw, artykułów oraz rozpraw naukowych z zakresu
sztuki sakralnej (ikonologia), architektury drewnianej (budownictwo ludowe), tradycyjnej kultury ludowej (obrzędowość doroczna), symboliki i świata idei. Na bieżąco
współpracuje z domami aukcyjnymi w Polsce i Europie oraz muzeami krajowymi i zagranicznymi.

Dawniej i dziś

Schronisko PTTK im. H. Zapałowicza na Markowych Szczawinach, lata 90. XX wieku. Fot. A. Arcikiewicz

Schronisko PTTK im. H. Zapałowicza na Markowych Szczawinach po przebudowie. Fot. A. Arcikiewicz
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BUDZÓW

BYSTRA- SIDZINA
BUDZÓW

Budowa szkoły w Palczy. Archiwum Urzędu Gminy Budzów

Boisko w Budzowie. Archiwum Urzędu Gminy Budzów

Szkoła Podstawowa w Palczy. Archiwum Urzędu Gminy Budzów

Boisko w Budzowie po modernizacji. Archiwum Urzędu Gminy Budzów
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JABŁONKA
BYSTR A-SI DZ INA

BYSTRA- SIDZINA

Dawny budynek przedszkola w Sidzinie. Archiwum Gminy Bystra-Sidzina

Remiza OSP w Bystrej Podhalańskiej, 1980 rok. Fot. ze zbiorów OSP w Bystrej Podhalańskiej

Budynek przedszkola w Sidzienie po przebudowie. Archiwum Gminy Bystra-Sidzina

Remiza OSP w Bystrej Podhalańskiej, 2019 rok. Fot. ze zbiorów OSP w Bystrej Podhalańskiej
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JORDANÓW
JABŁONKA

LANCKO RO NA

Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce. Archiwum Urzędu Gminy Jabłonka

Rynek w Lanckoronie. Archiwum Urzędu Gminy Lanckorona

Ośrodek Zdrowia w Jabłonce. Archiwum Urzędu Gminy Jabłonka

Rynek w Lanckoronie. Archiwum Urzędu Gminy Lanckorona
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JORDANÓW

J O RDANÓW
KO SZARAWA

Rynek w Jordanowie. Archiwum Urzędu Miasta Jordanów

Panorama Jordanowa z Hajdówki. Archiwum Urzędu Miasta Jordanów

Rynek w Jordanowie. Archiwum Urzędu Miasta Jordanów

Panorama Jordanowa. Fot. J. Hanusiak

177

178

KOSZAR AWA

KO SZARAWA

Kościół w Koszarawie. Archiwum Urzędu Gminy Koszarawa

Zespół Szkół w Koszarawie. Archiwum Urzędu Gminy Koszarawa

Kościół w Koszarawie. Archiwum Urzędu Gminy Koszarawa

Zespół Szkół w Koszarawie. Archiwum Urzędu Gminy Koszarawa
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LI PNI C A W IELK A

LIP NICA W IE LKA

Osrodek Zdrowia w Lipnicy Wielkiej. Archiwum Urzędu Gminy Lipnica Wielka

Remiza OSP w Lipnicy Wielkiej. Archiwum Urzędu Gminy Lipnica Wielka

Osrodek Zdrowia w Lipnicy Wielkiej. Archiwum Urzędu Gminy Lipnica Wielka

Remiza OSP w Lipnicy Wielkiej. Archiwum Urzędu Gminy Lipnica Wielka
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MAKÓW P ODHA LA ŃSK I

M AKÓW P O DHALAŃSKI

Dworzec kolejowy w Makowie Podhalańskim.
Archiwum Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim

Figura Matki Bożej na rynku w Makowie Podhalańskim. Fot. F. Warta

Maków Podhalański Dworzec PKP aktualnie. Fot. K. Bartyzel

Figura Matki Bożej na rynku w Makowie Podhalańskim. Fot. K. Bartyzel
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MUC HAR Z

M UCHARZ

Urząd Gminy w Mucharzu. Fot. R. Kadela

Zagórze. Fot. R. Kadela

Urząd Gminy w Mucharzu. Fot. R. Kadela

Jezioro Mucharskie, widok na zaporę w Świnnej Porębie. Fot. R. Kadela
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STRYSZAWA

STRYSZAWA

Zabytkowego budynek leśniczówki w Stryszawie. Archiwum Urzędu Gminy Stryszawa

Szkoła Podstawowa w Stryszawie. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie

Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie. Archiwum Urzędu Gminy Stryszawa

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie. Archiwum Urzędu Gminy Stryszawa
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SU C HA BE SK IDZK A

SUCHA BE SKIDZKA

Stadion sportowy w Suchej Beskidzkiej przed modernizacją. Archiwum Urzędu Miasta Sucha Beskidzka

Renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej przed remontem. Fot. G. Wysmołek

Miejski Stadion Sportowy w Suchej Beskidzkiej po modernizacji. Fot. G. Wysmołek

Renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej po remoncie. Fot. G. Wysmołek
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ZEMBR ZYCE

ZE M BRZYCE

Rynek w Zembrzycach. Zbiory Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach

Rynek w Zembrzycach.
Zbiory Gminnego Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Zembrzycach

Stadion sportowy w Zembrzycach. Zbiory Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach

Stadion sportowy w Zembrzycach. Zbiory Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach
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ZAWOJA

Skwer przed budynkiem poczty przed modernizacją. Archiwum Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi

Skwer przed budynkiem poczty obecnie. Archiwum Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi

