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Wstęp

W znamiennym 2020 roku oddajemy do Państwa rąk kolejny, XXI już, tom Rocznika Babiogórskie-
go. Bieżący rok przyniósł nam wszystkim wiele rozterek i niepokojów. Wiosną za sprawą pandemii 
koronawirusa czas jakby stanął w miejscu. Nagle wiele dotychczas ważnych zdawałoby się spraw 
straciło swe znaczenie. Uświadomiliśmy sobie, że najistotniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie – 
nasze i naszych bliskich. Zostaliśmy w domach, a tempo życia zdecydowanie zwolniło. Musieliśmy 
zgoła odmiennie zagospodarować swój czas, organizując w wielu przypadkach w zaciszu domo-
wym miejsca pracy i nauki. Nieplanowane i długie przebywanie w domu miało też swoje zalety. 
Mieliśmy nieco więcej czasu dla siebie i innych. Być może ożywiliśmy dawno zapomniane kontakty 
towarzyskie, dzwoniliśmy bądź mailowaliśmy do od dawna niesłyszanych członków rodziny, albo 
pielęgnowaliśmy swoje pasje i zainteresowania. Dla wielu z nas dom stał się jednak nieoczekiwanie 
miejscem pracy zdalnej. 

Na pierwszy szczególnie trudny okres pandemiczny przypadło planowanie zawartości niniej-
szego tomu Rocznika. Paradoksalnie niespodziewany czas wolny nie ułatwiał pracy i nie sprzyjał 
podejmowaniu zobowiązań. Determinacja i chęć utrzymania choć namiastki normalności doprowa-
dziły jednak do wydania XXI tomu.

Na jego kartach będą Państwo mieli okazję zapoznać się bliżej z wybranymi aspektami turystyki 
w regionie. Nie sposób, zwłaszcza w okresie znacznych ograniczeń w przemieszczaniu się, rzetel-
nie opracować wyczerpujące materiały. Autorzy, którzy podjęli się przygotowania artykułów do tego 
tomu, wykazali się dużym zaangażowaniem i znajomością zagadnień. Mogą więc Państwo przeczytać 
o możliwościach rozwoju geoturystyki w regionie, a to za sprawą drzemiącego w babiogórskiej ziemi 
potencjału przyrody nieożywionej, o czym piszą Karolina Listwan-Franczak i Paweł Franczak. Artykuł 
ten, co bardzo ciekawe, prezentuje także jako jeden z walorów regionu akwenu  Mucharskiego. 

Piotr Krzywda z kolei zabierze Państwa na wycieczkę do Slanej Vody. Dzięki szerokim zaintere-
sowaniom autora będzie to także podróż w czasie, bowiem zawarte w artykule informacje sięgają 
średniowiecza. Duża dawka z dziejów polsko-słowackiego pogranicza z pewnością przypadnie do 
gustu miłośnikom zarówno historii, jak i turystyki. Ten sam autor proponuje jeszcze jedną podróż – 
nieco sentymentalną, bo prowadzącą dróżkami nieżyjącej już dr Urszuli Janickiej-Krzywdy do kapliczki 
w Zawoi Czatoży. Pomimo upływu czasu i zachodzących zmian kapliczka z figurą Jezusa Nazareńskie-
go stoi wciąż w tym samym miejscu. Na historyczną wyprawę zabierze czytelników także Aleksander 
Wiecheć, sięgając do obecności przed 100 laty w rejonie Babiej Góry polskich legionistów.

Jerzy Mydlarz zaprasza czytelników do Makowa Podhalańskiego do Sanktuarium Matki Bożej 
Opiekunki Rodzin na uroczystość Jubileuszu 40-lecia koronacji obrazu, a Robert Kowalczyk na jubi-
leusz 250-lecia kościoła w Lipnicy Wielkiej na Orawie. 

Jak i w poprzednich tomach Rocznika, także i w tym znajdą Państwo sprawozdania z działalno-
ści w 2019 roku obu instytucji wydających ten periodyk – Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz 
Babiogórskiego Parku Narodowego.

Nie pominęliśmy także arkusza literackiego. Przedstawiamy w nim tym razem autora orawskie-
go Zbigniewa Tlałkę i jego wybrane z tomików poezji wiersze. Na kolejnych stronach prezentujemy 
również wydawnictwa, które ukazały się w 2019 roku na obszarze SGB. 
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Babiogórski Park Narodowy wzorem lat ubiegłych przedstawia przygotowane przez swych 
pracowników materiały. Czytając je, będą Państwo mieli okazję powędrować z Anną Arcikiewicz 
szlakami turystycznymi biegnącymi po terenie Parku, a z Grażyną Trybałą i Katarzyną Fujak odbyć 
spotkanie edukacyjne na nowo utworzonej sieci ścieżek dydaktycznych. Stanisław Szafraniec uchyli 
rąbka tajemnicy owadów z rodziny kózkowatych i zaproponuje ich wykorzystanie w działaniach 
edukacyjnych, a Janusz Fujak poprowadzi na jedną z babiogórskich polan – Dejakowe Szczawiny. 
Nie lada wędrówkę zaplanowali dla Państwa Barbara Pregler i Šimon Kertys (CHKO Horná Orava), 
prowadząc przez ostępy Parku śladami jednego z babiogórskich drapieżników. Z kolei Magdalena 
Kukla-Lelito oprowadzi Państwa po szkółce Fickówka. 

Podsumowując 2019 rok, postaraliśmy się także zebrać z gmin informacje o osobach, które 
odeszły. Publikowane krótkie wspomnienia są dowodem naszej pamięci o Nich.

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich oraz Babiogórski Park Narodowy składa wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się w tym szczególnym roku do wydania niniejszego tomu Rocznika, a więc 
wszystkim Autorom, a także panu Maciejowi Hojdzie, pani Marii Mazur, pani Ewelinie Rolce za nie-
ocenioną pomoc i zaangażowanie w tworzenie kolejnego tomu periodyku podnoszącego zagadnie-
nia bliskie wszystkim mieszkańcom oraz sympatykom regionu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

Oddając do Państwa rąk XXI tom Rocznika, życzę spokoju i zdrowia, a także miłej lektury.

Katarzyna Fujak

Úvod

Vo výnimočnom roku 2020 sa do vašich rúk dostáva ďalší, v poradí už dvadsiaty prvý zväzok 
Babohorskej ročenky. Tento rok nám všetkým priniesol mnoho starostí a obáv. Na jar sa po pre-
puknutí pandémie koronavírusu čas ako keby zastavil. Mnohé z dovtedy zdanlivo dôležitých vecí 
zrazu stratili svoj význam. Uvedomili sme si, že najdôležitejšie zo všetkého sú bezpečnosť a zdra-
vie – nás a našich blízkych. Zostali sme doma a naše životné tempo sa výrazne spomalilo. Museli 
sme si úplne inak zadeliť čas, aby sme si vo svojich domovoch zvládli zorganizovať často aj pra-
covné či školské povinnosti. Tento neplánovaný, dlhodobý pobyt doma mal však aj svoje výhody. 
Mali sme o niečo viac času pre seba a svojich blízkych. Niektorí z nás oživili dávno zabudnuté 
spoločenské kontakty, telefonovali alebo mailovali členom rodiny, ktorým sa dávno neozvali, iní 
si zase našli čas na svoje vášne a záľuby. Pre mnohých z nás sa domov stal domov neočakávane 
aj pracoviskom. 

Plánovanie obsahu tohto zväzku ročenky prebiehalo práve počas prvotného obdobia pandé-
mie, ktoré bolo zvlášť zložité. Neočakávaný voľný čas nám však, paradoxne, neuľahčil prácu ani 
plnenie povinností. Vďaka odhodlaniu a túžbe zachovať si aspoň zdanie normálnosti sa nám však 
napokon podarilo tento dvadsiaty prvý zväzok vydať.

Na jeho stránkach budete mať možnosť bližšie spoznať vybrané aspekty cestovného ruchu 
v regióne. V období výrazného obmedzenia pohybu vôbec nie je jednoduché vypracovať dôkladné 
a dostatočne vyčerpávajúce materiály. Autori, ktorí sa ujali prípravy článkov do tohto zväzku, pre-
ukázali veľkú odhodlanosť a znalosť problematiky. A tak si môžete prečítať o možnostiach rozvoja 
geoturizmu v regióne vďaka potenciálu neživej prírody ukrytému v oblasti Babej hory, o ktorom píšu 
Karolina Listwan-Franczak a Paweł Franczak. Je zaujímavé, že tento článok predstavuje ako jednu 
z prírodných hodnôt regiónu aj vodnú nádrž Jezioro Mucharskie. 

Autor Piotr Krzywda vás zase vezme na výlet na Slanú vodu. Vďaka širokému spektru jeho zá-
ujmov to bude zároveň cesta v čase, pretože informácie v článku siahajú až do obdobia stredoveku. 
Množstvo informácii z oblasti poľsko-slovenského pohraničia určite osloví tak milovníkov histórie, 
ako aj nadšencov turistiky. Ten istý autor vás pozýva na ďalší výlet – trochu sentimentálny, preto-
že vedie po cestách zosnulej Dr. Urszule Janickiej-Krzywdy ku kaplnke v osade Zawoja Czatoża. 
Kaplnka so sochou Ježiša Nazaretského aj napriek behu času a neustálym zmenám stále stojí na 
rovnakom mieste. Aj autor Aleksander Wiecheć vezme svojich čitateľov na výpravu do minulosti, do 
čias poľských legionárov v oblasti Babej hory pred 100 rokmi.

Jerzy Mydlarz pozýva čitateľov do svätostánku Matky Božej ochrankyne rodín v meste Maków 
Podhalański na oslavy 40. výročia korunovácie obrazu a Robert Kowalczyk na oslavy 250. výročia 
posviacky kostola v obci Lipnica Wielka na poľskej Orave. 

Rovnako ako v predchádzajúcich zväzkoch ročenky aj tu nájdete informácie o činnosti za rok 
2019 oboch inštitúcií, ktoré vydávajú toto periodikum – Združenia obcí pod Babou horou a národ-
ného parku Babiogórski Park Narodowy.

Nezabudli sme ani na literárnu rubriku. Tentokrát vám predstavíme oravského autora Zbigniewa 
Tlałku a vybrané verše z jeho básnických zbierok. Na ďalších stránkach vám tiež predstavíme publi-
kácie, ktoré boli vydané v roku 2019 v rámci Združenia obcí pod Babou horou. 
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Národný park Babiogórski Park Narodowy podobne ako po minulé roky predstavuje materi-
ály, ktoré pripravili jeho zamestnanci. Pri ich čítaní budete mať možnosť spoznať spolu s Annou 
Arcikiewicz turistické chodníky na území parku a s Grażynou Trybałou a Katarzynou Fujak budete 
môcť absolvovať vzdelávací výlet po novovytvorenej sieti náučných chodníkov. Stanisław Szafra-
niec vám odhalí tajomstvo hmyzu z čeľade fúzačovitých a navrhne ich využitie pri vzdelávacích 
aktivitách, zatiaľ čo Janusz Fujak vás zavedie na jednu z horských lúk na Babej hore – Dejakowe 
Szczawiny. Barbara Pregler a Šimon Kertys (CHKO Horná Orava) pre vás naplánovali trochu ná-
ročnejšiu túru, na ktorej vás prevedie lesmi národného parku po stopách jedného z babohorských 
dravcov. A Magdalena Kukla-Lelito vás zas prevedie lesnou škôlkou nazývanou Fickówka. 

Pri hodnotení roku 2019 sme sa tiež pokúsili zozbierať v obciach informácie o ľuďoch, ktorí nás 
navždy opustili. Dôkazom toho, že na nich nezabúdame, sú nami publikované krátke spomienky.

Združenie obcí pod Babou horou a národný park Babiogórski Park Narodowy ďakujú všetkým, 
ktorí sa v tomto neobyčajnom roku pričinili o vydanie najnovšieho zväzku ročenky, teda všetkým 
autorom, ako aj pánovi Maciejowi Hojdovi, pani Marii Mazur a pani Ewelinie Rolka za neoceniteľnú 
pomoc a odhodlanie pri zostavovaní nového zväzku periodika, ktoré sa venuje témam blízkym všet-
kým obyvateľom a priaznivcom regiónu Združenia obcí pod Babou horou.

A tak sa vám dostáva do rúk dvadsiaty prvý zväzok ročenky. Prajem vám pokoj v duši, pevné 
zdravie a hlavne príjemné čítanie.

Katarzyna Fujak

Introduction

In this  significant year of 2020, we are proud to present  the  21st volume of the Babia Góra Year-
book (Rocznik Babiogórski). This year has brought about numerous quandaries and concerns for 
us all. In the springtime, it looked as if time had come to a standstill as a result of the Coronavirus 
pandemic. All of a sudden, many issues that until then had seemed to be of importance, lost their 
meaning. We realised that the essential thing was safety and health, ours and that of our relatives. 
We stayed at home, and the pace of life clearly slowed down. We had to quite differently manage 
our time, in numerous instances organising our place of work and learning in the comfort of our 
homes. Unplanned and long stays at home had their advantages, too. We had more time for our-
selves and for others. Perhaps, we revived long forgotten social relations, calling or e-mailing family 
members which we had not heard  from for years, or cherishing our passions and interests. For 
many of us, home, however unexpectedly, became a place of remote work.

Planning the content of this volume of our Yearbook occurred during the first, particularly diffi-
cult period of the pandemic. Paradoxically, that unexpected free time did not make the work easier 
and did not contribute to undertaking obligations, either. Nonetheless, determination and the will-
ingness to maintain just a token of normality made it possible to publish the 21st volume.

Its content will give you an opportunity to learn about the selected issues of tourism in the 
region. When faced with significant restrictions on moving around, it is especially difficult to re-
liably prepare exhaustive materials. The authors, who undertook to prepare papers for the vol-
ume, demonstrated immense commitment and expertise in the matters which they dealt with. You 
may thus read about the possibilities of developing geotourism in the region that is driven by the 
latent potential of the Babia Góra area, a paper about which has been written by Karolina List-
wan-Franczak and Paweł Franczak. What is interesting is that the paper also presents one of the 
values of the region, Lake Mucharz.

Next, Piotr Krzywda will take you on a trip to Slana Voda (Salt Water). Owing to the broad in-
terests of the author, it will also be a trip in time, as the information included in the paper goes back 
to the Middle Ages. A healthy dose of information on the history of Polish and Slovak borderlands 
will certainly appeal to lovers of history and tourism alike. The same author offers yet another trip – 
somewhat sentimental, as he takes us along paths travelled by the late Dr Urszula Janicka-Krzywda 
to shrines in Zawoja Czatoża. Despite the passage of time and the occurring changes, the shrine 
with the figurine of Jesus of Nazareth still stands in the very same place. Readers will also be taken 
on a historical trip by Aleksander Wiecheć going back 100 years to the times when Polish Legion-
naires were stationed in the area of Babia Góra.

Jerzy Mydlarz invites readers to Maków Podhalański, to the Sanctuary of Our Lady the Guard-
ian and Queen of Families, to learn about the celebrations of the 40th Anniversary of the crowning 
of the painting, and Robert Kowalczyk elaborates on the 250th Anniversary of the church in Lipnica 
Wielka in Orava.

Like in the previous volumes of our Yearbook, the current one also provides you with a report 
on the activities pursued in 2019 by the two organisations publishing it, namely the Association of 
the Babia Góra Communes and the Babia Góra National Park.
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We have included a paper on literature, too. This time it presents an author from Orava, 
Zbigniew Tlałka and poems selected from his poetry volumes. Other pages also present publica-
tions by that were out in 2019 in the area covered by the Association of the Babia Góra Communes.

As in previous years, the Babia Góra National Park presents papers prepared by its associates. 
Reading them will give you the opportunity to hike with Anna Arcikiewicz along tourist trails leading 
across the Park, whereas Grażyna Trybała and Katarzyna Fujak will take you to an educational meet-
ing to learn about a newly created network of educational trails. Stanisław Szafraniec will unveil the 
mystery of insects from the family of longhorn beetles and will propose their use in educational ac-
tivities, whereas Janusz Fujak will take you to one of the Babia Góra clearings, namely to Dejakowe 
Szczawiny. Barbara Pregler and Šimon Kertys (CHKO Horná Orava) has prepared quite a challenging 
trip for you that leads through the backwoods of the Park following the traces of one of the Babia 
Góra predators. Next, Magdalena Kukla-Lelito will lead you to the Fitschowka nursery.

While summarising 2019, we tried to collect information from the communes on those who 
had passed away. Publishing short biographies is evidence of our memory of them.

The Association of the Babia Góra Communes and the Babia Góra National Park would like to 
express words of thanks to everyone who has contributed in this special year to the publication of 
our current Yearbook. Likewise, thanks go to all our Authors, and also to Mr Maciej Hojda, Ms Maria 
Mazur, and Ms Ewelina Rolka for their invaluable assistance and commitment to the development 
of another volume of our periodical publication that presents issues that are close to all inhabitants 
and lovers of the region of the Association of the Babia Góra Communes.

I would like to take this opportunity to wish you peace, health and that you enjoy reading the 
21st volume of the Yearbook.

Katarzyna Fujak

Północne stoki Babiej Góry. Fot. J. Fujak
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ROZPRAWY I  ARTYKUŁY
POJEDNANIA A ČLÁNKY

DISSERTATIONS AND ARTICLES

STRESZCZENIE: Górująca nad Zawoją Babia Góra uchodzi za jedną z największych atrakcji turystycznych 
w Beskidach. Ten najwyższy szczyt tych gór  o wysokości 1725 m n.p.m. odwiedza co roku około 100 tys. turystów. 
Ze względu na swoją popularność szlaki turystyczne na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego często są 
zatłoczone. W kontekście powyższych przesłanek przedstawiono w artykule perspektywy rozwoju turystyki 
wokół masywu Babiej Góry w oparciu o usytuowane tam obiekty przyrody nieożywionej. W otaczających 
„Królową Beskidów” pasmach górskich i rozciągającej się na południe od niej Kotlinie Orawskiej mieszczą się 
liczne obiekty warte poznania w ramach geoturystyki, które obecnie w znacznej mierze nie są znane turystom 
odwiedzającym ten region. Na uwagę zasługują możliwości rozwoju turystyki poprzez utworzenie ścieżek 
dydaktycznych, wyznaczenie geostanowisk i powołanie geoparku na bazie występujących na tym terenie m.in. 
źródeł solankowych, jezior osuwiskowych, torfowisk, odsłonięć geologicznych czy też przełomów rzecznych. 
Warte podkreślenia są możliwości wykorzystania w geoturystyce dawnych obiektów (stare chaty, pozostałości 
młynów wodnych, studnie itp.) wybudowanych z wykorzystaniem lokalnego kamienia (piaskowca). Jedne 
i drugie sprzyjają nie tylko rozwojowi turystyki wokół nowego obiektu, jakim jest utworzony na Skawie zbiornik 
wodny Świnna Poręba (Jezioro Mucharskie), ale także rozwojowi edukacji przyrodniczej nad jego brzegami.   

ZHRNUTIE: Babia hora týčiaca sa nad obcou Zawoja patrí k najväčším turistickým atrakciám v Beskydách. 
Tento najvyšší vrch Beskýd s výškou 1725 m navštívi každoročne okolo 100-tisíc turistov. Turistické chodníky 
v národnom parku Babiogórski Park Narodowy sú veľmi obľúbené, a preto sú často preplnené turistami. 
V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami sú v článku predstavené perspektívy rozvoja cestovného ruchu 
v okolí masívu Babej hory čerpajúce z tamojšieho bohatstva neživej prírody. V pohoriach obklopujúcich „Kráľovnú 
Beskýd” a v Oravskej kotline, ktorá sa rozprestiera smerom na juh od nej, sa nachádza množstvo lokalít, ktoré 
vo všeobecnosti nie sú pre turistov prichádzajúcich do tohto regiónu veľmi známe, ale stojí za to ich navštíviť 
v rámci geoturizmu. Za pozornosť stoja možnosti rozvoja cestovného ruchu vytváraním náučných chodníkov, 
označovaním geostanovísk a zriadením geoparku, ktoré sú založené okrem iného na výskyte slaných prameňov, 
zosuvných jazier, rašelinísk, geologických odkryvov alebo riečnych roklín. V geoturizme je taktiež možné využiť 
už nepoužívané zariadenia (staré chaty, zvyšky vodných mlynov, studne atď.), pri ktorých výstavbe bol použitý 
tunajší kameň (pieskovec). Oboje prispieva nielen k rozvoju cestovného ruchu v okolí nového objektu, akým 
je vodná nádrž Świnna Poręba (Jezioro Mucharskie) vytvorená na rieke Skawa, ale aj k rozvoju vzdelávania 
o prírode na jej brehoch.   

Perspektywy rozwoju turystki u podnóży masywu 
Babiej Góry w oparciu o walory przyrody nieożywionej 
Perspektívy rozvoja cestovného ruchu na úpätí  
masívu Babej hory na základe bohatstva neživej prírody 

Prospects for developing tourism at the foothills of the Babia Góra 
Massif by utilising the values of the inanimate nature

Paweł Franczak 
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Karolina Listwan-Franczak 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
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ABSTRACT: Overlooking the village of Zawoja, Babia Góra is considered to be one of the greatest tourist 
attractions in the Beskid Mountains. This highest peak in the Beskid Mountains reaching  1725m is visited by 
around 100,000 tourists every year. Due to their popularity, tourist trails in the area of the Babia Góra National 
Park are very often crowded. Given the above, the paper presents development prospects for tourism around 
the Babia Góra massif based on the presence of objects of the inanimate nature there. The mountain ranges 
surrounding the “Queen of the Beskid Mountains” and the Orava Basin that spreads south of it is home to 
numerous objects that tourists visiting the region are relatively unaware of, but are nevertheless worth seeing 
during geotourist trips.  It is worth mentioning the opportunity to develop tourism by creating educational trails, 
setting up geosites and establishing a geopark by incorporating, among others, saline water springs, barrier 
lakes, boglands, geological uncoverings, or river gorges that are present in the area. Ancient objects (such as old 
cabins, remains of water mills, water wells, etc.) that were erected using the local stone (sandstone) are some 
of the possible objects which can be included in geotourism. Both contribute not only to the development of 
tourism focused on a new object, such as the Świnna Poręba Reservoir constructed on the Skawa River (Lake 
Mucharz), but also the development of environmental education carried out on its banks.

SŁOWA KLUCZOWE: geoturystyka, przyroda nieożywiona, geostanowisko, geopark, walory krajobrazowe, 
turystyka górska, Babiogórski Park Narodowy, Beskidy, ekoturystyka 

KEY WORDS: geotourism, inanimate nature, geosite, geopark, landscape values, mountain tourism, Babia Góra 
National Park, Beskid Mountains, ecotourism

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: geoturizmus, neživá príroda, geostanovisko, geopark, krajinné bohatstvo, horská turistika, 
národný park Babiogórski Park Narodowy, Beskydy, ekoturistika 

Wprowadzenie

Budowa geologiczna, rzeźba terenu, gleby czy hydrogeologia od dawna stanowią przedmiot zainte-
resowania wielu dziedzin nauki o Ziemi. Zauważalne jest jednak, że walory środowiska abiotycznego 
zaczęli doceniać również turyści. Obiekty przyrody nieożywionej, jak formy skałkowe, jaskinie, wo-
dospady, jeziora itp., zaczęły stanowić przedmiot zainteresowania turystów1. Nie są one już odwie-
dzane niejako przy okazji podczas wycieczek turystycznych np. do parku narodowego, ale stanowią 
sam w sobie cel wyjazdu turystycznego. Geoturystyka stała się nową formą spędzania wolnego 
czasu skoncentrowaną na obcowaniu z przyrodą i jednocześnie na edukacji i ochronie dziedzictwa 
Ziemi. W ramach rozwoju tej formy turystyki wyznaczane są kolejne geostanowiska2 obejmujące 
pojedyncze obiekty oraz ustanawiane geoparki obejmujące obszary, gdzie chronione i prezento-
wane jest dziedzictwo geologiczne3. Geoturystyka opiera się nie tylko na świadomym poznawaniu 
dziedzictwa geologicznego i abiotycznych elementów współczesnej przyrody, ale także obiektów 
związanych z działalnością człowieka nawiązującą do wykorzystania zasobów naturalnych4.

Ze względu na duże zróżnicowanie budowy geologicznej Polski i jej historii geologicznej pocią-
gające za sobą urozmaicenie rzeźby terenu, możliwy jest tu rozwój geoturystyki prezentującej różne 

1 Z.  Alexandrowicz,  Geopark – nature protection categoryaiding the promotion of geoturism (Polish perspectives), „Geo-
turystyka”, 2006, 5: 3–12; P. Migoń, Geoturystyka, PWN, Warszawa 2012, s. 10-30.

2 Geostanowiskiem zwykło określać się fragment powłoki ziemskiej niezwykle istotny dla zrozumienia historii Zie-
mi. Będą nim więc np. pojedyncze obiekty lub grupy obiektów, reprezentatywne dla danego regionu obszary 
geologiczne lub geomorfologiczne odznaczające się przede wszystkim wybitnymi walorami naukowymi, ale rów-
nież kulturalno-historycznymi, estetycznymi i społeczno-ekonomicznymi. Mogą nimi być np. jaskinie, interesu-
jące formy krajobrazu, odsłonięcia geologiczne, głazy itp.; https://pl.wikipedia.org/wiki/Geostanowisko [dostęp: 
4.09.2020 roku].

3 Z. Alexandrowicz, Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego, „Przegląd Geologiczny”, 2006, 
t. 54, nr 1, s. 36.

4 W. A. P. Wimbledon, GEOSITES – an International Union of Geological Sciences initiative to conserve our geological 
heritage, „Polish Geological Institute – Special Papers”, Warszawa 1999, No. 2, s. 6.

rodzajów obiektów5. Autorzy artykułu pragną wskazać szanse rozwoju turystyki wokół masywu 
Babiej Góry w oparciu o walory geoturystyczne tego obszaru i potencału tworzenia obiektów geo-
turystycznych, a także możliwości wynikające z utworzenia na Skawie nowego zbiornika wodnego 
– Jeziora Mucharskiego. W ich ocenie obszar działalności Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich po-
siada bardzo korzystne warunki do rozwoju geoturystyki jako nowej formy wypoczynku.

Historia geologiczna obszaru wokół masywu Babiej Góry

Pasma górskie położone wokół masywu Babiej Góry w ujęciu geologicznym leżą w Karpatach ze-
wnętrznych, zwanych Karpatami fliszowymi. Znajdują się w obrębie płaszczowiny magurskiej, naj-
bardziej południowej jednostki strukturalnej Karpat fliszowych, rozciągającej się łukiem od Lasu 
Wiedeńskiego przez Beskidy po Ukrainę. Skały osadowe budujące płaszczowinę magurską zostały 
złożone w basenie magurskim, który stanowił jeden z basenów Karpat zewnętrznych powstałych 
w północnej części Oceanu Tetydy – prehistorycznego oceanu istniejącego od późnego karbonu do 
wczesnego neogenu. Sedymentacja osadów (składanie ich na dnie oceanu) rozpoczęła się w późnej 
jurze (161,2–145,5 mln lat temu), a zakończyła się w miocenie (23,03–5,333 mln lat temu). W kre-
dzie (145,0–66,0 mln lat temu) i paleocenie (66,0–56,0 mln lat temu) w obrębie całego basenu 
magurskiego deponowane były w miarę jednolite osady, natomiast we wczesnym eocenie nastąpiło 
wyraźne zróżnicowanie wielkości i rodzaju składowanego materiału, dzięki czemu w basenie ma-
gurskim wyróżnić można kilka stref facjalnych. Następnie w miocenie (ok. 16 mln lat temu) w koń-
cowej fazie orogenezy alpejskiej osady basenów Karpat zewnętrznych zostały sfałdowane, a na-
stępnie odkute od swego podłoża i wzajemnie na siebie ponasuwane. Tak utworzyły się jednostki 
tektoniczne zwane płaszczowinami. Całość górotworu Karpat zewnętrznych została nasunięta 
ku północy na utwory molasowe miocenu, które wypełniły zapadlisko przedkarpackie. W trakcie 
fałdowań w obrębie płaszczowiny magurskiej powstał zespół nasunięć i łusek, jak również szereg 
synklin i antyklin – wklęsłych i wypukłych fałdów. Jej utwory zarówno w czasie fałdowań, jak i po 
ich zakończeniu, zostały pocięte systemem uskoków poprzecznych i ukośnych. Podczas fałdowań 
poszczególne podjednostki tej płaszczowiny nabrały częściowo indywidualnego charakteru. 

Utwory fliszowe na obszarze położonym wokół Babiej Góry tworzą warstwy hieroglifowe, 
piaskowce pasierbieckie, piaskowce osieleckie, wkładki margli łąckich oraz piaskowce magurskie. 
Warstwy hieroglifowe składają się z naprzemianległych cienkich warstw piaskowców, mułowców 
i łupków. Ze względu na mniejszą odporność budują one podnóża stoków, ale na ich bazie powstały 
w obrębie stoków przełęcze, m.in. na Suchej Górze czy w Zawoi Podpolice. Piaskowce pasierbieckie 
złożone są z średnio- i grubławicowych piaskowców, a piaskowce osieleckie z kompleksów pia-
skowców i łupków marglistych. Jedne i drugie występują wśród warstw hieroglifowych. Powyżej 
tych warstw zalegają kompleksy odpornych na niszczenie grubołwicowych piaskowców magur-
skich, których miąższość dochodzi nawet do 1000 m. Utwory te ze względu na swoją odporność 
na wietrzenie budują grzbietowe partie masywu Babiej Góry, pasma Polic i pasma Jałowieckiego 
z grupą Mędralowej. Z kolei w Zawoi Przysłop występują niespotykane w innych częściach omawia-
nego obszaru warstwy ropienieckie (inoceramowe). Warstwy te tworzą głównie piaskowce średnio 
i gruboławicowe, pomiędzy którymi występują wąskie wkładki łupków. Występują tu też lokalnie 
wąskie wkładki spongiolitów (cienkoławicowe piaskowce krzemionkowe) oraz łupków pstrych.

Wznoszący się ponad doliną Skawicy masyw Babiej Góry wydźwignięty został powyżej 
sąsiednie grzbiety górskie wskutek izostatycznego dźwigania elementu wiszącego skrzydła 
w systemie uskoków normalnych. W jego wyniku północne stoki utworzyły strefę krawędzio-

5 M. Ścibisz-Kosanowska, M. Kowalska, P. Szrek,  Geoturystyka w regionach turystycznych Polski Południowo-Wschod-
niej – Przystosowanie obiektów geoturystycznych na potrzeby turystyki zrównoważonej, „Zeszyty Naukowe Turystyka 
i Rekreacja”, 2013, 1(11), s. 67-82.
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wą wznoszącą się ok. 500 m względem sąsiednich pasm górskich. Tworzą one stok typu kuesty 
o nachyleniu od 20 do ponad 45 stopni, z kolei południowe stoki łagodnie opadają ku Kotlinie 
Orawsko-Nowotarskiej. 

W obrębie stoków, jak i u ich podnóży natrafić można na wyraźne spłaszczenia terenu zbudo-
wane z osadów rzecznych i fluwioglacjalnych (żwirów, piasków, glin), które tworzyły się w plejsto-
cenie (2,53 mln lat – 11,7 tys. lat temu). Budują one tzw. terasy, a także stożki napływowe położone 
na wysokości od kilku metrów do ok. 40 m nad współczesne dna dolin. W dnie dolin znajdują się 
młodsze i wyraźniej widoczne spłaszczenia powstałe w okresie holocenu. 

Ruch turystyczny na omawianym obszarze

Najbardziej popularnym turystycznie obszarem na omawianym terenie jest Babiogórski Park Na-
rodowy, który ze względu na niezwykle cenne chronione walory przyrodnicze co roku odwiedzają 
rzesze turystów. Jak wynika z badań prowadzonych przez Babiogórski Park Narodowy ruch tury-
styczny na jego terenie oscyluje średnio wokół 80 tys. turystów rocznie i w ostatnich latach ma 
tendencję wzrostową6. W pierwszych latach XXI wieku BgPN rocznie odwiedzało 40-50 tys. tury-
stów, by w kolejnych latach zbliżyć się do 100 tysięcy7. Ruch turystyczny w masywie Babiej Góry ma 
charakter wybitnie sezonowy, który kształtuje się od kwietnia do października z wyraźną kulminacją 
podczas miesięcy wakacyjnych. Na terenie Parku obserwuje się miejscową koncentrację ruchu tu-
rystycznego, ponieważ większość turystów wybiera za cel swojej wędrówki Diablak, rozpoczynając 
ją od parkingu mieszczącego się pod Przełęczą Lipnicką (przy polanie Krowiarki). Spore „oblężenie” 
szlaków ma miejsce z Zawoi Markowej, natomiast z pozostałych punktów wejściowych do BgPN, 
zwłaszcza położonego u południowych podnóży masywu, korzysta zdecydowanie mniej osób. 

Do miejsc często odwiedzanych przez turystów w okolicy Babiej Góry należy też renesansowy 
zamek w Suchej Beskidzkiej, popularnie nazywany ,,Małym Wawelem’’, który w ostatnich latach 
rocznie odwiedza ok. 15 tys. turystów8. Podobna liczba turystów odwiedza Orawski Park Etno-
graficzny w Zubrzycy Górnej – ok. 16 tysięcy9. Skanseny w Sidzinie i na Markowych Rówienkach 
w Zawoi odwiedza po kilka tysięcy turystów, a muzeum BgPN około 10 tys. osób rocznie.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić, że do miana jednego z najpo-
pularniejszych miejsc w regionie pretenduje Jezioro Mucharskie, nad brzegami którego największe 
grono osób odpoczywa od maja do września, z największym natężeniem od drugiej połowy czerwca 
do końca sierpnia. Najwięcej osób odwiedza brzegi akwenu w weekendy, a turyści koncentrują się 
głównie w dwóch miejscach – na cyplu w Mucharzu oraz w zatoczce w Jaszczurowej. Na pozostałej 
długości linii brzegowej jedynie sporadycznie można spotkać odpoczywające osoby. Szacuje się, że 
w okresie wakacji 2020 roku nad brzegami tego zbiornika odpoczywać mogło nawet 25 tys. osób. 

Geopark?

Geopark to obszar odznaczający się sprzyjającymi warunkami do prezentowania budowy geolo-
gicznej regionu i jego rzeźby terenu. Umożliwia on tym samym poznanie przeszłości Ziemi oraz 
procesów ją kształtujących. Geoparki tworzone są w celu upowszechniania wiedzy o bogactwie 

6 A. Arcikiewicz, Turystyka w Babiogórskim Parku Narodowym, „Rocznik Babiogórski”, 2017, t. 18, s. 100-102.
7 M. Mika, R. Pawlusiński, B. Zawilińska, Park narodowy a gospodarka lokalna. Model relacji ekonomicznych na przykła-

dzie Babiogórskiego Parku Narodowego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2015, s. 123-125. 
8 Z. Kruczek, Frekwencja w atrakcjach turystycznych, Polska Organizacja Turystyczna, Kraków-Warszawa 2014, s. 62.
9 K. Miraj, Turystyka indywidualna czy zbiorowa w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, „Rocznik Babio-

górski”, 2016, t. 17, s. 46.

geologicznym, nie są natomiast żadną formą ochrony przyrody. Stanowią nowy sposób zagospo-
darowania terenu wykorzystujący walory jego przyrody nieożywionej i dziedzictwo kulturowe10. 

Analizując możliwości wykorzystania podnóży Babiej Góry, jak i samego masywu na geopark, 
należy przyjrzeć się warunkom, jakie muszą zostać spełnione, aby mógł powstać taki obszar. Szcze-
gólną uwagę zwraca się na stosunkowo jednolity charakter gospodarczy i kulturowy, wyraźnie za-
rysowane granice, w których mieszczą się powiązane tematycznie geostanowiska11. Istotne jest, 
aby były to obszary z dużym zróżnicowaniem występujących obiektów przyrody nieożywionej12. 
Spełnienie tych warunków pozwala na przeprowadzenie badań terenowych mających na celu walo-
ryzację środowiska przyrodniczego. Zaangażowanie społeczności lokalnych, stowarzyszeń, środo-
wisk naukowych i jednostek administracyjnych może wówczas doprowadzić do lokalnego rozwoju 
geoturystyki ukierunkowanej na upowszechnianie walorów dziedzictwa geologicznego Ziemi13. 
Obecnie warunki te na terenie położonym wokół masywu Babiej Góry nie są spełnione. Dokonano 
wstępnego rozpoznania obiektów przyrody nieożywionej14 oraz wstępnej ich waloryzacji. Dowiodła 
ona rosnącej popularności wśród turystów takich obiektów jak np. wodospad na Mosornym Poto-
ku. Tendencja ta nie spotkała się jednak ze szczególnym zainteresowaniem ze strony społeczności 
lokalnych – zwłaszcza z branży turystycznej, czy przedstawicieli administracji samorządowej, co 
najprawdopodobniej łączyć należy z brakiem dostatecznej informacji. 

Aktualnie na obszarze Polski funkcjonują trzy geoparki posiadające status Geoparku Krajo-
wego nadawany przez Ministerstwo Środowiska. Na tej krótkiej liście znalazły się: Geopark „Łuk 
Mużakowa” (woj. lubuskie), Geopark Karkonosze i Geopark Góra Św. Anny (woj. opolskie). War-
to wspomnieć, że Geopark „Łuk Mużakowa” wraz ze swym przygranicznym odpowiednikiem po 
stronie niemieckiej został włączony do Europejskiej Sieci Geoparków15. Prowadzone są prace nad 
utworzeniem kolejnych geoparków na terenie naszego kraju, w tym geoparku Doliny Kamiennej 
(woj. dolnośląskie), Przełomu Środkowej Wisły (woj. mazowieckie i lubelskie), Doliny Wisłoka 
(woj. podkarpackie), Kanału Augustowskiego (woj. podlaskie), Łysogórskiego (woj. świętokrzyskie), 
Moryń (woj. zachodniopomorskie)16. W literaturze pojawił się także pomysł utworzenia Geoparku 
„Beskidu Śląsko-Morawsko-Żywieckiego”, jednak nie obejmowałby swym zasięgiem masywu Babiej 
Góry i jego podnóży17.

10 P. Kondej, Geopark krajowy – kluczem do sukcesu geoturystyki, „Przegląd  Geologiczny”, 2011, 59, s. 271–275. 
11 K. Miśkiewicz, M. Doktor, T. Słomka, Naukowe podstawy geoturystyki – zarys problematyki. „Geoturystyka”, 2001, 

11, s. 3–12. 
12 K. Miśkiewicz, Problemy badawcze georóżnorodności w geoturystyce, „Geoturystyka”, 2009, 1–2, s. 3–12.
13 W. Eder, M. Patzak,  Geoparks – geological attractions: Atool for public education, recreation and sustainable economic 

development. „Episodes”, 2004, 27(3), s. 162–164; M. Krąpiec, L. Jankowski, W. Margielewski, J. Urban, P. Krąpiec, 
Geopark „Kamienny Las na Roztoczu” i jego walory geoturystyczne, „Przegląd Geologiczny”, 2012, 60, 9, s. 468-469.

14 P. Franczak, Proponowane do objęcia ochroną obiekty przyrody nieożywionej Pasma Policy w Beskidzie Żywieckim, 
„Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, 2012, t. 68(4), s. 302–308; P. Franczak, Metodyka waloryzacji geostanowisk beskidz-
kich pod względem ich dostępności i walorów naukowo-dydaktycznych, [w:] M. Stec, A. Wysocka, A. Michniewicz, 
M. Szuszczewicz (red.), Przegląd studenckich badań geoturystycznych, IGiGR UWr, Wrocław 2015, s. 8–17; P. Fran-
czak, K. Listwan, Inwentaryzacja i waloryzacja zasobów przyrody nieożywionej jako podstawa wyznaczania nowych 
szlaków geoturystycznych na przykładzie doliny Skawicy, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej”, 
2015, t. 17, 4(45), s. 67–74; P. Franczak, Walory geoturystyczne Pasma Polic i jego północnych podnóży (Beskid Ży-
wiecki), „Rocznik Babiogórski”, 2016, t. 17, s. 27-38; Materiały umieszczone w Centralnej Bazie Geostanowisk 
Polski opracowane przy współpracy autora niniejszego artykułu http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/
geostanowiska [dostęp: 04.09.2020 roku].

15 R. Knapik, P. Migoń, A. Szuszkiewicz, P. Aleksandrowski, Geopark Karkonosze – georóżnorodność i geoturystyka. 
„Przegląd Geologiczny”, 2011, 59, s. 311–322; J. Koźma, Transgraniczny Geopark „Łuk Mużakowa”,  „Przegląd  Geo-
logiczny”, 2011, 59, s. 276–290; P. Woźniak, R. Sikora, K. Lasoń, M. Markowiak, J. Haisig, J. Szulc J., H. Hadgorn, 
Geopark Góra Św. Anny – „król-tułacz” wrócił na stolicę!, „Przegląd  Geologiczny”, 2011, 59, s. 291–310.

16 https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/geoturystyka/geoparki.html [dostęp: 4.09.2020 roku].
17 J. Golonka, M. Krobicki, K. Miśkowicz, T. Słomka, A. Waśkowska, M. Doktor, Geopark „Beskid Śląsko-Morawsko- 

-Żywiecki” – najstarsze utwory Karpat fliszowych, „Przegląd Geologiczny”, 2013, 61, s. 277-284.
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Babia Góra – główna atrakcja proponowanego geoparku

Babia Góra jest pod wieloma względami wyjątkowym masywem górskim w skali Polski. Przede wszyst-
kim jest to najwyżej wydźwignięty masyw górski w całych Zachodnich Karpatach fliszowych. Jego 
kulminacja – Diablak – wznosi się na wysokości 1725 m n.p.m., przez co dominuje nad położonymi 
o około 500 m niżej sąsiednimi pasmami górskimi oraz nad głęboką doliną Skawicy na północy i Dzia-
łami Orawskimi na południu. Ze względu na duże deniwelacje terenu na jej północnych stokach moż-
na prześledzić zmienność aż pięciu pięter roślinno-klimatycznych. Udając się na szczyt Babiej Góry 
z Zawoi, wyrusza się z piętra pogórza – mozaiki lasów, łąk, zarastających pól uprawnych i zabudowań. 
Następnie przemierza się regiel dolny z dominującą buczyną lub borem mieszanym bukowo-jodło-
wo-świerkowym, gdzie nad brzegami potoków spotyka się płaty olszynki bagiennej. Po dotarciu do 
wysokości ok. 1150 m n.p.m. wkracza się do regla górnego, w którym króluje świerczyna. Następnie 
po przekroczeniu górnej granicy lasu dociera się do krainy kosodrzewiny, a w podszczytowych i szczy-
towych partiach Królowej Beskidów, w niezwykle surowym już klimacie, rozciąga się piętro halne.

Babia Góra jest jedynym masywem górskim w Karpatach polskich poza Tatrami o cechach rzeź-
by wysokogórskiej. Na jej północnych stokach mieszczą się potężne osuwiska o rozmiarach niespo-
tykanych w innych częściach Beskidów. Ponadto w plejstocenie w grzbietowych partiach masywu 
najprawdopodobniej miał znajdować się nieduży lodowiec.

W obrębie rozległych zagłębień osuwiskowych na stokach Królowej Beskidów powstały liczne 
jeziora osuwiskowe, z najbardziej znanym Mokrym Stawkiem. Mieszczą się tu także liczne jaskinie 
powstałe w obrębie szczelin wytworzonych w osuwiskach, a u południowych podnóży znajdują się 
źródła solankowe i siarczanowe. Ponadto masyw ten zalicza się do najbardziej zasobnych w wody 
obszarów w Polsce.

Charakterystyka wybranych geostanowisk

Do podstawowych zasobów geoturystycznych proponowanego Geoparku należeć mogą stanowi-
ska geologiczne zinwentaryzowane w ramach opracowania dokumentacji tego obszaru18. Scharak-
teryzowano tutaj ponad 150 geostanowisk, które mogą być wykorzystane w geoturystyce. Poniżej 
zostały opisane najciekawsze z nich.

Odsłonięcia geologiczne i formy skałkowe
Wierzchołek Diablaka pokryty jest rozległym blokowiskiem skał tworzących tzw. ostaniec mro-
zowy. Pokrywa blokowo-rumowiskowa składa się z chaotycznie rozrzuconych głazów mierzących 
nawet do kilku metrów długości. Ostaniec ten, o szerokości ok. 100 m, wznosi się na 30 m ponad 
otaczającą go z trzech stron terasę krioplanacyjną, natomiast w kierunku Kotliny Orawskiej opada 
znacznie łagodniejszym stokiem. Ta skalna kopuła powstała w plejstocenie (2,58 mln–11,7 tys. lat 
temu) na skutek intensywnego oddziaływania wietrzenia mrozowego. Miało to miejsce w okresie, 
gdy większość obszaru dzisiejszej Polski pokrywał rozległy lądolód skandynawski, a na jego przed-
polu panował bardzo surowy klimat. Dochodziło wówczas na ogromną skalę do rozkruszania się 
skał i rozpadania się ich na mniejsze bloki. Taki proces zachodził też w obrębie kopuły szczytowej 
Babiej Góry, którą budują gruboławicowe piaskowce magurskie.

Powyżej Małych Widełek, nad stromym prawym brzegiem Potoku Markowego znajduje się 
najbardziej spektakularne w Zawoi odsłonięcie ukazujące budowę warstw skalnych u podnóży Ba-
biej Góry. Mierzy ono niemalże 30 m wysokości i rozciąga się na długości ok. 40 m. W obrębie 

18 Niepublikowane materiały autorów oraz karty dokumentacyjne opublikowane w Centralnej Bazie Geostanowisk 
Polski oraz bazie Jaskiń Polski opracowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny.

odsłonięcia dominują piaskowce cienkoławicowe, pomiędzy którymi występują łupki szarozielone 
oraz zielone. Jego wygląd z biegiem czasu ulega zmianie, ponieważ podczas dużych wezbrań wody 
potoku podcinają podnóże odsłonięcia, powodując odpadanie z niego fragmentów skał. Poszcze-
gólne elementy odsłanianych struktur geologicznych stają się wówczas wyraźniej widoczne dla ob-
serwatora. Z upływem czasu osypujący się materiał zwietrzelinowy powoduje jednak zacieranie 
struktur. Proces ten postępuje aż do kolejnego wezbrania.

Na stromym wschodnim stoku grzbietu Paluchówka, opadającym z kulminacji Polic ku przełęczy 
Na Tokarnem (784 m n.p.m.), na wysokości ok. 950 m n.p.m. odsłaniają się warstwy hieroglifowe, któ-
rych miąższość na obszarze Suchej Góry dochodzi do 300 m. Widoczne tam odsłonięcie mierzy 35,2 m 
wysokości, a jego długość wynosi od 10 do 25 m. Widoczne warstwy hieroglifowe składają się z eoceń-
skich cienkoławicowych piaskowców przeławiconych łupkami. Miąższość ławic piaskowców i łupków 
jest podobna i wynosi ok. 20 cm, jedynie lokalnie występują wkładki piaskowców o większej grubości.

Z kolei na Juszczyńskich Polanach, na stromo opadającym do doliny Rotni zachodnim grzbiecie 
góry Jawor (856 m n.p.m.), w lesie zwanym Skałki mieszczą się formacje skalne zbudowane z pia-
skowców magurskich. Odsłaniają się one w czterech zgrupowaniach, w których poszczególne skałki 
mierzą do 5 m wysokości. Skałki powstałe w wyniku intensywnego wietrzenia rozciągają się na 
długości 280 m. Największa grupa skałek stanowiących formę muru oraz ambon skalnych mierzy 
1,5–3,5 m wysokości.

Wyjątkowe w skali całego proponowanego geoparku miejsce znajduje się w Zawoi Dolnej po-
między rolami Chowaniacy a Łatki. Rozciąga się tam erozyjny odcinek rzeki zwany Gorącymi Ska-
łami. Na długości przeszło 800 m w korycie Skawicy na powierzchni odsłaniają się skały budujące 
podłoże doliny. W górnej części odsłaniają się piaskowce magurskie, natomiast niżej na powierzch-
nię wychodzą warstwy hieroglifowe oraz tzw. warstwy chaotyczne, czyli utwory, w których w obrę-
bie drobnego ilastego materiału tkwią porozrzucane fragmenty piaskowców. W najgłębszym miej-
scu, gdzie koryto Skawicy wcięło się 9 m w głąb podłoża, rzeka płynie wśród sterczących z brzegów 
skał, w obrębie których można zaobserwować wyraźne strefy uskokowe oraz spękania ciosowe.

Kilka kilometrów niżej z biegiem rzeki, na granicy wsi Skawicy i Białki, na długości ok. 1300 m 
przebiega przełom rzeki Skawicy. Jego najbardziej atrakcyjna część z progami skalnymi, przegłębie-
niami i największymi wychodniami skalnymi znajduje na wysokości przysiółka U Wiechcia. W tym 
też miejscu głębokość wcięcia przełomu dochodzi do 12 m. Jest to przełom strukturalny, który 
powstał w wyniku wykorzystania przez rzekę najmniej odpornych skał oraz ich ułożenia.

Z kolei w Suchej Beskidzkiej na Zawodziu w korycie potoku Stryszawka obserwować można 
wychodnię pstrych łupków formacji z Łabowej. Jest to jeden z najdłuższych czytelnych oraz dostęp-
nych profili tych warstw w regionie. Dodatkowym atutem tego odsłonięcia jest obecność dobrze 
czytelnych form nieciągłych deformacji tektonicznej występujących w formie uskoków.

Ślady górnictwa i hutnictwa
Niezwykle ciekawym, acz słabo rozpowszechnionym faktem jest dawne funkcjonowanie w Skawicy 
na Suchej Górze i na Juszczyńskich Polanach hut szkła. O ich istnieniu świadczą ślady odnajdowane 
w terenie, a także zachowane lokalne nazwy, jak np. Huta, Snozy czy Limierzysko. Były to tzw. huty 
kroczące – lokalizacja zakładu hutniczego uzależniona była od dostępu do surowca drzewnego. Gdy 
w pierwotnym miejscu pracy skończyły się zasoby buka i drewno trzeba było dowozić ze znacznych 
odległości, podejmowano decyzję o przeniesieniu zakładów hutniczych w nowe miejsce. Drewno 
bukowe było w zakładach hutniczych spalane w ogromnych ilościach, stąd bardzo istotne było bliskie 
sąsiedztwo dużych zasobów tego surowca. Przetwarzano je na węgiel drzewny oraz na potaż19, który 
uzyskiwano z rozpuszczanego w wodzie popiołu pochodzącego ze spalanego węgla drzewnego.

19 Potaż – zanieczyszczona postać węglanu potasu rozpuszczalna w wodzie; potaż był stosowany przy produkcji 
mydła, szkła, wyrobów ceramicznych, bielenia tkanin oraz jako nawóz; https://pl.wikipedia.org/wiki/Pota%C5%BC 
[dostęp: 4.09.2020 roku].
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Po dziesięcioleciach od zaprzestania użytkowania obu hut, gdy na ich dawnych obszarach 
wprowadzono gospodarkę rolną, na zaoranej ziemi widoczne były wielkie koliste plamy wypalonej 
ziemi. Nad brzegami potoków po dziś dzień można odkopać z pohutniczych hałd stopy szklane 
i fragmenty szmotowych naczyń, w których gromadzono płynne szkliwo. Na Suchej Górze fragmen-
ty szlagi pohutniczej odnaleźć można nad brzegiem Wróblowego Potoku na przysiółku Hucisko. 
Właśnie w tym miejscu na Polanie Stara Huta znajdował się zakład hutniczy. Z pewnością działal-
ność hutnicza prowadzona była także na Polanie Sitarskie Hucisko. Brak jednak danych o czasie 
funkcjonowania skawickiej huty szkła. Wiadomo, że na sąsiednich Juszczyńskich Polanach huta 
pracowała od końca XVII wieku do I rozbioru Polski, gdy likwidowano huty starościańskie. Skawicka 
huta przestała pracować najprawdopodobniej nieco wcześniej, ponieważ w opisie do Mapy Miega 
z  lat 1779-1783 znajduje się informacja, że gościniec biegnący na Suchą Górę prowadził do daw-
nych hut szkła.

Z kolei w Stryszawie w jej części zwanej Hucisko funkcjonowała huta żelaza, w której w prymi-
tywnych dymarkach wypalano rudę żelaza dostarczaną z beskidzkich kopalń. W XVI i XVII wieku 
w Hucisku istniała huta szkła, o której wzmianka widnieje w rejestrze poborowym z 1581 roku20.

O wiele młodsza huta żelaza została założona w 1828 roku w Suchej. Otwarte tam zostały 
tzw. Kuźnice Suskie, których założycielem był Jan Kanty Wielopolski, a które przez pierwsze 
lata do produkcji wykorzystywały rudę sprowadzaną z kopalń znajdujących się na Górnych Wę-
grzech (dzisiejsza Słowacja). Po kilku latach działalności – od 1835 roku zaczęto wykorzystywać 
do produkcji lokalną rudę darniową z beskidzkich kopalń mieszczących się m.in. w Krzeszowie 
i Targoszowie. W 1839 roku hr. Wielopolski wydzierżawił hutę późniejszemu właścicielowi dóbr 
makowskich hrabiemu Filipowi Ludwikowi de Saint Genois. W 1844 roku Saint Genois założył 
na terenie swoich dóbr makowskich drugą hutę żelaza. W hucie Maurycy pracującej w Makowie 
wybudowano wówczas wielki piec, dwa piece fryszerskie z dwoma młotami oraz walcownię. 
Później dobudowano drugi wielki piec i kolejne cztery piece fryszerskie. Huta, w której wykorzy-
stywano niskoprocentową rudę darniową, bardzo szybko jednak upadła – jej koniec datuje się 
na ok. 1870 rok 21.

W 1851 roku huta suska przeszła na własność hrabiego Aleksandra Branickiego, który ją rozbu-
dował i zmodernizował, co spowodowało, że w latach 80. XIX wieku zakład zatrudniał aż 300 osób. 
W hucie produkowano głównie żelazo lane i w sztabach, garnki żeliwne oraz wyroby metalowe dla 
rolnictwa, jednak z powodu wzrostu kosztów produkcji i wzrostu konkurencyjności ze strony hut 
śląskich huta została zamknięta w 1885 roku.

Kamień w codziennym życiu
Do najstarszych antropogenicznych form rzeźby związanych z elementami wykorzystującymi 
lokalny kamień należą dawne zagrody jednobudynkowe, piwnice, elementy studni i spichlerze. 
Część z nich nadal spotkać można w krajobrazie pomiędzy rozbudowującymi się budynkami, a po 
innych zachowały się już jedynie pozostałości rozsiane wśród zarastających dawnych hal i polan. 
Przykładem mogą być kamienne elementy dawnego letniaka znajdującego się na Sitkowej Grapie, 
czy też kamiennego szałasu wznoszącego się w przeszłości na Hali Śmietanowej. Na Czatoży, 
zwanej w przeszłości także Dziką Dziurą, mieszczą się 3 piwniczki stanowiące niegdyś element 
niemalże każdej podbabiogórskiej zagrody. Ich ściany i sklepienie wykonane zostały z lokalnego 
kamienia, natomiast zwieńczenie w postaci szop z drewna. Pierwotnie piwniczki kryte były gon-
tem, obecnie zastępują go zdecydowanie mniej estetyczne płyty prefabrykowane i blacha. Przez 
dziesięciolecia pełniły one funkcję przechowalni dla płodów rolnych, dziś stoją puste i stanowią 
zapis historii i krajobrazu dawnej Czatoży. Kilkaset metrów niżej w dolinie wznosi się piękny ka-

20 A. Wyrobisz, Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku, Wrocław – Warszawa – Kraków 1968, s. 22.
21 A. Matuszczyk, Szlakiem starych hut w Suchej, Makowie i Paśmie Pewelskim, „W Górach. Kwartalnik Turystyczny”, 

2005, 4(6).

mienny spichlerz, którego elewacja malowana była pierwotnie zgodnie z babiogórską tradycją 
na niebiesko. Bardzo dobrze zachowany wolno stojący spichlerz wybudowany około 1910 roku 
mieści się także w Zawoi Podryzowanej. Z elementów kamiennych budowano też  też młyny i tar-
taki wodne, które jednak rzadko przetrwały kilka stuleci. Wyjątek stanowią pozostałości tartaku 
wodnego mieszczące się nad Skawicą na roli U Migasa. Pierwsza siłownia wodna stała w tym 
miejscu już od przełomu XVII i XVIII wieku, a świadczy o tym wpis do inwentarza starostwa lanc-
korońskiego z 1713 roku wymieniający młyn wodny Walentego Migasza. Dziś wznosi się w tym 
miejscu drewniany budynek tartaku na kamiennej podmurówce. W jeden z filarów wmontowane 
zostały dwa stare kamienie młyńskie. Takich obiektów jest na badanym obszarze znacznie więcej, 
stąd w ramach opracowywania projektu geoparku konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej 
inwentaryzacji tego typu obiektów.

Źródła wód mineralnych
Większość źródeł mieszczących się na stokach i u podnóża masywu Babiej Góry zalicza się do 
źródeł słodkich, a jedynie u południowych podnóży masywu rozciąga się wąska strefa, gdzie na 
powierzchnię wypływają wody solankowe i siarczkowe22. Najbardziej znane są źródła solankowe 
w Słonej Wodzie (sł. Slaná Voda), osadzie stanowiącej część Orawskiej Półgóry położonej na sło-
wackim podnóżu Babiej Góry. Są to najsilniej zmineralizowane źródła położone na Słowacji. Źródło 
przed laty zostało zaczopowane i przykryte altaną krytą gontem. Solanka ta jest bardzo silna, jej 
mineralizacja wynosi aż 47 g/dm3. Charakteryzuje się ponadto wysoką zawartością jodu i bromu, 
a także litu. W wodzie zawarty jest także w nadmiernej, niedopuszczalnej do spożycia ilości, metan. 
Jest to także woda uznawana za termalną, ponieważ jej temperatura wynosi ok. 47oC23.

U południowych podnóży Królowej Beskidów stwierdzono także 13 źródeł siarczkowych. Naj-
efektowniejszym z nich jest „Wawrzyniec” – siarczkowe źródło zboczowe w Lipnicy Małej, w którym 
występuje woda typu HCO3-Ca-Mg, o niewielkiej mineralizacji (0,3 g/dm3) i zawartości siarkowodo-
ru sięgającej 10 mg/dm3. O mineralizacji wody świadczy także słabo widoczny biały nalot bakterii 
siarkowych pokrywający kamienie wokół źródła. Wydobywają się z niego dość rzadkie bąble meta-
nu. Źródło zostało przykryte estetycznym drewnianym zadaszeniem24. Niezwykle ciekawe źródło 
solankowe mieści się w Sidzinie na północnym stoku szczytu bez nazwy (791 m n.p.m.) wznoszącym 
się na południowy zachód od Kiełku (960 m n.p.m.). Źródło zostało ocembrowane; jego wydajność 
wynosi zaledwie 0,5 l/min, jednak jego mineralizacja jest znaczna i wynosi 7,04 g/dm3.25.

Ślady zlodowacenia?
Na północnym stoku Babiej Góry między Lodową Przełęczą (1606 m n.p.m.) a Izdebczyskami 
mieszczą się potężne urwiska, ze ścianami skalnymi mierzącymi do kilkudziesięciu metrów wyso-
kości. Różnica poziomów pomiędzy grzbietem a podstawą urwisk miejscami dochodzi niemalże 
do 200 m. Jest to rejon masywu Babiej Góry, co do którego wykształcenia rzeźby naukowcy 
spierają się już od końca XIX wieku. Był okres, gdy w dyskursie naukowym dominował pogląd, że 
rejon Kościółków i Kamiennej Doliny to obszar, którego rzeźba terenu powstała w wyniku potęż-
nych ruchów osuwiskowych. Inni badacze natomiast twierdzili (zwłaszcza w I poł. XX wieku), że 
wysokie ściany Kościółków powstały w wyniku działalności lodowców i w tym miejscu znajdować 
się miał najlepiej wykształcony cyrk lodowcowy (kar) na Babiej Górze. Być może jednak trafnym 
jest trzeci pogląd, który wyklarował się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Według niego 

22 A. Łajczak, Przyroda nieożywiona, [w:] D. Ptaszycka-Jackowska, Światy Babiej Góry, Zawoja 2002, s. 17–37.
23 S. Figiel, U. Janicka-Krzywda, P. Krzywda, W.W. Wiśniewski, Beskid Żywiecki. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza 

REWASZ, Pruszków 2012, s. 411.
24 P. Franczak, Źródła wód mineralnych na obszarze wschodniej części Beskidu Żywieckiego, „Roczniki Babiogórskie”, 

2013, t. 14, s. 101–108. 
25 M. Książkiewicz, Objaśnienia do szczegółowej mapy geologiczne Polski. Arkusz Zawoja, Warszawa 1971, s. 50–51.
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na stokach Królowej Beskidów w obrębie rozległych form osuwiskowych wykształciły się małe 
lodowce, po których ślady uległy jednak zatarciu w wyniku intensywnego występowania później-
szych ruchów masowych26. 

Osuwiska
Najpowszechniejszą formę rzeźby terenu proponowanego geoparku stanowią osuwiska. Kilka 
z nich wyróżnia się rozmiarami w skali całych Beskidów. Na południowy wschód od Przełęczy Bro-
na (1408 m n.p.m.) rozciąga się pocięty przez gęsty system szczelin i porośnięty przez kosodrzewinę 
obszar zwany Izdebczyskami. Jest to rozległe osuwisko z licznymi wałami i rowami rozpadlinowymi, 
których głębokość dochodzi do nawet 25 m. Dna rowów są niewyrównane – pokrywają je cha-
otycznie przemieszane bloki skalne, które odpadły ze ścian skalnych ograniczających krawędzie 
wałów. W obrębie rowów znajdują się także otwory wejściowe prowadzące do niewielkich jaskiń. 
Najsłynniejszą z nich była tzw. Słowikowa Studnia, której otwór przed laty uległ zasypaniu w wyniku 
osunięcia się materiału koluwialnego. Przy jej otworze znajdowały się liczne ryty naskalne, a wśród 
nich napis „Anas Lachowic Zywca 1643” uznawany za najdawniejszy znak poszukiwaczy skarbów na 
Babiej Górze. 

Między Gówniakiem (1617 m n.p.m.) a Kępą (1521 m n.p.m.) rozciąga się z kolei potężny rów 
grzbietowy zwany Zimną Dolinką. Jest to głębokie pęknięcie powstałe na przełomie plejstocenu 
i holocenu na długości ok. 300 m w obrębie głównego grzbietu Babiej Góry. W jego wyniku do-
szło do przemieszczenia mas skalnych w dół północnego stoku, w wyniku czego powstało wyraźne 
obniżenie terenu rozciągające się równolegle do grzbietu. Dno rowu jest silnie zacienione i ulega 
wymrażaniu, w związku z czym w jego obrębie do późnej wiosny zalegają płaty śniegu. Znajduje się 
tam także niewielkie jezioro zwane Zimnym Stawkiem, które jest najwyżej położonym z jeziorek 
babiogórskich. Ponad wschodnią częścią Górnego Płaju dominuje wyniosła skalna ściana Sokolicy 
(1367 m n.p.m.). Jej wysokość ponad mieszczącym się u jej podstawy wypłaszczeniem pokrytym 
przez odpadnięte bloki skalne wynosi niemalże 150 m. Ponad koronami drzew odsłaniają się tu 
grube ławice szarych piaskowców magurskich, które w tej części stoku zalegają niemalże poziomo. 
Rzeźba Sokolicy stale podlega przekształcaniu, ponieważ z występujących w jej obrębie wysokich 
ścian skalnych obserwować można odpadające mniejsze i większe bloki. W przeszłości zdarzało się 
jednak, że obrywy te przybierały katastrofalne rozmiary. O skali dawnych obrywów można przeko-
nać się, podchodząc pod nią zielonym szlakiem (Percią Przyrodników). U podnóży ścian skalnych 
zalegają potężne bloki skalne porośnięte przez płaty kosodrzewiny, które w przeszłości odpadły 
wraz z nimi z okolic szczytu Sokolicy. Obecnie jest to miejsce najniższego występowania płatów 
kosodrzewiny na Babiej Górze.

Na północ od Hali Kucałowej w Paśmie Polic rozciąga się jedno z największych osuwisk w pol-
skich Karpatach fliszowych. Osuwisko Łysina o długości aż 1,25 km obejmuje rozległy obszar pół-
nocnych i północno-zachodnich stoków, sięgając od wododziału aż do strefy łączenia się źródło-
wych odcinków Skawicy Sołtysiej powyżej zabudowań Suchej Góry. Osuwisko posiada skalistą, 
amfiteatralną skarpę główną o wysokości dochodzącej do 130 m i średnim nachyleniu 52 stopni. 
U podnóża skarpy rozciąga się rów osuwiskowy o łukowatym przebiegu, który w większości wypeł-
niają odpadnięte ze skarpy osuwiska bloki skalne, których średnica dochodzi do 5 m. Tworzą się tam 
wymarzliska powodujące, że pokrywa lodowa utrzymuje się w tamtejszych jaskiniach aż do późnej 
wiosny.

Z kolei w niedalekim sąsiedztwie Łysiny, na południowo-zachodnim stoku Okrąglicy (1239 m 
n.p.m.) mieści się rozległe osuwisko z bogatym zespołem form osuwiskowych, wśród których wy-
różniają się rowy rozpadlinowe. Rozcinają one kopułę szczytową, tworząc system szczelin, pomię-
dzy którymi wykształciły się niewielkie jaskinie. Najdłuższe spośród rowów Okrąglicy mierzą do 

26 Por. M. Niemirowski Rzeźba obszaru babiogórskiego, [w:] K. Zabierowski (red.) Park Narodowy na Babiej Górze. Czło-
wiek i przyroda. PWN, Warszawa-Kraków 1983, s. 11-14.

90 m, a ich głębokość dochodzi nawet do 5 m. Znajdują się tam także liczne jaskinie o długości od 
kilku do 20 m długości. Ciekawostką jest występowanie nad otworem największej jaskini rytów 
naskalnych przedstawiających narzędzia górnicze oraz inne symbole. 

Jaskinie
Licznie występującym na terenie projektowanego geoparku osuwiskom towarzyszą jaskinie, któ-
rych na tym terenie zinwentaryzowano aż 106. Powyżej zabudowań przysiółka Oblica, na skra-
ju lasu znajduje się odkryta w 2003 roku największa jaskinia Beskidu Żywieckiego zwana Oblicą, 
o długości 436 m i deniwelacji 21,1 m. Obiekt o genezie osuwiskowej wykształcił się w obrębie 
piaskowców magurskich frakcji mikowej. Główne partie jaskini wykształciły się wzdłuż szczeliny, 
tworząc wysoki korytarz, który został poprzedzielany na kilka pięter dużymi pakietami skalnymi. 
Dolne partie jaskini, powstałe na tej samej szczelinie, są jednak przemieszczone w stosunku do 
głównych partii. W okresie zimowym we wnętrzu jaskini hibernuje kilka gatunków nietoperzy. W jej 
dolnych partiach występują niewielkie formy naciekowe.

Z kolei w Paśmie Jałowieckim na południowo-wschodnim stoku Sitkowej Grapy (653 m n.p.m.) 
mieści się nieduża, lecz ciekawa jaskinia powstała na szczelinie podłużnej, która rozwinęła się we-
wnątrz jęzora osuwiskowego. Do Zbójskiej Dziury – bo taką nosi nazwę ta jaskinia – wprowa-
dza ciekawie ulokowane wejście mieszczące się w dnie głębokiego zapadliska. Za nim rozciąga się 
szczelina, która w wyniku dalszych przemieszczeń została przedzielona na dwa piętra różniące się 
mikroklimatem: jej górne partie są suche, dolne natomiast wilgotne. Jaskinia mierzy 19 m, a jej głę-
bokość pomimo niedużej długości wynosi 8 m.

Jeziora osuwiskowe
Prócz jaskiń i form skałkowych, których występowanie związane jest z osuwiskami, na omawianym 
obszarze zidentyfikowano kilka aktywnych jezior osuwiskowych oraz serię już zamarłych, po których 
zachowały się jedynie osady. Poniżej Górnego Płaju, w masywie Babiej Góry w cieniu potężnej ściany 
Sokolicy (1367 m n.p.m.) znajduje się największe jezioro babiogórskie – Mokry Stawek, które jest jed-
nym z najbardziej znanych beskidzkich jeziorek. Jest to jezioro osuwiskowe, wytworzone w wielkim 
zagłębieniu powstałym pomiędzy przemieszczonymi paketami koluwialnymi (stanowiącymi fragment 
osuwiska powstałego na północnym stoku Sokolicy). Jego powierzchnia jest zróżnicowana i zależy od 
panujących warunków atmosferycznych. Po intensywnych opadach deszczu oraz podczas wiosen-
nych roztopów, gdy większość misy jeziora wypełnia się wodą, jego powierzchnia osiąga ok. 1500 m2, 
a głębokość dochodzi do 5 m, natomiast podczas wyjątkowo wilgotnych lat dalsze podnoszenie zwier-
ciadła powstrzymuje przelewanie się wody na stok obniżeniem znajdującym się w wale zamykającym 
misę. Tego typu zjawiska obserwowane były już kilkukrotnie, a zapiski o nich pochodzą z lat: 1934, 
1958, 1960, 1970. Zazwyczaj jezioro jest jednak znacznie mniejsze i jego powierzchnia wynosi ok. 
450 m2 i 2,5 m głębokości. Warto dodać, że w poł. XIX wieku jezioro nazywano Rybnym Stawkiem.

Innym obok Mokrego Stawku najbardziej znanym babiogórskim jeziorem jest Marków Stawek. 
Mieści się on w obrębie rozległego spłaszczenia wykształconego wewnątrz osuwiska, które po-
wstało na północnym stoku Cylu (1517 m n.p.m.). Dziś tuż poniżej misy jeziora biegnie czerwony 
szlak turystyczny prowadzący z Żywieckich Rozstajów na Markowe Szczawiny. Jezioro jest bardzo 
płytkie, a jego misę wypełnia drobny materiał spłukiwany ze stoku, a także pochodzący z odkła-
dania materii organicznej z rosnącej w obrębie jeziora roślinności. Powierzchnia lustra wody wy-
nosi ok. 180 m2, a głębokość 0,2–0,4 m. Pomimo niewielkiej głębokości nie zaobserwowano jego 
wysychania. Z kolei powyżej Zawoi Centrum, na Jastrzębim Potoku powstało jeziorko zaporowe. 
Wykształcone w rezultacie powstania osuwiska na stoku góry Hujdy, które zatamowało przepływ 
potoku. Jeziorko ze względu na położenie w dnie doliny z upływem czasu było wypełniane materia-
łem transportowanym przez potok z górnej części zlewni i stopniowo zanikało. Wypełnione osada-
mi dno doliny rozciąga się na długości 118 m i szerokości 25 m, co pokazuje jego dawne rozmiary. 
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Wysokość wału koluwialnego blokującego dno doliny świadczy o dawnej głębokości jeziora, która 
musiała dochodzić do około 10 m. Dziś mierzy ono 320 m2 i rozciąga się na długości 34 m.

Wodospady
W Zawoi w głęboko wciętej dolinie Mosornego Potoku powstał wodospad mierzący 8 m wyso-
kości. W obrębie progu obserwować dodatkowo można formacje fliszu karpackiego, które budują 
większość Karpat27.

W Skawicy w przełomowym odcinku Roztoki, w głębokiej dolinie pomiędzy Oblokiem a Śmietar-
niakiem rozciąga się skalny odcinek potoku z progami wodospadowymi zwanymi Roztoczańskimi Ka-
skadami. Są to trzy progi wodospadowe ciągnące się na odcinku 55 m, które łącznie tworzą wodospad 
ześlizgowy o wysokości 8,5 m. Pierwszy z progów (wys. 2,5 m) buduje płyta skalna o długości 11 m 
i szerokości 11,5 m, która pokryta jest licznymi niewielkimi zagłębieniami dochodzącymi do głęboko-
ści kilkudziesięciu milimetrów, powstałymi w wyniku intensywnej abrazji i kawitacji. Wyżej znajduje 
się kolejny próg mierzący 2 m wysokości, charakteryzujący się znacznie większym nachyleniem ławic 
piaskowca magurskiego. Bezpośrednio nad nim wznosi się trzeci, największy próg mierzący 3,5 m 
wysokości i 16 m długości. U podnóży progów powstały duże kotły eworsyjne28.

Wodospad Lajkonik w Zawoi wykształcił się w obrębie koryta potoku Jaworzynka. Powstał on 
w obrębie gruboławicowych piaskowców magurskich. Jego wysokość wynosi 3,5 m, a długość 12 m. 
Jest to wodospad ześlizgowy, a u podnóża progu wodospadu powstał kocioł eworsyjny o średnicy 
8 m, wyżłobiony przez spadającą z progu wodospadu z dużą siłą wodę. Na zboczach doliny rzecznej, 
ponad wodospadem, występują malownicze wychodnie piaskowca magurskiego tworzące formy 
skalne o wysokości od 2 do 6 m29.

Jeszcze jeden godny odwiedzenia w celach geoturystycznych obiekt mieści się przy zielonym 
szlaku turystycznym prowadzącym na Jałowiec ze Stryszawy. Jest to Uporowy Wodospad, którego 
próg mierzy 4,5 m wysokości, a rozciąga się na szerokości 13,5 m. Poniżej głównego progu wśród 
bloków skalnych wykształciły się dwa mniejsze o wysokości odpowiednio: 1,4 i 2,3 m. Łącznie cały 
ciąg kaskad ma 9,2 m wysokości30.

Bogactwo przedstawionych powyżej obiektów przyrody nieożywionej pokazuje, że wschodnia 
część Beskidu Żywieckiego posiada warunki do utworzenia geoparku o proponowanej nazwie „Pa-
smo Babiogórskie” obejmującego masyw Babiej Góry z pasmem Polic oraz z pasmem Jałowieckim 
z grupą Mędralowej. 

Drugi potencjalny teren rozwoju turystyki oparty na walorach przyrody nieożywionej znajduje 
się wokół zbiornika wodnego Świnna Poręba.

Zbiornik wodny Świnna Poręba

30 lat budowy?
Od mieszkańców terenów wokół zbiornika wodnego Świnna Poręba usłyszeć można, że większość 
z nich od dziecka żyła w sąsiedztwie jego budowy, która trwała ponad 30 lat. Często padają także 
zdania: „myślałem, że nie dożyję końca tej budowy”. Warto więc przedstawić pokrótce zarys historii 
zbiornika, który powstał na Skawie między Suchą Beskidzką a Wadowicami. 

27 Z. Alexandrowicz, J. Urban, W. Margielewski, Chronione i proponowane do ochrony obszary i obiekty. Beskid Wysoki, 
[w:]  Z. Alexandrowicz, D. Poprawa (red.) Ochrona georóżnorodności w polskich Karpatach, z mapą chronionych i pro-
ponowanych do ochrony obszarów i obiektów przyrody nieożywionej 1: 400 000. PIG, Warszawa  2000, s. 40–44.

28 P. Franczak, K. Buczek, A. Fornal,  Kaskady potoku Roztoka jako godna ochrony atrakcja geoturystyczna Pasma Policy 
(Karpaty zewnętrzne), „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, 2014, 70(2), s. 99-106.

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

30 P. Franczak, Wybrane walory geoturystyczne obszaru rozciągającego się wokół Babiej Góry, „Rocznik Babiogórski”, 
2013, t. 14, s. 94-95.

Historia budowy zbiornika Świnna Poręba sięga 1919 roku, gdy na zlecenie rządu odradzające-
go się po odzyskaniu niepodległości państwa polskiego przybyły do kraju Gabriel Narutowicz przy-
gotował opracowanie dotyczące wyboru miejsc pod lokalizację przyszłych zbiorników na głównych 
karpackich dopływach Wisły. Wśród nich znalazła się lokalizacja zapory Świnna Poręba. Wybuch 
II wojny światowej przerwał jednak zamierzenia budowy zbiornika zaporowego na Skawie. Do prac 
badawczych i studyjnych przystąpiono dopiero w latach 60. XX wieku. W 1984 roku decyzją prezy-
dium rządu rozpoczęto działania zmierzające do rozpoczęcia budowy (zatwierdzono założenia tech-
niczno-ekonomiczne oraz plan realizacji zadania)31. Według przyjętych wówczas założeń głównym 
celem budowy zbiornika było zaspokojenie potrzeb wodnych gospodarki komunalnej, przemysłu 
i rolnictwa (głównie aglomeracji katowickiej i dawnego województwa bielskiego). Ponadto urucho-
mienie zbiornika powyżej Wadowic miało zapewnić regulację przepływów na dolnej Skawie, ale 
także Wiśle i redukcję na tym samym odcinku fali powodziowych. Dodatkowymi funkcjami zbior-
nika miała być produkcja energii energetycznej, zasilanie w wodę gospodarstwa rybackiego oraz 
rozwój rekreacji32.

Budowę zbiornika rozpoczęto w 1986 roku i według przyjętych założeń miała się ona zakoń-
czyć po 10 latach. Niestety zmiany polityczne i gospodarcze, jakie zaszły w tym czasie w Polsce, 
spowodowały ograniczenia w finansowaniu inwestycji i wstrzymanie budowy. Terminy zakończenia 
budowy były wielokrotnie przesuwane. Po kilkukrotnej zmianie instytucji mających prowadzić bu-
dowę do prac budowlanych przystąpiono w 2003 roku, gdy zaczęto budowę zapory przegradzającej 
koryto Skawy. W 2005 roku przyjęto ustawę określającą zakres i wysokość finansowania inwestycji 
z budżetu Państwa33. Program ten zakładał zakończenie prac w 2010 roku, jednak po kolejnej ko-
rekcie zakresu prac w 2011 roku przyjęto nowy termin zakończenia prac – w 2013 roku. I ten ter-
min nie został dotrzymany. Ostatecznie napełnianie zbiornika rozpoczęto w listopadzie 2016 roku, 
a oficjalne zakończenie budowy miało miejsce 26 lipca 2017 roku. Korona zapory o długości 604 m 
i wysokości 54 m ukończona została już wcześniej i w 2010 roku zbiornik Świnna Poręba podczas 
powodzi mógł pracować, co uchroniło miejscowości położone poniżej niego przed zalaniem pod-
czas katastrofalnej powodzi. Sytuacja powtórzyła się następnie w 2014 roku34.

Dlaczego wybudowano zbiornik wodny w Świnnej Porębie?
Zbiornik wodny Świnna Poręba, podobnie jak większość tego typu obiektów położonych na obsza-
rze Karpat, pełni kilka funkcji. Głównym powodem jego budowy była chęć uzyskania dużego zbior-
nika retencyjnego pozwalającego na ochronę przeciwpowodziową oraz na retencjonowanie wody 
i wykorzystywanie jej w okresach niżówek – okresowych obniżeń stanu wody w ciekach35. Działa-
nie przeciwpowodziowe zbiornika, jak już wyżej wspomniano, sprawdzone zostało podczas powodzi 
w 2010 i 2014 roku, gdy kulminacje fali powodziowych zostały poniżej zbiornika zredukowane do 
290 z 1096 m3/s (w 2010 roku) i do 250 z 921 m3/s (w 2014 roku)36. O podnoszeniu przepływu przez 
pracę zbiornika w czasie trwania niżówek można przekonać się, jadąc z Suchej Beskidzkiej do Wado-
wic i obserwując koryto Skawy. Powyżej zbiornika, np. w Zembrzycach, jej przepływ wynosił podczas 
suszy 1–1,5 m3/s, a odpływ ze zbiornika 5,4 m3/s37. Praca zbiornika spowodowała, że przepływ Skawy 
w dolnym odcinku jej biegu w ciągu roku uległ wyrównaniu; nawet podczas długotrwałej suszy nie 

31 M. Szruba,  Zbiornik Świnna Poręba na Skawie, „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”, 2008, 1, s. 12–17.
32 R. Kokoszka, E. Zawisza, Założenia gospodarki wodnej zbiornika Świnna Poręba w aspekcie jego głównych funkcji, 

„Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich”, 2008, 5, s. 139–147.
33 Tamże; M. Szruba,  Zbiornik Świnna Poręba …, s. 12-17; P. Franczak, K. Kępski,  Redukcja fali powodziowej przez zbior-

nik w budowie na przykładzie Zbiornika Świnna Poręba, „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”, 
2019, 7, s. 45-66.

34 P. Franczak, K. Kępski, Redukcja fali powodziowej …, s. 46-47.
35 Broszura informacyjna wydana w 2020 roku przez PGW Wody Polskie dot. zbiornika wodnego Świnna Poręba.
36 P. Franczak, K. Kępski, Redukcja fali powodziowej …, s. 57-59.
37 Dane niepublikowane PGW Wody Polskie.
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są już notowane głębokie niżówki z niedoborem wody. Zapewnia to m.in. stałą dostawę wody dla 
gminy Wadowice z ujść mieszczących się na Skawie. Zgromadzona w zbiorniku woda wykorzysty-
wana jest także do produkcji energii elektrycznej oraz stwarza możliwości do rozwoju rekreacji nad 
powstałym Jeziorem Mucharskim38. Przy zaporze powstała elektrownia wodna z dwiema turbinami 
Kaplana o łącznej mocy 4,4 MW i małą turbiną Francisa, gdzie produkcja energii elektrycznej wyniesie 
ok. 14,8 GWh rocznie, oraz ośrodek zarybieniowy. Zbiornik pierwotnie miał także za zadanie zaopa-
trywać w wodę aglomeracje miejskie na Śląsku, jednak w związku ze zmianami społeczno-geograficz-
nymi, jakie zaszły w Polsce, z tej funkcji zrezygnowano jeszcze na etapie budowy.  

Jak wygląda praca zbiornika?
W okresie wystąpienia warunków powodziowych naczelną zasadą gospodarowania wodą na zbior-
niku Świnna Poręba jest takie sterowanie retencją i odpływem, aby zminimalizować występowanie 
poniżej zbiornika przepływów wyższych od 240 m3/s, przyjętych za przepływ nieszkodliwy. Re-
alizowanie tej zasady odbywa się poprzez utrzymywanie rezerwy powodziowej, która pozwala na 
gromadzenie w zbiorniku przepływów wyższych od wspomnianych wyżej 240 m3/s oraz poprzez 
gospodarowanie urządzeniami spustowymi zgodnie z ustalonymi procedurami. Rezerwa powodzio-
wa w omawianym zbiorniku wynosi 60,062 mln m3, a zrzuty wody zeń mogą być prowadzone po-
przez: sztolnię zrzutową składającą się z dwóch wylotów (łączny wydatek: 557 m3/s), elektrownię 
(15 m3/s) oraz przelew powierzchniowy, przez który (przy otwarciu 4 segmentów) zrzucać można ze 
zbiornika 1297 m3 wody na sekundę.

Przez większą część roku dąży się do utrzymania piętrzenia na zbiorniku jak najbliższego 
305,50 m n.p.m., co pozwala na zgromadzenie w zbiorniku niemalże 101 mln m3 wody – jego po-
wierzchnia wynosi wówczas 8,2 km2. Poziom napełnienia zależy jednak od panujących warunków 
atmosferycznych, tj. ilości dopływającej wody dopływami i rozmiarów parowania. Podczas wystą-
pienia ekstremalnie dużej powodzi poziom wody na zbiorniku może zostać podniesiony aż o 6,5 m 
do 312,0 m n.p.m., a objętość zgromadzonej wody w zbiorniku wzrośnie wówczas do niespełna 
161 mln m3. Powierzchnia tafli wody wzrośnie wówczas na zbiorniku o ponad 2 km2 do 10,3 km2.

Przytoczone powyżej dane pozwalają zobrazować nie tylko pracę zbiornika, ale i jego po-
wierzchnię, która w istotny sposób urozmaica krajobraz doliny Skawy.

Perspektywy rozwoju turystyki nad Jeziorem Mucharskim
Pomimo że głównymi funkcjami zbiornika wodnego Świnna Poręba jest zgromadzenie wody na 
okres suszy oraz redukcja fal powodziowych powstających na Skawie, to zbiornik ten posiada ide-
alne warunki do rozwoju turystyki w różnorodnych jej formach.

Aby prognozować rozwój turystyki nad brzegami Jeziora Mucharskiego, dobrze najpierw doko-
nać przeglądu innych zbiorników karpackich czy też alpejskich i ich funkcji rekreacyjnych. W pierw-
szej kolejności należy zwrócić uwagę, że w planowaniu rozmieszczenia infrastruktury musi zostać 
zachowana równowaga pomiędzy terenami do celów rekreacyjnych a terenami zielonymi, gdzie 
zachowane zostaną ekosystemy lasów i łąk. Pozwoli to na zachowanie wysokich walorów krajobra-
zowych nad zbiornikiem, jak chociażby tych, które można obserwować w dawnym przełomowym 
odcinku doliny pod Mucharską Górą. Z tego powodu należy dążyć do koncentracji rozwoju infra-
struktury turystycznej w miejscach dobranych tak, aby nie zdominowała ona brzegów zbiornika. 
Obecnie miejscami koncentracji funkcji turystycznej są cypel w Mucharzu oraz zatoka w Jaszczu-
rowej. Każdego weekendu można obserwować w tych miejscach największe nagromadzenie tury-
stów. Są to tereny nieprzypadkowe – z dobrą komunikacją, stosunkowo łagodnym nachyleniem do 
linii brzegowej i dostępną szeroką linią brzegową. Ponadto w niewielkim stopniu rozwój infrastruk-
tury turystycznej następuje także w zatoce w Jamniku, gdzie znajduje się port statku turystycznego. 

38 Nazwa Jezioro Mucharskie została zatwierdzona w 2018 roku poprzez rozporządzenie ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji, natomiast nazwa zbiornik wodny Świnna Poręba odnosi się do urządzenia hydrotechnicznego.

Według „Planu rozwoju zbiornika wodnego Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie na lata 2016-
-2023” przygotowanego w 2016 roku przy współpracy gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce za-
planowano, aby w Jaszczurowej powstała ogólnodostępna plaża zarządzana przez gminę Mucharz, 
a przy dworze przeniesionym do Dąbrówki z dzisiejszego dna zbiornika – plaża zarządzana przez 
gminę Stryszów. Planowano także utworzenie przystani w Zembrzycach u ujścia potoku Paleczka, 
jednak z powodu cofki zbiornika i wystarczającego poziomu zwierciadła wody jedynie w okresie za-
grożenia powodziowego, odstąpiono od realizacji tego planu. Ponadto projektowane i przygotowy-
wane są już prywatne inwestycje, które tak jak dotychczas koncentrują się nad brzegami zbiornika 
w Jaszczurowej, Łękawicy oraz w Dąbrówce. W ww. planie założono realizację 58 przedsięwzięć, 
z których 42 to projekty podstawowe o znaczeniu strategicznym, a 16 projektów komplementar-
nych. Nad brzegami zbiornika stopniowo pojawiają się nowe pomosty i umieszczane są bojki cu-
mownicze, których lokalizacja uzgadniana jest z zarządcą terenu – PGW Wody Polskie, co gwaran-
tuje zachowanie ładu przestrzennego nad zbiornikiem.

Brzegi zbiornika wodnego Świnna Poręba obfitują także w miejsca predysponowane do utwo-
rzenia geoturystyki. Taką bez wątpienia największą atrakcją jest nieczynny kamieniołom w Skaw-
cach, którego dolne pola eksploatacyjne zostały zalane wodami zbiornika. Piaskowcowe ściany 
skalne położone na najwyższym poziomie dawnego kamieniołomu zapewniają idealny punkt wi-
dokowy na cały akwen skawiecki. W jego sąsiedztwie mieści się mniejszy łom, w całości objęty 
wodami zbiornika, w którego wychodniach skalnych mieści się niewielka jaskinia. Znacznie większy 
obiekt – Mysiorowa Dziura – o długości 282,5 m mieści się w Zagórzu, a jej dolne partie zostały za-
lane podpiętrzonymi wodami zbiornika. Mniejsze odsłonięcia geologiczne położone bezpośrednio 
u brzegów zbiornika znajdują się także na Wodniakówce oraz pod Kurczyną.

Za dużą atrakcję zbiornika uchodzą sztucznie usypane dwie Ptasie Wyspy wraz z trzecią małą 
wyspą okresowo zalewaną wodą, a także naturalne wyspy mieszczące się w cofce zbiornika w Tar-
nawie Dolnej. W Zagórzu mieści się wyspa, na której znajduje się stanowisko archeologiczne z ka-
miennymi murami po dawnych zabudowaniach gospodarczych wchodzących w skład dworu. Stano-
wiska archeologiczne mieszczą się także nad samym brzegiem zbiornika. W lesie na terenie Zagórza 
znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko, kolejne znaleźć można w Zembrzycach na stokach 
wzniesienia zwanego Zamczysko.

Do innych cennych zabudowań położonych nad brzegami zbiornika należy zespół dworsko-
-pałacowy w Jaszczurowej. Dwór jest obiektem murowanym z cegły, potynkowanym, nakrytym 
dachem mansardowym z lukarnami i z kopulastym dachem nad wieżą; sam budynek wzniesiony 
został na planie wieloboku39. Położony jest on w stylizowanym parku założonym w stylu angielskim, 
w którym rosną dęby o cechach pomnikowych.

Podsumowanie 

W artykule przedstawiono wybrane najbardziej ciekawe obiekty przyrody nieożywionej świadczące 
o dużym potencjale do rozwoju geoturystyki na omawianym terenie. Z powyższego wykazu wynika, 
że grupują się one w wyraźne bloki tematyczne, które mogłyby stanowić element przewodni przyszłe-
go geoparku. Na jego terenie zaprezentowane zostałyby w pełni obiekty i procesy kształtujące rzeź-
bę Beskidów. Ponadto w artykule zwrócono uwagę na perspektywy związane z rozwojem turystyki 
wokół zbiornika wodnego Świnna Poręba, którego brzegi w najbliższych latach będą miejscem inten-
sywnych przemian przestrzennych. Odpowiednie zaplanowanie powstającej infrastruktury pozwoli 
na optymalne wykorzystanie jego potencjału przy zachowaniu wysokich walorów krajobrazowych.

39 Karty ewidencyjne, Dwór I (Państwowy Dom Dziecka w Jaszczurowej); Dwór II (Państwowy Dom Dziecka im. Jana 
Brzechwy w Jaszczurowej), oprac. Śledzikowski Tadeusz, rys. Skotniczny Beata, fot. Grabski Marek, Kraków, 1988, 
Archiwum Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie.
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STRESZCZENIE: Zabytkowe kapliczki należą do materialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Jedną z nich 
jest kapliczka z figurą Chrystusa Nazareńskiego w Zawoi-Wełczy ufundowana przez rodzinę Trzebuniaków 
w 1865 roku. Artykuł prezentuje rozwój zainteresowań badawczych dotyczących tytułowej kapliczki, opisuje 
jej formę artystyczną i wymowę ideową, motywy fundacji, kult Chrystusa Nazareńskiego w regionie i poza nim. 
Jest tu także analiza znajdujących się na kapliczce przedstawień ikonograficznych, ukazane zostało tło porów-
nawcze, poruszono kwestie dotyczące pochodzenia rodziny fundatorów figury. Ponadto zwrócono uwagę na 
przyrodnicze otoczenie kapliczki, jej znaczenie dla lokalnej społeczności oraz na konieczność konserwacji tego 
cennego zabytku.

ZHRNUTIE: Historické kaplnky patria k hmotnému kultúrnemu dedičstvu regiónu. Jednou z nich je kaplnka so 
sochou Ježiša Nazaretského v obci Zawoja-Wełcza, ktorú dala postaviť rodina Trzebuniakovcov v roku 1865. 
Článok predstavuje rozvoj vedeckých aktivít týkajúcich sa kaplnky, opisuje jej umeleckú formu a ideový význam, 
dôvody jej postavenia, kult Ježiša Nazaretského v regióne i mimo neho. Nájdete tu tiež analýzu ikonografic-
kých vyobrazení nachádzajúcich sa na kaplnke, načrtnuté je aj komparatívne pozadie a otázka pôvodu rodiny 
zakladateľov kaplnky a sochy. Pozornosť je okrem toho venovaná okolitému prírodnému prostrediu kaplnky, jej 
významu pre miestnu komunitu a potrebe zachovania tejto vzácnej pamiatky.

ABSTRACT: Historic shrines belong to the tangible cultural heritage of the region. One of them is a shrine with 
the figurine of Jesus Christ of Nazareth in Zawoja-Wełcza which was established by the Trzebuniak family in 
1865. The paper outlines the development of the interests of research into the shrine, describes its artistic form 
and the idea it embodies, the reasons for its establishment, the cult of Jesus Christ of Nazareth in the region 
and beyond. It also offers an analysis of iconographic renderings present in the shrine, with a comparative 
background, and presents issues relating to the origins of the family of the figurine’s founders. Additionally, the 
natural environment surrounding the shrine is discussed along with its importance for the local community and 
the necessity of the renovation of that valuable historic monument.
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Kapliczka Trzebuniaków, czyli figura  
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motywy fundacji, nabożeństwo majowe, Trzebuniacy, Zawoja-Wełcza. 
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Badania terenowe

Po raz pierwszy kapliczkami w Zawoi zainteresowała się Anna Kutrzebianka (1913-1993), później-
sza profesor etnografii Kutrzeba-Pojnarowa, która jeszcze jako uczennica gimnazjum, a następnie 
studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjeżdżała tutaj na wypoczynek wraz z rodzicami i ro-
dzeństwem. W latach 1928-1937 spędzała w Zawoi każde wakacje, co było związane z tym, że jej 
ojciec Stanisław Kutrzeba (1876–1946) – historyk, profesor i rektor UJ pełnił w tym czasie funkcję 
sekretarza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności (1926–1939), która w swoich zawojskich 
dobrach budowała właśnie tzw. wille profesorskie1. Pobyty A. Kutrzebianki w Zawoi zaowocowały 
badaniami i opracowaniami, między innymi z zakresu małej architektury sakralnej. Obok rękopi-
śmiennego zeszytu dokumentującego najważniejsze kapliczki zawojskie, w tym kapliczkę Trzebu-
niaków, który powstał jako pierwszy (fot. 1 i 2)2, była to publikacja Kapliczki, krzyże i figury przydrożne 
w Zawoi ogłoszona w 1929 roku w miesięczniku krajoznawczym „Orli Lot” – organie Kół Krajo-
znawczych Młodzieży Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego3. Niestety, w tej drugiej pracy brak 
informacji o kapliczce Trzebuniaków. Nie ma ich także w artykule wspomnieniowym A. Kutrzeby-
-Pojnarowej Na początku były kapliczki…, który ukazał się w „Polskiej Sztuce Ludowej” w 1987 roku4.

W 1979 roku, po 51 latach, w ślady A. Kutrzebianki poszła Urszula Janicka-Krzywda (1949-
2015), zawojanka z Wilcznej, etnografka, również absolwentka UJ, która podjęła inicjatywę pełnej 
inwentaryzacji kapliczek w Zawoi, w tym także umieszczanych w szczytach domów czy mających 
postać obrazków przybijanych na drzewach. Poparcie dla jej pomysłu wyraził ówczesny proboszcz 
parafii Zawoja – ksiądz Władysław Wądrzyk (1912-1990)5, który w wydanym 21 lipca tegoż roku 
zaświadczeniu prosił parafian o udzielanie pomocy badaczce (fot. 3). W trakcie badań, które trwały 
do roku 1985, okazało się, że kapliczek we wsi było nadzwyczaj dużo i choć większość z nich zosta-

1 U. Janicka-Krzywda, Babiogórski epizod z życia prof. Anny Kutrzeby-Pojnarowej, „Hale i Dziedziny” 1993, nr 11-12, 
s. 7; K. Ceklarz, Zawoja w badaniach etnograficznych Anny Kutrzeby-Pojnarowej, [w:] Górale Babiogórscy w bada-
niach XX-wiecznych naukowców. Materiały z V Babiogórskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Babiogórskie 
Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi z okazji 35. Babiogórskiej Jesieni 27 września 2019 r., red. 
K. Słabosz-Palacz, Kraków – Zawoja 2019, s. 11-29.

2 A. Kutrzebianka, Kapliczki, krzyże i figury w Zawoi, 1928, kart 41, Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie, rks, 
sygn. I/1210/rkp. Jest to zeszyt formatu 21x34 cm, składający się z 41 kart zapisanych atramentem, z odręcznym 
planem wsi i zaznaczonymi na nim kapliczkami, z rysunkami oraz barwnymi akwarelami opisywanych obiektów.

3 A. Kutrzebianka, Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w Zawoi (powiat Maków, województwo krakowskie), „Orli Lot” 
1929, t. 10, nr 4, s. 62-66.

4 A. Kutrzeba-Pojnarowa, Na początku były kapliczki. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne w Zawoi sprzed przeszło pół 
wieku, „Polska Sztuka Ludowa” 1987, t. 41, z. 1-4, s. 23-34.

5 Ks. W. Wądrzyk był administratorem parafii w Zawoi w latach 1957-1966, a następnie jej proboszczem do 1987 r. 
Zob. M. Ostrowski, Wspomnienie o zawojskim proboszczu Księdzu Prałacie mgr Władysławie Wądrzyku, „Prace Babio-
górskie” 1987-1990 [wyd. 1991], t. 8, s. 76-78.

Fot. 1. Okładka rękopisu A. Kutrzebianki, Kapliczki, krzyże i figury w Zawoi,  
Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie, sygn. I/1210/rkp.

Fot. 2. A. Kutrzebianka, Kapliczki, krzyże i figury w Zawoi, 
akwarela i opis kapliczki Trzebuniaków

Fot. 3. Zaświadczenie proboszcza Zawoi ks. W. Wądrzyka 
dla U. Janickiej-Krzywdy w sprawie pomocy 
przy inwentaryzacji kapliczek. Zbiory P. Krzywdy
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ła opisana w terenie, a część nawet opracowana w rękopisach „na czysto” (fot. 4)6, to jednak praca 
nie została zakończona. Niemniej figura Chrystusa Nazareńskiego znalazła się wśród materiałów 
opracowanych pod pozycją 21, która obejmuje sześć stron, w tym rysunek z obmiarem.

W „kapliczkowych” badaniach mojej żony Urszuli uczestniczyłem w charakterze „asystenta”, do 
którego zadań należało wykonywanie obmiarów, dokumentacji fotograficznej, pomoc w docieraniu 
do informatorów i zdobywaniu informacji, a czasem też pomoc w sporządzaniu opisów. Była to dla 
mnie świetna praktyka etnograficzna, a dla nas obojga pasjonująca i zarazem kształcąca przygo-
da. Nie ukrywam, że figura Chrystusa Nazareńskiego na Wełczy należała do najbardziej przez nas 
ulubionych. Odwiedzaliśmy ją także w trakcie różnych wycieczek turystycznych, odpoczywając na 
ławeczce w cieniu drzew.

W latach 2011-2012 inwentaryzację kapliczek w regionie podbabiogórskim przeprowadziło 
Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej7, które na swojej stronie internetowej zamieściło ich elektro-
niczny rejestr. Zawiera on krótki opis każdej kapliczki, dokumentację fotograficzną, mapy ukazujące 
ich rozmieszczenie, a nawet współrzędne geograficzne usytuowania. Rejestr obejmuje obszar ziemi 
suskiej i miejscowości wchodzące w skład Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, czyli przylegają-
ce do powiatu suskiego fragmenty powiatu wadowickiego (po linię Wadowice – Kalwaria Zebrzy-
dowska) oraz nowotarskiego (polska Orawa). Znajduje się w nim również kapliczka Trzebuniaków 

6 W zbiorach autora znajdują się dwa zeszyty zatytułowane Kapliczki (z. 1 – 160-kartkowy i z. 2 – 96-kartkowy), w któ-
rych U. Janicka-Krzywda „na czysto” opisała 104 obiekty. Prócz tego zachowało się osiem zeszytów brudnopisowych 
(jeden 96-kartkowy, dwa 60-kartkowe, pięć 16-kartkowych). Więcej na temat badań U. Janickiej-Krzywdy dotyczących 
kapliczek: zob. K. Ceklarz, Badania terenowe Urszuli Janickiej-Krzywdy. Próba rekonstrukcji, [w:] Urszula Janicka-Krzywda 
(1949-2015). Życie niebanalne, red. K. Barańska, W.A. Wójcik, Kraków 2017, s. 97; taż: Zawoja w badaniach…, s. 38-39. 

7 Badania prowadzili: Monika Lato, Marcin Leśniakiewicz, Iwona Radwan, Anna Spyrczyńska, Monika Spyrka i Bar-
bara Woźniak.

z Zawoi-Wełczy8. Niezależnie od 
tego dla wszystkich obiektów 
Muzeum założyło karty inwen-
taryzacyjne z opisem nauko-
wym, ale w przypadku naszej 
figury Chrystusa Nazareńskiego 
nie zawiera ona żadnych dodat-
kowych informacji. Pokłosiem 
muzealnej inwentaryzacji stał się 
album autorstwa Barbary Woź-
niak i Marcina Leśniakiewicza 
W sferze sacrum. Kapliczki, figury 
i przydrożne krzyże Ziemi Suskiej9, 
jednak omawiana kapliczka nie 
została tam wymieniona.

Figura Jezusa Nazareń-
skiego nie figuruje w Rejestrze 
Zabytków Województwa Ma-
łopolskiego (wg stanu na sty-
czeń 2020 r.)10, znalazłem ją 
natomiast w gminnej ewidencji 
zabytków wsi Zawoja z roku 
2008 (poz. 2), choć z pomyloną 
datą budowy (rok 1805 zamiast 
1865)11. Ujęcie obiektu w gmin-
nej ewidencji zabytków powodu-
je obowiązek uwzględnienia go 
w zapisach miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego (co zostało wykonane), a to 
z kolei prowadzi do objęcia danego zabytku formalną ochroną (np. zakaz przenoszenia czy prze-
kształcania). Próba odnalezienia karty inwentaryzacyjnej obiektu u Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie nie powiodła się – być może taka karta nigdy nie została założona. Za to 
parafia św. Klemensa w Zawoi Centrum zinwentaryzowała najważniejsze kapliczki zawojskie, tak-
że współczesne, ale pracę tę wykonano prawie pół wieku temu, pomiędzy rokiem 1971 a 1979.  
Powstał wówczas Inwentarz w parafii w Zawoi, maszynopis, którego kopię ksiądz proboszcz W. Wą-
drzyk przekazał w 1979 roku U. Janickiej-Krzywdzie (fot. 5)12.  Znajduje się tam krótka informacja 
o kapliczce Trzebuniaków.

8 Elektroniczny Rejestr Kapliczek: https://www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/kapliczki, zakładka Cyfrowe muzeum. 
Opis kapliczki Trzebuniaków: https://www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/kapliczki/357/kapliczka-z-figura-chrystu-
sa-nazarenskiego.html#mapa [dostęp: 8.05.2020 roku].

9 B. Woźniak, M. Leśniakiewicz, W sferze sacrum. Kapliczki, figury i przydrożne krzyże Ziemi Suskiej, Sucha Beskidzka 2016.
10 Rejestr opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/

wuozkrakow,m,126575,rejestr-zabytkow.html [dostęp 20.05.2020 roku].
11 Gminna ewidencja zabytków stanowi załącznik do uchwały nr XX/126/2008 Rady Gminy Zawoja z dn. 13 marca 

2008 r. i jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 267 z 26 maja 2010 r., poz. 
1676, s. 10458:  https://docplayer.pl/114300776-Miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-zawo-
ja-dla-obszaru-wsi-zawoja-i-skawica-rysunek-nr-3-infrastruktura-techniczna.html [dostęp: 20.05.2020 roku].

12 Inwentarz liczy 13 stron maszynopisu. Zawiera wykaz kaplic, kapliczek przydrożnych, figurek w ścianie na domach, 
obrazków we wnękach nad wejściem do domu, figurek wolnostojących i na drzewach – krytych małymi daszkami, 
oraz krzyży przydrożnych. Kopia w zbiorach autora.

Fot. 4. U. Janicka-Krzywda, Kapliczki – zeszyty rękopiśmienne (czystopisy). Zbiory P. Krzywdy

Fot. 5. Inwentarz w parafii w Zawoi, mps (kopia). Zbiory P. Krzywdy
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W przewodnikach turystycznych 
figura Chrystusa Nazareńskiego z Za-
woi-Wełczy została wymieniona tylko 
trzykrotnie, w tym dwa razy przez piszą-
cego te słowa13. Bardzo krótki opis figury 
zawarł w swoim przewodniku M. Leśnia-
kiewicz14.

Od 40 lat obserwuję, jak zawojskie 
kapliczki zmieniają się, unowocześniają 
(nie zawsze z korzyścią dla ich wyglądu), 
niektóre znikają, ale też powstają nowe. 
Z pewnością warto byłoby po latach 
przeprowadzić badania porównawcze, 
które pokazałyby kierunki i przyczyny 
zachodzących zmian. Jest to pole do 
działania dla etnologów, historyków 
sztuki czy nawet socjologów. Ja w tym 
artykule obrałem sobie za cel przybliże-
nie czytelnikom dziejów jednej tylko ka-
pliczki. W dużej mierze oparłem się na 
opracowaniu mojej zmarłej żony Urszuli, 
dokonałem weryfikacji danych i uzupeł-
niłem je. Pogłębione badania terenowe 
przeprowadziłem w latach 2019-2020. 
Okazało się, że kamienna figura Pana 
Jezusa przemówiła, częściowo głosem 
własnym, częściowo głosem mieszkań-
ców Wełczy, którzy otaczają ją kultem, 
częściowo głosem badaczy. 

Usytuowanie

Figura Chrystusa Nazareńskiego lub inaczej Chrystusa przed Piłatem, Pojmanego bądź Spętanego, 
bo tak również określa się ten typ ikonograficzny15, stoi w górnej części Wełczy, w osiedlu Trze-
buniaki16, przy głównej, asfaltowej szosie, 700 metrów powyżej szkoły (ob. całoroczne schronisko 
młodzieżowe), kaplicy św. Andrzeja Boboli i kościoła filialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa. Usytuowana jest na niepozornym wzgórku, po prawej stronie szosy, tuż powyżej skrzyżowania 

13 P. Krzywda, Wokół Babiej Góry. Przewodnik samochodowy, Biblioteka Babiogórska, t. 2, Kraków – Zawoja 2003, 
s.  89; S. Figiel, P. Franczak, U. Janicka-Krzywda, P. Krzywda, Beskid Żywiecki. Przewodnik, Pruszków 2018, s. 479. 

14 M. Leśniakiewicz, Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, Sucha Beskidzka 
2015, s. 375. Autor podał tam informację, że figurę fundowało małżeństwo Trzebuniaków, która jest sprzeczna 
z ustaleniami U. Janickiej-Krzywdy i moimi, o których piszę w dalszej części artykułu.

15 Słowo ikonografia pochodzi z greki – od słów: εἰκών (eikón), czyli obraz i γράφειν (grafein), czyli pisać lub rysować, 
które łącznie oznaczają przedstawienie, wyobrażenie. Chodzi tutaj o przyjęty, typowy sposób przedstawiania okre-
ślonych scen, w tym przypadku charakterystyczny dla kultury ludowej.

16 Oczywiście nazwa tego osiedla, jak wielu innych, wywodzi się od nazwiska rodu, który je zasiedlił. W gwarze 
w liczbie mnogiej nazwisko Trzebuniak przybiera formę Trzebuniaki bądź Trzebuniacy, podczas gdy w języku li-
terackim brzmi – Trzebuniakowie. Podobnie jest z innymi nazwiskami, np. Makosie – Makosiowie, Marki, Marcy 
(forma już zapomniana) – Markowie, Pająki – Pająkowie, Śmietany – Śmietanowie, Warty – Wartowie. 

z boczną drogą w prawo prowadzącą do osiedla Kącina i zaraz za mostem na potoku Korycina, który 
nieopodal uchodzi do Wełczówki. Z kolei tuż powyżej odbiega boczna droga do osiedla Za Poto-
kiem. Figura stoi frontem w kierunku południowo-wschodnim, ma 3,7 metra wysokości (z daszkiem 
4,2 m) i rosną przy niej stare drzewa (fot. 6). Obok przebiega czarny szlak turystyczny z Zawoi- 
-Wełczy (początek przy szkole i kaplicy) do Zawoi-Składów (koniec na Małych Widełkach). Współ-
rzędne geograficzne: 49.647930, 19.506424.

Czas powstania

Przydrożna figura Chrystusa Nazareńskiego (Trynitarskiego), przez mieszkańców Wełczy zwana 
po prostu Panem Jezusem, została ufundowana w 1865 roku. Oznacza to, że stojący tutaj Pan Je-
zus patrzy na przechodzących wełczańską drogą ludzi już od 155 lat, czyli… od 6-7 pokoleń17. Fi-
gura należy do najstarszych przydrożnych rzeźb w Zawoi i Skawicy. Starsze od niej są tylko: Matka 
Boża z Dzieciątkiem na roli U Koczura w Skawicy postawiona w 1819 roku (data na postumencie)18 
oraz dwie kapliczki w Zawoi – Trójca Święta na roli Pająki (przy granicy ze Skawicą) pochodząca 
z 1831 roku (data na postumencie) i Matka Boża z Dzieciątkiem ufundowana w 1840 roku19, któ-
ra stała na Wełczy w osiedlu Marki (naprzeciw szkoły), a obecnie zdobi fronton kaplicy pw. św. 
Andrzeja Boboli, postawionej w 1936 roku na jej miejscu. Nieco młodsze od niej są XIX-wieczne 
figury: Matka Boża z Dzieciątkiem na roli U Czarnego w Skawicy wzniesiona w 1867 roku (data 
na postumencie), Matka Boża z Dzieciątkiem na Przysłopiu (osiedle Spyrki, administracyjnie wieś 
Stryszawa) z roku 1870 (data na postumencie), Ukrzyżowanie w Zawoi w osiedlu Śmietany z roku 
1873 (data na postumencie), Matka Boża z Dzieciątkiem w osiedlu Gawły z roku 1885 (napis 
fundacyjny zniszczony, ale odczytany przez A. Kutrzebiankę w 1928 r.)20 oraz Matka Boża Ró-
żańcowa na roli U Wiechcia w Skawicy z roku 1894 (data na postumencie). Wszystko to lokuje 
figurę Chrystusa Nazareńskiego wśród najstarszych zabytków Zawoi i Skawicy, wliczając w to 
zawojski kościół parafialny pw. św. Klemensa wzniesiony w 1757 roku (ale gruntownie przebudo-
wany w 1888 r.)21 i kilka kapliczek domkowych, w tym m.in. tzw. Kapliczkę Zbójnicką z Policzne-

17 Pokolenie (generacja) to okres od narodzin dziecka do uzyskania przez nie własnego potomstwa. W każdym in-
dywidualnym przypadku czas ten jest różny, jednak zazwyczaj, np. dla celów statystycznych, przyjmuje się, że to 
okres 20-25 lat. Zob. np. https://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/pytania-i-odpowiedzi/co-ile-lat-rodzi-sie-
nowe-pokolenie [dostęp: 25.04.2020 roku].

18 Kapliczki ze Skawicy opisał Kazimierz Sumera w artykule Przydrożni świadkowie historii Skawicy i Suchej Góry, „Pod 
Diablakiem” 2001, nr 1, s. 11-12, kilka lat później opublikowanym ponownie: Mała architektura sakralna wsi Skawi-
ca. Kapliczki i krzyże przydrożne, [w:] Królewska wieś. Monografia Skawicy, red. J.H. Harasimczyk, Skawica – Kraków 
2009, s. 255-260. Warto zauważyć, że najstarsza skawicka figura przydrożna jest importem z Orawy, z warsztatu 
kamieniarskiego Białopotockich w Orawskim Białym Potoku k. Twardoszyna (o czym K. Sumera nie wspomina). 
Informuje o tym umieszczone w górnej części postumentu swoiste logo tego warsztatu – płaskorzeźbiona para 
anielskich główek.

19 Taka data wyryta była na postumencie figury. Podaje ją A. Kutrzebianka we wspomnianym rękopiśmiennym 
opracowaniu Kapliczki, krzyże i figury w Zawoi z 1928 r., gdzie zamieszcza też kolorową, malowaną przez siebie 
ilustrację kapliczki (k. 30, ryc. 42). Błędną datę, rok 1823, podają: Urszula Własiuk, Jestem synem tej ziemi… Szlaki 
papieskie. Przewodnik, t. 4, Beskid Żywiecki, Kielce 2013, s. 666-667, a za nią Aleksander Wiecheć, Kościół filialny 
w Zawoi Wełczy, Maków Podhalański 2018, s. 15, 17. Pomyłka wynikła niewątpliwie z przyjęcia daty dziennej za 
roczną. Otóż, na dawnym postumencie figury, obecnie wmurowanym we fronton kaplicy św. Andrzeja Boboli, do 
dziś widnieje inskrypcja zawierająca u góry graficzny symbol maryjny, a poniżej napis: Fondator Tomasz Marek D 23 
i dalej krótkie nieczytelne słowo, prawdopodobnie Maj lub Maja (czyli: dnia 23 maja). Data roczna, dziś niezacho-
wana, znajdowała się wers niżej, a znamy ją właśnie dzięki Kutrzebiance.

20 A. Kutrzebianka, Kapliczki, krzyże… (k. 32, ryc. 44). Zapewne z powodu destrukcji kamienia Kutrzebianka źle odczy-
tała nazwisko fundatorów jako Wand (Maciej i syn Józef). W badaniach terenowych Janickiej-Krzywdy widnieje 
notatka (Kapliczki – brudnopis, z. 3), że był to Józef Warta. Łącznie otrzymujemy informację, że fundatorami byli 
Maciej i Józef Wartowie.

21 A. Siwek, Kościół pod wezwaniem św. Klemensa w Zawoi, Kraków – Zawoja 2007, Biblioteka Babiogórska, t. 1, 
wyd. 2 popr. i uzup., s. 44, 49.

Fot. 6. Kapliczka Trzebuniaków w otoczeniu drzew.  
Fot. P. Krzywda, kwiecień 2020
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go (sprzed 1842 r., a może nawet z XVIII w.)22, 
kapliczkę domkową stojącą w pobliżu kościoła 
w Skawicy (rok 1817) oraz tzw. kapliczkę cho-
leryczną pw. Świętej Rodziny pod Bartyzelową 
Górą (poł. XIX w.?)23. 

Opis obiektu, porównania 
do badań wcześniejszych, analizy

Jest to kapliczka słupowa24, trójkondygnacyjna 
(fot. 7), wykuta w piaskowcu, polichromowana, 
nakryta daszkiem z drewna i blachy umoco-
wanym na żelaznych prętach. Posiada ukryty 
w ziemi fundament, na którym spoczywa wiel-
ka, prostokątna, kamienna płyta. Każda kon-
dygnacja wykonana jest z odrębnego bloku 
kamienia i połączona z nadległą żelaznym, nie-
widocznym z zewnątrz czopem umieszczonym 
w centrum bloku. Podstawa dolnej kondygnacji 
z tyłu i z przodu zakotwiczona jest żelaznymi 
taśmowymi klamrami wpuszczonymi w kamien-
ną płytę. Kondygnacje oddzielone są od siebie 
gzymsami działowymi. Wszystkie dekoracje na 
bokach kondygnacji pierwszej i drugiej mają ryte 
w kamieniu obramienia, trzecią kondygnację 
stanowi rzeźba Chrystusa Nazareńskiego.

Kondygnacja pierwsza. Na ścianie fron-
towej, w głęboko rytym i wypełnionym czarną 
farbą obramieniu o kształcie stojącego prosto-
kąta z półkoliście wyciętymi narożnikami, wid-
nieje napis fundacyjny wykonany tą samą czar-
ną farbą, ze śladami wcześniejszego rycia, obecnie mocno zatartego, zwłaszcza w części dolnej. Na 
pozostałych trzech ścianach tej kondygnacji brak obramień, na lewej i prawej dostrzec można nikłe 
ślady polichromii, nieczytelne. Przyjrzyjmy się teraz inskrypcji fundacyjnej (fot. 8) i porównajmy ją 
z badaniami wcześniejszymi: 

22 A. Florczak, Kaplica św. Jana Chrzciciela w Zawoi Policznem, „Rocznik Babiogórski”, 2000, t. 2, s. 153, 157-158, 162.
23 Datowanie tej kapliczki sprawia spore kłopoty. Urszula Janicka-Krzywda podaje rok 1845 (Kapliczki, rękopis-brud-

nopis, z. 3), Karolina Listwan-Franczak i Paweł Franczak wskazują na okres po epidemii tyfusu z lat 1847-1848 
(Mapa turystyczno-nazewnicza. Gmina Zawoja, arkusz II: Zawoja Dolna, Centrum, Wełcza, Mosorne i Przysłop, skala 
1:10 000, Skawica – Kraków 2018, tekst Kapliczka pod G. Bartyzelową), a Stanisław Rak dwukrotnie pisze o okresie 
po epidemii cholery z lat 1773-1788 (Historia pewnego zarębka, „Pod Diablakiem” 1996, nr 3, dod. spec., s. 2-3; 
[sprostowanie], „Pod Diablakiem” 1997, nr 5, s. 25), a ostatecznie oznajmia, że budowa miała miejsce prawdopo-
dobnie w 1874 r., oraz że brał w niej udział jego dziadek i pradziadek (Nasze kapliczki. Kapliczka pw. Świętej Rodziny, 
„Wieści pod Diablakiem” kwiecień 2004, s. 10).  

24 Opieram się na typologii U. Janickiej-Krzywdy, która wyróżnia pięć podstawowych rodzajów kapliczek: domkowe, 
szafkowe, wnękowe, słupowe i postumentowe, przy czym dwa ostatnie typy dotyczą właśnie figur przydrożnych. 
Kapliczki słupowe mają formę wielokondygnacyjnego słupa, zazwyczaj czworościennego, zwieńczonego krzyżem 
lub figurą. Zob. U. Janicka-Krzywda, Forma architektoniczna i wytwórcy kapliczek przydrożnych na Polskim Podkar-
paciu, „Nasza Przeszłość” 1999, t. 91, s. 269-299; taż, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce południowej: funkcja, 
forma architektoniczna, kult, [w:] Wieś polska – współczesne przemiany i rozwój. „Zagroda w Parku Krajobrazowym”. 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Kraków, 8 listopada 2002, red. B. Flaga, S. Flaga, Kraków 2002, s. 102-114.  

Wyraźnie widać, że na przestrzeni lat zmieniała się nie tylko pisownia, ale w ostatniej wersji 
pominięte zostały ważne elementy treści – słowa „za dusze” i skrót „R.P.” (Roku Pańskiego). W przy-
padku kolejnej konserwacji warto byłoby zadbać o ich przywrócenie. W zmianach pisowni, oprócz 
stosowania dużych lub małych liter na początku niektórych wyrazów, szczególnie ciekawe są prze-
kształcenia liter „o”, „ó”, „u” (fondatorowie – fóndatorowie – fundatorowie; figory – figóry – figury) od-
zwierciedlające zmiany zasad ortografii, oraz ewolucja zapisu imienia Matki Bożej (Marya – Maryia 
– Marja), który najwyraźniej sprawiał kłopot. Przypomnijmy, że współcześnie w liturgii Kościoła 
w Polsce używa się formy Maryja, aby odróżnić imię Matki Boga od popularnego u nas imienia 
Maria. W przypadku renowacji kapliczki wskazany byłby powrót do form: „fondatorowie” i „Marya”, 
które są śladem dawnej pisowni, zapisanym w kamieniu dokumentem historii. Zadbać trzeba także 
o zachowanie archaicznego, łącznego zapisu modlitwy „Ojczenasz”, najlepiej dużą literą, podobnie 
jak „Zdrowaś…”, gdyż tytuły czy nazwy tak właśnie należy zapisywać.

Porównując wygląd inskrypcji z różnych lat, należy zwrócić uwagę na fakt postępującej de-
strukcji kamienia, który łuszczy się cienkimi 
płatami, co niebawem doprowadzi do tego, że 
napis stanie się nieczytelny (fot. 8). Niezbędna 
jest tutaj ingerencja konserwatora.

Zauważmy jeszcze, że opisana inskrypcja 
fundacyjna jest typowa dla wielu przydrożnych 
kapliczek. Zawiera ona nazwisko fundatora, 
prośbę o modlitwę za jego duszę (najczęściej 
jest to prośba o zmówienie „Zdrowaś Maryjo”, 
tutaj dodano jeszcze „Ojcze nasz”) oraz datę 
fundacji. 

Kondygnacja druga. Oddzielona jest od pierw-
szej szerokim gzymsem sfazowanym od dołu 
i od góry. Na ścianie frontowej, w płytkim wgłę-
bieniu o kształcie stojącego prostokąta zwień-
czonego łukiem nadwieszonym, znajduje się 
polichromowana płaskorzeźba ze sceną Ukrzy-
żowania. Z kolei na ścianach bocznych, w ry-
tych i wypełnionych czarną farbą obramieniach 
o kształcie stojącego prostokąta zwieńczone-
go łukiem nadwieszonym, widnieją malowidła 
przedstawiające świętych – są to prawdopo-
dobnie: z lewej św. Marcin, z prawej św. Piotr 
Apostoł. Identyczne obramienie jest także na 
ścianie tylnej, ale ślady malowania są tam ledwo 
widoczne, nieczytelne.

Fot. 7. Kapliczka Trzebuniaków – widoczny przechył na prawą 
stronę. Fot. P. Krzywda, maj 2020
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Rok 1979 (U. Janicka-Krzywda)
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Fundatorowie

Tej Figury
Trzebuniacy

proszą o jeden
ojczenasz i zdrowaś

Marjo

1865

Fot. 8. Kapliczka Trzebuniaków. Napis fundacyjny.  
Fot. P. Krzywda, kwiecień 2020
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Grupa Ukrzyżowania (Pasja, Męka Pańska, 
Boża Męka) (fot. 9) to klasyczny typ ikonogra-
ficzny, gdzie w centrum znajduje się Chrystus na 
Krzyżu, z lewej strony u stóp Krzyża stoi Matka 
Boża, a z prawej św. Jan Ewangelista, którzy opła-
kują śmierć Jezusa. Pod Krzyżem widnieje trupia 
czaszka (kontury zatarte), symbol śmierci, pokuty 
i marności życia ziemskiego. Postać Zbawiciela 
zwrócona jest na wprost, głowa pochylona na 
prawe ramię, tułów, ręce i nogi wyprostowane, 
prawa noga założona na lewą. Nad głową Jezu-
sa widnieje tabliczka z napisem INRI (łac. Iesus 
Nazarenus Rex Iudaeorum, czyli Jezus Nazareński 
Król Żydowski). Matka Boża stoi frontalnie, cała 
postać jest lekko odchylona w lewo, ręce ma 
złożone na podołku. Ubrana jest w długą suknię 
przepasaną w biodrach, a na głowie ma welon, 
który z lewej strony sięga aż do stóp. Frontalnie 
przedstawiony jest także św. Jan, który prawą 
ręką, ugiętą w łokciu, wskazuje Krzyż, a lewą ma 
opuszczoną wzdłuż tułowia. Jego włosy sięga-
ją szyi, na środku mają przedziałek. Ubrany jest 
w długą szatę, przez lewe ramię i pierś do prawe-
go boku ma przerzuconą torbę. Ciało Chrystusa, 
twarze oraz dłonie Matki Bożej i św. Jana są ja-
snoszare (cieliste), Krzyż i włosy św. Jana – brą-
zowe, czaszka pod Krzyżem i tabliczka z napisem 
INRI – białe (napis czarny), włosy, wąsy i broda 
Chrystusa – rude, Jego oczy, brwi, rana w boku, 
korona cierniowa i gwoździe, którymi jest przy-
bity do Krzyża – czarne, krew spływająca z ran 
Chrystusa, usta wszystkich postaci oraz welon 
Matki Bożej – czerwone, przepaska biodrowa 
(perizonium) – żółta, suknia Matki Bożej – nie-

bieska, przepasanie –  jasnoniebieskie, szata św. Jana – zielona, torba – jasnobrązowa, obuwie obu 
postaci – ceglaste, ziemia u stóp Krzyża – szara, tło sceny – niebieskie (kolor dominujący). 

Z zaprezentowanego opisu wynika, że scena Ukrzyżowania została tu potraktowana z dużym 
pietyzmem, ze wszelkimi szczegółami, aczkolwiek ludowy artysta rzeźbiarz nie poradził sobie z eks-
presją twarzy przedstawionych postaci – twarze te powinny wyrażać ból i cierpienie, a są raczej 
obojętne, bez wyrazu. Jako ciekawostkę podajmy tu jeszcze, że A. Kutrzebianka, będąc bardzo mło-
dą i początkującą badaczką, nie rozpoznała postaci pod Krzyżem, pisząc ogólnie, że stoją tam ko-
bieta i mężczyzna. 

Św. Marcin (fot. 10) przedstawiony jest frontalnie, jako mężczyzna z włosami sięgającymi ra-
mion, ze średniej długości brodą i wąsami, z aureolą wokół głowy, z mieczem w prawej ręce i z księ-
gą w lewej. Ubrany jest w suknię przepasaną w biodrach i w płaszcz narzucony na ramiona. Twarz 
i dłonie świętego są jasnoszare, włosy, wąsy połączone z brodą, księga i rękojeść miecza, a także 
ziemia u stóp – rude, oczy i brwi, przepasanie, obuwie oraz ostrze (głownia, klinga) miecza – czar-
ne, aureola – kremowa, szaty – białe z brązowym cieniowaniem, aureola i księga – okonturowane 
w kolorze czarnym, tło – niebieskie.

Św. Piotr Apostoł (fot. 11) również stoi przodem, włosy ma krótsze niż św. Marcin, wąsy i broda 
są mniej obfite. Wokół głowy posiada aureolę, prawa ręka leży na piersi, w lewej, półzgiętej, trzyma 
księgę. Jego ubiór składa się z sukni przykrytej płaszczem spiętym pod szyją za pomocą broszy. 
Twarz i dłonie świętego są jasnoszare, nos, włosy, wąsy połączone z brodą, księga (na okładce biały 
napis IHS25) i ziemia u stóp – rude, oczy, brwi oraz obuwie – czarne, aureola – kremowa, okonturo-
wana na czarno, suknia – żółtawa, cieniowana różowo i brązowo, płaszcz – różowawy, cieniowany, 
brosza – w kolorze płaszcza.

Powyższy opis drugiej kondygnacji różni się od sytuacji zastanej w roku 1979 tylko tyle, że ma-
lowidła są wyraziste, gdyż zostały odnowione. Można mieć wątpliwości, czy w pełni wiernie odma-
lowano świętych Marcina i Piotra. W 1979 roku ich postacie były słabo czytelne. Skąd wątpliwości? 
Stąd, że św. Marcin, aby można było go rozpoznać, powinien mieć płaszcz żołnierski (pelerynę) 
u stóp26. Bez tego płaszcza łatwo go pomylić ze św. Pawłem Apostołem, który również przedstawia-
ny jest z mieczem. Natomiast św. Piotr, apostoł i pierwszy papież, na własną prośbę ukrzyżowany 
wraz z Chrystusem (głową w dół), najczęściej trzyma w ręku dwa klucze, które symbolizują dostęp 

25 Skrót ten wyjaśniany jest na dwa sposoby: z łac. Iesus Hominum Salvator, co znaczy Jezus zbawiciel ludzi lub z łac. 
Iesum habemus socium, co oznacza Jezusa mamy za towarzysza.

26 Św. Marcin (ok. 316-397 lub 401) pochodził z Panonii (Węgry) i był legionistą rzymskim. Po wystąpieniu  z armii 
przez pewien czas prowadził życie pustelnicze, a w 370 r. został biskupem Tours (Francja). Według legendy, jeszcze 
jako legionista miał się podzielić z żebrakiem swoim płaszczem, który rozciął mieczem na pół. Zob. U. Janicka-
-Krzywda, Patron – atrybut – symbol, Poznań 1993, s. 57-58. 

Fot. 10. Kapliczka Trzebuniaków. Św. Marcin.  
Fot. P. Krzywda, luty 2019

Fot. 9. Kapliczka Trzebuniaków. Ukrzyżowanie.  
Fot. P. Krzywda, luty 2019

Fot. 11. Kapliczka Trzebuniaków. Św. Piotr.  
Fot. P. Krzywda, luty 2019
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do Królestwa Bożego. Na opisywanym 
malowidle kluczy brak, jest tylko księga 
– atrybut charakterystyczny dla wielu 
świętych, przez co nie da się dzisiaj roz-
poznać tej postaci jako św. Piotra.

Zatrzymajmy się na chwilę przy 
grupie Ukrzyżowania. Warto zauważyć, 
że w ikonografii pasyjnej (przedstawie-
nia Męki Pańskiej) scena ta należy do 
najbardziej popularnych. Znajdziemy ją 
w wielu kościołach na tzw. belce tęczo-
wej oddzielającej prezbiterium od nawy. 
Kościół w Zawoi Centrum wprawdzie 
nie posiada belki tęczowej, ale krucyfiks 
z Jezusem wisi nad przejściem do tran-
septu, a grupa z Matką Bożą i św. Ja-
nem znajduje się na zewnętrznej ścianie 
prezbiterium. Dodajmy, że w bardziej 
rozbudowanych wariantach tego przed-
stawienia występuje jeszcze św. Ma-
ria Magdalena klęcząca u stóp Krzyża, 
a czasem także łotrzy, którzy wiszą na 
niższych krzyżach po bokach Chrystu-
sa.  Grupę Ukrzyżowania z Matką Bożą 
i św. Janem znajdziemy jeszcze w Zawoi 
w osiedlu Śmietany. Stoi tam czterokon-
dygnacyjna figura z 1873 roku, której 
zwieńczenie stanowi pełne rzeźbiarskie 
przedstawienie Ukrzyżowania. Nato-
miast w Skawicy na roli U Koczura, na 
postumencie wspomnianej wcześniej 
figury Matki Bożej z Dzieciątkiem zo-
baczyć można scenę Ukrzyżowania ze 
św. Marią Magdaleną. Z kolei samotne-
go Ukrzyżowanego zobaczymy na frontowej ścianie kaplicy św. Andrzeja Boboli na Wełczy czy na 
postumencie figury Matki Bożej z Dzieciątkiem stojącej w osiedlu Spyrki na Przysłopiu. 

Poświęćmy jeszcze chwilę uwagi trupiej czaszce leżącej u podstawy Krzyża Chrystusa. Na-
wiązuje ona do dawnych wierzeń żydowskich, według których na Golgocie (łac. Calvaria; słowo 
oznacza czaszkę), gdzie zmarł Chrystus, miał być pochowany pierwszy człowiek – praojciec Adam. 
To być może od jego czaszki pochodzi nazwa Golgota, która w języku aramejskim znaczy – miejsce 
czaszki. Z kolei pierwsi chrześcijanie wierzyli, że Krew Chrystusa cieknąca z jego ran, gdy umierał 
na Krzyżu, spłynęła na czaszkę Adama i dzięki temu został on oczyszczony (a z nim cała ludzkość) 
z grzechu pierworodnego. Czaszka pod Krzyżem Chrystusa bywa również traktowana jako symbol 
Golgoty, ale także jako symbol zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.

Kondygnacja trzecia. Oddzielona jest od drugiej gzymsem podobnym do tego, który dzieli kon-
dygnację pierwszą i drugą, przy czym dodatkowo u dołu posiada cienki wałek, rodzaj ozdobnego 
listwowania. Tę kondygnację stanowi polichromowana rzeźba Jezusa Nazareńskiego (fot. 12). Zba-
wiciel stojący przed Piłatem stanowi logiczną kompozycję z umieszczoną poniżej sceną Ukrzyżowa-
nia – to początek i koniec Męki Pańskiej: od sądu Piłata do śmierci na Krzyżu. Chrystus przedsta-

wiony jest frontalnie, w postawie stojącej, wyprostowanej, boso. Ma nieproporcjonalnie grubą szyję 
i kwadratową twarz o surowych rysach, Jego włosy sięgają do karku, a wąsy łączą się z krótką brodą. 
Ubrany jest w długą szatę (suknię) z wąskimi rękawami, ręce ma zgięte w łokciach i skrzyżowane 
na wysokości pasa tak, że lewa ręka założona jest na prawą. Ręce Jezusa są skrępowane w prze-
gubach sznurem, którego końce spływają w dół, niemal do stóp. Na głowie ma koronę cierniową 
złożoną z ósemkowatych, regularnych ogniw, a na szyi szkaplerz27 z krzyżykiem u góry i napisem 
IHS u dołu. Twarz, dłonie i stopy Jezusa są beżowe (cieliste), oczy – ciemnoszare, paznokcie u rąk 
i nóg, ziemia, na której stoi, włosy i wąsy – ceglaste, broda, brwi i rzęsy – ceglasto-czarne, szata – 
jasnofioletowa, korona cierniowa – czarna. Zauważmy, że w 1979 roku kolorystyka tej polichromii 
była inna, np. szata Chrystusa miała barwę bladoniebieską. Obecny kolor szaty też się zmienił, gdyż 
na zdjęciu wykonanym przeze mnie w 1998 roku była ona jaśniejsza. Niewątpliwie zamiarem ma-
larza, który przemalowywał figurę (pomiędzy rokiem 1979 a 1998), było uzyskanie barwy zbliżonej 
do szkarłatu, zwanego też czerwienią królewską, taką bowiem szatę włożono  Jezusowi na pośmie-
wisko, drwiąc z tego, że mieni się Królem Żydowskim. Z tego powodu zazwyczaj w takiej szacie jest 
wyobrażany, także na wielu figurach przydrożnych (np. w pobliskich miejscowościach: Bieńkówce, 
Dąbrówce, Krzeszowie, Sidzinie czy Suchej Beskidzkiej-Zagrodach). Dodajmy jeszcze, że A. Kutrze-
bianka w swoim dziewczęcym opracowaniu zawojskich kapliczek nie rozpoznała postaci Chrystusa 
Nazareńskiego, pisząc, że jest to figura „św. Jana w zakonnej sukni przewiązanej sznurem”. Które-
go ze świętych zakonników o tym imieniu miała na myśli? Może chodziło jej o franciszkańskiego 
kaznodzieję św. Jana Kapistrana (1386-1456) kanonizowanego w 1724 roku, a może o pustelnika 
św. Jana z Dukli (1414-1484) – franciszkanina, a pod koniec życia bernardyna (surowsza gałąź zako-
nu franciszkanów). Tyle, że ten drugi był w jej czasach błogosławionym (beatyfikowany w 1733 r.), 
a kanonizował go dopiero papież Jan Paweł II w 1997 roku.

Rzeźbę Zbawiciela ochrania walcowaty daszek umocowany na trzech metalowych prętach 
(dwa z przodu – po bokach, jeden z tyłu – centralnie). Jest on drewniany, pobity blachą. Pręty wy-
korzystywane są do owijania wokół nich dekoracji kwiatowych, dawniej z kwiatów bibułkowych 
i gałązek jedliny (tak było w 1979 r.), współcześnie z kwiatów plastikowych.

Pochodzenie i zasięg kultu Chrystusa Nazareńskiego
w regionie babiogórskim

W tym miejscu czas wreszcie wyjaśnić, skąd w sztuce, także ludowej, wzięło się wyobrażenie Jezusa 
zwane Chrystusem Nazareńskim. Otóż jest to jedno z przedstawień cyklu Męki Pańskiej, najbardziej 
popularnego wśród scen o tematyce chrystologicznej. Upamiętnia ono Drogę Krzyżową, czyli szlak, 
jaki przebył Chrystus ulicami Jerozolimy z pałacu (pretorium) Piłata, gdzie zapadł na niego wyrok, na 
miejsce Ukrzyżowania, czyli na wzgórze Golgoty (Kalwarii) leżące poza murami miasta28. Do cyklu 
tego należą: Chrystus Nazareński (czyli prowadzony na sąd Piłata, stojący przed Piłatem), Chrystus 
u Słupa (czyli Biczowany), Chrystus Ecce Homo (Oto Człowiek; czyli Chrystus z ranami po cierniem 
ukoronowaniu i ubiczowaniu, ukazany żydowskim oskarżycielom przez Piłata)29, Chrystus Upadają-
cy pod Krzyżem i Chrystus Ukrzyżowany. 

27 Jest to tzw. szkaplerz trynitarski (Trójcy Świętej), znak zakonów trynitarskich, czyli dwa prostokątne kawałki sukna 
połączone tasiemkami, tak aby można je nosić na piersi i na plecach.

28 Szczegółowo wyjaśnia to U. Janicka-Krzywda w artykule Lokatorzy przydrożnych świątyń, „Ziemia” 2000, s. 125-
128. Tam też omawia wszystkie przedstawienia cyklu Męki Pańskiej.

29 We wspomnianym albumie B. Woźniak i M. Leśniakiewicza podano błędnie, że „Chrystus Nazareński przedsta-
wia wyobrażenie Jezusa w takiej postaci, w jakiej został ukazany ludowi przez Piłata po cierniem ukoronowaniu 
i ubiczowaniu…” (s. 62). W rzeczywistości dotyczy to wizerunku Chrystusa Ecce Homo. Również w elektronicznym 
rejestrze kapliczek Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej znajdujemy przykłady mylenia wizerunku Chrystusa 
Nazareńskiego i Chrystusa Ecce Homo. Dotyczy to figur z Białki, Juszczyna i Kukowa.

Fot. 12. Kapliczka Trzebuniaków. Jezus Nazareński.  
Fot. P. Krzywda, luty 2019
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Kult Chrystusa Nazareńskiego, zwanego czasem Trynitarskim lub Madryckim, rozpowszech-
nił w Polsce zakon trynitarzy30, który w 1696 roku sprowadził do Lwowa kopię oryginalnej rzeźby 
wykupionej wcześniej przez ten zakon z rąk Maurów w Maroku. Jej pierwowzór został wykonany 
w drewnie w drugiej lub trzeciej dekadzie XVII wieku w jednym z warsztatów hiszpańskiej Sewilli, 
a obecnie znajduje się w madryckiej bazylice Cristo de Medinaceli. Trynitarze, czyli Zakon Trójcy 
Przenajświętszej od Wykupu Niewolników, to zgromadzenie, które powstało pod koniec XII wieku 
we Francji z zadaniem wykupywania chrześcijańskich jeńców z rąk muzułmanów. Zakon szybko roz-
winął się na terenie innych krajów walczących z muzułmanami, przede wszystkim w Hiszpanii, ale 
także w Portugalii, Austrii i we Włoszech. Jego znakiem stał się Szkaplerz Trójcy Świętej, który nosili 
zakonnicy, a w XVII wieku zawiesili go Jezusowi wykupionemu od Maurów. Odtąd tego rodzaju wi-
zerunek Chrystusa zaczął się upowszechniać w całej Europie, a w Polsce głównie na przełomie XVIII 
i XIX wieku. Wynikało to z nastrojów niepodległościowych w okresie zniewolenia Rzeczypospolitej 
przez zaborców – Ojczyznę porównywano do Chrystusa pojmanego i spętanego. Stąd właśnie wy-
wodzą się inne nazwy wizerunku Jezusa Nazareńskiego – Chrystus Pojmany lub Spętany. Trzeba 
jednak zauważyć, że patriotyczne nastawienie Polaków w niewielkim stopniu obejmowało wówczas 
warstwy chłopskie, które w owym czasie nie posiadały jeszcze rozwiniętego poczucia narodowego, 
podlegały uciskowi pańszczyźnianemu i zajęte były głównie zaspokajaniem najbardziej podstawo-
wych potrzeb egzystencjalnych. Mimo to Chrystus Nazareński trafił do polskiej kultury ludowej, 
a stało się to za pośrednictwem Kościoła Katolickiego, przede wszystkim sanktuariów pasyjnych, 
czyli poświęconych kultowi Męki Pańskiej. W naszym regionie takim sanktuarium jest Kalwaria 
Zebrzydowska (oczywiście jest także sanktuarium maryjnym), do której zawojanie pielgrzymowali 
przez Suchą, Zembrzyce, Marcówkę, górę Chełm, Zakrzów, Stronie i Bugaj. Promieniująca stam-
tąd cześć dla Męki Zbawiciela znalazła wyraz między innymi w masowo rozprowadzanych obraz-
kach dewocyjnych, często opatrzonych odpowiednimi opisami, komentarzami i tekstami modlitw31. 
Wśród nich były także obrazki z wizerunkami Jezusa Nazareńskiego, Ecce Homo, Upadającego pod 
Krzyżem (tzw. III Upadek) i Ukrzyżowanego. Następnym etapem było wprowadzenie tej tematyki 
ikonograficznej do rzeźby ludowej, między innymi poprzez fundacje figur przydrożnych32 wykony-
wanych w pobliskich warsztatach kamieniarskich. Chrystus Nazareński stał się jedną z rzeźb szcze-
gólnie popularnych. 

Roman Reinfuss (1910-1998) zauważył, że „Najwięcej figur przydrożnych ze statuą Nazareń-
skiego spotyka się w okolicach Żywca, Bielska-Białej, Wadowic i Myślenic…”33. Tenże badacz po-
dał, że najstarszą taką figurą jest rzeźba z 1727 roku pochodząca z Żywca34. Zobaczmy, ile takich 
przydrożnych rzeźb znajduje się w bliższej i dalszej okolicy Zawoi. I tak, w powiecie suskim jest ich 
13 – w  Białce (1848), Bieńkówce (1818), Hucisku (1855), Juszczynie (1846), Kojszówce (1848), 
Krzeszowie (1859), Kukowie (1905), Sidzinie (1854), Suchej Beskidzkiej (dwie rzeźby: na Rolach – 
1 poł. XIX w., na Zagrodach – 1869), Zawoi (kapliczka Trzebuniaków) i Żarnówce (dwie rzeźby: 1828 

30 Do Polski trynitarze zostali sprowadzeni w 1685 r. dzięki staraniom Jana Kazimierza Denhoffa – opata cystersów 
w Mogile (ob. osiedle w Krakowie-Nowej Hucie), który stojąc na czele polskiego poselstwa, złożył papieżowi 
Innocentemu XI w Rzymie chorągiew Mahometa zdobytą przez króla Jana III Sobieskiego w czasie Odsieczy 
Wiedeńskiej w 1683 r. Zakon trynitarzy działał przede wszystkim na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 
Polskiej, a jego zadaniem było wykupywanie Polaków z niewoli tatarskiej. Nierzadko, gdy brakowało pieniędzy, 
zakonnicy sami oddawali się w ręce Tatarów, w zamian za uwalnianego jeńca. Zob.: https://trinitas.pl/pl/sanktu-
arium/cudowna-figura-jezusa-nazarenskiego/ [dostęp: 4.05.2020 roku].

31 M. Kowalska, Muzeum bez murów, „Zarządzanie w Kulturze” 2009, t. 10, s. 90.
32 Do lat 70. ubiegłego stulecia przy budynku Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, w pobliżu rynku, stała figura 

Jezusa Nazareńskiego z 1808 r., która obecnie znajduje się na cmentarzu z I wojny światowej, blisko klasztoru 
bernardynów. Zob. https://www.polskaniezwykla.pl/web/place/31958,kalwaria-zebrzydowska-figura-jezusa-na-
zaretanskiego-html [dostęp: 4.05.2020 roku]. Druga taka rzeźba, również pochodząca z XIX w., stoi w sąsiednich 
Brodach, przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 52 z odgałęzieniem do wsi Leńcze.

33 R. Reinfuss, Ludowa rzeźba kamienna w Polsce, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1989, s. 179.
34 Tamże. Figura ta znajdowała się na terenie Starego Żywca, który w 1966 r. został zatopiony przez wody Jeziora 

Żywieckiego.

i 1842), a w przylegającym fragmencie 
powiatu wadowickiego dziewięć – 
w Brodach (XIX w.), Dąbrówce (1860), 
Izdebniku (1875), Kalwarii Zebrzydow-
skiej (1808), Lanckoronie (1916), Łęka-
wicy (1 poł. XIX w.), Mucharzu (1858), 
Stryszowie i Sułkowicach koło Andry-
chowa (obie z 1 poł. XIX w.). Zwróćmy 
uwagę, że wśród wyliczonych figur tylko 
nieliczne są młodsze od kapliczki Trze-
buniaków, a mianowicie rzeźby z Izdeb-
nika, Suchej Beskidzkiej, Kukowa, Lanc-
korony i być może Brodów. Gdybyśmy 
do tego wykazu dodali jeszcze rzeźby 
z nieodległej Żywiecczyzny, sytuacja 
przedstawiałaby się podobnie35. Gwoli 
ścisłości wymieńmy tutaj jeszcze jedno 
przedstawienie Pana Jezusa Nazareń-
skiego. Chodzi jednak nie o rzeźbę, lecz 
o płaskorzeźbę znajdującą się na czoło-
wej ścianie postumentu z figurą Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, która stoi w Ska-
wicy na roli U Czarnego (1867). Odno-
tujmy ponadto, że na Orawie, po połu-
dniowej stronie Babiej Góry, brak figur 
Chrystusa Nazareńskiego. Najbliższe 
znajdują się na Podhalu – w Czarnym 
Dunajcu (1796) i Spytkowicach (pocz. 
XIX w.). 

Otoczenie figury

Figura stoi wśród starych drzew, które otaczają ją półkolem po bokach i od tyłu (fot. 6, 7, 13, 14, 15). 
W 1979 roku było ich pięć (od lewej: kasztan, modrzew, lipa szerokolistna, modrzew, jesion), a w 1998 
roku już tylko cztery (bez drugiego modrzewia). Drzewa wyznaczają przestrzeń sacrum w krajobrazie, 
są też z daleka widocznym punktem orientacyjnym, drogowskazem wskazującym miejsce posadowie-
nia kapliczki. Zapewne wszystkie były posadzone w czasie fundacji figury, choć patrząc na ich gru-
bość, modrzewie wyglądają na młodsze. Być może jednak jest to efekt różnego tempa wzrostu drzew. 
Wszystkie okazy rosnące przy kapliczce należą do okazałych, wysokich, ozdobnych, szybko rosnących 
i długowiecznych. Kasztany (właśc. kasztanowiec zwyczajny – Aesculus hippocastanum) osiągają wiek 
do 250 lat, jesiony (jesion wyniosły – Fraxinus excelsior) do 400 lat, modrzewie (modrzew europejski – 
Larix decidua) do 700 lat, a lipy szerokolistne (Tilia platyphyllos) do 1000 lat36. To względy praktyczne, 

35 Oto wykaz figur Chrystusa Nazareńskiego z Żywiecczyzny: Cięcina (XIX w.), Cisiec (1850), Godziszka (1903), Las 
(dwie rzeźby: pocz. i koniec XIX w.), Łodygowice (1 poł. XIX w.), Łysina (dwie rzeźby: 1832 i 1843), Nieledwia 
(1834), Pietrzykowice (1837), Rajcza (1901), Rycerka Dolna (1864), Rycerka Górna (1904), Ślemień (dwie rzeźby: 
1816 i 1882), Trzebinia (1797), Żabnica (XIX w.), Żywiec (cztery rzeźby: ul. Browarna – 1795, ul. Sienkiewicza – 
XVIII/XIX w., ul. Moszczanicka – 1 poł. XIX w., ul. Sporyska – ok. 1930).

36 Świetny informator o przyrodniczych cechach drzew znajdzie czytelnik w: https://drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/ 
[dostęp: 10.5.2020 roku].

Fot. 13. Kapliczka Trzebuniaków. Na ławce siedzi  
U. Janicka-Krzywda. Fot. P. Krzywda, luty 1979
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które od stuleci decydowały i decydują o wyborze tych właśnie gatunków drzew w celu upiększania 
i ochrony obiektów sakralnych (kościołów, krzyży i kapliczek, cmentarzy) przed wiatrem, deszczem, 
śniegiem oraz przed piorunami. Brak tu jedynie dębu (dąb szypułkowy – Quercus robur), ale to drzewo 
jest w górach rzadkie.

Warto wspomnieć jeszcze o wierzeniowym znaczeniu drzew, które od czasów przedchrześci-
jańskich otaczane były czcią, gdyż uważano je za siedlisko bóstw (tzw. święte drzewa, święte gaje). 
Tak było także u Słowian. Traktowanie drzew jako obiektów świętych przetrwało w wierzeniach 
ludowych, gdzie stanowiły symbol witalności i życia. Coroczne zakwitanie, wydawanie owoców 
i obumieranie symbolizowały cyklicznie odnawiającą się przyrodę i następstwo pór roku. W Karpa-
tach na tradycję słowiańską nałożyła się jeszcze przyniesiona przez wołoskich pasterzy wizja drze-
wa uosabiającego wszechświat (kosmos), oś świata, czyli tzw. kolumnę niebios – łącznik scalający 
trzy sfery kosmosu: niebo (konary), ziemię (pień) i podziemia (korzenie)37. Dotyczyło to szczególnie 
drzew wybranych, potężnych i mocnych, takich jak gatunki rosnące przy figurze Pana Jezusa na 
Wełczy38. 

37 Więcej na ten temat zob.: U. Janicka-Krzywda, Fundacje kapliczek i krzyży przydrożnych na Polskim Podkarpaciu. 
Geneza i typologia, „Nasza Przeszłość” 1998, t. 89, s. 413-417.

38 Wiele interesujących informacji na temat symboliki poszczególnych gatunków drzew znajdzie czytelnik w:  
https://pismofolkowe.pl/artykul/kasztan-to-drzewo-co-ma-kasztany-5108 (kasztan) [dostęp: 10.5.2020 roku]; 
http://mypieceofwood.pl/blog/o-drzewach-lesny-blog-my-piece-of-wood/modrzew-ten-ktory-lysieje-zima-cie-
kawostki-o-modrzewiu (modrzew) [dostęp: 10.05.2020 roku]; U. Janicka-Krzywda, Kult świętych drzew w Karpa-
tach, [w:] Kultura pasterska łuku Karpat i jej oddziaływanie na kulturę Babiogórców. Materiały z konferencji naukowej 
zorganizowanej przez Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi z okazji 30. „Babiogórskiej Jesieni” 19 września 2014 r., 
red. U. Janicka-Krzywda, Kraków – Zawoja 2014, s. 34-35 (lipa, jesion).

W 1979 i 1998 roku przestrzeń wokół kapliczki porastała trawa, z czasem przed figurą ułożono 
betonową kostkę brukową w kolorach szarym i ceglastym. Widać ją już zdjęciach z lat 2019-2020 
(fot. 15, 16, 17). W 1979 roku przy kapliczce znajdowała się jedna prosta ławka wykonana z deski 
zamocowanej na czterech wbitych w ziemię sękatych palikach (fot. 13), w 1998 roku były to już trzy 
ławki, dwie po bokach i jedna z tyłu kapliczki, również z desek, ale na pojedynczych palach i podpór-
kach, częściowo oparte o korzenie drzew (fot. 14). Dodatkowo u stóp figury pojawiła się deska-stolik 
przeznaczona na ustawianie zniczy i słojów z kwiatami. W lutym 2019 roku na miejscu ławek wyko-
nanych z desek znalazłem ławki z grubych płazów ułożone w podkowę na podporach z okrąglaków, 
mocno już zniszczone (fot. 15). W kwietniu następnego roku ławki były jeszcze solidniejsze, gdyż pła-
zy zostały zastąpione półokrąglakami, a wszystkie elementy pomalowano drewnochronem (fot. 16). 
Przy podstawie kapliczki cały czas ustawiano stolik na kwiaty i znicze wykonany z półokrąglaka. 

Oczywiście ławki przy kapliczce służyły wiernym podczas odprawiania nabożeństw majowych 
(majówek) ku czci Najświętszej Maryi Panny39. Codziennie wieczorami, po pracach rolnych, przy 
figurze zbierali się mieszkańcy z najbliższego sąsiedztwa, by tu się modlić i śpiewać pieśni maryjne. 
Były to głównie kobiety, dziewczęta i dzieci. Dziś ten zwyczaj jest już w zaniku, nie tylko w Zawoi. 
Obecnie na majówkach pod kapliczką Trzebuniaków spotyka się tylko kilka starszych kobiet, które 
już nie śpiewają, a tylko się modlą – odmawiają Litanię Loretańską, czyli rodzaj hymnu na cześć 
Matki Bożej. Spotkania te są także okazją do sąsiedzkiej wymiany informacji i opinii, umacniają 
wzajemne więzi (fot. 17). Objawia się tutaj ważne społeczne znaczenie kapliczki – pełni ona funkcję 
integrującą społeczność najbliższych osiedli.

39 Tradycję nabożeństw majowych w Kościele Katolickim, nie tylko w tradycji ludowej, omówiła U. Janicka-Krzywda 
w artykule Majowe nabożeństwa, „Posłaniec Serca Jezusowego” 2006 (maj), s. 10-11.

Fot. 16. Bruk przed kapliczką Trzebuniaków.  
Fot. P. Krzywda, maj 2020

Fot. 17. Majówka przed kapliczką Trzebuniaków.  
Fot. P. Krzywda, maj 2020Fot. 14. Kapliczka Trzebuniaków.  

Fot. P. Krzywda, maj 1998
Fot. 15. Kapliczka Trzebuniaków.  

Fot. P. Krzywda, luty 2019
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Fundacja i fundatorzy, motywy fundacji

Jak wiemy z inskrypcji fundacyjnej, kapliczkę zbudowała rodzina Trzebuniaków w 1865 roku. 
W czasie wywiadu terenowego w 1979 roku U. Janicka-Krzywda pozyskała informację, że dona-
torami byli Marcin i Piotr Trzebuniakowie – ojciec i syn. Tłumaczy to, dlaczego na postumencie 
figury znajdują się wizerunki św.św. Marcina i Piotra – to patroni fundatorów. Umieszczanie 
przez fundatorów wyobrażeń swoich świętych patronów na postumencie kapliczki było częstą 
praktyką. 

Twórcy kapliczki mieszkali w pobliskim domu, dziś już nieistniejącym (koło domu nr 473). Figurę 
wznieśli na swoim polu. Z zapisu A. Kutrzebianki i późniejszych wynika, że grunt, na którym stoi 
figura Pana Jezusa, przeszedł w nieznanym czasie z rąk rodziny Trzebuniaków do rodziny Marków – 
w 1928 roku należał do córki Macieja Marka, wcześniej do niego samego, w latach 70. XX wieku do 
Henryka Marka40, a obecnie właścicielem jest Franciszek Marek. 

W 1979 roku nie udało się uzyskać odpowiedzi na pytania, jaka była intencja  postawienia figu-
ry, dlaczego poświęcono ją Chrystusowi Nazareńskiemu oraz gdzie i przez kogo została wykonana. 
Informatorzy twierdzili jedynie, że rzeźbę wykonali najęci przez fundatorów nietutejsi kamieniarze, 
według Urszuli prawdopodobnie z któregoś ze znanych warsztatów kamieniarskich z okolic Krako-
wa41. Pamiętali też, że wcześniej oprócz inskrypcji fundacyjnej na postumencie były jeszcze jakieś 
inne napisy, ale nie ryte, lecz malowane. 

Moje badania w roku 2019 potwierdziły informacje zdobyte przez Urszulę, ale przyniosły też 
nowe wiadomości. Okazało się, że z kapliczką związany jest tzw. legat (łac. legatus = zapis testa-
mentowy; tu zobowiązanie), zgodnie z którym obowiązek opieki nad nią ciąży każdorazowo na 
użytkowniku działki, na której figura stoi. Ostatnim użytkownikiem tego gruntu była Stanisława 
Trzebuniak, która wypasała tutaj swoje krowy. Dziś nadal dba o kapliczkę, corocznie w maju dekoru-
je ją kwiatami i odprawia majowe modlitwy. Miejsce to nazywane jest przez mieszkańców „U Pana 
Jezusa” lub „U Figurki”.

Nadszedł czas, abym kilka słów poświęcił swoim najważniejszym rozmówcom-informatorom. 
Przede wszystkim byli wśród nich potomkowie fundatorów figury, zwani „wójtami” – bracia Jó-
zef (lat 79), Edmund (lat 73) i Emanuel (lat 71) Trzebuniakowie. Ich dziadek Piotr (1878-1936) był 
wójtem Zawoi42, a ich pradziadek, również Piotr, był młodszym fundatorem opisywanej kapliczki. 
Niestety w Zawoi nie zachowały się groby pradziadka Piotra, ani tym bardziej jego ojca Marcina. 
Wspomnienia o nich uległy niemal całkowitemu zatarciu. Do ważnych informatorów należeli także 
wymienieni wyżej: opiekunka kapliczki Stanisława Trzebuniak (lat 90) oraz właściciel gruntu pod 
figurą – Franciszek Marek (lat 73). Ponadto moimi rozmówcami byli Tadeusz Trzebuniak (lat 66), 
zasłużony dla renowacji obiektu, oraz Józefa Trzebuniak (lat 80?). Osobna wzmianka należy się ba-
daczowi genealogii swojej linii rodowej, Lesławowi Trzebuniakowi (lat 63), który dotarł do wielu ar-
chiwalnych dokumentów ukazujących skomplikowane powiązania rodzinne43. Warto tu zauważyć, 
że ród Trzebuniaków jest w Zawoi bardzo liczny i posiada wiele gałęzi. Do Zawoi przybył zapewne 

40 Inwentarz w parafii…, s. 10, poz. 72.
41 U. Janicka-Krzywda, Z historii Wełczy, „Pod Diablakiem” 2006 (wiosna), s. 21.
42 Piotr Trzebuniak był wójtem Zawoi dwukrotnie – od 14.02.1921 do 27.11.1922 r. (złożył rezygnację przed upły-

wem kadencji) oraz od 10.09.1926 do 1928 r. (dokładna data zakończenia urzędowania nieznana). Zob. S. Smyrak, 
Wójtowie wsi Zawoja, [w:] Monografia Zawoi, red. U. Janicka-Krzywda, s. 332-333.

43 Wszystkim moim rozmówcom, także niewymienionym w tym artykule, składam serdeczne podziękowania za życz-
liwą pomoc udzieloną mi przy zbieraniu materiałów. Ponadto wszystkim im pragnę wyrazić swoje uznanie za 
zrozumienie jakie okazują nie tylko dla religijnej, ale także historycznej i artystycznej wartości figury Pana Jezusa 
w Zawoi-Wełczy.  

w 1740 roku ze Skawicy44, a do Skawicy – według tradycji ustnej – ze wsi Trzebuni koło Myślenic. 
O  takiej drodze wędrówki rodziny Trzebuniaków do Zawoi pisał w 1930 roku Jerzy Muszyński, 
wówczas przewodniczący Komisji Klimatycznej w Zawoi45, który twierdził, że mogło to być nawet 
przed 300 laty (obecnie należy doliczyć kolejne stulecie)46. 

Pytanie o motywy fundacji jest bardzo trudne. Wyjaśnianie ich wyłącznie pobożnością fun-
datorów nie zawsze wystarcza, bo często powodów jest więcej. Według Franciszka Marka figurę 
postawiono na miejscu, w którym straszyło, „pokazywały się zjawy”. Zatem zadaniem kapliczki było 
zabezpieczenie ludzi przed złem, była ona „świętą” zaporą dla złych mocy47. Jest to wytłumaczenie 
prawdopodobne, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że figura stoi w pobliżu zbiegu potoków, 
nadrzecznych zakrzewień i zadrzewień oraz przy rozstajnych drogach, które to miejsca w tradycyj-
nej kulturze były uważane za szczególnie narażone na działanie złych demonów i duchów, dusz 
potępionych, wampirów. Ale dlaczego fundatorzy wybrali do swojej kapliczki postać Chrystusa Na-
zareńskiego a nie Matkę Bożą lub któregoś ze świętych? Czy była to tylko swego rodzaju moda, 
wynikająca z opisanego już przeze mnie oddziaływania bliskiego ośrodka kultu Męki Pańskiej – 
sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej? Możliwe, że tak, ale nie da się wykluczyć jeszcze jednej 
ewentualności. Otóż Chrystus Nazareński jest symbolem wyzwolenia od grzechu i wyraża akt eks-
piacji (pokuty za winy)48. Może Marcin (ojciec) i Piotr (syn) Trzebuniakowie mieli coś na sumieniu 
i dlatego powzięli decyzję o postawieniu kapliczki oraz dedykowaniu jej Chrystusowi Nazareńskie-
mu? Oczywiście w owym czasie chłopi nie byli biegli w patronatach i symbolice kościelnej, toteż 
– jak to zwykle bywało – pomysł ustawienia figury Chrystusa Nazareńskiego mógł wypłynąć od 
miejscowego proboszcza, na przykład wkrótce po spowiedzi Trzebuniaków (proboszczem w Zawoi 
w latach 1861-1876 był ks. Jan Warzecha). Ale to tylko domysły, oparte zaledwie na tym, że tego 
rodzaju fundacje ekspiacyjne były i nadal są dość popularne (często wstydliwie ukrywane). Gdyby 
pójść tropem jakiejś przewiny fundatorów, to nasuwa się myśl, że kapliczka na Wełczy mogła być 
przebłagalną fundacją zbójnicką, a jednocześnie swoistym zadośćuczynieniem za popełnione grze-
chy. Wszak zbójnictwo krzewiło się także w Zawoi i Skawicy49. Co prawda połowa XIX wieku to już 
schyłek zbójnictwa, ale jego tradycje zapewne były nadal bardzo silne50, także na Wełczy. To tutaj, 
w wysoko położonym osiedlu Opaczne, mieszkała Katarzyna Kusiowa, u której przebywali zbójnicy, 
a ona „im gotowała i  bieliznę prała”51. Co więcej, poniżej figury Chrystusa Nazareńskiego a 100 me-

44 Maciej Trzebuniak ze Skawicy, na mocy nadania z 16 września 1740 r. poczynionego przez starostę lanckorońskie-
go hr. Jana Wielopolskiego, otrzymał w Zawoi polanę Sotnisko, położoną na Hali Howanego, Maryniaka i Kusia. 
Tekst aktu donacyjnego podaje: [J. Muszyński] Komisja Klimatyczna w Zawoi, Monografja letniska Zawoi, Kraków 
1930, s. 10-11. Tam też wyjaśnia, że najprawdopodobniej polana Sotnisko znajdowała się powyżej miejsca do 
dzisiaj zwanego Podsotem (rejon skrzyżowania drogi głównej, biegnącej w stronę Policznego, z odgałęzieniem na 
Wełczę).

45 Komisja Klimatyczna powstała w Zawoi w 1928 r. Jej zadaniem była działalność na rzecz rozwoju tutejszego letni-
ska.

46 Tamże, s. 9 i 10. Muszyński pisze m.in.: „Musiało też tu za wiedzą a może i wolą starosty landskorońskiego dużo 
ludności osadniczej przybywać z dalszych stron starostwa, bo dotąd utrzymuje się wersja, że np. ród zawojskich 
Trzebuniaków pierwotnie inaczej miał się nazywać, a ich przodka tak nazwano dlatego, iż miał jakoby z Trzebini lub 
Trzebuni (pod Myślenicami) pochodzić”. Dodajmy, że w starostwie lanckorońskim nie było innej wsi o podobnej 
nazwie, a dzisiejsza Trzebunia spod Myślenic bywała też nazywana Trzebinią. Tak odległy czas przybycia rodu 
Trzebuniaków pod Babią Górę Muszyński uzasadnia tym, że „ich nazwisko znajduje się wymienione między innymi 
najdawniejszymi rodami zawojskimi: Kusiów, Maryniaków i Howanych, t.j. prawdopodobnie dzisiejszych Howania-
ków…” (obecna pisownia: Chowaniak).

47 U. Janicka-Krzywda, Fundacje kapliczek…, s. 406-410.
48 G. Mosio, Chrystus Nazareński [opis drzeworytu w Wirtualnym Muzeum Drzeworytów Ludowych, rok 2013]: 

http://midasbrowser.pl/drzeworyty/displayDocument.htm?docId=5000000934 [dostęp: 12.05.2020 roku]. 
49 Przypomnijmy, że ze Skawicy pochodziło zbójnickie towarzystwo trzech braci Giertugów oraz sławny harnaś Józef 

Baczyński (? – 1735 lub 1736): zob. m.in. U. Janicka-Krzywda, Poczet harnasi karpackich, Warszawa – Kraków 1988, 
s. 7-8. Z kolei w Zawoi-Policznem stoi kaplica, której budowę tradycja wiąże ze zbójnikami: zob. m.in. A. Flor czak, 
Kaplica…, s. 151-153; U. Janicka-Krzywda, Dzieje Policznego, „Pod Diablakiem” 2004 (lato), s. 16-17.

50 Zob. U. Janicka-Krzywda, Niespokojne Karpaty czyli rzecz o zbójnictwie, Warszawa – Kraków 1986, s. 12.
51 W. Szkolnik, O Zawoi, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 1904, t. 25, s. 44.
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trów powyżej kaplicy mszalnej, przy głównej drodze, przed drewnianym domem nr 1086, wisi na 
słupie kapliczka szafkowa z drewnianą rzeźbą Chrystusa Upadającego pod Krzyżem, która upamięt-
nia miejsce zabójstwa dokonanego przez zbójników na początku  XIX wieku52. Podkreślam jednak, 
że wątek zbójnicki to tylko jedno z możliwych domniemań, niekoniecznie prawdziwe, aczkolwiek 
osadzone w tutejszych realiach kulturowych, czy nawet szerzej – w karpackiej tradycji.

Niezależnie od rozwikłania zagadki dotyczącej motywów fundacji kapliczki przez rodzinę Trze-
buniaków trzeba podkreślić jeszcze jedno – bez wątpienia była to demonstracja ich zamożności 
i związanej z tym pozycji społecznej we wsi. Tę pozycję potwierdza też fakt, że syn współfundatora 
figury Piotra, również Piotr, objął funkcję wójta Zawoi. Dodajmy jednak, że kapliczka Trzebuniaków 
nie należy do najbardziej wystawnych chłopskich fundacji tego typu w Zawoi i Skawicy. Mniej wię-
cej w tym samym czasie w Zawoi-Śmietanach powstała kapliczka, która swoim bogactwem przy-
ćmiewa wszystkie inne w tej okolicy. Mowa tu o wspominanej już wyżej figurze z 1873 roku, zwień-
czonej rzeźbą Ukrzyżowania, którą wystawiło małżeństwo Makosiów, a która ma pięć kondygnacji, 
w większości wypełnionych płaskorzeźbami (nie malowidłami). Również figura Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem w Zawoi-Gawłach z 1885 roku posiada więcej płaskorzeźb niż kapliczka Trzebuniaków.

Moje rozmowy z informatorami przyniosły także garść wiadomości najnowszych. Okazało się, 
że ponad 20 lat temu (przed 1998 r.) z inicjatywy Tadeusza Trzebuniaka kapliczka została odno-
wiona. Została wówczas na nowo pomalowana (jak dzisiaj) przez najętego do tej pracy mieszkańca 
Suchej Beskidzkiej. Na malowanie zorganizowano w sąsiedztwie zbiórkę pieniędzy. Z kolei około 
10 lat temu figura została wyprostowana, bo korzenie drzew przechyliły ją do tyłu (fot. 14). Wtedy 
też placyk przed kapliczką wyłożono betonową kostką brukową, czym zajęli się Tadeusz Trzebuniak 
i Franciszek Marek. Pieniądze na zakup kostki przekazała nieżyjąca już Julia Toczek ze Stanów Zjed-
noczonych (lub z Kanady?), która we śnie zobaczyła wspomnienie z dzieciństwa, kiedy to ubierała 
kapliczkę na majówkę – dlatego postanowiła o nią zadbać. W 2019 roku Tadeusz Trzebuniak wy-
konał nowe solidne ławki z osikowych półokrąglaków. Obecnie figura ponownie wymaga ratunku: 
po pierwsze coraz bardziej przechyla się na prawo (fot. 7), po drugie łuszczy się kamień z napisem 
fundacyjnym (fot. 8). 

Jest jeszcze jeden ważny problem, o którym trzeba powiedzieć. Co prawda nie dotyczy on figu-
ry Trzebuniaków, ale wielu innych. Korzystam więc z okazji, aby zaapelować do opiekunów zabyt-
kowych kapliczek. Chodzi o modę obsadzania przydrożnych figur tujami (np. po wycięciu starych, 
chorych drzew), które rosną szybko, ale hamują przewiew powietrza i wytwarzają wokół kapliczek 
strefę wilgoci. Sprzyja to niszczeniu kamienia, dodatkowo atakowanego przez rozwijające się w ta-
kim środowisku mchy, porosty, grzyby i pleśnie. A więc nie sadźmy tuj przy kamiennych figurach, 
jeśli chcemy je zachować jak najdłużej. Przeciwko tujom jest jeszcze jeden argument, dla niektórych 
ważny – to drzewo obce, które nie ma żadnego związku z rodzimą tradycją, a nawet szerzej, z tra-
dycją karpacką53.

Mieszkańcy Wełczy wielokrotnie już udowodnili, że potrafią dbać o swoje miejsca kultu, pod-
trzymywać tradycję i szanować własną historię. Dlatego nie wątpię, że i tym razem ochronią swo-
jego Pana Jezusa.

 

52 W 1979 r. odnotowała to U. Janicka-Krzywda, Kapliczki, rękopis-czystopis, z. 1, poz. 20.
53 T.M. Trajdos, Przydrożne i cmentarne figury kamienne na Orawie w granicach Polski, Zubrzyca Górna 2016, s. 63.

Aleksander Wiecheć

STRESZCZENIE: Zawoja znalazła się na szlaku bojowym żołnierzy Józefa Piłsudskiego podczas tzw. Kampanii 
Podhalańskiej. Legioniści przebywali tutaj na wypoczynku od 14 do 21 listopada 1914 roku. Do dzisiaj w Zawoi 
pozostało niewiele materialnych śladów po tym pobycie. Formy ich upamiętniania z okresu międzywojennego 
XX wieku (dwie tablice i pomnik) na najwyższym szczycie Beskidów Zachodnich zostały częściowo zniszczone 
przez siły przyrody, ale także przez celowe działania ludzkie. Przetrwała jedynie tablica pamiątkowa w kościele 
parafialnym w Zawoi Centrum poświęcona ofiarom Wielkiej Wojny i wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. 
Do  form upamiętniania Naczelnika Państwa zaliczyć także należy kaplicę św. Andrzeja Boboli w Zawoi- 
-Wełczy, gdyż wybór patrona świątyni był nierozerwalnie związany z piłsudczykami. Park leśny o charakterze 
wypoczynkowo-uzdrowiskowym im. Józefa Piłsudskiego pozostał w sferze planów. Na skutek politycznych 
decyzji podjętych przez obóz sanacyjny Zawoja „została dotknięta” szczególnym procesem historycznym. Za 
taki należy uznać przekazanie części majątku leśnego Dyrekcji Dóbr Żywieckich przez prawowitych właścicieli 
Habsburgów na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, której działania na polu gospodarczym, 
oświatowym, sportowym i turystycznym stały się trwałym wkładem w rozwój Zawoi.

ZHRNUTIE: Obec Zawoja sa ocitla na bojovej trase vojakov Józefa Piłsudského počas tzv. Podhalského ťaženia. 
Legionári tu zostali odpočívať od 14. do 21. novembra 1914. O tomto pobyte sa v Zawoji dodnes zachovalo 
niekoľko hmotných dôkazov. Formy ich pripomínania z medzivojnového obdobia v 20. storočí (dve pamätné 
tabule a pomník) na najvyššom vrchu Západných Beskýd boli čiastočne zničené silou prírody, ale aj ľudskou 
činnosťou. Zachovala sa iba pamätná tabuľa vo farskom kostole v centre obce Zawoja, ktorá bola venovaná 
obetiam veľkej vojny a poľsko-boľševickej vojny z roku 1920. K formám pripomínania si hlavy štátu patrí aj 
kaplnka sv. Andrzeja Bobola v Zawoji-Wełczy, kde výber patróna chrámu bol neoddeliteľne spätý s prívržencami 
Piłsudského. Plán vytvorenia rekreačno-kúpeľného lesoparku Józefa Piłsudského nebol zrealizovaný. V dôsledku 
politických rozhodnutí sanačného tábora bola obec Zawoja „poznačená“ mimoriadnymi historickými okolnosťami. 
Patrí k nim prevod časti lesných pozemkov Správy majetku oblasti Żywiec právoplatnými vlastníkmi z rodu 
Habsburgovcov na Poľskú akadémiu umení a vied v Krakove, ktorej aktivity v oblasti hospodárstva, vzdelávania, 
športu a cestovného ruchu sa stali trvalým príspevkom k rozvoju obce Zawoja.

ABSTRACT: Zawoja was on a battle trail of the soldiers of Józef Piłsudski during the so-called Podhalańska 
Campaign. Legionnaires stayed there, resting between 14 and 21 November 1914. Not many tangible traces 
have survived until today which mark their stay in Zawoja. Forms of their commemoration going back to 
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Legionowy obelisk na Diablaku

Wysiłki zdobycia Królowej Beskidów – Babiej Góry rekompensują nie tylko iście królewskie widoki. 
Wraz z zachowanymi na szczycie pamiątkami i tymi „już nieistniejącymi” wzmacniają poczucie dumy 
narodowej. Warto zatrzymać się przy nich choć na chwilę i zajrzeć w głąb historii. Upamiętniają 
one bowiem na tej dominującej w krajobrazie górze najważniejsze, nie tylko dla mieszkańców jej 
podnóży, wydarzenia historyczne oraz postacie dla nich istotne. Jak wiele historii, dramatów, chwil 
szczęścia dokumentują pomniki na Diablaku? 

W krąg tych pamiątek wpisuje się zapomniany i nieistniejący już pomnik poświęcony Józefo-
wi Piłsudskiemu. Pomnik ten w kształcie wysokiego cokołu ciemnego koloru stanął na wierzchołku 
Babiej Góry dzięki zaangażowaniu kontynuatorów legendy legionowej. Jak odnotowała Antonina 
Leńkowa, bliska współpracownica prof. Władysława Szafera (bodaj najważniejszej osoby dla objęcia 
ochroną przyrody Babiej Góry), omawiany pomnik został wykonany „z inicjatywy 21 Dywizji Gór-
skiej (…), gdyż (…) wojskowi tej jednostki umyślili żyjącemu jeszcze wtedy wodzowi postawić tam 
trwały pomnik”3. 21 Dywizja Piechoty Górskiej (DPG), bowiem tak po 1925 roku brzmiała pełna 
nazwa tej jednostki dowodzonej przez gen. ppor. Andrzeja Galicę, chętnie podejmowała różne inicja-

3 A. Leńkowa, Profesor Władysław Szafer. Anegdoty, fakty, wspomnienia. Secesja, Kraków 1992, s. 138-139.  

the inter-war period in the 20th century (two plaques and a monument) at the highest peak of the Western 
Beskid Mountains have been partially destroyed by natural elements and also intentionally by people. Only 
the commemorative plaque in the Parish Church in Zawoja Centrum devoted to the victims of the Great War 
and the Polish-Soviet War of 1920 has survived. The Chapel of St. Andrzej Bobola in Zawoja Wełcza is one of 
the forms commemorating Piłsudski as Chief of State, as the choice of the temple’s patron was intrinsically 
linked with Piłsudski’s soldiers. The Józef Piłsudski Forest Park offering leisure and spa activities has remained 
in the sphere of plans. As a result of a political decision taken by the sanation circles, Zawoja was “affected” by 
a specific historical process. Transfer of part of the wooded estate of the Management of Żywiec Properties by 
its legitimate owners, the Habsburgs, to the Polish Academy of Learning in Kraków may be considered as one 
of such decisions. The Academy’s activities in the field of the economy, education, sports, and tourism made 
a permanent contribution to the development of Zawoja.

SŁOWA KLUCZOWE: legioniści, I Brygada Legionów, 14-21 listopada 1914 roku, Józef Piłsudski, pomnik, 
tablica pamiątkowa, obelisk, płyta na Diablaku, kościół pw. św. Klemensa w Zawoi, Kaplica pw. św. Andrzeja 
Boboli w Zawoi Wełczy, park im. Marszałka J. Piłsudskiego, Zawoja, Babia Góra

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: legionári, 1. legionárska brigáda, 14.–21. november 1914, Józef Piłsudski, pamätník, pamätná 
tabuľa, obelisk, kamenná doska na vrchu Diablak, Kostol sv. Klemensa v Zawoji, Kaplnka sv. Andrzeja Bobola 
v  Zawoji Wełczy, Park maršala J. Piłsudského, Zawoja, Babia hora

KEY WORDS: legionnaires, 1st Brigade of Polish Legions, 14-21 November 1914, Józef Piłsudski, monument, 
commemorative plaque, obelisk, plaque at Diablak, St. Clement’s Church in Zawoja, Chapel of St. Andrzej Bobola 
in Zawoja Wełcza, the Marshal J. Piłsudski Park, Zawoja, Babia Góra

Wstęp

Minęło ponad sto lat od pobytu Legionistów Polskich w Zawoi – wsi, która znalazła się na szlaku 
bojowym I Brygady Legionów. Legiony, zwłaszcza zaś dowodzona przez Józefa Piłsudskiego I Bry-
gada, były formacją szczególną. Przesądzał o tym jej skład osobowy, z wyraźną nadreprezentacją 
ludzi z wyższym i średnim wykształceniem. Był to w pełni świadomy zamysł Piłsudskiego, dosko-
nale rozumiany przez jego żołnierzy walczących dla Polski. Pobyt w Zawoi i jej okolicy to bodaj 
jedyny zanotowany przypadek odpoczynku legionistów podczas szlaku bojowego tzw. Kampanii 
Podhalańskiej w miejscowości letniskowej za jaką uchodziła już wówczas Zawoja. W „marszu ku 
wolnej Polsce” przebywali tutaj na wypoczynku od 14 do 21 listopada 1914 roku. Profesor Janusz 
Tadeusz Nowak odnotowuje, że wyjazd legionistów na „odpoczynek w Zawoi koło Suchej Beskidz-
kiej” rozpoczął się już w Krakowie 13 listopada 1914 roku. Rozkaz wymarszu z Krakowa na Podhale 
otrzymały bataliony: I, II, III, V oraz dwa szwadrony kawalerii, w sumie około 2000 żołnierzy. „Po 
szczęśliwym przedarciu się do Krakowa, wymęczone odwrotowemi marszami bataliony Piłsudskie-
go, do których okólną drogą przez Śląsk dołączył się batalion II nadeszły z pod Warszawy – otrzy-
mały odpoczynek pod Makowem w Zawoi”1. 

W jaki sposób upamiętniono Józefa Piłsudskiego oraz pobyt legionistów w Zawoi? 2

1 J. T. Nowak, Szlak bojowy Legionów Polskich. Wydanie pamiątkowe z okazji 100. Rocznicy wymarszu I Kompanii 
Kadrowej 1914-2014. Wydawnictwo M, Kraków 2014. 

2 Treści zawarte w artykule w części są spójne z rozdziałem 5 opracowania pt. „Józef Piłsudski w Zawoi. Echa 
sanacyjnych rządów pod Babią Górą. Zawojskie reminiscencje 2”, Babiogórskie Centrum Kultury, Zawoja 2018.

Fot. 1. Turyści na Diablaku na tle widocznego pomnika Józefa Piłsudskiego, nad którym stoi wieża triangulacyjna. 
Fotografia ze zbiorów M. Bartyzela
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tywy upamiętniające czyny legionowe. Dowództwo 21 DPG stacjonowało w Bielsku, a jej oddziały 
m.in. w Nowym Sączu (1 pułk strzelców podhalańskich - psp), w Bielsku (3 psp), w Białej (pułk artyle-
rii lekkiej), w Cieszynie (4 psp) oraz w Krakowie, a tuż przed wybuchem wojny – również w Boguminie 
(dzisiejsze Czechy). Dowództwo swoimi dzialaniami  obejmowało także Zawoję, w tym Babią Górę. 
Właśnie na tej górze wojskowi postanowili wybudować pomnik „Ikonie Niepodległej Polski”4. 

Antonina Leńkowa w  dalszej części publikacji poświęconej prof. Władysławowi Szaferowi pi-
sze: „W maju 1932 r. w Zawoi pojawili się dwaj oficerowie, aby umówić się z chłopami o wywiezie-
nie na szczyt potrzebnych do tego materiałów”. Nie omieszkała również odnotować, że w sprawie 
budowy pomnika interweniował Władysław Midowicz, który „…zaraz napisał o tym do Profesora, 
zaznaczając w liście, że skutek interwencji jest w tym przypadku więcej niż problematyczny, ale 
może spróbować wytłumaczyć jakimś sposobem tym panom, że wspomniany pomnik wznosiłby się 
równie okazale np. na przełęczy Izdebczyk, pomiędzy Wielką a Małą Babią (ponad górną granicą 
lasów)?”5 

Profesor Szafer był mocno poirytowany tą budową i „…prosił Midowicza, aby go niezwłocznie 
poinformował, jeśli by roboty przygotowawcze wokół budowy pomnika zaczęły się na dobre. Już 
kilka dni później Midowicz alarmował, że właśnie rozpoczęto wożenie piasku na szczyt”6. 

W latach osiemdziesiątych XX wieku autor tego opracowania uzyskał ustną informację od Win-
centego Barana, który jako młody chłopak wraz ze starszym bratem Bronisławem i sąsiadami wy-
wozili z Krowiarek na Diablak piasek, cement oraz deski. Słowa te potwierdzał obecny przy tej roz-
mowie sąsiad Wincentego Barana – Stanisław Trzebuniak. Wwożone na szczyt materiały posłużyły 

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/21_Dywizja_Piechoty_G%C3%B3rskiej [dostęp: 10.10.2020 roku].
5 A. Leńkowa, Profesor…
6 Tamże.

do budowy wspomnianego obelisku. 
Materiały umieszczano bezpośred-
nio na grzbiecie konia i tak trans-
portowano granią Babiej Góry – dzi-
siejszym szlakiem czerwonym. Prace 
te wykonywał z polecenia włodarzy 
Gminy Zawoja. Jak podał, mógł być 
to 1936 rok, jednak ze wspomniane-
go opracowania Antoniny Leńkowej 
wynika, że mogło to być wcześniej7. 

Wymienieni powyżej mężczyźni 
wspominali, że tylko wywozili mate-
riał budowlany na Diablak, natomiast 
prace budowlane przy stawianiu po-
mnika wykonywane były już przez 
innych pracowników. Widzieli po-
wstałą na szczycie Babiej Góry bu-
dowlę w postaci „wysokiego słupa”. 
Cały postument o wysokości sięga-
jącej ponad 2 metry wraz z małym 
cokołem stanowiącym fundament, 
na którym został osadzony, wyko-
nany był z betonu. Nie mógł więc 
długo przetrwać w trudnych warun-
kach atmosferycznych panujących 
na szczycie Babiej Góry. Zamiesz-
czone zdjęcie przedstawia omawiany 
postument z widocznymi uszkodze-
niami w górnej części. Trudno dzisiaj 
stwierdzić, czy powstały samoistnie, 
czy z powodu celowej dewastacji, 
czy z obu przyczyn łącznie. Wiado-
mym powszechnie jest, jak wielu 
wrogów politycznych miał Józef Pił-
sudski. Przeciwnicy uważali go za dyktatora, który brutalnie rozprawił się z opozycją. Wypominali 
mu ograniczenie demokracji i Berezę Kartuską. Nie brakowało ich również w Zawoi oraz wśród 
turystów odwiedzających Diablak. 

Nad obeliskiem poświęconym legionistom i Naczelnikowi Państwa wybudowano nieco później 
wieżę triangulacyjną. Fakt ten świadczy o umiejscowieniu obelisku w najwyższym punkcie Diablaka. 
Wieża, prócz swojej funkcji, w pewnym stopniu chroniła także pomnik przed zniszczeniami. 

Prawdopodobnie pomnik nie został ostatecznie dokończony, gdyż na zdjęciach nie widać żad-
nej tablicy lub wyrytego napisu. Być może, jak to sugeruje dr Antonina Leńkowa, profesor Szafer 
gdzieś interweniował w sprawie pomnika i „…nie zdziwiłabym się, gdyby zwrócił się z tym do same-
go marszałka Piłsudskiego. Byłoby to w jego stylu”8.

Pomnik nie przetrwał zbyt długo. Przed wybuchem II wojny światowej został z niego tylko nie-
wielki kikut. W Polsce Ludowej resztki pomnika „rozebrano”, a dzisiaj na szczycie można znaleźć po 
nim jedynie pozostałości w postaci betonowego gruzu, porozrzucanego obok istniejącego do dnia 

7 Por. A. Leńkowa, Profesor…
8 A. Leńkowa, Profesor Władysław Szafer. Anegdoty, fakty, wspomnienia. Secesja, Kraków 1992, s. 139.

Fot. 2. Kulminacja szczytu Babiej Góry z dobrze widocznym obeliskiem Józefa Piłsudskiego.  
Fotografia ze zbiorów M. Bartyzela

Fot. 3. Na pierwszym planie widoczny jest obelisk Józefa 
Piłsudskiego, a na drugim – pomnik poświęcony Józefowi 
Habsburskiemu. Fotografia ze zbiorów M. Bartyzela
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dzisiejszego kamiennego obeli-
sku z 1806 roku upamiętniające-
go wejście na Diablak arcyksięcia 
Józefa Habsburga. Ustawiono go 
tam w siedemdziesiątą rocznicę 
owego wejścia, w 1876 roku9. 
Chociaż powstał znacznie wcze-
śniej od pomnika Piłsudskiego, to 
oparł się ciężkim warunkom at-
mosferycznym, a nade wszystko 
politycznym.

Na zdjęciu (fot. 5) widać oba 
pomniki. Omawiany w niniejszym 
opracowaniu znajduje się  po 
prawej stronie, widoczne jest już 
jego niszczenie. 

Tablica pamiątkowa na szczycie Babiej Góry

Pierwszą inicjatywą o charakterze społecznym związaną z upamiętnieniem Józefa Piłsudskiego na 
szczycie Babiej Góry było umieszczenie tam w 1930 roku tablicy „prowizorycznej” – najprawdopo-
dobniej drewnianej. Cytowana już Antonina Leńkowa w swej pracy pt. „Profesor Władysław Szafer. 
Anegdoty, fakty, wspomnienia” podała 1930 rok jako rok postawienia tablicy. Zaznaczyła jednak, że 
została ona tam ustawiona jeszcze przed przybyciem w 1932 roku Władysława Midowicza na stałe 
do schroniska na Markowych Szczawinach10. 

Tablica została zainstalowana na Diablaku przez żołnierzy 21 Dywizji Piechoty Górskiej z Biel-
ska i wszystko wskazuje na to, że byli to członkowie 3 pułku strzelców podhalańskich. Z tego miasta 
bowiem mobilizowano poborowych z Beskidów Zachodnich, w tym z Żywiecczyzny i z Podhala. 
Żołnierze tego pułku dużo trenowali w terenie górskim. Babia Góra, jako bardzo atrakcyjna, często 
gościła wojskowych biegaczy na swoich stokach. 

Omawiana tablica była „…tablicą pamiątkową ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego. Pewnego 
razu huraganowy wiatr zerwał tablicę i poniósł gdzieś daleko”, dlatego wśród żołnierzy powstała 
inicjatywa postawienia w tym miejscu, już tym razem trwałej formy w postaci pomnika11. 

Pamiątkowa płyta na szczycie Babiej Góry

Kolejną pamiątką, jaka powstała na Diablaku i dosyć długo opierała się nieubłagalnemu upływowi 
czasu, był napis wyryty na naturalnej płycie skalnej. Dzisiaj można dostrzec jedynie ślady po niej 
pośród kamieni na kulminacji masywu. Z napisu dziś odczytać można tylko dwa słowa, a mianowicie 
„Józefa Piłsudskiego”. Pierwotny napis brzmiał: „74 Górnośląski Pułk Piechoty dla uczczenia Czynu 
Legionowego i jego twórcy, pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”. 

9 T. Nowalnicki, Obelisk na Diablaku, „Prace Babiogórskie” 1979, Kraków 1980, s. 23-25. 
10 A. Leńkowa, Profesor…
11 Tamże.

Dowództwo 74 Górnoślą-
skiego Pułku Piechoty (74 GPP) 
z Lublińca podjęło decyzję wy-
konania na szczycie Babiej Góry 
wspomnianego napisu sławiące-
go czyny oddziałów legionowych 
w Zawoi oraz ich twórcy Józefa 
Piłsudskiego. Było to zgodne 
z wychowaniem patriotycznym, 
wojskowym, pracą oświatową 
oraz szkoleniem bojowym w pod-
porządkowanym systemie sana-
cyjnego przysposobienia wojsko-
wego, jakie istniało w Wojsku Pol-
skim w okresie II Rzeczypospolitej. 
W tym garnizonie szczególnie ce-
lebrowano uroczystości związane 
z osobą Józefa Piłsudskiego, gdyż 
mieszkańcy Lublińca i powiatu lu-
blinieckiego łączyli z nim swoją przynależność do Górnego Śląska i do Polski. Także w osobie Naczel-
nika Państwa upatrywali obrońcę swych interesów, zwłaszcza gdy podjęto decyzję o stacjonowaniu 
w ich mieście 74 GPP. 

O bytności lublinieckich żołnierzy na Babiej Górze w 1930 roku oraz ich wyjściu na najwyższy 
szczyt Beskidów Zachodnich mówi artykuł zamieszczony w „Wiarusie” z 31.01.1932 roku pt. „Z ży-
cia sportowego 74 G. P. P. Lubliniec”. Z jego tekstu, wynika że „… punktem przełomowym w życiu 
sportowem naszego pułku był wyczyn wojskowo – sportowy: wycieczka na Babią Górę z 6 sierpnia 
1930 r. wśród niesprzyjających i  ciężkich warunków atmosferycznych. Żołnierze wykazali żelazną 
wytrzymałość i wielką zaprawę sportową. Od tej chwili nowy duch sportowy ożywił nasz pułk”. Na-
leży też zauważyć, że sama redakcja „Wiarusa” była pomysłodawcą kilku masowych imprez sporto-
wo-rekreacyjnych upamiętniających czyny legionowe, takich jak wielkie letnie marsze długodystan-
sowe lub narciarskie. Bardzo chętnie zamieszczała wszelkie informacje, które wiązały się z kultem 
Marszałka J. Piłsudskiego w Wojsku Polskim12. 

Według relacji Mariana Berbesza – historyka, regionalisty Śląska z rejonu Lublińca, autora opra-
cowań dotyczących 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty – posiada on pismo złożone przez Kazimie-
rza Koszarka, w którym ten zaświadcza, że jego ojciec, sierżant Stanisław Koszarek, był żołnierzem 
74 GPP i uczestnikiem eskapady na Babią Górę w 1930 roku. W czasie tego pobytu wykonał napis 
na płaskim kamieniu znajdującym się w szczytowej partii góry. Jako jeden z żołnierzy-sportowców 
wspomnianego pułku, który przebywał tam na obowiązkowych ćwiczeniach wojskowych, dostał 
polecenie wyrycia treści upamiętniającej legionistów oraz ich pobyt w Zawoi13. Dowódcą pułku był 
wówczas Milan Marszałek, a obowiązki zastępcy pełnił ppłk. dypl. Józef Gruszka14. To dzięki ich 
decyzjom powstał omawiany pamiątkowy napis (tablica naskalna). 

 Analizując fotografię przedstawiającą istniejący pamiątkowy napis wyryty w skale na Dia-
blaku, należy zauważyć, że jest on dosyć niestarannie wykonany. Wielkość liter, ich kształt, pro-
porcja, budzą wątpliwość, czy jest to jego pierwotna wersja. Być może ta szczątkowo zachowana 
„tablica” nie jest oryginalnym napisem, a jedynie później wyrytymi znakami na kamieniu w celu 

12 Z  życia sportowego 74 G. P. P. Lubliniec, „Wiarus”, 31.01.1932 r., Nr 5, s. 98.
13 Informacja ustna Mariana Berbesza z dn. 30.XI.2017 roku.
14 P. Dymek, Zarys historii wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej. 74 Górnośląski Pułk Piechoty. AJAKS,  

Pruszków 2014, s. 20.

Fot. 4. Na zdjęciu po lewej stronie widoczny jest częściowo obelisk 
poświęcony J. Piłsudskiemu,  który jest usadowiony nieco wyżej 
niż istniejący dzisiaj postument, przy którym siedzi turysta.  
Fotografia ze zbiorów M. Bartyzela

Fot. 5. Pomnik poświęcony Józefowi Piłsudskiemu na Diablaku to ten 
z prawej strony.  Fotografia ze zbiorów M. Bartyzela
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zachowania dla potomności 
chociaż okruchów istnieją-
cej wcześniej tablicy? Tu-
ryści tak oceniają ten czyn: 
„…Dosłownie o krok od 
węgierskiego obelisku zo-
stała zniszczona ostrym na-
rzędziem kolejna pamiątka 
górska, tzw. Kamień Józefa 
Piłsudskiego. Aktu wanda-
lizmu dokonano skuwając 
litery inskrypcji na skale 
chwalącej postać marszał-
ka Piłsudskiego. Szkoda, że 
osoby niszczące płytę nie 
wykorzystały swojej energii 
na studiowanie fachowej li-
teratury dotyczącej dziejów 
74 Górnośląskiego Pułku 

Piechoty. Być może wtedy znane byłyby im szczegóły wykonania płyty, a także dokładna data jej 
powstania i osoby wykonujące napis”15.

W tym miejscu wypada wspomnieć sytuacji, jaka miała miejsce w Chyszówkach, gdzie na cześć 
zwycięstwa w okresie międzywojennym przełęcz między Łopieniem a Mogielnicą nazwano imie-
niem Edwarda Rydza-Śmigłego. W 1928 roku, w dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę, postawiono w tym miejscu drewniany krzyż, a 10 lat później, w 1938 roku – pomnik na 
pamiątkę walk Legionów Polskich z 1914 roku16. Po II wojnie światowej, gdy władze PRL starały się 
za wszelką cenę zatrzeć pamięć o wszystkim, co było związane z II Rzeczpospolitą, nazwę Przełęcz 
Rydza-Śmigłego usunięto z map i zastąpiono inną nazwą – „Przełęcz Chyszówki”. Znajdujący się 
tam pomnik próbowano zniszczyć. Przez lata nieodnawiany popadał w ruinę. Po 1989 roku przełęcz 
Rydza-Śmigłego odzyskała dawną nazwę, a pomnik został odrestaurowany17. 

W ostatnim czasie pojawił się pomysł odbudowy pomnika Józefa Piłsudskiego na Babiej Gó-
rze. Z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej podjęto w tym kierunku działania, aby z okazji set-
nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę ponownie upamiętnić czyn Legionistów na 
najwyższej górze Beskidów Zachodnich. W 2020 roku udało się ostatecznie dokonać renowacji 
naskalnego napisu upamiętniającego pobyt legionistów w Zawoi oraz osoby Józefa Piłsudskiego. 
Napis ów znajduje się na płycie skalnej na Diablaku tuż przy kamiennym murze. 

Tablica w kościele pw. św. Klemensa w Zawoi Centrum

Jedną z trwałych pamiątek poświęconych m.in. legionistom, jakie zachowały się w Zawoi, jest tabli-
ca ufundowana przez parafian w 1926 roku z wydatną pomocą ks. proboszcza Adama Górkiewicza. 
Powstała ona dla upamiętnia żołnierzy poległych w walkach legionowych oraz w wojnie polsko-bol-
szewickiej w latach 1914-1920. Ksiądz Adam Górkiewicz pozytywnie zapisał się w dziejach parafii. 

15 Z. Kubień, Wandale na Babiej Górze, „Na szlaku”, XVIII, Nr 10 (184), X 2004, s. 15.
16 https://www.jpilsudski.org/artykuly-historyczne-pilsudski/memorabilia-pamiec-i-dziedzictwo/pomniki-

miejsca-pamieci/pomniki-miejsca-pamieci/item/1985-chysz%C3%B3wki,-prze%C5%82%C4%99cz-
%C5%9Bmig%C5%82ego-rydza [dostęp: 10.10.2020 roku].

17 https://limanowa.in/aktualnosci/chyszowki-historia-ktorej-nie-potrafili-zniszczyc/19854

Trafnie w opracowaniu „Kościół pod we-
zwaniem Św. Klemensa w Zawoi” jego po-
stawę ocenia Andrzej Siwek, który pisze, 
że ksiądz rozwijał wśród parafian poczucie 
patriotyzmu, co zaowocowało podejmo-
waniem wielu działań parafian kończących 
się powodzeniem18. Jednym z nich była 
omawiana pamiątkowa tablica. 

Tablica została wykonana z czarne-
go marmuru w zakładzie kamieniarskim 
Franciszka Łuczywo w Makowie. Umiesz-
czono ją na ścianie bocznej obok ołtarza 
Serca Jezusowego. Widnieje na niej na-
stępujący napis: „Pamięci Ojców, Mężów, 
Synów i Braci z Zawoji i Skawicy pole-
głych w latach 1914-1920 na polu chwa-
ły w walce o wolność ojczyzny z prośbą 
o modlitwę za ich dusze te tablicę ofiaruje 
Parafja”19. 

Kaplica pw. św. Andrzeja Boboli w Zawoi Wełczy

Kaplicę tę wybudowali mieszkańcy Wełczy w 1936 roku. Związana jest ona pośrednio z osobą 
Józefa Piłsudskiego poprzez jej patrona św. Andrzeja Bobolę. Kult tego świętego rozkwitł w II Rze-
czypospolitej do rangi „Wskrzesiciela Państwa Polskiego”. W najbardziej krytycznym okresie działań 
wojennych z  bolszewikami biskupi polscy zwrócili się do Papieża Benedykta XV z prośbą o ka-
nonizację błogosławionego wówczas patrona. Do prośby dołączono list Naczelnika Państwa Jó-
zefa Piłsudskiego: „Ojcze Święty! Od początku wojny światowej, która się zda obecnie dobiegać 
końca, Bóg Wszechmogący widocznie błogosławił wysiłkom naszej bohaterskiej armii. Wbrew za-
miarom naszych wrogów, Ojczyzna nasza zmartwychwstała, co według rachub ludzkich zdawało 
się prawie niemożliwym. Przypisujemy to dokonanie się aktu sprawiedliwości dziejowej możnemu 
wstawiennictwu naszych Świętych Patronów, a zwłaszcza błogosławionemu Andrzejowi Boboli, 
w sposób szczególny czczonemu przez naród polski, który w nim położył swą ufność. Pragniemy 
mu okazać wdzięczność za Jego opiekę nad Polską i zapewnić ją sobie na przyszłość dla dalszego 
rozwoju naszego państwa. Dlatego błagamy Cię, Ojcze Święty, by Wasza Świątobliwość raczył zali-
czyć w poczet świętych Błogosławionego Andrzeja Bobolę. Ufamy, że jako Patron Kresów Wschod-
nich, na których poniósł śmierć męczeńską, wyprosi nam u Boga, że Polska w dalszym ciągu będzie 
przedmurzem chrześcijaństwa na rubieżach wschodnich”20.

Wiara Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego o nadzwyczajnym wstawiennictwie Andrzeja 
Boboli w odzyskanie niepodległości przez Polskę zawarta w liście do Papieża,  przyczyniła się do 
triumfalnego powrotu ciała tego świętego z Rzymu do Warszawy i rozkwitu jego kultu.

Budowę kaplicy w dzisiejszym kształcie zainicjował w 1935 roku nowy proboszcz zawoj-
skiej parafii ks. Józef Świąder. Darzył on szczególną czcią św. Andrzeja Bobolę. Na głównego 

18 A. Siwek, Kościół pod wezwaniem św. Klemensa w Zawoi. Dzieje. Architektura. Zabytki. Biblioteka Babiogórska tom 1. 
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, Kraków-Zawoja 2002, s. 30. 

19 Tamże.
20 J. Wieliczka-Szarkowa, Józef Piłsudski 1867-1935. Wszystko dla Niepodległej. Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2015, 

s. 230-231.

Fot. 6. Tablica poświęcona pobytowi Legionistów w Zawoi w 1914 roku. 
Fotografia ze zbiorów P. Krzywdy

Fot. 7. Pamiątkowa tablica poświęcona ofiarom Wielkiej 
Wojny i wojny polsko-bolszewickiej z kościoła 
w Zawoi Centrum. Fot. A. Wiecheć 
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majstra budowy ks. J. Świąder zaproponował Józefa Hujdę z Zawoi Wilcznej, który we wcześniej-
szych latach budował kaplicę w Zawoi Wilcznej21.

Kaplica ma około 50 m² wewnętrznej powierzchni. Swoim wyglądem nawiązuje nieco do trady-
cji romańskich z wieloma elementami późnobarokowymi, podobnie jak kaplica Konfederatów Bar-
skich na górze Jasień w Suchej Beskidzkiej. Wzniesiona została z kamienia łamanego (miejscowego 
piaskowca) na planie prostokąta, z płytkimi ryzalitami bocznymi i środkowymi tworzącymi pozorny 
podział na dwie części z bocznymi skrzydłami. Z tyłu zaprojektowano półkolistą absydę, wewnątrz 
której umiejscowiono ołtarz. Z przodu do kaplicy przylega trójkondygnacyjna wieża z nawiązujący-
mi do baroku elementami. Są to profilowane gzymsy wieńczące daną kondygnację, baniasty hełm 
i dzwonnicę wieżową spełniającą niegdyś rolę czterobocznej latarni. Można też tam znaleźć ele-
menty rokokowe, na przykład motyw muszli św. Jakuba22. 

21 A. Wiecheć, Kościół filialny w Zawoi Wełczy. Zawojskie Reminiscencje 1. Homago Studio Graficzne, Maków Podhalań-
ski 2018, s. 18.

22 Tamże, s. 21-21.

Z zewnątrz, od frontu, we wnęce wieży znajduje się kamienna ludowa figura Matki Bożej 
z Dzieciątkiem, nad którą umieszczono kamienną tablicę z wyrytymi rzymskimi cyframi informującą 
o dacie powstania kaplicy (MCM XXXVI) 23.

Dzisiaj kaplica pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli pełni funkcję zabytku i odprawiana jest 
w niej w ciągu roku tylko jedna msza święta. Funkcje sakralne przejął nowo wybudowany kościół 
filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zawoi

Plan powstania parku leśnego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zakiełkował w umysłach członków 
zawojskiej Komisji Klimatycznej. Jedną z pierwszych inicjatyw podjętych przez to stowarzyszenie 
było wybudowanie deptaku o długości 600 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej, przy którym usta-
wiono ławki, wykonano oświetlenie żarowe i na placu podarowanym przez PAU urządzono kort 
tenisowy. Podjęto wówczas badania składu mineralnego wód i poczyniono starania o wybudowa-
nie kąpieliska, gdyż modne były wówczas orzeźwiające kąpiele w górskim potoku. Miejsce, w któ-
rym można było „zażywać kąpieli” w naturalnych „skalnych basenach wodnych”, znajdowało się u 
podnóża Kuklowej Grapy. „Sama rzeka na dnie swego jaru płynie kaskadami tworząc poniżej tuż 
u wstępu do Kuklowej Grapy skalne baseny, które dotąd się ostały… i stały się ulubionym miejscem 
kąpielowym…” 24. Tutaj zbierali się wczasowicze oraz miejscowa ludność, aby „zażywać znakomi-
tych kąpieli i ochłody w skwarne dni lipcowe, sierpniowe, a nawet i wrześniowe, bo zazwyczaj 

23 Tamże.
24 Monografija Letniska Zawoi, wydana nakładem Komisji Klimatycznej w Zawoi. Kraków 1930.

Fot. 9. Wnętrze kaplicy. W ołtarzu obraz z wizerunkiem 
św. Andrzeja Boboli namalowany przez 
M. Sabatowicza w 1938 roku. Fot. A. Wiecheć

Fot. 10. Schowek na relikwie patrona kaplicy 
św. Andrzeja Boboli wbudowany w mensę 
głównego ołtarza.  Fot. A. Wiecheć

Fot. 8. Dzisiejszy widok kaplicy pw. św. Andrzeja Boboli 
w Zawoi Wełczy. Fot. A. Wiecheć

Fot. 11 Kuklowa Grapa, gdzie planowano utworzyć park im. Józefa Piłsudskiego. Fotografia ze zbiorów BgPN
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jesień w Zawoi bywa przecudna” 25. Poza tym argumentowano, że „sama natura jakby chciała zrobić 
przedział pomiędzy Dolną a Górną Zawoją, tu bowiem tuż na końcu Budzonia schodzą się zbocza 
wzgórz, tj. „Kuklowej Grapy” i „Pasieki” i tak dokładnie zwierają, że jakoby stanowią bramę wpado-
wą do obszernej doliny „Górnych i Dolnych Bębnów”, sięgających aż po płaskowgórze „Wilcznej”, 
nad którą już całkiem niepodzielnie w całym swym majestacie króluje niepodzielnie ukochana przez 
swoich i obcych „Babcia” –  „Babia Góra”, widna z dala już od powyższej bramy wypadowej” 26. 

Wybór miejsca pod planowany park o charakterze uzdrowiskowym nie był przypadkowy. Miał 
wiele naturalnych i uzasadniających lokalizacją sprzyjających cech, m.in. łatwy dostęp i brak zabu-
dowy osób prywatnych. Porastający ten teren las w dużej części był własnością Zawojskiej Wspól-
noty Leśnej, więc nie byłoby większych kłopotów z prawnym przekazaniem go na rzecz gminy lub 
Komisji Klimatycznej. Nadanie imienia Naczelnika Państwa przyszłemu parkowi było zgodne z du-
chem czasu. Trzeba przyznać, że pewnie i dzisiaj taki wybór miałby wielu zwolenników.

Dlaczego nie doszło ostatecznie do powstania parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Za-
woi? Przeszkodą był zapewne kryzys gospodarczy przełomu lat dwudziestych i trzydziestych 
XX wieku. 

Podsumowanie 

Niewiele form upamiętnienia Józefa Piłsudskiego i jego Legionów w Zawoi pozostało do czasów 
współczesnych. Tablica i pomnik z okresu międzywojennego XX wieku umieszczone na najwyższym 
szczycie Beskidów Zachodnich nie przetrwały próby czasu. Jedynie dzięki staraniu Pana Stanisława 
Rembowieckiego z Nowej Soli i przychylności Instytutu Pamięci Narodowej udało się ostatecznie 
odtworzyć napis naskalny na szczycie Babiej Góry, który chwali czyny Józefa Piłsudskiego. Pomnik 
obcego władcy stoi tam do dziś, a po pomnikach naszego Wielkiego Polaka nie ma właściwie śladu.

Nie można jednak nie zauważyć, że w Zawoi jak w kalejdoskopie przeplatały się skutki rzą-
dów wolnej Polski, a w szczególności rządów sanacyjnych po 1926 roku, co widoczne było w życiu 
samorządowym, społecznym i religijnym mieszkańców. Wskutek politycznych decyzji podjętych 
przez piłsudczyków Zawoja „została dotknięta” szczególnym procesem historycznym. Za taki na-
leży uznać przekazanie części majątku leśnego Dyrekcji Dóbr Żywieckich przez prawowitych wła-
ścicieli Habsburgów na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Ważną rolę dla rozwoju 
gospodarczego Zawoi odegrał gen. Tadeusz Kasprzycki, jeden z najważniejszych notabli okresu mię-
dzywojennego, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. Jego działania na polu gospodarczym, 
oświatowym, kulturalnym, sportowym i turystycznym stały się trwałym wkładem w rozwój Zawoi, 
a w istocie miały na celu wzrost kultu piłsudczyków. 

Zaprezentowany w niniejszym tomie Rocznika Babiogórskiego materiał opiera się na publikacji 
pt. „Józef Piłsudski w Zawoi. Echa sanacyjnych rządów pod Babią Górą” wydanej przez Babiogórskie 
Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi w 2018 roku i jest z nią spójny. Niektóre 
ujęte w książce fakty zostały poddane w wątpliwość.   Dyskusyjne zagadnienia wskazane w krytycz-
nej recenzji do tematu (zob.: A. Wielocha, Słów kilka o książce Aleksandra Wiechcia »Józef Piłsudski w 
Zawoi«; „Pod Diablakiem” numer wiosenny z 2019 roku)  wskazują na konieczność badań i dalszych 
poszukiwań archiwalnych materiałów źródłowych. Opublikowana we wspomnianej wyżej książce 
uwaga autora „większość omawianych problemów w powyższym opracowaniu ma charakter przyczyn-
karski, a intencją piszącego jest, aby omawiane kwestie nie pozostały w sferze zarysów problemów, tylko 
stały się inspiracją do dalszych poszukiwań i badań” jest nadal aktualna. 

25 Tamże.
26 Tamże.

Jerzy Mydlarz 

STRESZCZENIE: Kościół w Makowie Podhalańskim słynie z obrazu Matki Bożej Makowskiej Opiekunki 
i Królowej Rodzin, którego kult szerzy się od wielu lat. 10 czerwca 1979 roku podczas pierwszej pielgrzymki do 
Polski Jan Paweł II ukoronował wizerunek Maryi koronami papieskimi. Dało to początek licznym nabożeństwom 
maryjnym i uroczystościom odbywającym się w makowskim sanktuarium. W 2004 roku obchodzono 25. rocznicę 
koronacji, a w 2009 roku trzydziestą. Na 2019 rok przypadł kolejny, czterdziesty jubileusz koronacji obrazu.

ZHRNUTIE: Kostol v meste Maków Podhalański je známy vďaka obrazu Matky Božej Makowskej, ochrankyne 
a kráľovnej rodín, ktorej kult sa šíri už mnoho rokov. 10. júna 1979 počas svojej prvej púte v Poľsku Ján Pavol II. 
korunoval obraz Panny Márie pápežskými korunami. Tak sa začali početné mariánske pobožnosti a oslavy, ktoré 
sa konajú v sanktuáriu v meste Maków. V roku 2004 sa slávilo 25. výročie korunovácie a v roku 2009 30. výročie. 
V roku 2019 sme si pripomenuli 40. výročie korunovácie obrazu.

ABSTRACT: The church in Maków Podhalański is famous for the painting of Our Lady of Maków, the Guardian 
and Queen of Families, whose cult has been spreading for many years. On 10 June 1979, during his first 
pilgrimage to Poland, John Paul II crowned the image of Our Lady with papal crowns. That marked the beginning 
of numerous Mass Services devoted to Our Lady and celebrations held in the sanctuary of Maków. The year 
of 2004 commemorated the 25th anniversary of the crowning, and 2009 marked the 30th anniversary. The year 
of 2019 saw another, the 40th anniversary of the crowning of the painting.
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jubileusz koronacji

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: mariánsky kult, Maków Podhalański, obraz Matky Božej Makowskej, pobožnosti, sv. Rita, 
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Jubileusz 40. rocznicy koronacji obrazu 
Matki Bożej Makowskiej
40. výročie korunovácie obrazu Matky Božej Makowskej

The 40th anniversary of the crowning of the painting  
of Our Lady of Maków
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W retabulum (nastawie) ołtarza kościoła w Makowie Podhalańskim pod wezwaniem Przemienienia Pań-
skiego znajduje się słynący łaskami obraz z wizerunkiem Matki Bożej. Dzisiejsza świątynia jest już trzecią 
wzniesioną na gruntach Makowa. W XIV wieku drewniany kościółek zbudowali pierwsi osadnicy. Drugą 
konsekrowano w 1536 roku i to w niej ks. Wojciech (Adalbert) Dąbski umieścił w 1590 roku obraz 
pędzla nieznanego malarza przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem. Kolejna świątynia makowska została 
zbudowana ok. 1700 roku. W niespełna 50 lat później przeniesiono do jej wnętrza słynący już wówczas 
łaskami obraz. Choć pierwsza wzmianka o wotach datowana jest na 1643 rok, to dopiero w 1729 roku 
obraz został nazwany „łaskami słynącym“. Tytuł ten został oficjalnie potwierdzony w 1745 roku przez 
akt ordynariusza krakowskiego. W ołtarzu głównym obraz znalazł swoje miejsce w 1963 roku, gdy 
został przeniesiony ze specjalnie urządzonej dla niego kaplicy. Wtedy też otrzymał nową ramę i szafę 
ołtarzową. Kolejnym niezmiernie ważnym momentem w historii kościoła i obrazu była jego koronacja 
10 czerwca 1979 roku dokonana przez Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny1. 

Odpust Matki Bożej Makowskiej oraz uroczystość ku Jej czci jako Matki Bożej Makowskiej Kró-
lowej i Opiekunki Rodzin obchodzone są w parafii makowskiej od 10 czerwca 2010 roku. Zapocząt-
kowały je wydarzenia towarzyszące obchodom trzydziestej rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej 
Makowskiej, której poświęcono artykuł w tomie XIV Rocznika Babiogórskiego2. Dla podkreślenia 
rangi tego wydarzenia ks. kard. Stanisław Dziwisz swoim dekretem wyraził zgodę, aby łaskę odpu-
stu zupełnego (Porcjunkuli) za nawiedzenie kościoła parafialnego zamiast 2 sierpnia wierni mogli 
uzyskać 10 czerwca, w rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Makowskiej przez św. Jana Pawła II. 

Przygotowania do obchodów 40. rocznicy koronacji obrazu rozpoczęły się już kilka lat wcze-
śniej. Aby godnie przeżyć ten wielki jubileusz, ks. kanonik Tadeusz Różałowski – makowski pro-
boszcz i dziekan – podjął decyzję o peregrynacji kopii cudownego obrazu w dekanacie i w parafii 
makowskiej. W 2017 roku postanowił zamówić 10 kopii obrazu. Wykonanie tak dużej ilości kopii 
jest bardzo czasochłonne, stąd zostało ono powierzone 2 osobom, zaś 10 ram na obrazy zamówił 
u stolarza z Kalwarii Zebrzydowskiej3. O swoim zamyśle ks. proboszcz poinformował w kwietniu 
2018 roku w liście odczytanym wiernym w kościele zapowiadającym peregrynację kopii cudowne-
go Obrazu Matki Bożej Makowskiej – Królowej i Opiekunki Rodzin z okazji 40. rocznicy koronacji.

W treści przesłania do wiernych ks. kustosz napisał, że chce przekazać wiernym kopie obrazu 
Matki Bożej „aby Maryja wejrzała na każdego i każdą z Was, aby mobilizowała do skruszenia swego serca 
przed Bogiem i otwarcia go jeszcze szerzej dla innych ludzi. Obrazowi towarzyszy poświęcony w Rzymie 
przy grobie św. Jana Pawła II różaniec składający się z 20 części.”4.

Kopiom obrazu towarzyszył Modlitewnik Maryjny z „tekstami proponowanymi do duchowej roz-
mowy z Panem Bogiem poprzez wstawiennictwo Matki Bożej Królowej i Opiekunki Rodzin”5 oraz Księga 
Pamiątkowa Peregrynacji w celu „podzielenia się osobistym lub rodzinnym świadectwem łask, przeżyć 
i doświadczeń, a także dziecięcymi ilustracjami, rodzinnymi fotografiami lub po prostu wpisami dokumen-
tującymi drogę Obrazu.”6.

Nadeszła 39. rocznica koronacji obrazu. Uroczystą mszę św. odpustową z sakramentem 
bierzmowania odprawił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Po słowach przywitania 
ks. dziekan T. Różałowski poprosił arcybiskupa o poświecenie kopii cudownego obrazu na rozpo-
częcie peregrynacji tych wizerunków w parafiach dekanatu, zaznaczając, że „w XXI wieku w Polsce 

1  J. Mydlarz, Matka Boża Makowska, „Rocznik Babiogórski“, 2013, t. 14, s. 71-82. 
2 Tamże.
3 Ks. T. Różałowski, informacja ustna. 
4 List ks. T. Różałowskiego z 29.04.2018 roku zapowiadający peregrynację kopii cudownego Obrazu Matki Bożej 

Makowskiej – Królowej Opiekunki Rodzin z okazji 40. rocznicy koronacji, „Przemienienie“, maj 2018, s. 8.
5 Tamże.
6 Tamże. 

przeżywamy kryzys wartości, rodziny, pobożności i dlatego moim pragnieniem jest peregrynacja kopii 
obrazu Matki Bożej Makowskiej. Mam nadzieję, że Królowa Rodzin otworzy serca i umysły wiernych z na-
szego dekanatu i umocni nas w staraniach o trwałość małżeństwa, a także w walce o autorytet rodziny 
oraz wierność Panu Bogu i Kościołowi.”7. Natomiast abp M. Jędraszewski w słowach skierowanych do 
zebranych powiedział między innymi: „ci wszyscy, którzy są otwarci na Ewangelię, przyjmują ją i stosują 
w codziennym życiu, należą do rodziny Chrystusa, której przewodzi Najświętsza Maria Panna.”8. W trak-
cie uroczystości ks. metropolita udzielił także sakramentu bierzmowania 102 młodym osobom9.

Po poświeceniu przez ks. arcybiskupa 10 kopii obrazu w specjalnych ramach (6 dla parafii ma-
kowskiej, 4 dla parafii z dekanatu) zostały one przekazane wiernym. Od tej pory obrazy pod nadzo-
rem opiekunów rozpoczęły peregrynację.

Począwszy od 23 czerwca 2018 roku w każdą sobotę o godz. 8:00 wszyscy, którzy w minionym 
tygodniu przyjmowali obrazy, gromadzili się na mszy świętej i nowennie. W nabożeństwie, odmawiając 
specjalnie na tę okazję ułożoną litanię, polecano Matce Bożej wszelkie problemy. Po mszy osoby, u któ-
rych w danym tygodniu był obraz, otrzymywały na pamiątkę peregrynacji obrazek z wizerunkiem Matki 
Bożej Makowskiej10. Począwszy od 10 września 2018 roku każdego 10 dnia miesiąca wieczornej mszy 
św. towarzyszyła nowenna do Matki Bożej Makowskiej przed jubileuszem 40-lecia koronacji obrazu11. 

Jubileusz 40-lecia poprzedziło wiele wydarzeń. Artysta Wiesław Kwak przez 6 miesięcy malował 
– wzorując się na fotografii – na wewnętrznej ścianie kaplicy przylegającej do kościoła scenę koronacji 
obrazu Matki Bożej Makowskiej przez Ojca Świętego Jana Pawła II na krakowskich Błoniach12. Malo-
widło będzie przypominać i informować młodsze pokolenia o tym doniosłym wydarzeniu.

Na początku maja 2019 roku ukazał się miesięcznik Rodzin Katolickich „Cuda i Łaski Boże” 
w  całości poświęcony Matce Bożej Makowskiej. Zawartość numeru stanowiły artykuły: 

- Opiekunka i Królowa Rodzin – historia obrazu wpleciona w historię kościoła, 
- Makowska Maryja – opis obrazu i maryjnej sukienki oraz kultu, 
- Spełniona prośba Karola Wojtyły – o tygodniowej wizytacji kanonicznej parafii i modlitwie przed 

obrazem z prośbą, by procesja Bożego Ciała mogła przejść ulicami Krakowa, zgodzie na proce-
sję i o koronacji obrazu Matki Bożej, którą dokonał Karol Wojtyła już jako papież Jan Paweł II, 

- Miejsce bliskie rodzinie – wywiad z ks. kustoszem T. Różałowskim o przygotowaniach do rocz-
nicy i św. Ricie, 

- Powołany z Makowa Podhalańskiego – świadectwo formacji duchowej w parafii makowskiej 
ks. Łukasza Piórkowskiego, 

- W cieniu makowskiej Pani – o modlitwie do Matki Bożej i Jej opiece, 
- Maryja czuwa nad Makowem – przedstawienie walk frontowych z 1945 roku i wielkiej powodzi 

25 lipca 2001, w których to wydarzeniach nikt nie ucierpiał, 
- Matko, wyproś zdrowie – o łasce uzdrowienia dzięki modlitwie do Matki Bożej Makowskiej,
- Ofiarowana Maryi – o modlitwach wstawienniczych i powrocie do zdrowia,
- Wdzięczność i radość i Odzyskała wzrok – o cudzie uzdrowienia, 
- Panie, Ty wszystko wiesz – świadectwo makowianina ks. dra Piotra Studnickiego. 

Oprócz tematyki związanej z Matką Bożą czasopismo zawiera również informacje o szerzącym 
się kulcie św. Rity w makowskiej parafii, czego wyrazem są świadectwa uzdrowień i łask (Wdzięcz-
ność dla świętej z Casci – kilka świadectw działania św. Rity)13.

7 http://archiwalna.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-u-krolowej-rodzin-w-mako-
wie-podhalanskim-bycw-rodzinie-chrystusa.html [dostęp: 6.07.2020 roku].

8 Tamże.
9 Tamże.
10 ks. T. Różałowski, Miejsce bliskie rodzinie, Miesięcznik Rodzin Katolickich „Cuda i łaski Boże“, Kraków 2019, nr 5, s. 8-9.
11 https://www.parafiamakowska.pl/2018/09/23-niedziela-zwykla-10 [dostęp: 6.07.2020 roku].
12 ks. T. Różałowski, informacja ustna.
13 Miesięcznik Rodzin Katolickich „Cuda i łaski Boże“, Kraków 2019, nr 5, s. 1-24.
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Kolejnym wydarzeniem wpisującym się w obchody 40. rocznicy koronacji Obrazu było zaproszenie 
wiernych przez ks. proboszcza T. Różałowskiego na uroczystości rocznicowe z udziałem ks. arcybiskupa 
Marka Jędraszewskiego w dniach 9-10 czerwca 2019 roku w makowskiej świątyni. Ks. proboszcz poin-
formował również, że obchody uświetni jubileuszowy koncert maryjny w wykonaniu Eleni14. 

Na przełomie maja i czerwca 2019 roku po mszach świętych można było nabyć okolicznościo-
we pamiątki z okazji 40. rocznicy koronacji.

Koronacja obrazu Matki Bożej Makowskiej była zbyt wielkim wydarzeniem w historii miastecz-
ka, aby jej 40. rocznicę ograniczyć tylko do kościelnych obchodów. Dlatego też z początkiem lute-
go 2019 roku z inicjatywy burmistrza Pawła Sali Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podha-
lańskim ogłosiła konkurs fotograficzny pn. Koronacja obrazu Matki Bożej Makowskiej przez Ojca św. 
Jana Pawła II. Przedmiotem konkursu były zdjęcia zrobione przez uczestników tych uroczystości 
obejmujące okres od 9 czerwca 1979 roku, czyli od wyjazdu obrazu na koronację, aż do powrotu 
11 sierpnia 1979 na uroczystości intronizacyjne na kościelnych schodach. Jury konkursu w siedzibie 
biblioteki dokonało wyboru najciekawszych zdjęć spośród 151 dostarczonych przez 12 uczestni-
ków konkursu. Wybrano 41 fotografii, które w formie wielkogabarytowych obrazów w specjalnych 
ramach w drugiej połowie kwietnia zostało wyeksponowanych na makowskim Rynku15. Wśród 
czarno-białych zdjęć pojawiły się też zdjęcia kolorowe. 

Tuż przed zbliżającą się rocznicą w makowskim sanktuarium od 1 czerwca 2019 roku rozpo-
częła się kilkudniowa nowenna. Po codziennej mszy świętej o godz. 20:00 śpiewano pieśni maryj-
ne, odmawiano części różańca oraz modlitwę zawierzenia. Nabożeństwo kończył Apel Jasnogórski. 
W nowennę były włączone parafie dekanatu makowskiego w następującym porządku: w ponie-
działek Juszczyn, we wtorek Żarnówka, w środę Kojszówka i Wieprzec, w czwartek Białka, w piątek 
Osielec, a w sobotę Maków Podhalański16. 

9 czerwca 2019 roku rozpoczęły się dwudniowe uroczystości. Przed ołtarzem umieszczono ko-
pie obrazów maryjnych, które peregrynowały po parafiach dekanatu makowskiego. W samej parafii 
makowskiej Matka Boża w wizerunkach nawiedziła ok. 2200 rodzin.

Przed uroczystą mszą św. wnętrze sanktuarium wypełniły rzesze wiernych, a także poczty 
sztandarowe różnych organizacji. Wśród obecnych znaleźli się kombatanci oraz przedstawiciele 
straży pożarnej i miejscowego Oddziału Babiogórskiego Związku Podhalan wraz zaproszonymi de-
legacjami z innych oddziałów. Nie zabrakło kobiet z kół gospodyń w strojach regionalnych. Uroczy-
stości uświetnił graniem i śpiewaniem zespół regionalny Zbyrcok z Juszczyna. 

Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego powitał proboszcz i dziekan makowski ks. kan. Tadeusz 
Różałowski, który wyraził radość z obecności metropolity w makowskim sanktuarium i możliwości 
wspólnego świętowania. Wspomniał, że tak archidiecezja krakowska, jak i cała Polska rozpoczę-
ła przygotowania do obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, a w tych dniach także 
40. rocznicy pamiętnej pielgrzymki do Ojczyzny. Z wypowiedzi ks. Kanonika warto przypomnieć 
te słowa: „Dla mieszkańców Ziemi Makowskiej jest to szczególny czas, bo świętujemy 40. jubileuszową 
papieską koronację cudownego obrazu Matki Bożej Makowskiej Opiekunki i Królowej Rodzin. Moment 
koronacji upamiętniliśmy na obrazie namalowanym przez Wiesława Kwaka. W ten sposób wspominamy 
ludzi, którzy byli blisko Matki Bożej w tamtym okresie. (…) Dzisiaj chcemy we wspólnocie kościoła ucieszyć 
się kolejny raz tym wyjątkowym wydarzeniem. Podziękować Bogu za wszystkie łaski, których doświadczy-
liśmy przez te lata, a także wychwalać naszego Boga i oddać cześć Matce Najświętszej. Natomiast Ciebie, 
Ekscelencjo, prosimy o przewodniczenie tej dziękczynnej Eucharystii, biskupią posługę duszpasterską, 
poświęcenie naszego obrazu jubileuszowego. Serdecznie witamy i cieszymy się, że jesteś wśród nas.”17.

14 https://diecezja.pl/aktualności/40-rocznica-koronacji-obrazu- matki-bozej-opiekunki-i krolowej-rodzin-w-mako-
wie-podhalanskim [dostęp: 27.05.2019 roku].

15 http://makowskakultura.naszabiblioteka.com/news/ekspozycja-na-makowskim-rynku [dostęp: 6.07.2020 roku].
16 https://www.parafiamakowska.pl/2019/06/uroczystosc-wniebowstapienia-panskiego-4/ [dostęp: 6.07.2020 roku].
17 https://www.youtube.com/watch?v=H_N_5eHKSP4 [dostęp: 6.07.2020 roku].

W nawiązaniu do rocznicy i uroczystości Zesłania Ducha Świętego ks. arcybiskup odniósł do Naj-
świętszej Maryi Panny fragment listu św. Pawła do Rzymian: „Nie żyła według ciała, żyła według Ducha 
i dlatego jego mocą w swym dziewiczym łonie poczęła Jednorodzonego Syna Bożego. Miała w sobie Ducha 
Chrystusowego i dlatego jej ciało zostało wraz z duszą wzięte do nieba.”. Dalej metropolita mówił: „Ponieważ 
prowadził Ją Duch Boży, należała do pokolenia tych, których św. Paweł nazywa Synami Bożymi. Stąd też mogła 
pełna radości, wolności i poczucia osobistej godności wyśpiewać Bogu swój wspaniały Magnificat”. Kontynu-
ując rozważania, ks. metropolita przypomniał historię obrazu Matki Bożej Makowskiej i jego kultu na Ma-
kowskiej Ziemi. Zaznaczył, że „kiedy trwały zmagania narodu i Kościoła katolickiego w Polsce z ateistycznym 
komunizmem, ks. kard. Karol Wojtyła, przebywając w Makowie Podhalańskim na wizytacji kanonicznej, pokor-
nie i serdecznie przedkładał przed obrazem Maryi prośbę, aby procesja Bożego Ciała, która przez kilkadziesiąt 
lat nie mogła wyruszyć z obrębu Wawelu, mogła wreszcie znaleźć swoją drogę na ulice miasta Krakowa, a także 
na Rynek, co też się stało”. Jako wyraz swej wdzięczności dokładnie 40 lat temu, 10 czerwca 1979 roku, 
jako Ojciec Święty Jan Paweł II ukoronował Ją na krakowskich Błoniach. „Później została z Błoni uroczyście 
przeniesiona na Wawel, gdzie pośród wielkiej czci okazywanej Jej ze strony wiernych pozostała jeszcze przez 
dłuższy czas. Na koniec odbył się Jej triumfalny powrót do Makowa, do swoich” – powiedział ks. arcybiskup. 
W  dalszych rozważaniach metropolita krakowski przypomniał, jak to w 1954 roku w 100-lecie dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny podpisane przez rodziny dokumenty zostały złożone 
w wielkim srebrnym sercu, które złożono jako wotum u stop ołtarza Matki Boskiej18. 

„To głęboko serdeczne związanie z Matką Boską jako Opiekunką Rodzin sprawiło, że przygotowanie 
do jubileuszu 40-lecia koronacji objęło wszystkie rodziny Makowa, że Jej kopie mogły wędrować z domu 
do domu, od jednej rodziny do drugiej. Dla wszystkich przyjmujących obrazy Matki Makowskiej były to 
zapewne dni szczególnej łaski i odnowy więzów miłości małżeńskiej. Więzów, bez których nie może się 
ostać żadna rodzina, żadne społeczeństwo, żaden naród.”19. 

Na zakończenie ks. metropolita powiedział: „To wielkie dzieło, za które bardzo serdecznie dzięku-
jemy ks. dziekanowi, proboszczowi i jego najbliższym współpracownikom. To wielkie dzieło wiary, miłości 
i nadziei, za które serdecznie dziękuję Wam wszystkim, najdrożsi Siostry i Bracia. To wielkie dzieło, któ-
re włączamy teraz w to największe dziękczynienie, jakim jest Przenajświętsza Eucharystia”. Arcybiskup, 
zwracając się do Matki Bożej, powtórzył słowa dawnej pieśni: „Ciebie chwalimy, o Ty Matko Boska, bo 
jesteś nasza i jesteś Makowska. Wszyscy wierni powinni się zawierzyć Maryi, by ich strzegła i chroniła”20.

Po zakończeniu mszy św. ks. arcybiskup przyjął jedną kopię obrazu spośród tych, które brały 
udział w peregrynacji, oraz poświecił wspomniany namalowany na ścianie kaplicy obraz.

W drugim dniu uroczystości, tj. 10 czerwca 2019 roku, o godz. 17 ks. bp. Jan Szkodoń odprawił 
mszę św. i udzielił sakramentu bierzmowania 215 dziewczętom i chłopcom. W homilii nawiązał do 
zesłania Ducha Świętego. Mówił do mających przyjąć sakrament bierzmowania, by byli świadkami 
Ewangelii, apostołami Chrystusa. W rozważaniach ks. biskup mówił o Bożym planie, który przyjęła 
Maryja w czasie zwiastowania, by być matką, o uczynieniu Jej przez Chrystusa z krzyża naszą matką. 
Rozważał rodzaje powołań i wskazywał sposoby odczytania swojego powołania21. 

Wieczorem kościół zabrzmiał pieśniami maryjnymi i religijnymi. Wykonywała je znana piosen-
karka Eleni wraz z p. Oczkowskim i swoim zespołem. 

Dwudniowym uroczystościom jubileuszowym towarzyszyła ekipa z TVP Kraków, która prze-
prowadzała wywiady z wiernymi oraz rejestrowała na bieżąco przebieg uroczystości. Zwieńczeniem 
pracy realizatorów był program telewizyjny pt. Makowska Pani emitowany w TVP3 Kraków w dniu 
20 czerwca 2019 roku w ramach cyklu „Parafia z sercem” na temat Jubileuszu 40. rocznicy koronacji 
obrazu Matki Bożej Makowskiej oraz kultu św. Rity22. 

18 Obraz wystawiony był wówczas w kaplicy.
19 https://www.youtube.com/watch?v=H_N_5eHKSP4 [dostęp: 6.07.2020 roku].
20 Tamże.
21 https://www.youtube.com/watch?v=0LWlnwPtl4Y [dostęp: 6.07.2020 roku].
22 https://krakow.tvp.pl/43153202/makowska-pani [dostęp: 6.07.2020 roku].



73

PREZENTACJE GMIN
PREDSTAVENIE OBCÍ

PRESENTATIONS OF COMMUNES 

250 lat kościoła parafialnego  
pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej 1

250. výročie farského Kostola  
sv. Lukáša Evanjelistu v obci Lipnica Wielka

250 years of the Parish Church  
of St. Luke the Evangelist in Lipnica Wielka

1 W 2019 roku Lipnica Wielka obchodziła 250-lecie konsekracji kościoła parafialnego pw. św. Łukasza Ewangelisty. 
W dzień odpustu ku czci św. Łukasza Ewangelisty 18 października 2019 roku odbyły się główne uroczyści z okazji 
jubileuszu. Uroczystą sumę odpustową odprawił i słowo Boże wygłosił metropolita krakowski abp Marek Jędra-
szewski.

STRESZCZENIE: W 2019 roku Lipnica Wielka obchodziła 250-lecie konsekracji kościoła parafialnego pw. 
św. Łukasza Ewangelisty. W dzień odpustu ku czci św. Łukasza Ewangelisty 18 października 2019 roku odbyły 
się główne uroczyści z okazji jubileuszu. Uroczystą sumę odpustową odprawił i słowo Boże wygłosił metropolita 
krakowski abp Marek Jędraszewski. Artykuł prezentuje kościół parafialny pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy 
Wielkiej, zarówno jego historię, jak również architekturę i wyposażenie. Opis kościoła poprzedzony został 
krótkimi informacjami o dziejach Lipnicy Wielkiej. Przedstawiono zagadnienia związane z osadnictwem wsi, 
stosunki religijne panujące na Orawie, relacje katolików z luteranami, powstanie parafii katolickiej i jej rozwój. 
Poświęcenie kościoła pw. św. Łukasza Ewangelisty miało miejsce 7 kwietnia 1769 roku. Nowa świątynia została 
wzniesiona w stylu późnobarokowym, charakterystycznym dla Górnych Węgier. W 2019 roku Lipnica Wielka 
obchodziła więc 250-lecie konsekracji kościoła parafialnego.

ZHRNUTIE: V roku 2019 oslávila obec Lipnica Wielka 250. výročie posviacky farského Kostola sv. Lukáša 
Evanjelistu. V deň odpustových slávností na počesť sv. Lukáša Evanjelistu 18. októbra 2019 sa uskutočnili 
hlavné oslavy pri príležitosti výročia. Slávnostnú odpustovú svätú omšu celebroval a Božie slovo kázal arcibiskup 
a metropolita Krakovskej arcidiecézy Marek Jędraszewski. Článok predstavuje farský Kostol sv. Lukáša Evanjelistu 
v obci Lipnica Wielka, jeho históriu, ako aj architektúru a zariadenie. Opisu kostola predchádzajú stručné 
informácie o histórii obce Lipnica Wielka. Venujú sa otázkam súvisiacim s osídľovaním obce, náboženskými 
vzťahmi na Orave, vzťahmi medzi katolíkmi a luteránmi, založením katolíckej farnosti a jej rozvojom. Posvätenie 
Kostola sv. Lukáša Evanjelistu sa uskutočnilo 7. apríla 1769. Nový chrám bol postavený v neskorobarokovom 
slohu, charakteristickom pre oblasť Horného Uhorska. V roku 2019 oslávila obec Lipnica Wielka 250. výročie 
posviacky farského kostola.

Robert Kowalczyk
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W czasie gdy żupan orawski, Jerzy Thurzo, krzewił na Orawie przemocą luteranizm, Lipnicę 
Wielką zasiedlali głównie polscy chłopi wyznania rzymskokatolickiego7. 

W 1625 roku protestancki sołtys Michał Śmietana zainicjował budowę luterańskiej świąty-
ni w Lipnicy Wielkiej. Budowę objęła patronatem hrabina Elżbieta Czobor. Zbór funkcjonował od 
1627 do 1727 roku8.

Większość lipniczan nie zgadzała się jednak z decyzją Zamku, nie uczestniczyła w luterańskich 
nabożeństwach ani nie płaciła pastorowi. Wizytator z 1633 roku odnotował, że chłopi i sołtysi 
ściągają wbrew zakazowi na uroczystości ślubów, chrztów i pogrzebów „polskich księży-papistów”. 
Nieposłuszeństwo to karane było grzywną w wysokości 40 florenów węgierskich. Taką postawę 
górali z Lipnicy potwierdzają również protokoły z 1659 roku dotyczące prześladowań katolików na 
Orawie. Wynika z nich, że Lipnicę zamieszkiwało wówczas 796 katolików i tylko 79 protestantów9. 

Po upadku powstania Rakoczego w 1712 roku sytuacja na Górnej Orawie zmieniła się na ko-
rzyść katolików. Luteranie albo wyjeżdżali na południe Orawy, albo przechodzili na katolicyzm. Po 
latach buntu i walki o wiarę ojców katolicy z Lipnicy Wielkiej w 1727 roku przejęli drewniany lu-
terański kościół. Odtąd katolicka świątynia w Lipnicy była filią parafii w Orawce, która podlegała 
metropolii ostrzyhomsko-budapesztańskiej w diecezji nitrzańskiej. W 1757 lub w 1758 roku nastą-
piło erygowanie parafii w Lipnicy Wielkiej, która obejmowała także Lipnicę Małą10. Wydarzenie to 
upamiętniono wystawieniem figury Świętej Rodziny na przykościelnym placu. Figurę ufundował ks. 

7 T. M. Trajdos, Z przeszłości Lipnicy Wielkiej…, s. 21.
8 Tamże, s. 23. 
9 Tamże, s. 23. 
10 Tamże, s. 31.

Abstract: In 2019 Lipnica Wielka celebrated the 250th anniversary of the consecration of its Parish Church 
of St. Luke the Evangelist. The main celebrations of the anniversary were held on the day of the indulgence 
feast of St. Luke the Evangelist that fell on 18 October 2019. A celebrated Mass Service was presided over 
by Abp. Marek Jędraszewski, Metropolitan of Kraków, who also preached a sermon. The paper presents the 
Parish Church of St. Luke the Evangelist in Lipnica Wielka, describing both its history, architecture and the 
interiors. The description of the church has been preceded by short information about the history of Lipnica 
Wielka. It presents issues related to the settlement of the village, religious relations occurring in Orava, relations 
between Catholics and Lutherans, the establishment of a Catholic parish and its development. Consecration 
of the Church of St. Luke the Evangelist took place on 7 April 1769. The new temple was erected in the late 
Baroque style, characteristic for Upper Hungary. Thus, in 2019 Lipnica Wielka celebrated the 250th anniversary 
of the consecration of its Parish Church.

SŁOWA KLUCZOWE: Osadnictwo, konsekracja kościoła, dzieje parafii, zabytki, kościół pw. św. Łukasza 
Ewangelisty, Orawa, Lipnica Wielka.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Osídľovanie, posviacka kostola, história farnosti, pamiatky, Kostol sv. Lukáša Evanjelistu, 
Orava, Lipnica Wielka.

KEY WORDS: Settlements, church consecration, parish history, historic monuments, Church of St. Luke the 
Evangelist, Orava, Lipnica Wielka.

Lipnica Wielka została założona przez sołtysa Michała Śmietanę-Lipnickiego i wołoskich osadników. 
Sołtysowi przysługiwało prawo wypasu 400 owiec na halach wchodzących w skład katastru wiel-
kolipnickiego Babiej Góry. Andrej Kawuljak wskazuje założenie wsi na 1606 rok, jednak akt lokacyj-
ny z tego okresu się nie zachował2. Pierwszą wzmiankę o Lipnicy, jeszcze niepodzielonej na Wiel-
ką i Małą, odnaleźć można w orawskim rejestrze podatkowym z 1609 roku. Była to wówczas wieś 
„nowa”, zachowująca wolniznę, czyli ulgi gospodarcze3. Nazwę miejscowości zapisano wówczas jako 
„Lypnycza”. W 1615 roku użyto węgierskiej nazwy Alsó Lipnicza oznaczającej Wielką Lipnicę. 

Lipnica Wielka założona była na prawie wołoskim dającym korzystne warunki dla osadników, 
którym ród Thurzonów ofiarował kilkanaście lat wolnizny. Odnaleźć można wzmianki z 1619 roku 
świadczące o tym, że lipnicki sołtys musiał wywiązywać się z pewnych obowiązków i danin wobec 
Zamku Orawskiego. Na rzecz panów orawskich oddawał rocznie 1 woła, 9 kogutów, 18 kur, 9 gęsi, 
90 jajek, 9 kuropatw i inne drobne datki4. 

Lipnica Wielka u swego zarania była typową wsią pasterską słynącą z wypasu owiec i wołów. 
Gospodarce pasterskiej sprzyjała obecność hal i polan śródleśnych u podnóża i na stokach Babiej 
Góry, które stanowiły znakomite tereny wypasowe5. 

Jak podają źródła6, w 1626 roku około 380 osób żyło i pracowało w 76 gospodarstwach roz-
proszonych po trzech osadach: Lipnicy, Kiczorach i Roztokach pozostających pod zarządem lipnic-
kiego sołtysa. Spis z 1659 roku podaje z kolei, że Lipnicę zamieszkiwało już ponad 800 mieszkań-
ców: 796 katolików i 88 ewangelików. Wśród rodzin, które jako jedne z pierwszych zasiedlały te 
dziedziny, wymienia się nazwiska: Małkuch, Wojtycz, Boczkaj, Lichosyt, Kudzia, Brenkus, Marczak, 
Niemiec, Odrobina i Jacko.

2 A. Kawuljak, Historický miestopis Oravy, Slovenska Akademia Vied. In Slovak, Bartislava, 1955, Sm. 4to, s. 152.
3 T. M. Trajdos, Z przeszłości Lipnicy Wielkiej, [w:] T. M. Trajdos, R. M. Remiszewski, Lipnica Wielka na Orawie,  

Wyd. Secesja, Kraków 1993, s. 7.
4 E. Kowalczyk, Krótka historia Orawy, „Gminne Nowiny”, 1994, nr 5, s. 2.
5 Tamże.
6 Tamże.

Fot. 1. Drewniany, dawny kościół z Lipicy Wielkiej przeniesiony do Chyżnego w 1777 r.  
Materiały archiwalne Gminnego Centrum Kultury
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Ignacy Jabłoński, pochodzący z Jabłonki pleban z Niżnej. Figura na głównym placu wsi stanowiła 
swoisty manifest triumfu katolików11.

Pierwszym administratorem parafii był ks. Stefan Kobierczyk (1758-1759), drugim – Ignacy 
Wilczek (1759-1762). Pierwszego proboszcza Lipnica Wielka otrzymała dopiero w 1762 roku, a był 
nim rodowity Orawianin. Pochodzący z Zubrzycy Dolnej ks. Wojciech Zubrzycki początkowo był wi-
karym w Orawce, a następnie proboszczem w Rabczycach (1730-1763). Lipnicką parafią zarządzał 
do 1784 roku. Zasłynął „niespożytymi i nadzwyczajnymi siłami cielesnymi” jako renowator parafii 
i budowniczy nowego kościoła. Prace przy wznoszeniu świątyni trwały od 1762 do 1770 roku12. 
Budowla została wzniesiona obok istniejącego jeszcze starego, drewnianego kościoła, który w sie-
dem lat później został rozebrany i sprzedany do Chyżnego13.

Jak głosi orawska legenda, kościół wybudowano za zbójnickie dukaty, a na plebani miał być 
przechowywany zbójnicki „bunkos” pozostawiony przez harnasia. Nie wiadomo jednak, skąd ksiądz 
Zubrzycki czerpał pieniądze na budowę kościoła. W każdym razie nie szczędził własnych środków 
ani sił - osobiście prowadząc prace, zachęcał parafian do ofiar i pomocy w budowie. Do finansowa-
nia nie przyczynił się formalny kolator kościoła, czyli komposesorat Zamku Orawskiego14.

Poświęcenie kościoła pw. św. Łukasza Ewangelisty miało miejsce 7 kwietnia 1769 roku. Nowa 
świątynia została wzniesiona w stylu późnobarokowym, charakterystycznym dla Górnych Wę-
gier. Kościół wzniesiono jako budowlę orientowaną, tzn. jej część prezbiterialna jest zwrócona na 
wschód, czyli w stronę grobu Chrystusa w Jerozolimie. Budowlę wyróżnia wyniosła 40-metrowa 
wieża postanowiona na rzucie kwadratu. Dzwonnicę wieńczy barokowy hełm. 

11 Tamże, s. 43.
12 Ks. Wojciech Zubrzycki pochodził z rodu sołtysów-zasadźców z Zubrzycy Dolnej. „W rodzinnym gospodarstwie 

postawił przepyszne barokowe dzieło mistrza z Białego Potoku, z reliefem Maryi Wniebowziętej na licu postu-
mentu. Jest to kapłański pomnik wotywny, pomnik ufności w niewzruszoną moc Kościoła.” Por. T. M. Trajdos, 
Przydrożne i cmentarne figury kamienne na Orawie w granicach Polski, Wyd. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny, 
Zubrzyca Górna 2016, s. 31.

13 W miejscu, gdzie stał ołtarz drewnianego kościoła, wzniesiono kamienny krucyfiks i figurę Matki Boskiej Bolesnej.
14 T. M. Trajdos, Z przeszłości Lipnicy Wielkiej…, s. 33.

Kamienna świątynia jest jednonawowa z węższym prezbiterium zamkniętym półkoliście. Od 
północy do prezbiterium przylega prostokątna w kształcie zakrystia. Do nawy zaś zbudowana 
w drugiej połowie XIX wieku niska, prostokątna, sklepiona kolebką kaplica Matki Bożej Bolesnej 
o półkolistym zamknięciu. W kaplicy znajduje się drewniane retabulum i tabernakulum oraz obraz 
Matki Bożej Bolesnej namalowany na płótnie przez nieznanego artystę15. 

Od strony południowej do nawy została dobudowana niewielka kruchta. Od zachodu nawę 
zamyka chór wsparty na filarach tworzących trójłuczne arkady. Środkowa część chóru ma wypukły 
parapet ozdobiony wgłębnymi płycinami. Boczne odcinki są wklęsłe. Chór przedłużony jest drew-
nianymi galeriami. Podtrzymują je drewniane okrągłe słupy ozdobione malowaniem imitującym 
marmur na kamiennych bazach. Ciągną się one wzdłuż ścian bocznych kościoła przez dwa przęsła 
nawy. Jak twierdzi Tadeusz M. Trajdos, jest to „spadek po epoce luterańskiej. Kościoły ewangelików 
miały dla potrzeb liturgicznych – galerie z trzech stron nawy”16. 

W okna wprawione zostały w 1970 roku skromne witraże przedstawiające między innymi mo-
nogramy Chrystusa i Marii17. 

Kościół ma cztery wejścia. Od strony zachodniej przy wejściu znajduje się kruchta – babiniec. 
Ponad portalem wejścia umieszczona jest we wnęce figura św. Wojciecha, patrona ks. Zubrzyckiego. 
Boczne, południowe wejście połączone jest z drugą kruchtą, która przylega do korpusu nawy. Nad 
tym wejściem znajduje się pieta „miejscowej roboty”18. Rzeźbę wyróżnia przysadzista postać Maryi 
z szeroko rozpostartym płaszczem oraz horyzontalne ułożenia ciała Chrystusa. Tadeusz M. Trajdos 
twierdzi, że figura ta pochodzi ze starego kościoła19. Pozostałe wejścia prowadzą na chór oraz od 
strony północnej do zakrystii i do Kaplicy Matki Bożej Bolesnej.

15 A. Skorupa, Kościoły polskiej Orawy, Oficyna Podhalańska, Kraków 1997, s. 30.
16 T. M. Trajdos, Z przeszłości Lipnicy Wielkiej…, s. 39.
17 A. Skorupa, Kościoły…, s. 31. 
18 Tamże, s. 30.
19 T. M. Trajdos, Z przeszłości Lipnicy Wielkiej…, s. 31.

Fot. 2. Kościół w Lipnicy Wielkiej w okresie miedzywojennym. Materiały archiwalne Gminnego Centrum Kultury

Fot. 3. Pogrzeb Piotra Borowego w 1932 roku. Materiały archiwalne Gminnego Centrum Kultury
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Drewniana polichromowana ambona 
ma wieloboczny kosz, który zdobią figury 
czterech ewangelistów. Na szczycie balda-
chimu ambony znajduje się figura św. Jana 
Chrzciciela w prefiguracji kaznodziejskiej24. 

Prospekt organowy jest neobarokowy 
z ornamentyką ewokującą styl regencji25. 
Wyposażenie dopełniają rzeźbione, drew-
niane polichromowane stacje Drogi Krzy-
żowej z napisami w języku słowackim. 

Kościół był odnawiany w drugiej po-
łowie XIX wieku i w latach międzywo-
jennych. Podczas prac odkryto starszą, 
pochodzącą z XVIII wieku polichromię. 
Nowszą wykonano przed II wojną świato-
wą oraz w latach 1940-1942. Kolejnego 
odnowienia polichromii dokonano w latach 
osiemdziesiątych XX wieku. Zamalowano 
wtedy częściowo wcześniejszą polichro-
mię, a w części ją uzupełniono26. 

Na sklepieniu i ścianach prezbiterium 
oraz łuku tęczy znajduje się polichromia 
z XVIII wieku: postacie Apostołów, Chry-
stusa w Ogrójcu, św. Cyryl i Metody oraz 
śpiewający aniołowie. U góry napis ujęty 
w rokokową ramę: SoLI VnI Deo AC SanCtI 
LVCae / EVangeLIstae Veneratloni eXstrVXIt 
Paro - /ChVs ADaLbertVS ZVbrICzkI /17-6927. 

W okresie międzywojennym, w latach 
30., odnowiono polichromię prezbiterium. Kazimierz Puchała pokrył ścianę ponad wejściem do za-
krystii freskiem przedstawiającym Zwiastowanie. Na przeciwległej ścianie widnieje z kolei wizeru-
nek św. Stanisława Kostki w obramowaniu z neobarokową dekoracją28. 

W czasie II wojny światowej, w latach 1940-1942, kiedy polską Orawę włączono do państwa 
słowackiego, słowacki malarz Jan Kenez polichromią ozdobił nawę wraz ze ścianą tęczową. Jego 
dziełem są też malowidła na jej sklepieniu przedstawiające od strony zachodniej: rozmowę Matki 
Bolesnej z Dzieciątkiem, Ostatnią Wieczerzę i Pana Jezusa z dziećmi. Po drugiej stronie: Pana Je-
zusa Siewcę, zdjęcie z krzyża wg Rubensa, Matkę Bożą z Dzieciątkiem i św. Józefem. Na łuku tęczy 
od strony nawy została namalowana scena adoracji Baranka Bożego przez czterech aniołów i nad 
nią napis w języku słowackim: „Ja som Cesta Pravda a Život”. Wtedy również na ścianach chóru 
umieszczono inskrypcję fundacyjną: „Haec ecclesia surexit funditus sub farentibus piisque patrociniis 
sui parochii Alberti Zubricki, 1769, 7 apr.” w otoczeniu znaków wierności katolickiej – herbu z klu-
czami Piotrowymi (wierność Stolicy Apostolskiej) i herbu z pastorałem skrzyżowanym z krzyżem 
arcybiskupim (symbol metropolii prymasowskiej w Ostrzyhomiu)29.

24 Tamże, s. 42.
25 Tamże, s. 41.
26 Tamże, s. 39.
27 A. Kramarz, 250 lat kościoła parafialnego pw. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, „Gminne Nowiny”, 2019, nr 1, s. 4.
28 A. Skorupa, Kościoły…, s. 33.
29 T. M. Trajdos, Z przeszłości Lipnicy Wielkiej…, s. 39.

Kościół aktualnie posiada wyposażenie 
neobarokowe, które zostało wykonane ok. 
1915 roku przez warsztat z południowego 
Tyrolu, za czasów proboszcza ks. Józefa Bąka. 
Stare figury i ołtarze oraz XIX-wieczny obraz 
św. Łukasza, który znajdował się w ołtarzu 
głównym usunięto20. 

Ołtarz główny jest pięcioosiowy, jedno-
kondygnacyjny, z trójosiowym tabernakulum. 
W niszy środkowej widnieje rzeźba Matki Bożej 
Różańcowej siedzącej na tronie z Dzieciątkiem 
trzymanym na lewym kolanie, adorowanej 
przez św. Dominika i św. Katarzynę Sieneńską. 
Z boku w niszy środkowej znajdują się rzeźby. 
Z lewej strony – św. Piotra Apostoła z kluczami 
w ręku (skrajna) i św. Stefana króla węgierskie-
go z księgą w ręku i królewską koroną. Z prawej 
strony – św. Pawła Apostoła z mieczem i księgą 
Pisma Świętego (skrajna) i św. Emeryka, króle-
wicza węgierskiego, z lilią. W niszy zwieńczenia 
ołtarza znajduje się rzeźba patrona parafii św. 
Łukasza Ewangelisty, z prawej i lewej strony 
wtórują mu aniołowie. Jak podkreśla Tadeusz 
M. Trajdos, przesłanie głównego ołtarza jest ja-
sne: „dominikański kult różańcowy wokół Czci 
Maryjnej, plus znaki lojalizmu państwowego 
(węgierscy święci – Stefan i Emeryk) i wierno-
ści wobec Rzymu (Piotr i Paweł)21. Tabernaku-
lum ma trzy osie, w bocznych niszach znajdują 
się rzeźby aniołów adorujących Najświętszy 
Sakrament umieszczony w środkowej wyższej 
osi zwieńczonej krucyfiksem. Z prawej strony 
obok tabernakulum znajduje się płaskorzeźba 
przedstawiająca Nawiedzenie, a z lewej – Zwiastowanie. Antepedium ozdobione jest płaskorzeźba-
mi: ofiarowania Izaaka (prawa strona), proroka Eliasza ofiarującego chleby (lewa strona) i środkową 
Baranka Bożego. Architekturę retabulum można określić mianem neobarokowej, jednak nie brak tu 
elementów zaczerpniętych ze sztuki gotyckiej22.

Ołtarze boczne są trójosiowe, jednokondygnacyjne. Na ołtarzu z lewej strony w środkowej 
niszy retabulum umieszczona jest figura Najświętszego Serca Jezusowego flankowana rzeźbami 
św. Małgorzaty Alacoque i św. Teresy z Avila. W niszy środkowej ołtarza z prawej strony znajduje się 
figura św. Jana Nepomucena, patrona chroniącego przed powodzią i opiekuna podróżnych, przed-
stawionego w geście zachowania tajemnicy spowiedzi. Obok z lewej strony stoi św. Cyryl w stroju 
biskupa, który w ręku trzyma tablicę przedstawiającą Sąd Ostateczny. Z prawej strony natomiast 
przedstawiony jest jego brat, św. Metody, z krzyżem i księgą Pisma Świętego w ręku. Osie główne 
nastaw zwieńczone są krzyżami, natomiast boczne rzeźbami aniołów23. 

20 A. Skorupa, Kościoły…, s. 32.
21 T. M. Trajdos, Z przeszłości Lipnicy Wielkiej…, s. 42.
22 A. Skorupa, Kościoły…, s. 33.
23 T. M. Trajdos, Z przeszłości Lipnicy Wielkiej…, s. 42.

Fot. 4. Ołtarz w kościele pw. św Łukasza  
w czasie II wojny światowej. Materiały  
archiwalne Gminnego Centrum Kultury

Fot. 5. Kościół w Lipnicy Wielkiej. Fot. G. Koczur
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W latach 1980-1982 z inicjatywy ks. 
Bolesława Kołacza krakowscy artyści Jacek 
i Mieczysław Żubrowscy odnowili polichromię 
w konwencji neobarokowej i regencyjnej. Ci 
sami artyści-malarze namalowali dwie sceny na 
kolebkowym sklepieniu kaplicy przedstawiają-
ce Ofiarowanie Jezusa w świątyni oraz uciecz-
kę do Egiptu30. 

Podczas renowacji malowideł prowadzo-
nej przez ostatnie lata prawie wszystkie zmiany 
z lat 80. ubiegłego wieku zostały usunięte. Od-
kryto i przywrócono do świetności malowidła 
z lat 30. i 40. XX wieku. Renowację tę rozpoczął 
ksiądz proboszcz Zbigniew Zięba, a kontynuuje 
obecny proboszcz Jerzy Bargiel.

Z dawnego wyposażenia kościoła należy 
wymienić jeszcze dwa barokowe krucyfiksy 
oraz kamienną chrzcielnicę w kształcie kie-
licha. Pamiętająca czasy drewnianej świąty-
ni chrzcielnica wykonana została w jednym 
z warsztatów z okolic Dolnego Kubina31. 

Na wieży kościoła zawieszone są trzy 
dzwony. Proboszcz ks. Stefan Radliński w 1882 
roku ufundował duży dzwon, który nosi imię 
„Świętych Cyryla i Metodego”. Pod koniec 
I wojny światowej na rozkaz władz lipniczanie 
oddali dwa mniejsze dzwony na cele zbrojenio-
we. Prawdopodobnie były to dzwony z daw-
nego drewnianego kościoła. Na ich miejsce ks. 
Karol Machay ufundował w 1920 roku dzwon 
„św. Michała Archanioła”, a w 1927 roku trzeci 
dzwon, który nosi imię „Św. Wojciecha”32. 

Na zewnętrznej ścianie świątyni na lewo 
od głównego wejścia pod wieżą wmurowano tablicę z brązu upamiętniającą postać Piotra Borowe-
go33. Oryginalną tablicę projektu artysty rzeźbiarza Karola Hukana odsłoniętą 30 lipca 1933 roku 
usunęli nacjonaliści słowaccy w czasie II wojny światowej. Obecnie w tym samym miejscu znajduje 
się wierna kopia tablicy wykonana przez Jacka Żubrowskiego, a odsłonięta z okazji 60-lecia śmierci 
P. Borowego 24 maja 1992 roku34. 

30 Tamże, s. 40.
31 A. Skorupa, Kościoły…, s. 32.
32 W. Pilarczyk, Dzwonnice w Lipnicy Wielkiej, „Orawa”, Rok VII, Jabłonka Orawska 1995, nr 33, s. 85.
33 Piotr Borowy (1858–1932), gazda orawski z Rabczyc. Założyciel „bractwa chłopskiego”, „Apostoł Orawy”, działacz 

niepodległościowy i plebiscytowy, mówca, pisarz ludowy. Delegat na konferencję pokojową w Paryżu (1919), 
w tym do prezydenta USA T. W. Wilsona w sprawie rozstrzygnięcia przynależności Orawy i Spisza do Polski.

34 L. Rydel, Tablica ku czci Piotra Borowego, Ryszard M. Remiszewski – RMR, Gliwice 1999, s. 11.

Fot. 6. Koncert Kolęd w jubileuszowym roku 250-lecia 
konsekracji kościoła pw. św. Łukasza. Materiały 
archiwalne Gminnego Centrum Kultury

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiona została historia badań źródeł solnych w Orawskiej Półgórze-Słonej 
Wodzie (z uwzględnieniem wątków legendarnych) oraz dzieje założonego tam uzdrowiska istniejącego w latach 
1864-1918. Starania o jego odbudowę do dzisiaj nie przyniosły rezultatu, natomiast Słona Woda stała się 
ośrodkiem turystycznym. Z tego powodu artykuł prezentuje również dzieje babiogórskiej turystyki rozwijającej 
się najpierw w oparciu o uzdrowisko, a następnie na bazie dawnej uzdrowiskowej willi Raczowskich (Račovských), 
która stała się schroniskiem turystycznym o nazwie Chata Slaná  Voda, działającym do dnia dzisiejszego. Opisano 
m.in. wizytę arcyksięcia Józefa Habsburga na Babiej Górze w roku 1806, uroczystość odsłonięcia na Diablaku 
obelisku upamiętniającego te odwiedziny (rok 1876), pierwsze wycieczki z przewodnikami odbywane w celu 
podziwiana z wierzchołka Babiej Góry wschodów słońca, działalność niemieckiego Towarzystwa Beskidzkiego 
(Beskidenverein), które rozpoczęło tutaj znakowanie szlaków turystycznych, a w 1905 roku wybudowało pod 
szczytem pierwsze schronisko babiogórskie. Jest także mowa o znanych postaciach słowackiej literatury, takich 
jak Pavol Országh-Hviezdoslav i Milo Urban, wspomniano nawet o wodzu rewolucji październikowej 1917 roku 
– Włodzimierzu Iljiczu Leninie. Trochę miejsca poświęcono również ochronie babiogórskiej przyrody. Na koniec, 
w kontekście stojącego w Słonej Wodzie obelisku, który upamiętnia ofiary XX-wiecznych konfliktów zbrojnych, 
przedstawiono mało znany, tragiczny epizod z czasu tzw. rabovaček w listopadzie 1918 roku, w którym 
uczestniczył oddział wojska polskiego.

ZHRNUTIE: Článok predstavuje históriu výskumu slaných prameňov v Oravskej Polhore – Slanej vode (vrátane 
legendárnych príbehov) a históriu tamojších kúpeľov, ktoré fungovali v rokoch 1864–1918. Snahy o ich 
rekonštrukciu boli dodnes bezúspešné, zatiaľ čo Slaná voda sa stala obľúbeným výletným cieľom. Článok preto 
predstavuje aj históriu cestovného ruchu na Babej hore, ktorý sa prvotne rozvíjal vďaka kúpeľom, a neskôr 
vďaka bývalej kúpeľnej vile rodiny Račovských, ktorá sa stala obľúbenou turistickou chatou s názvom Chata 
Slaná Voda a je dodnes v prevádzke. Opisuje okrem iného aj návštevu arcikniežaťa Jozefa Habsburgského na 
Babej hore v roku 1806, slávnostné odhalenie obelisku na Diablaku pripomínajúce tento výstup (rok 1876), 
prvé výlety so sprievodcom za východom slnka pozorovaným z vrcholu Babej hory a činnosť nemeckého 
Beskidského turistického spolku (Beskidenverein), ktorý začal so značením turistických chodníkov a v roku 1905 
zriadil prvú turistickú útulňu pod vrcholom Babej hory. V článku sú taktiež spomínané významné osobnosti 
slovenskej literatúry, ako je Pavol Országh Hviezdoslav a Milo Urban, a dokonca aj vodca Veľkej októbrovej 
socialistickej revolúcie z roku 1917 – Vladimír Iljič Lenin. Určitý priestor je venovaný aj ochrane prírody na Babej 
hore. A nakoniec, v súvislosti s obeliskom na Slanej vode, ktorý je pamätníkom obetiam vojenských konfliktov 
dvadsiateho storočia, predstavuje takmer neznámy príbeh z obdobia tzv. rabovačiek v novembri 1918, na 
ktorých sa zúčastnil oddiel poľskej armády.
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ABSTRACT: The paper presents the history of research into salt springs in Oravská Polhora-Salt Water (taking 
into account legendary themes) and the history of a spa established there that operated in the years 1864-
1918. Until today, efforts to rebuild it have been unsuccessful, nevertheless, Salt Water has become a tourist 
centre. That is why the paper also presents the history of Babia Góra tourism, first developing around the 
spa, and then around the former spa villa house of the Raczowskis (Račovských) that became a tourist shelter 
called Chata Slaná Voda that has been operating until today. Among others events, it describes a visit paid by 
Archduke Joseph Habsburg to Babia Góra in 1806, a celebratory event of the unveiling of an obelisk on Diablak 
to commemorate that visit (1876), the first guided outings taken to admire sun-rises from the peak of Babia 
Góra, activities of Germany’s Beskidy Association (Beskidenverein) that started marking tourist trails there and 
constructed the first mountain shelter below the peak of Babia Góra in 1905. It also mentions known figures of 
Slovak literature, such as Pavol Országh-Hviezdoslav and Milo Urban, even the leader of the October Revolution 
of 1917, Vladimir Ilyich Lenin is mentioned. Some words have been devoted to the protection of Babia Góra’s 
nature, as well. Finally, given the context of the obelisk located in Salt Water that commemorates victims of the 
20th century military conflicts, a little known tragic event from the time of the so-called rabovaček that took 
place in November 1918 has been presented and in which Polish military troops were involved.

SŁOWA KLUCZOWE: Babia Góra, Beskidenverein, Diablak, Górna Orawa, inhalatorium, Półgóra, schronisko, 
skład chemiczny, Słona Woda, solanka, turystyka, uzdrowisko, źródła mineralne, źródła solne. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Babia hora, Beskidenverein, Diablak, Horná Orava, inhalatórium, Polhora, útulňa, chemické 
zloženie, Slaná voda, soľanka, cestovný ruch, kúpele, minerálne pramene, slané pramene

KEY WORDS: Babia Góra, Beskidenverein, Diablak, Upper Orava, inhalation room, Polhora, mountain shelter, 
chemical composition, Salt Water, brine, tourism, spa, mineral springs, salt springs.

Słona Woda (słow. Slaná voda) to dziś przede wszystkim znana osada turystyczna ze schroniskiem 
o tej samej nazwie, popularny punkt wyjścia na Babią Górę (słow. Babia hora; 1725 m n.p.m.) od 
strony południowej, ze słowackiej części Górnej Orawy (słow. horná Orava). Leży na wysokości 755 
m n.p.m., na wschodnich peryferiach miejscowości Orawska Półgóra (słow. Oravská Polhora), nieda-
leko od granicy państwowej z Polską, w ustronnym i malowniczym otoczeniu leśnym. Pod względem 
hydrograficznym osada usytuowana jest w pobliżu źródlisk Słonego Potoku (słow. Slaný potok, Soľný 
potok), lewego dopływu Półgórzanki (słow. Polhoranka), która w dawnych czasach zwana była Słoną 
Rzeką, Słanicą (łac. Rivulus Slanica, słow. Slaná rieka)1. To właśnie Słony Potok, a ściślej solne źródła, 
które go współtworzyły i po części nadal współtworzą, stały się przyczyną wczesnego wejścia tej 
okolicy na arenę dziejów. Od tychże słonych, leczniczych źródeł pochodzi również nazwa osady. 

O słonych źródłach – legenda i historia

Legenda mówi, że gdy w okolicy powstawały pierwsze osady, w tym Półgóra2, do wsi przybyła 
rodzina osiedleńców, której wszyscy członkowie mieli na szyjach widoczne wola (choroba tarczycy 
objawiająca się jej silnym powiększeniem). Mieszkańcy Półgóry, w obawie przed zarażeniem niezna-

1 E. Kurjaková, Życie gospodarcze w orawskich wsiach pod Babią Górą do początku XX wieku, „Rocznik Babiogórski” 
2002, t. 4, s. 102. Słony Potok wprowadzał niegdyś duże ilości słonej wody do Półgórzanki, czyli dawnej Słanicy. 
Z tego powodu wieś założona u jej ujścia do Białej Orawy (słow. Biela Orava) również otrzymała nazwę Słanica 
(słow. Slanica). Wieś ta została zatopiona przez wody sztucznego Jeziora Orawskiego (słow. Vodná nádrž Orava) 
i pozostało po niej tylko wzgórze z kościołem, dziś zwane Słanickim Ostrowem (słow. Slanický Ostrov).

2 Nazwa wsi odnosi się do jej obszaru katastralnego, który obejmuje pół Babiej Góry, do granicy z Polską. W najstar-
szych dokumentach zapisywana była w formach Polgora i Polhora, w czasach węgierskich jako Árvafüred (Orawskie 
Łaźnie), Árva Polhora (Orawska Półgóra), od 1948 r. Oravská Polhora. Zob. m.in.: Oravská Polhora, red. P. Huba, 
Bratislava 1989, s. 23.

ną chorobą, wypędzili rodzinę z wioski na pobliskie mokradła, mając nadzieję, że tam wszyscy zginą. 
Tymczasem ludzie ci postawili szałas, a na skraju bagien wykopali studnię. Woda z niej była jednak 
zbyt słona do picia, więc używali jej do gotowania i solenia potraw. Okazało się wtedy, że w krót-
kim czasie ich wola zniknęły bez śladu. Jako ozdrowieńcy wrócili do wsi i opowiedzieli, jak to słona 
woda spowodowała ich wyleczenie. Ale półgórzanie im nie uwierzyli, co więcej posądzili rodzinę 
o konszachty ze złymi mocami i wszystkich zatłukli kamieniami. Od tego czasu mieszkańcy Półgóry 
unikali miejsca ze słoną studnią i tylko śmielsi pasterze chodzili tam po wodę, która okazywała się 
skuteczna w leczeniu różnych dolegliwości. Używali jej także zamiast drogiej soli kamiennej3. 

Przytoczoną legendę można osadzić w realiach historycznych. Otóż północne peryferie Górnej 
Orawy (dorzecza Białej i Czarnej Orawy), które do zakończenia pierwszej wojny światowej pozo-
stawały w rękach Węgier (od 1867 r. w ramach Monarchii Austro-Węgierskiej), prawie do schyłku 
XV wieku były niemal bezludne i porośnięte karpacką puszczą. Prawdopodobnie od połowy tego 
stulecia docierały tutaj jedynie grupy wołoskich pasterzy. W dolinie Półgórzanki pierwsze osady 
powstały dopiero przed 1550 rokiem. Były to kolejno: Słanica (słow. Slanica), Zubrohlawa (słow. 
Zubrohlava), Rabcza (słow. Rabča) i Półgóra. Wkrótce po roku 1550 w sąsiedztwie Rabczy i Półgóry 
założona została jeszcze Nowa Rabcza, czyli dzisiejsze Rabczyce (słow. Rabčice). Kolonizacja posu-
wała się od południa, wsie zasiedlił żywioł wołoski z udziałem słowackiego i w mniejszym stopniu 
polskiego. Od przełomu XVI i XVII wieku nastąpił masowy napływ ludności polskiej, rekrutującej 
się ze zbiegów uciekających spod nadmiernego ucisku pańszczyźnianego, jaki panował w Rzeczy-
pospolitej – w szlacheckich dobrach Żywca, Suchej (ob. Sucha Beskidzka) i Jordanowa oraz w kró-
lewszczyznach starostwa lanckorońskiego i nowotarskiego. Wówczas to żywioł polski opanował 
Półgórę, Rabczę i Rabczyce, natomiast ludność słowacka zdominowała Słanicę i Zubrohlawę4. 

Skąd wiadomo, w jakim czasie powstały wymienione wsie? Otóż dowiadujemy się o tym wła-
śnie za sprawą występujących pod Babią Górą źródeł solnych, bowiem w 1550 roku w celu ich 
zbadania węgierska Królewska Kamera5, której siedziba znajdowała się w Pożoniu (dzisiejsza Bra-
tysława), wysłała tutaj dwóch komisarzy – Andreasa Kraisera i Josepha Milavera6. Znali się oni na 
rzeczy, gdyż pochodzili z austriackiego miasteczka Hallstatt, od dawna słynącego z wydobycia soli7. 
Zadaniem komisarzy była ocena przydatności źródeł dla celów pozyskiwania soli w ramach regale 
monarchy (uprawnienia zarezerwowane wyłącznie dla panującego). Miało to tym większe znacze-
nie, że dotychczas korzystała z nich okoliczna ludność oraz dzierżawcy królewskich dóbr rezydujący 
na Zamku Orawskim8, co naruszało królewski monopol solny. Po przybyciu na Orawę, do Twardo-
szyna (słow. Tvrdošín), opiekę nad komisją objął naczelnik tamtejszej komory celnej, który doprowa-

3 T. Kubáň, Kúpele Oravská Polhora [Uzdrowisko Orawska Półgóra], „Krásy Slovenska” 1963, nr 4, s. 127.
4 P. Krzywda, Jak kolonizowano karpacka puszczę. Dzieje osadnictwa, [w:] S. Figiel, P. Franczak, U. Janicka-Krzywda, 

P. Krzywda, Beskid Żywiecki. Przewodnik, Pruszków 2018, s. 54-55.
5 Kamera – niem. die Kammer, czyli izba, komora, w tym przypadku oznacza urząd skarbu państwa (izbę skarbową). 

Pochodną tego wyrazu jest m.in. słowo komornik.
6 Dokument opisujący te badania znajduje się w Węgierskim Archiwum Państwowym w Budapeszcie, nosi tytuł 

Inquisitio fontium salsorum in possesione arcis Arva facta 1550 [Badanie źródeł solnych w posiadłościach Zamku 
Orawskiego w 1550 r.] i zawiera załącznik w postaci odręcznej mapy podbabiogórskiej części Górnej Orawy. 
Jego odkrywcą był w 1970 r. słowacki historyk Pavol Horváth, który omówił temat w artykule Najstaršie mapove 
zobrazenie hornej Oravy [Najstarszy kartograficzny obraz Górnej Orawy], „Vlastivedný časopis” 1970, č. 2, s. 81-83. 
Polskiemu czytelnikowi odkrycie Horvátha przybliżył historyk Henryk Ruciński w artykule Najdawniejsza mapa 
Górnej Orawy jako przyczynek do dziejów osadnictwa, „Wierchy” 1976 [wyd. 1977], s. 148-154.

7 Hallstatt leży w Alpach Salzburskich i słynie z najstarszej w Europie kopalni soli, w której sól wydobywano już 2500 
lat p.n.e., czyli w epoce brązu. Kopalnia jest udostępniona do zwiedzania. W 1997 roku miasteczko wraz z kopalnią 
i całym regionem zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO pod nazwą „Krajobraz kulturowy 
Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut”.

8 Zamek Orawski (słow. Oravský hrad) był stolicą utworzonego w 1370 r. okręgu administracyjnego zwanego komi-
tatem orawskim (łac. comitatus Arviensis) lub żupą orawską. Na jego czele stał żupan (węg. ispán), który zarządzał 
tutejszymi dobrami ziemskimi króla Węgier (królewszczyznami). Dobra te zwano dominium zamkowym, dominium 
orawskim (z łac. dominus – pan, władca) lub potocznie państwem orawskim. W 1550 r. administratorem Zamku 
i państwa orawskiego był Ślązak Václav Sedlnický z Choltic (?–1588), inspirator kolonizacji Orawy. Zob. T.M. Traj-
dos, Dzieje i kultura Orawy, Kraków 1993, s. 42-43. 
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dził królewskich wysłanników do źródeł solnych. Komisarze zbadali źródła i w obecności naczelnika 
sporządzili obszerny raport9, do którego załączyli schematyczny szkic terenu, później zapewne fa-
chowo przerysowany w Kamerze, który dziś jest najstarszym zabytkiem kartograficznym dla Górnej 
Orawy, bezcennym źródłem historycznym, kluczowym dla ustalenia czasu powstania tutejszych 
wsi i wykorzystywania miejscowych źródeł solnych10. Na mapie, za pomocą rysunku wyobrażają-
cego murowaną studnię, zaznaczono główne źródło solne, które podpisano słowami: Puteus salsus 
intra fines possesiones Rapciae [Zdrój solny w granicach wsi Rabcza]. Naniesiono na nią także pasmo 
Beskidów Zachodnich (pod nazwą Monte Silesiae) z Babią Górą (Mons Baba), zamieszczając nastę-
pującą informację: In istis montibus aurum, argentum, plumbum et aes aliaque metalla repperire est 
[W tychże górach można znaleźć złoto, srebro, ołów i miedź oraz inne metale]. Oczywiście zazna-
czono również sieć rzeczną (schematycznie), a mianowicie Orawę (Fluvius Arva), Czarną Orawą (bez 
podpisu) i Półgórzankę (Rivulus Slanica), a ponadto kilka istniejących już wówczas miejscowości, 
w tym Zubrohlawę (Pagus Zubraulaua), Rabczę (Pagus Rabcia) i Półgórę (Pagus Polgora). Natomiast 
w miejscu dzisiejszych Rabczyc znalazła się adnotacja Planicies apta pro integra possessione [Teren 
przygotowany do objęcia w posiadanie] oznaczająca, że ma tam powstać nowa osada. Wartość 
odręcznej mapy Kraisera i Milavera polega w dużym stopniu na tym, że przesunęła ona wstecz da-
towanie początków kilku miejscowości, o których najstarsze dane źródłowe znane były dotychczas 
z czasów późniejszych11. 

9 P. Krzywda, Grupa Babiej Góry, Policy i Jałowca. Beskid Żywiecki, cz. 3. Przewodnik turystyczny, Warszawa 2001, s. 485.
10 Pod Babią Górą sól występowała także w okolicach Rabczyc, o czym świadczą nazwy Solny Wierch, Solna Polana 

i Słona Woda wymienione w dokumentach z 1616 i 1667 r., opisujących granice tej wsi. Zob. W. Semkowicz, Ma-
terjały źródłowe do dziejów osadnictwa Górnej Orawy, t. 1, Zakopane 1932, s. 108 i 133.

11 H. Ruciński, Najdawniejsza mapa..., s. 150-151.

 Badania źródeł przeprowadzone przez wspomnianych królewskich komisarzy w 1550 roku 
wykazały, że drążono tam jamy, zapewne w poszukiwaniu soli kamiennej. Jedna z takich jam została 
oczyszczona i czerpano z niej solankę. Komisarze stwierdzili również, że w okolicy są także liczne 
strumienie i źródła słodkowodne, które podczas deszczy mieszają się ze słonymi, przez co spada 
wartość solanek. Ich zdaniem nie było tam sprzyjających warunków do warzenia soli12. 

Mimo to Ferenc (Franciszek) Thurzó (1515–1574), od 1556 roku żupan Orawy dzierżący domi-
nium zamkowe (państwo orawskie), zdecydował się wybudować przy słonych źródłach warzelnię. 
Okazało się jednak, że polska sól importowana z Wieliczki była tańsza, toteż zakład szybko zamknię-
to. Do warzenia soli z podbabiogórskich źródeł próbował jeszcze wrócić wnuk Ferenca – żupan Imre 
(Emeryk) Thurzó (1598–1621), który w 1620 roku w tym celu zlecił wykonanie żelaznych panwi13. 

Wkrótce potem Królewska Kamera ponownie wysłała do Półgóry swoich komisarzy. W 1630 
roku jeden z nich – G. Vernich przebadał siedem solnych źródeł. W następnym roku członkowie 
komisji odkryli w pobliżu szalowane drewnem szyby14, stwierdzili jednak, że eksploatacja tutejszych 
solanek byłaby nieopłacalna i należy zezwolić miejscowej ludności na korzystanie z nich, dzięki 
czemu nie będą musieli kupować polskiej soli15.

W następnym stuleciu, w latach 1752-1755, do Półgóry przybyli Jozef Anton Gemerka i Martin Jozef 
Piller – specjaliści z ośrodka górnictwa i warzelnictwa w Soliwarze (słow. Solivar) koło Preszowa (słow. 
Prešov)16, którzy w pobliżu źródeł rozpoczęli drążenie szybu eksploatacyjnego. Wydobycie soli okazało 
się jednak nazbyt kosztowne i szybko go zaniechano. Tym razem Kamera nakazała zniszczenie źródeł17. 

Kolejne próby eksploatacji tutejszej soli podjęto w 1775 roku (budowa szybów i sztolni), rów-
nież z mizernym skutkiem, oraz w latach 1800-1806, kiedy wydobycie udało się utrzymać przez 
sześć lat. Odbywało się ono poprzez czerpanie solanki z szybów i odparowywanie z niej wody (wa-
rzenie). Ostatecznie jednak zakład został opuszczony, a szyby zalano słodką wodą18.

W latach 50. XIX wieku badania źródeł w Słonej Wodzie prowadzili polski geolog i geograf, 
wybitny badacz Tatr i Beskidów, Ludwik Zejszner (Zeuschner; 1805-1871)19 oraz geolog austriacki, 
wówczas asystent Cesarskiego Instytutu Geologicznego w Wiedniu, Franz Foetterle (1823-1876). 
Obaj uważali, że tutejsze źródła wypływają z pokładów soli, które ciągną się pod Babią Górę aż 
z Bochni i Wieliczki20. L. Zejszner zapisał:

12 Tamże, s. 149-150.
13 Tamże, s. 150.
14 Pokusy o ťažbu soli a jódo-brómové kúpele [Próby wydobycia soli a jodowo-bromowe uzdrowisko], tab. 2: ht-

tps://www.oravskapolhora.sk/e_download.php?file=data/editor/157sk_2.pdf&original=Tabula-2-FINAL.pdf 
[dostęp: 14.06.2020 roku].

15 H. Ruciński, Najdawniejsza mapa..., s. 150.
16 W 1970 r. unikalny kompleks górniczo-warzelniczy w Soliwarze został wpisany na listę Narodowych Zabytków 

Kultury Słowackiej Republiki, a w 2001 r. powstało tu muzeum solne, które jest filią Słowackiego Muzeum Techniki 
w Koszycach. Od 1971 r. Soliwar jest dzielnicą Preszowa.

17 Pokusy o ťažbu... Warto podać, że w XVIII w. o solankach w Słonej Wodzie wspomniał jeden z najwybitniejszych ówcze-
snych uczonych środkowej Europy – Matej Bel (węg. Bél Mátyás; 1684-1749), geograf, historyk, filozof i encyklopedy-
sta. Uczynił to w najważniejszym dziele swojego życia Notitia Hungariae Novae historico geografica [Opis historyczno- 
-geograficzny Nowych Węgier], w którym zawarł opisy węgierskich komitatów (okręgów administracyjnych), w tym 
orawskiego. Za życia autora, w latach 1735-1742, wydano jedynie pięć tomów (w Wiedniu), cała reszta pozostała 
w rękopisach, gdyż w 1742 r. Bel doznał udaru mózgu. Współcześnie historycy obliczyli, że pozostałe rękopiśmienne 
opisy zmieszczą się w dziesięciu tomach, z których pierwszy, obejmujący m.in. Orawę, wydano w Budapeszcie 
w 2011 r. Tam właśnie pod hasłem Nowá-Rábcsa wzmiankowane są słonowodzkie źródła (s. 144). Odrębną cieka-
wostkę stanowi fakt, że Bel, urodzony i zmarły na terenie obecnej Słowacji, sam o sobie mówił lingua Slavus, natione 
Hungarus, eruditione Germanus [według języka Słowianin, według narodowości Węgier, z wykształcenia Niemiec], 
co powoduje, że zarówno Słowacy, jak i Węgrzy uznają go za swego rodaka.

18 T. Kubáň, Kúpele…, s. 127-128.
19 Dodajmy, że 31 sierpnia 1830 r. Zejszner stanął na Diablaku, ale dostał się tam nie ze Słonej Wody, lecz od zacho-

du – z Jeleśni przez Przełęcz Półgórską (słow. sedlo Pod Beskydom), dolinę Półgórzanki, Przełęcz Jałowiecką i Małą 
Babią Górę. Towarzyszył mu geolog Jerzy Pusch (1790-1846), wysoki urzędnik Głównej Dyrekcji Górniczej w War-
szawie. Było to pierwsze znane wejście na Babią od tej strony. Zob. A. Siemionow, Studia beskidzko-tatrzańskie, 
Kalwaria Zebrzydowska 1992, s. 177.

20 Pokusy o ťažbu...

Fot. 1. Odręczna mapa górnoorawskich okolic Babiej Góry z 1550 roku. Zbiory Michala Strnála
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Pod względem geologicznym bardzo ciekawą jest Połhora. Niedaleko wioski, wśród niebieskawo- 
-szarych margli, dzielących się w łupki, wytryskują źródła mniéj więcéj solą kuchenną nasycone; za-
stałem je w trzech blizko sobie leżących miejscach. Podobne źródła powstają przez rozpuszczenie 
się pokładów soli kuchennej, a zatém i tutaj w głębiach musi się ona znajdować; ztąd jeszcze wynika, 
że formacya trzeciorzędowa, któréj ogniwa są pokładem soli w Wieliczce i Bochni, ciągnie się przez 
znaczne części Beskidów21.

Również w miejscowej tradycji ustnej zachowało się przekonanie, że słona woda przepływa 
tutaj z Wieliczki, bo „sól się przez ziemię przeźre”22.

Skład chemiczny i właściwości lecznicze źródeł solnych

Pochodzenie tutejszych słonych wód tłumaczy kolejna legenda. Mówi ona, że wszystkie źródła two-
rzą pod ziemią system wzajemnych połączeń, które powstały dawno temu za sprawą licznych jaszczu-
rów. Jaszczurów pierwotnie także nie było, pojawiły się dopiero wskutek czarów Baby Jagi, która 
przemieniła w nie odważnych młodzieńców walczących o prawa biednego ludu z okrutnym królem. 
Za tę przysługę król darował Babie Jadze mnóstwo złota, a ta ukryła je w podziemnych korytarzach 
prowadzących do zaklętych w jaszczury młodzieńców. Tych postanowił wyzwolić z zaklęcia inny mło-
dy junak. Kiedy jednak dostał się pod ziemię i dostrzegł złoto, zapałał żądzą bogactwa i zagarnął go, 
ile mógł. Wtedy Baba Jaga całe podziemne złoto zamieniła w sól. Junakowi nie udało się wyzwolić 
jaszczurów, ale sól, którą zabrał, stała się cenniejsza niż złoto. Jej żółty kolor pochodzi od złota, po-
dobnie jak żółte są plamy na ciele jaszczurów (Salamandra salamandra – salamandra plamista)23.

Zaznaczmy, że skład chemiczny słonych źródeł w Półgórze nie wykazuje żadnych podobieństw 
do wód morskich i oceanicznych, ani też do roztworów powstających w wyniku ługowania soli 
kamiennej. Źródła te są tak stare, jak skały fliszu karpackiego, z których wypływają, tzn. pochodzą 
z okresu starszego trzeciorzędu zwanego paleogenem (65-24 milionów lat temu). Jest to woda 
mineralna, która oprócz soli zawiera wielkie bogactwo innych minerałów wypłukiwanych ze skał 
fliszu, przede wszystkim jod, brom i lit.

Pierwsze chemiczne analizy wody spod Babiej Góry przeprowadzili w drugiej połowie XVIII wieku 
lekarz Ignaz Gelb i aptekarz Heil. W 1843 roku chemicznymi badaniami tutejszych solanek zajął się au-
striacki lekarz, profesor uniwersytetu w Peszcie – Ludwig Tognio (1798-1854), który w Słonej Wodzie 
odnalazł sześć źródeł solnych, ale wspomniał, że pod Babią Górą jest ich aż 53. Zaskoczyło go, że tutej-
sza woda zawiera aż 7% chlorku sodu (NaCl; główny składnik soli kuchennej)24. Kilkanaście lat później, 
w 1856 roku, szczegółowej analizy chemicznej pod kątem balneologicznym dokonał jeszcze węgierski 
chemik i farmaceuta, profesor królewskiego uniwersytetu w Peszcie – Károly Than (1834-1908)25. Jego 
badania dobitnie potwierdziły, że solanka z miejscowych źródeł ma właściwości lecznicze. 

Wśród wszystkich leczniczych solanek byłej Monarchii Austro-Węgierskiej alkaliczne wody 
jodo-bromowe z Półgóry uznawane były za najwyższej jakości. W jednym litrze wody stwierdzono 
wówczas 115,4 mg jodu, 66,4 mg bromu, 34,5 mg litu i 37284 mg soli kuchennej (wg badań K. Tha-
na). Dało to podstawę do oficjalnego uznania źródeł w Półgórze za lecznicze, co wkrótce – w latach 

21 L. Zejszner, Orawa, „Biblioteka Warszawska” 1853, t. 3 (51), s. 322-323: https://orawa2024.pl/orawa-ludwik-zej-
szner/ [dostęp: 27.07.2020 roku].

22 [P. Krzywda], Półgóra, [w:] S. Figiel, P. Franczak, U. Janicka-Krzywda, P. Krzywda, Beskid Żywiecki..., s. 418.
23 T. Kubáň, Kúpele…, s. 131.
24 Minerálne pramene Slaná voda [Źródła mineralne Słona Woda], tab. 1: https://www.oravskapolhora.sk/e_download.

php?file=data/editor/157sk_1.pdf&original=Tabula-1-FINAL.pdf [dostęp: 14.08.2020 roku].
25 Ľ. Ďuranová, František Skyčák - zakladateľ kúpeľov Slaná Voda [Franciszek Skyczak – założyciel uzdrowiska Słona 

Woda], „Biografické Štúdie” 1998, zv. 25, s. 60: https://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Zborniky/Biografic-
ke_studie/25/bs25_59_62.pdf [dostęp: 17.07.2020 roku].

1863-1865 – doprowadziło do założenia tutaj zakładu kąpielowego (uzdrowiska). Zaraz potem, 
4 lutego 1866 roku, tutejsza komisja lekarska orzekła, jakie choroby można leczyć solanką w Słonej 
Wodzie. Były to między innymi: choroby skóry, gruźlica, nerwice, obrzęki, puchlina wodna, reuma-
tyzm, skrofuloza (gruźlica węzłów chłonnych), syfilis, wole tarczycy26.

Obecnie w Słonej Wodzie istnieją dwa źródła solankowe: słynne źródło główne, z pompą, przy-
kryte altaną z gontopodobnym dachem oraz drugie, zlokalizowane około 20-30 metrów dalej, ujęte 
w stalową rurę. Badania z lat 1987-1988 potwierdziły, że jest to silna solanka o mineralizacji 47 g/dm³, 
z dużą zawartością bromu, jodu, a także litu. Ponadto stwierdzono, że woda zawiera niedopuszczalną 
do spożycia ilość metanu, który w przypadku stosowania jej do celów leczniczych musiałby być usu-
wany. Ze względu na fakt, że temperatura wody wynosi 47°C, uznaje się ją za termalną27. 

Uzdrowisko Słona Woda

W 1863 roku wójt Półgóry Ján Pienčák oraz Fraňo (Franciszek) Skyčák (1824-1881) z Klina, słowac-
ki przedsiębiorca i poseł do sejmu węgierskiego28, podpisali umowę, której celem było założenie 
w Słonej Wodzie zakładu balneologicznego29. Jego budowę, zakończoną w 1865 roku, prowadziła 
powołana w tym celu spółka akcyjna, ale zakład otwarto już w roku 1864. Kurort miał wygląd małej 
osady, która składała się z sześciu drewnianych domów mieszkalnych, domu zdrojowego, domu dla 
lekarza i personelu oraz restauracji. Była też zdrojowa apteka. Ponadto zakład posiadał promenadę, 
na której odbywały się koncerty, a jego otoczenie przekształcono na park leśny. Uważano, że już 
samo położenie kurortu ma korzystny wpływ na zdrowie pacjentów. W owym czasie było to sto-
sunkowo duże uzdrowisko. Otrzymało ono nazwę Słona Woda (słow. kúpele Slaná voda), ale czę-
ściej używano nazw odwołujących się do wsi Półgóry (np. słow. Polhorské kúpele, niem. Bad Polhora, 
węg. Polhora-fürdő). Pierwszym medykiem zakładu był Felix Stein, lekarz powiatowy z Namiestowa 
(słow. Námestovo)30. Stosowano trzy rodzaje leczenia: picie wody ze źródła, zabiegi wodolecznicze 
w wannach i przykładanie kompresów. Leczniczą solankę czerpano z dwóch studni i specjalnego 
zbiornika, podgrzewano w kotłach i rozlewano do 12 porcelanowych wanien w domu zdrojowym. 
Wodę także butelkowano i wysyłano pacjentom, którzy do kurortu nie mogli przyjechać31. Sezon 
leczniczy trwał od 1 czerwca do 15 września. 

W 1867 roku F. Skyčák wybudował drogę dojazdową z Półgóry (dziś asfaltowa), która liczy 
około 3 kilometry. Po jego śmierci uzdrowisko przejęli spadkobiercy.

W 1892 roku farmaceutą w zdrojowej aptece został Jan Hucík z Namiestowa, który z solanki 
wytwarzał jodową sól musującą i pastylki. W 1909 roku pastylki te uzyskały zastrzeżony znak towa-
rowy (Schutzmarke), którym były oznaczane. Właściciele zakładu, wówczas Lasslauerowie, sprze-
dawali te produkty w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych, a nawet w Ameryce Południowej32.

26 Minerálne pramene...
27 T. Nowalnicki, Mineralne źródła orawskich podnóży Babiej Góry, „Prace Babiogórskie” 1980 [wyd. 1981], t. [3], 

s. 19; [P. Krzywda], Półgóra..., s. 418; P. Franczak, Źródła wód mineralnych na obszarze wschodniej części Beskidu 
Żywieckiego, „Rocznik Babiogórski” 2013, t. 14, s. 106. 

28 Notatkę biograficzną o Franciszku (Franiu, Ferku) Skyčáku znajdzie czytelnik w moim artykule: Prezentacja wsi 
orawskich wchodzących w skład Združenia Babia hora – Klin, „Rocznik Babiogórski” 2017, t. 18, s. 73-88.

29 Pokusy o ťažbu...
30 Ľ. Ďuranová, František Skyčák..., s. 60.
31 P. Huba, Hospodársky vývoj obce do roku 1918 [Rozwój gospodarczy wsi do roku 1918], [w:] Oravská Polhora. 

Vlastivedná monografia [Orawska Półgóra. Monografia krajoznawcza], red. P. Huba, Bratislava 1989, s. 49-50; L.V.  
Prikryl, Zaniknutý klenot. História kúpelov [Utracony klejnot. Historia uzdrowiska], „Quark” 2016 (január), č. 1, 
s. 44-45: https://www.upjs.sk/public/media/12469/quark_01_2016.pdf [dostęp: 17.07.2020 roku]; Minerálne 
pramene...; Pokusy o ťažbu...

32 S. Maťugová, Z dejín lekárnictva na Orave w rokoch 1632-1950 [Z dziejów aptekarstwa na Orawie w latach 1632-
1950], „Almanach Słowacy w Polsce/Slováci v Poľsku” 2012, t. 13, s. 23-24: https://docer.pl/doc/nv8xcx8| 
[dostęp: 17.07.2020 roku]; L.V. Prikryl, Zaniknutý klenot..., s. 45; P. Huba, Hospodársky vývoj..., s. 50.
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W 1898 roku nowymi właścicielami uzdrowiska zostali Węgier József I. Vigassy i Polak Ludwik 
Fijałkowski. W tym czasie kurort rozbudowano tak, że mógł przyjąć równocześnie około 100 pa-
cjentów rozmieszczonych w 50 pokojach33. Pacjentami byli głównie Żydzi, ale nie tylko. Warto od-
notować, że w latach 1879-1899 corocznie kilka tygodni spędzał tutaj największy słowacki poeta, 
Orawianin Pavol Országh-Hviezdoslav (1849-1921)34, rozmiłowany w swojej krainie i opiewający jej 
piękno, który w tym okresie pracował jako prawnik w Namiestowie. 

W 1905 roku profesor Bertalan Stiller (1837-1922), dyrektor szpitala w Budapeszcie, wyraził 
opinię, że sól ze źródeł orawskich pod względem składu chemicznego i właściwości leczniczych 
może konkurować z solankami zagranicznymi. W tym samym roku Samuel Steinhardt, lekarz po-
wiatowy z Namiestowa, oraz Sigmund Tandlich, lekarz obwodowy z Twardoszyna, otworzyli w sło-
nowodzkim uzdrowisku nowo zbudowane sanatorium dziecięce posiadające 60 miejsc, w którym 
leczono przede wszystkim anemię i inne choroby krwi, ale także krzywicę35.

Kolejnymi właścicielami uzdrowiska była żydowska rodzina Lasslauerów z pobliskiej Zubrohla-
wy (słow. Zubrohlava) – Hugo Lasslauer (1886-1942/45?), doktor praw, adwokat w Namiestowie 
i komendant tamtejszej powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej36, oraz lekarz Friedrich Lasslau-
er. Formalnie kurortem zarządzała Orawskopółgórska Spółka Uzdrowiskowa (Oravskopolhorská 
kúpeľná spoločnosť)37. 

33 Pokusy o ťažbu...
34 Czytelnikom „Rocznika Babiogórskiego” postać poety przybliżyła Jolanta Jurek w artykule Pavol Országh- 

-Hviezdoslav – słowacki wieszcz spod Babiej Góry, t. 4 (2002), s. 189-196. Ciekawe informacje o jego związkach 
z Orawą znajdują się także w opracowaniu Jacka Kolbuszewskiego Orawa w literaturze słowackiej, „Wierchy” 1982 
[wyd. 1984], t. 51, s. 80-82.

35 L.V. Prikryl, Zaniknutý klenot..., s. 45; Pokusy o ťažbu...
36 https://www.zubrohlava.eu/turista/vyznamne-osobnosti/ [dostęp: 19.07.2020 roku]. Prawdopodobnie 

H. Lasslauer został zamordowany w jednym z hitlerowskich obozów koncentracyjnych.
37 Pokusy o ťažbu...

Tymczasem zbliżała się pierwsza wojna światowa. W czerwcu 1914 roku dyrektor uzdrowi-
ska Karol Mihály otworzył sezon uzdrowiskowy, ale wybuch wojny spowodował, że kuracjusze 
wyjechali, więc 10 sierpnia kurort zamknięto. Pod koniec wojny uzdrowisko opuścił także doktor 
F. Lasslauer. 

Na początku listopada 1918 roku na Orawie doszło do ludowej rebelii (tzw. rabovačky) skiero-
wanej przeciwko Węgrom i Żydom. Mieszkańcy wsi wspólnie z powracającymi z frontu żołnierzami 
napadali na węgierskie urzędy, w których palono gminne księgi i metryki, wypędzali węgierskich 
żandarmów i nauczycieli oraz rabowali żydowskie sklepy i karczmy38. Roznamiętnione tłumy czyniły 
to w celu likwidacji znienawidzonej władzy węgierskiej, a w przypadku Żydów dążąc do wyzwolenia 
spod ich ekonomicznej dominacji. W tych pogromach rzadko dochodziło do zabójstw, częściej do 
fizycznego znęcania się nad ofiarami, natomiast niszczenie żydowskiego mienia i rabunki odbywały 
się na szeroką skalę39. Tak też było w Półgórze i Słonej Wodzie, przy czym wydarzenia te zbiegły 
się tutaj z polską interwencją wojskową związaną z polityczną walką o włączenie tej części Orawy 
w skład państwa polskiego, o czym będzie mowa na końcu artykułu. W efekcie uzdrowisko zostało 
całkowicie zdemolowane i przestało istnieć. Do naszych czasów zachowała się jedynie willa Ra-
czowskich (słow. Račovských) z 1902 roku, przebudowana i rozbudowana, pełniąca obecnie rolę 
schroniska turystycznego (słow. chata „Slaná voda”), oraz ujęcie źródła solnego (zob. niżej).

W okresie działalności słonowodzkiego kurortu ukazało się o nim wiele artykułów w prasie 
i czasopismach, pojawiały się wzmianki w literaturze balneologicznej, a nawet wychodziły odrębne 
opracowania. Wśród tych ostatnich warto wymienić broszurę założyciela i pierwszego właściciela 

38 P. Krzywda, Po madziarskiej stronie. Z dziejów Kisuc i Orawy, [w:] S. Figiel, P. Franczak, U. Janicka-Krzywda, P. Krzyw-
da, Beskid Żywiecki..., s. 69.

39 Po zakończeniu pierwszej wojny światowej pogromy Żydów odbywały się także w odrodzonej Polsce. Najwięk-
szym z nich i najbardziej znanym, z licznymi ofiarami śmiertelnymi i rannymi, był pogrom lwowski (22-24.11.1918). 
Bezkrwawy pogrom miał miejsce także w Zawoi (7.11.1918), o czym w Kronice parafialnej pisze ks. Adam Górkie-
wicz (1879-1974; proboszcz w Zawoi w latach 1918-1935, wikary w latach 1904-1907).

Fot. 2. Altana ze źródłem w uzdrowisku Słona Woda, pocztówka z lat 1905-1910. Zbiory Martina Rusnáka Fot. 3. Uzdrowisko Słona Woda, pocztówka z 1910 roku. Zbiory Martina Rusnáka
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uzdrowiska F. Skyčáka oraz dwie książecz-
ki: pierwszą – lekarza okręgowego i znawcy 
orawskich wód mineralnych Józsefa Ham-
merschmida (1852-1889), drugą – lekarza 
zdrojowego F. Steina40. O zakładzie kąpie-
lowym w Słonej Wodzie wspominał także 
lekarz górniczy István (Stefan) Boleman 
(1839-1905) w swoich podręcznikach bal-
neologicznych, informując między innymi, że 
kurort ten należy do licznie odwiedzanych41. 

Krótkie wiadomości o uzdrowisku poja-
wiły się także w pierwszych przewodnikach 
turystycznych po Beskidach pióra autorów 
niemieckich, działaczy Beskidenverein (BV) 
– Towarzystwa Beskidzkiego zawiązanego 
w 1893 roku. Byli to: nauczyciel Johann 
Hadaszczok (1858-1895) z Frydku na Mo-
rawach (ob. czes. Frýdek-Místek), nauczyciel 
i przyrodnik Karl Kolbenheyer (1841-1901) 
oraz nauczyciel i historyk Josef Matzura 
(1851-1936), obaj rodem z Bielska. Infor-
mowali oni m.in. o możliwościach dojazdu 
do Słonej Wody, o tym, że obsługa „rozu-
mie język niemiecki”, o cenach za noclegi 
(w austro-węgierskich koronach i hale-
rzach) i zniżkach dla członków BV, o tanich 
posiłkach i drogich napojach (ze względu na podatki), wśród których wymienili piwo karwińskie. 
J. Matzura przedstawił także skład chemiczny wód mineralnych (za prof. K. Thanem), wyliczył scho-
rzenia, przeciw którym są skuteczne, i podał ceny kąpieli leczniczych. Wspomniał nawet o tym, że 
w leczeniu stosowane jest picie żentycy42. 

W niedługim czasie do wyżej wymienionej niemieckiej literatury przewodnikowej dołączyły po-
zycje polskie43. W pierwszym rzędzie mowa tu o pionierskim Przewodniku po Beskidzie Zachodnim... 
Kazimierza Sosnowskiego (1875-1954), wybitnego krajoznawcy, z zawodu nauczyciela polonisty44. 

40 F. Skitsȧk [Skyčák], Zprava lučbársko-lekárska, o liečivej vode kúpeľov na Polhore v slávnej stolici oravskej [Komunikat 
chemiczno-lekarski o leczniczej wodzie uzdrowiska w Półgórze w słynnym komitacie orawskim], Skalica 1866; 
J. Hammerschmid, Monographie des Soolbades Polhora in Arvaer Comitate, Ober-Ungarn [Monografia uzdrowiska 
solnego w Półgórze w komitacie orawskim Górnych Węgier], Pest 1872; F. Stein, Der Kurort Polhora. Eine balneo-
logische Skizze [Uzdrowisko Półgóra. Szkic balneologiczny], Turócz-Szent-Márton [Turčiansky Svätý Martin, ob. 
Martin] 1876.

41 I. Boleman, A fürdőtan kézikönyve [Podręcznik balneologii], Igló 1884, s. 239: https://library.hungaricana.hu/hu/
view/KlasszikusOrvosiKonyvek_037/?pg=0&layout=s [dostęp: 17.07.2020 roku]; tenże, Fürdőtan, különös tekin-
tettel a magyarhoni gyógyhelyekre [Balneologia, ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowisk węgierskich], Budapest 
1887, s. 391: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MOKT_053/?pg=398&layout=s [dostęp: 17.07.2020 roku].

42 K. Kolbenheyer, Führer durch die Beskiden in Gebiete der Section Bielitz-Biala des Beskiden-Vereines [Przewodnik po 
Beskidach w obszarze sekcji bielsko-bialskiej Towarzystwa Beskidzkiego], Bielitz 1899 (wyd. 1), 1901 (wyd. 2), 
S. 59; J. Matzura, Illustrirter Fürer durch die Beskiden und die angrenzenden Landschaften [Ilustrowany przewodnik po 
Beskidach i terenach sąsiednich], Teschen [Cieszyn] 1891, S. 88-89, 1907 (wyd. 2); J. Hadaszczok, Führer durch die 
Beskiden mit einer Spezialkarte der West-Beskiden [Przewodnik po Beskidach ze specjalną mapą Beskidów Zachod-
nich], Märisch Ostrau [Morawska Ostrawa] 1894 (wyd. 1), 1908 (wyd. 2), S. 61.

43 Bliższe informacje nt. polskiej literatury przewodnikowej obejmującej obszar wokół Babiej Góry zob. P. Krzywda, 
Polsko-słowackie pogranicze w rejonie Babiej Góry w polskiej literaturze przewodnikowej. Przegląd historyczno- 
-bibliograficzny, „Rocznik Babiogórski” 2008, t. 10, s. 101-118.

44 K. Sosnowski, Przewodnik po Beskidzie Zachodnim od Krynicy po Wisłę, łącznie z Pieninami i terenami narciarskiemi, 
Kraków 1914. W ciągu 35 lat dzieło to doczekało się czterech wydań (1914, 1926, 1930, 1948).

Choć autor w zasadzie opisał tylko polski obszar Beskidów, to jednak wymienił drogi zejścia na 
stronę słowacką, w tym z Babiej Góry do kurortu w Słonej Wodzie. Drugim polskim autorem, który 
wspominał o podbabiogórskim uzdrowisku był Mieczysław Orłowicz (1881-1959), wybitny dzia-
łacz turystyczny i krajoznawczy, z wykształcenia prawnik. W swoim Przewodniku po Galicyi..., który 
miał dwa wydania (1914, 1919), zawarł m.in. taką informację: „W Polhorze [...] znajduje się mały, 
dość prymitywnie urządzony zakład kąpielowy (restauracya) o wodach jodowo-bromowych”45. 
Przygotowując drugie wydanie autor najwyraźniej nie wiedział, że uzdrowisko zostało w 1918 roku 
zniszczone. Co więcej, nie wiedział o tym nawet dwa lata później, gdy pisał Ilustrowany przewodnik 
po Spiszu… Zanotował w nim między innymi, że zakład jest „przeciętnie urządzony, z kilku domami, 
łazienkami i restauracją E. Annera (tamże pokoje dla turystów)” oraz że turyści objęci są „niewygod-
nym węgierskim przymusem rejestracyjnym” (obowiązek meldunkowy)46. Ponadto warto jeszcze 
wspomnieć o przewodniku autorstwa Jana Reychmana (1910-1975), historyka, lingwisty i orien-
talisty, który – bodaj jako pierwszy w literaturze przewodnikowej – podał informację o zniszczeniu 
zakładu kąpielowego oraz o planach jego odbudowy47.

Nie ulega wątpliwości, że powstanie kurortu miało poważny wpływ na rozwój ruchu turystycz-
nego (o czym niżej), zwłaszcza po wyznakowaniu pierwszych szlaków na Babią Górę (1894) i wybu-
dowaniu dwóch schronisk – pod Diablakiem (1905) i na polanie Markowe Szczawiny (1906). Sprzy-
jał temu dobry dojazd do Słonej Wody oraz możliwość noclegu i żywienia w zdrojowej restauracji.

Daremne starania o odbudowę kurortu

W Czechosłowacji (1918-1939), nowym państwie powstałym na gruzach Monarchii Austro- 
-Węgierskiej, w Słonej Wodzie przez wiele lat nic się nie działo i lecznicze wody nie były wyko-
rzystywane. Mamy jedynie informację z 1921 roku, że na miejscu byłego uzdrowiska znajduje się 
gospoda z pokojami gościnnymi48. Raczej nie ulega wątpliwości, że była ona ulokowana w dawnej 
willi Raczowskich, wówczas w posiadaniu rodziny Lasslauerów.

Dopiero w latach 1935-1936 spółka Artézia wykonała na terenie dawnego uzdrowiska odwiert 
o nazwie Arta, o głębokości 96 metrów, przy którym zorganizowano prymitywną warzelnię. Uzy-
skaną sól, jak również wodę mineralną eksportowano do Niemiec, gdzie z tego surowca wytwarza-
no lekarstwa w pastylkach. 

W prohitlerowskim państwie słowackim (1939-1945) już w roku 1939 przy altanie ze źródłem 
wybudowano nowy drewniany barak z urządzeniami do warzenia soli. Wewnątrz na betonowych 
podporach ustawione były dwa kotły i wielka blaszana brytfanna, pod którymi palono węglem. Tym 
prostym sposobem uzyskiwano dziennie około 50-100 kilogramów leczniczej warzonki, zwanej 
Polhoranką, którą sprzedawano do innych słowackich kurortów (m.in. Lúčky na Liptowie), a także 
zagranicę49. Barak warzelniczy stał tutaj do lat 70. XX wieku.

W 1940 roku tereny dawnego uzdrowiska upaństwowiono, a willa Raczowskich na mocy daro-
wizny Alicii Lasslauer przeszła w ręce Klubu Słowackich Turystów i Narciarzy (słow. Klub slovenských 
turistov a lyžiarov, KSTL; ob. Klub slovenských turistov, KST). Dzięki temu z czasem powstało tutaj 
wspomniane wyżej schronisko turystyczne – chata „Slaná voda”50. 

45 M. Orłowicz, Przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, Lwów 1919, s. 477.
46 M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Spiszu, Orawie, Liptowie i Czadeckim, Lwów – Warszawa 1921, s. 82.
47 J. Reychman, Przewodnik po Podhalu, Spiszu, Orawie i północnej Słowacji, Warszawa 1937, s. 221.
48 E. Kurjaková, Turystyka po południowej stronie Babiej Góry od czasów najdawniejszych do roku 1945 – wejścia znanych 

osobistości na Babią Górę [ze słow. tłum. A. Lenczowska], „Rocznik Babiogórski” 2001, t. 3, s. 149.
49 T. Kubáň, Kúpele…, s. 130; L.V. Prikryl, Zaniknutý klenot..., s. 45.
50 Rozvoj turistického ruchu na Babej hore a v jej okolí [Rozwój ruchu turystycznego na Babiej Górze i w jej okolicy], tab. 

3: https://www.oravskapolhora.sk/e_download.php?file=data/editor/157sk_3.pdf&original=Tabula-3-FINAL.pdf 
[dostęp: 21.07.2020 roku].

Fot. 4. F. Skitsȧk, Komunikat chemiczno-lekarski o leczniczej 
wodzie uzdrowiska w Półgórze w słynnym komitacie 
orawskim – strona tytułowa
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W latach 1940-1943 Robotnicze Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych (Robotnícka sociál-
na poisťovňa), zainteresowane powstaniem nowego uzdrowiska, przeprowadziło w Słonej Wodzie 
wiele badań geologicznych51. Niestety, do budowy kurortu nie doszło, gdyż przeszkodziły temu wy-
darzenia drugiej wojny światowej. 31 sierpnia 1944 roku niemiecki oddział rozbroił słowacką straż 
graniczną w Półgórze i zajął jej budynek, 3 września na terenie Słonej Wody, Półgóry i Rabczy starł 
się z Niemcami słowacki oddział powstańczy pod dowództwem porucznika Alojza Žuffa, a w stycz-
niu 1945 roku zimowa ofensywa radziecka zatrzymała się na dziewieć tygodni pomiędzy Lipnicą 
Wielką a Rabczycami. Dopiero 2 kwietnia Armia Czerwona wyparła hitlerowców z Półgóry52. Trzy 
dni później powstała nowa Czechosłowacja, która wkrótce stała się państwem socjalistycznym.

Po drugiej wojnie światowej teren dawnego uzdrowiska znajdował się w zarządzie różnych 
instytucji państwowych. W 1958 roku kolejne badania geologiczne przeprowadził w pobliżu źródeł 
František Chmelík, a następnie, w wyniku jego rekomendacji, w grudniu tegoż roku wykonano od-
wiert B1. W następnej dekadzie, w roku 1967, została powołana komisja ds. odbudowy uzdrowiska, 
która zleciła oczyszczenie źródeł i wykonanie nowych odwiertów. Dzięki temu w latach 1970-1971 
obok odwiertu B1 powstał odwiert B3. Na następny odwiert znów trzeba było poczekać, powstał 
dopiero w latach 1987-1988 (odwiert FPJ-1) i osiągnął głębokość 2417 metrów53. Wykonała go 
firma Nafta Gbely, z siedzibą w morawskich Gbelach koło Hodonina (Czechy)54. 

1 stycznia 1993 roku powstała niepodległa Republika Słowacka. W tymże roku w Półgórze za-
łożona została spółka z o.o. Balnea Aqua Salsus (z siedzibą w Słonej Wodzie), która wzięła odwiert 
FPJ-1 w dzierżawę, w nadziei, że po uznaniu wody za leczniczą będzie nią handlować i wybuduje 
uzdrowisko. Tak się jednak nie stało. Mimo to plany odbudowy kurortu wróciły ponownie w latach 
2005-2006 za sprawą współpracy fundacji Constantinus Slovakiensis-Constantinum Slovakiense 
z Bratysławy i Spółdzielni Slaná Voda. Niestety, także i tym razem inwestycji nie podjęto, gdyż firmy 
nie doszły do porozumienia w sprawach majątkowych55.

W czerwcu 2019 roku w Półgórze, ale niestety nie w osadzie Słona Woda, oddano do użytku 
mini namiastkę uzdrowiska – małe, otwarte inhalatorium solankowe, umieszczone pod drewnianym 
zadaszeniem. Ulokowano je nad brzegiem 
Półgórzanki, w centralnej części wsi. Aby 
tu dotrzeć, trzeba 700 metrów powyżej ko-
ścioła zjechać z głównej drogi w lewo i mi-
nąć boisko piłkarskie. Inhalatorium ma po-
stać ściany ułożonej z gałązek tarniny, przez 
które przepływa jodowo-bromowa solanka 
rozpylana podmuchami wiatru. Dzięki temu 
w najbliższym otoczeniu powstaje specy-
ficzny mikroklimat, zbliżony do nadmor-
skiego, dodatkowo wzbogacony o cząstecz-
ki bromu i jodu. Zaleca się tutaj inhalacje 
w formie głębokiego oddychania 1-2 razy 
dziennie przez 15-20 minut. Solanka pocho-
dzi ze źródła w Słonej Wodzie, jest stamtąd 
przywożona i gromadzona w zbiorniku pod 

51 Pokusy o ťažbu...
52 Więcej na ten temat zob. P. Huba, Protifašistický odboj a SNP [Antyfaszystowski ruch oporu i Słowackie Powstanie 

Narodowe], [w:] Oravská Polhora..., s. 59; [P. Krzywda], Półgóra..., s. 417.
53 Szczegółowe wyniki badań uzyskanych w ramach prac wiertniczych zob. M. Zakovič, M. Potfaj, M. Fendek, D. Bo-

diš, Jódo-brómové podzemné vody v oblasti Oravskej Polhory [Jodo-bromowe wody podziemne na terenie Orawskiej 
Półgóry], „Podzemná Voda“ 2009, R. 15, č. 2, s. 230-239.

54 Pokusy o ťažbu...
55 Tamże.

inhalatorium. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach współpracy transgranicznej Interreg 
V-A Słowacja–Czechy 2014-2020. W planie jest jeszcze budowa niewielkiej warzelni, która ma 
stanąć w pobliżu. Są to inwestycje o charakterze edukacyjno-turystycznym, a nie ekonomicznym56. 

Słona Woda jako punkt wyjścia na Babią Górę do początku XIX wieku

Od dawna wiemy, że pierwszymi ludźmi, którzy odwiedzali Babią Górę, byli zbieracze ziół lecz-
niczych, myśliwi, poszukiwacze szlachetnych kruszców, przemytnicy, ludzie ukrywający się przed 
wymiarem sprawiedliwości, zbójnicy57 i poszukiwacze ich legendarnych skarbów, wreszcie pasterze 
wypasający owce na śródleśnych polanach i wysokogórskich halach. Ci ostatni po stronie oraw-
skiej pojawili się wraz z pierwszymi osadnikami, czyli pod koniec XV i na początku XVI wieku58. 
Czy wchodzili oni, przynajmniej niektórzy, na wierzchołek Babiej, tego nie wiadomo. Nie wiadomo 
także, czy przypadkiem nie próbowali zdobywać Babiej Góry członkowie komisji wysyłanych od 
połowy XVI wieku w celu badania źródeł w Słonej Wodzie. 

Od dłuższego czasu wielu autorów próbuje dociec, która znana z nazwiska osoba jako pierwsza 
weszła na szczyt Babiej Góry. Nie jest to łatwe zadanie, bo wiadomości o odległych czasach często 
są niepełne i trudne do zweryfikowania. Nie jest też celem niniejszego artykułu wyliczanie wszyst-
kich ustalonych dotychczas najdawniejszych zdobywców Diablaka59, gdyż istotne są tutaj tylko te 
osoby, które wychodziły ze Słonej Wody.

Istnieje prawdopodobieństwo, że pierwszym znanym z nazwiska człowiekiem, który wszedł 
na Diablak z Półgóry-Słonej Wody, mógł być Johann Ehrenreich Fichtel (1732-1795), urodzony 
w Pressburgu (ob. Bratysława) austriacki prawnik, geolog i mineralog, który w lipcu 1788 roku wę-
drował po okolicach tatrzańskiego Krywania (słow. Kriváň), odwiedził wapienne pasmo Gór Cho-
czańskich (słow. Chočské vrchy), a następnie przybył na Orawę. Zapisał on, co następuje:

Wszedłem na bardzo wysokie i przeważnie nagie góry i poza niewielkimi pokładami wapieni wszystko to 
były piaskowce, z których i Babia-Gura, najwyższy szczyt tej okolicy, składa się [tłum. A. Siemionow]60.

Cytat ten wydobył z dzieła Fichtela Aleksy Siemionow (1913-1998), nauczyciel i działacz Polskie-
go Towarzystwa Tatrzańskiego, a następnie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
publikując w 1986 roku artykuł pod tytułem Kto pierwszy zdobył Babią Górę?61. Dodał jeszcze, że 
J.E. Fichtel wszedł na Babią Górę 

56 https://myorava.sme.sk/c/22168131/chcete-dychat-slany-morsky-vzduch-je-pod-babou-horou.html 
[dostęp: 22.07.2020 roku].

57 Na początku XVIII w. znani byli dwaj hetmani zbójniccy z Piekielnika – Foryś i Jaźwik. Zob. P. Krzywda, Piekielnik, 
[w:] S. Figiel, P. Franczak, U. Janicka-Krzywda, P. Krzywda, Beskid Żywiecki..., s. 411. 

58 W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że wypas wołów, tak typowy dla podszczytowej hali babiogórskiej do lat 
40. XX w., pojawił się tutaj ponad dwa stulecia później, kiedy na Orawie zaczęła się upowszechniać gospodarka 
rolnicza wymagająca siły pociągowej. Siłę tę stanowiły właśnie woły, szczególnie pożyteczne w trudnym terenie 
górskim. Zob. M. Kowalczyk, Pasterstwo na Górnej Orawie, [w:] Pasterstwo w Karpatach. Tradycja a współczesność. 
Szkice, red. M. Kiereś, Warszawa 2013, s. 103.

59 Warto tutaj przypomnieć niedawny artykuł Mateusza Trolla Działo się w Zawoi w roku Pańskim 1787, („Rocznik 
Babiogórski” 2015, t. 16, s. 145-151), gdzie autor – w oparciu o Protokół Zawoyski zawierający „opisanie granic” 
katastralnych Zawoi z 1787 r. (dokument odkryty przez niego w lwowskim Centralnym Państwowym Archiwum 
Historycznym Ukrainy) – wymienia nazwiska członków komisji, którzy w tamtym czasie znaleźli się przy kopcach 
granicznych na wierzchołku Diablaka. Było ich siedmiu: pełnomocnik dominum makowskiego Leopold Praus oraz 
zawojanie – przysiężny Stanisław Gietruga (także Giertuga) i pięciu mężów zaufania: Michał Sula, Błażej Mazur, 
Wojciech Kamień, Franciszek Kozina oraz Franciszek Bartyzel.

60 J.E. Fichtel, Mineralogische Bemerkungen von der Karpathen [Uwagi mineralogiczne z Karpat], Bd. 1, Wien 1791, 
S. 8: https://www.e-rara.ch/zut/wihibe/content/zoom/7094394 [dostęp: 24.07.2020 roku]. 

61 A. Siemionow, Kto pierwszy zdobył Babią Górę?, [w:] Gdy do tej Babiej Góry przyjdziesz..., t. 2, red. J. Stroka, Bielsko-Biała 
– Sucha Beskidzka 1986, s. 64-65. Siemionow domniemywał, że Fichtel był pierwszym znanym z nazwiska zdobywcą 
Babiej Góry. Dziś wiemy, że rok wcześniej były tam osoby wymienione w Protokole Zawoyskim (zob. przyp. 59).

Fot. 5. Inhalatorium solankowe w Orawskiej Półgórze.  
Fot. P. Krzywda 2020
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„...przypuszczalnie od Polhory [...], od dawna znaną drogą [czyli ze Słonej Wody – przyp. P.K.], której 
w kilkanaście lat później przy wejściu na szczyt Babiej używał ówczesny palatyn Węgier, arcyksiążę 
Józef Habsburg, w dużym orszaku urzędników i szlachty orawskiej“62.

Czy Fichtel rzeczywiście szedł z Półgóry, trudno powiedzieć, bo z jego notatki to nie wynika. 
Nie wynika też w sposób bezsporny, że w ogóle wszedł na Diablak. Sam Siemionow miał świado-
mość, że podstawy do uznania Fichtela za zdobywcę Babiej Góry są kruche, gdyż po kilku latach 
napisał, że informacje na ten temat są „niezbyt wiarygodne”63. 

Kolejną znaną z nazwiska osobą, która na pewno stanęła na szczycie Diablaka, był Baltazar Hacquet 
(1739 lub 1740-1815), austriacki naturalista (przyrodoznawca) pochodzenia francuskiego, badacz Kar-
pat i Alp, profesor uniwersytetów we Lwowie, Krakowie i Lublanie. Co prawda, na Babią Górę wszedł 
z Zawoi przez przełęcz Bronę, jednak warto o nim wspomnieć ze względu na ciekawą notatkę, którą 
pozostawił. Otóż wszedłszy na szczyt, co miało miejsce w 1794 lub 1795 roku, spotkał tam trzech 
węgierskich wędrowców, którzy oświadczyli mu, że przybyli tutaj z nudów64. Oznacza to zapewne, że 
Babia Góra była wówczas nawiedzana od strony orawskiej dość często i bez większych problemów. Sam 
Hacquet, jak pisze, wędrował z sześcioma tragarzami i końmi, które pozostawił gdzieś w kosodrzewi-
nie65. Warto dodać, że następny zdobywca Diablaka – Stanisław Staszic (1755-1826), polski przyrodnik, 
geograf i geolog, a przy tym ksiądz katolicki – również jechał „do Babigóry” konno (do górnej granicy 
lasu), a wyruszył z orawskiej Zubrzycy w towarzystwie przewodnika. Na Babiej Górze spędził noc z 24 na 
25 lipca 1804 roku i był pierwszym, który opublikował opis słynnego babiogórskiego wschodu słońca66.

Wkrótce po Staszicu, 15 sierpnia 1804 roku, zwiedził „Babagurę” wybitny botanik węgierski Pál (Pa-
weł) Kitaibel (1757-1817), profesor uniwersytetu w Peszcie. Na szczyt wybrał się z Półgóry, co niemal na 
pewno oznacza, że najdogodniejszą drogą ze Słonej Wody. Zanotował nawet, że tutejsza solanka „uży-
wana jest z dobrym skutkiem, wewnętrznie i zewnętrznie, przeciwko skrofułom” [z niem. tłum. K. Łopu-
szyńska]. Po opisaniu szeregu roślin babiogórskich, wśród których wymienił „koszszo-Drevinę”, zszedł do 
Zawoi, na stronę galicyjską67. Rezultaty swoich badań botanicznych, w tym przeprowadzonych w masy-
wie Babiej, opublikował w trzytomowym dziele wydawanym sukcesywnie w latach 1802-181268.

 

Rok 1806 – arcyksiążę Józef Habsburg uczestnikiem 
pierwszej zbiorowej wycieczki na Babią Górę

Na początku września 1806 roku na Babią Górę, po raz pierwszy w jej dziejach, weszła zbiorowa 
wycieczka, którą dzisiaj, z perspektywy czasu, możemy określić jako stricte turystyczną. Jej uczest-
nikami bowiem nie kierowały pobudki badawcze, lecz krajoznawcze. Najważniejszą postacią owej 

62 Tamże, s. 64.
63 A. Siemionow, Studia..., s. 168. 
64 B. Hacquet, Hacquet’s Neueste physikalisch-politische Reisen in den Iahren 1794 und [17]95 durch die Dacischen und 

Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen [Ostatnie fizykalno-polityczne podróże Hacqueta z lat 1794 i 1795 po 
Karpatach dackich i sarmackich albo północnych], Bd. 4, Nürnberg 1796, S. 111: https://polona.pl/item/hacqu-
et-s-neueste-physikalisch-politische-reisen-durch-die-dacischen-und,NzY2MzA0Nzk/4/#info:metadata [dostęp: 
24.07.2020 roku]. Hacquet był pierwszym, który dokonał pomiaru wysokości Babiej Góry.

65 Tamże.
66 S. Staszic, O Ziemiorodztwie Karpatow, i innych gor i rownin Polski, Warszawa 1815, s. 82: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/

publication/287/edition/267/content [dostęp: 22.07.2020 roku]. Zob. też: R. Wosiek, Babiogórska eksploracja Stanisła-
wa Staszica w dziele „O Ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski”, „Rocznik Babiogórski” 2002, t. 4, s. 150-151. 

67 Informacje o pobycie Kitaibela na „Babagurze” podaję w oparciu o jego dzienniki, które przygotował do druku 
Endre Gombocz, a opublikował András Tasnádi Kubacska. Zob. A. Tasnádi Kubacska, Diaria itinerum Pauli Kitaibelii 
[Dziennik podróży Paula Kitaibela], t. 2, Budapest 1945, s. 952-954: http://real-eod.mtak.hu/7955/13/MTA_Ko-
nyvek_180495_2.pdf [dostęp: 26.07.2020 roku]. Zob. też: J.R. [Jan Reychman], Tatrzańskie wyprawy Pawła Kitaibla, 
„Wierchy” 1957, t. 26, s. 293; A. Siemionow, Studia..., s. 173. 

68 F. Waldstein, P. Kitaibel, Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae [Opisy i obrazy rzadkich roślin Wę-
gier], Viennae 1802, t. 1; 1805, t. 2; 1812, t. 3.

wędrówki był dostojny Józef Antoni Habsburg (1776-
1847), od 1795 roku palatyn Węgier, książę Korony 
Węgierskiej i arcyksiążę austriacki. Towarzyszył mu 
orszak dworzan i orawskiej szlachty węgierskiej. Na 
Diablaku postawiono wówczas drewniany schron 
turystyczny, pierwszy na Babiej Górze, a zarazem 
w całych Beskidach69. Oczywiście, wejście nastąpiło 
z Półgóry-Słonej Wody. Jak wyglądały okoliczności 
towarzyszące tej wyprawie, opisuje Eva Kurjaková, co 
warto w skrócie przypomnieć70. Odwiedziny palatyna 
w komitacie orawskim miały trwać cztery dni, o czym 
władze informowały z odpowiednim wyprzedzeniem, 
podobnie jak o jego zamiarze wejścia na Babią Górę. 
W ramach przygotowań od każdej wsi powiatu namie-
stowskiego ściągnięto składkę w wysokości 3 złotych, 
przeznaczoną na utrzymanie asysty – przedstawicieli 
miejscowej władzy. Sołtysi do obsługi wizyty wybra-
li przystojnych i odświętnie ubranych młodzieńców 
(zapewne w strojach ludowych) oraz zadbali o repre-
zentacyjne zaprzęgi do powozów. 2 września w Na-
miestowie odbyła się uroczystość powitalna, podczas 
której mowę wygłosił kanonik diecezji spiskiej, dzie-
kan i namiestowski proboszcz Ján Nepomuk Hámor-
ník (1755-1830). Zaraz potem orszak wyruszył do 
Słonej Wody a dalej na Babią Górę71. Towarzyszyli 
mu muzykanci grający na gajdach i innych instrumen-
tach72. Na szczycie arcyksiążę wraz z całą świtą spędził 
kilka godzin, spożył także posiłek, który przygotował 
proboszcz Zubrohlawy Anton Habiňák (1771-?). Na-
stępnego dnia po zejściu z Diablaka palatyn odwiedził 
kilka orawskich wsi, był także na Orawskim Zamku. 

Przy drogach ustawiali się odświętnie ubrani poddani, którzy z należną czcią pozdrawiali dostojnika. 
Komitaccy „oficjele” towarzyszyli arcyksięciu aż do Dolnego Kubina (słow. Dolný Kubin), dokąd cała 
kawalkada przybyła 4 września. Tu ksiądz Hamorník pożegnał gościa w imieniu wszystkich miesz-
kańców Orawy. Wybiegając w przyszłość, warto dodać, że w 1848 roku73 Węgrzy ustawili na Dia-
blaku obelisk upamiętniający babiogórską wizytę arcyksięcia Józefa Habsburga, z tablicami z trzech 
stron, na których znajdowały się wiersze w języku węgierskim. Prace przy obelisku trwały trzy dni – 
od 4 do 6 czerwca – a wykonywało je 40 robotników. Według Jana Reychmana (1910-1975) został 
on wkrótce zniszczony, zapewne przez rewolucyjną młodzież pobudzoną zrywami Wiosny Ludów 
1848 roku74, według Tomasza Nowalnickiego (1932-1984) przetrwał do 1861 roku75. Na jego miej-
scu w 1876 roku postawiono nowy obelisk, o czym będzie jeszcze mowa.

69 A. Siemionow, Studia..., s. 174.
70 E. Kurjaková, Turystyka..., s. 144-145.
71 Inną datę – 5 września – podaje A. Siemionow, Studia..., s. 174.
72 Rozvoj turistického ruchu...
73 Rok 1846 podaje A. Siemionow (Studia..., s. 180), dodając, że było to w 40. rocznicę wejścia arcyksięcia na szczyt, 

a rok 1847 E. Kurjaková (Turystyka..., s. 145), z komentarzem, że polecenie w tej sprawie wydał burmistrz Trzciany 
(słow. Trstená). 

74 J.R. [Jan Reychman], Zapomniany pomnik na Babiej Górze, „Wierchy” 1961 [wyd. 1962], t. 30, s. 264.
75 T. Nowalnicki, Diablak, [w:] Mała encyklopedia babiogórska, red. W. Midowicz, Pruszków 1992, s. 23.

Fot. 6. Obelisk upamiętniający pobyt 
arcyksięcia Józefa Habsburga na Babiej 
Górze w 1806 r., postawiony w 1848 r., 
zniszczony w 1849 lub 1861 r. 
(„Wierchy“ 1961, t. 30, s. 265)
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Słona Woda i badacze Babiej Góry w XIX wieku

Na temat turystycznych wycieczek odbywanych na Babią Górę ze Słonej Wody w czasie pomiędzy 
wizytą palatyna Józefa Habsburga (rok 1806) a powstaniem tamtejszego kurortu (rok 1864) trudno 
odnaleźć informacje. Turystyka na Węgrzech była wtedy słabo rozwinięta i ograniczała się do wę-
drówek w niewielkim gronie, najczęściej studentów i przedstawicieli inteligencji. Natomiast dostęp-
ne są wiadomości o dalszym penetrowaniu masywu Babiej Góry przez naukowców. Byli wśród nich 
przedstawiciele różnych nacji.

Badaczem zasługującym na uwagę był Pavol Vitkay (1779-1842), słowacki botanik, który pro-
wadził swoje prace, będąc proboszczem orawskiego Bobrowa (słow. Bobrov; lata 1806-1815), a po-
tem Zubrohlawy (lata 1828-1830). Pozostawił po sobie nigdy niewydane dzieło Flora arvensis, które 
napisał w 1822 roku, a później je uzupełniał76. 

Innym ważnym naukowcem był Albrecht Wilhelm von Sydow (1799-1861), pruski geograf i póź-
niejszy generał, który na szczyt Babiej Góry dotarł od strony Orawy 14 września 1827 roku. Wyniki 
swoich badań, które objęły Tatry i Beskidy, opublikował w 1830 roku w ponad 400-stronicowym 
opus magnum. Znalazła się w nim m.in. obszerna charakterystyka geograficzna Orawy oraz dość 
szczegółowy opis dróg, w tym prowadzących pod Babią Górę. Sydow wspomniał także o  słonym 
źródle w Półgórze77.

Orawę i Babią Górę dobrze poznał Daniel Szontágh (1809-1867), węgierski prawnik, z zamiło-
wania botanik i historyk, poza tym wysoki urzędnik komitatu orawskiego (lata 1830-1849), a potem 
sędzia w Dolnym Kubinie (lata 1850-1858). Był autorem rękopiśmiennej monografii Orawy Árvame-
gye monographiája, która niestety zaginęła, podobnie jak jego rękopis o orawskiej florze Árva megye 
és szomszédságának növeny-országa78.

W latach 50. XIX wieku badania geologiczne na Górnej Orawie i Babiej Górze prowadzili wspo-
minani już geolodzy – Austriak Franz Foetterle i Polak Ludwik Zejszner.

W sierpniu 1866 roku na Diablak w towarzystwie pięciu osób wszedł János Jablonszky (Jan 
Jabłoński; 1848-?), Orawianin rodem z Jabłonki, wówczas 18-latek, który później został nauczy-
cielem geografii w szkole realnej79 w Budapeszcie. Wędrówkę rozpoczął w Zubrzycy, ale z powodu 
załamania pogody musiał się wycofać i ponownie zaatakował szczyt z Półgóry-Słonej Wody. Swoją 
wycieczkę, podczas której interesował się m.in. roślinnością Babiej Góry, zrelacjonował 21 maja 
1874 roku na spotkaniu Węgierskiego Towarzystwa Geograficznego. W tym samym roku jego re-
ferat został opublikowany w węgierskim biuletynie geograficznym, w artykule Wycieczka na Babią 
Górę80, a nieznany autor streścił go w słowackiej gazecie „Obzor” (Przegląd)81. Znalazły się tam mię-

76 Vitkay Pavol, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 1995, s. 1305: 
https://z-ne.pl/t,haslo,5259.html [dostęp: 27.07.2020 roku].

77 A. Sydow, Bemerkungen auf einer Reise im Jahre 1827 durch die Beskiden über Krakau und Wieliczka nach den 
Central-Karpathen, als Beitrag zur Characteristik dieser Gebirgsgegenden und ihrer Bewohner [Uwagi z podróży w roku 
1827 przez Beskidy, Kraków i Wieliczkę do Karpat Centralnych, jako przyczynek do charakterystyki tych okolic 
górskich i ich mieszkańców], Berlin 1830: https://books.google.sk/books?id=zVE2AAAAMAAJ&printsec=front-
cover&dq=%22auf+einer+Reise+im+Jahre+1827+durch+die%22&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjO6aSqtZ3XA-
hVLGsAKHULbA50Q6AEILjAB#v=onepage &q=%22auf%20einer%20Reise%20im%20Jahre%201827%20durch 
%20die%22&f=false [dostęp: 27.07.2020 roku]. Informacje o rzeźbie i hydrografii południowych podnóży Babiej 
Góry zob. s. 29-30 i 315-317, o widokach ze szczytu s. 14 i 120, o drogach s. 375-377, o słonym źródle s. 29. 

78 Szontagh Dániel, [w:] Z. Radwańska-Paryska, W.H. Paryski, Wielka encyklopedia..., s. 1194: https://z-ne.pl/t,haslo, 
4894,szontagh_daniel.html [dostęp: 29.07.2020 roku].

79  Typ szkoły średniej z przewagą przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (tzw. realnych).
80  J. Jablonszky, Kirándulás a Babiagurára [Wycieczka na Babią Górę], „Földrajzi Közlemények” 1874, t. 2, o. 368-378: 

http://real-j.mtak.hu/9776/1/FoldrajziKozlemenyek_1874.pdf [dostęp: 29.07.2020 roku]. 
81 Vedecký výstup na Babiugoru [Naukowe wyjście na Babią Górę], „Obzor. Noviny pre hospodárstvo, remeslo 

a domáci život” 1874, č. 18 (25 júnia), s. 139-140; č. 19 (5 júlia), s. 148.

dzy innymi podstawowe informacje o solnych źródłach i o niedawno powstałym kurorcie w Słonej 
Wodzie82. Sam opis zdobycia Babiej Góry i powrotu z niej ma w dużej mierze charakter literacki 
i jest ubarwiony pełnymi dramatyzmu obrazami. Ostatni odcinek wycieczkowicze mieli pokonywać 
na czworakach, podczas zejścia Jabłoński wpadł w jakąś szczelinę i wydawało mu się, że atakuje go 
niedźwiedź. Ze szczytu autor zobaczył Kraków i wzgórze wawelskie, na którym – jak twierdzi – roz-
poznał wieże katedry. Podobno dostrzegł także Kopiec Kościuszki83.

W połowie sierpnia następnego roku pod Babią Górę trafił niemiecki entomolog baron Arthur 
Leopold Albert Maria von Rottenberg (1843-1875). Odwiedził Słoną Wodę i poszukiwał owadów 
od doliny Bystrej aż po szczyt. Żałował, że nie miał czasu na spenetrowanie północnych zboczy 
masywu. Sprawozdanie ze swoich badań zamieścił w „Berlińskim Czasopiśmie Entomologicznym”84. 

W lipcu 1868 roku śladem barona Rottenberga i w wyniku jego zachęty do stóp Babiej Góry 
przybył koleopterolog (badacz chrząszczy) Ernst August Hellmuth von Kiesenwetter (1820-1880) 
wraz z drugim badaczem tej specjalności. Na Babią Górę nie weszli, ograniczyli się tylko do pe-
netracji doliny Bystrej, musieli więc być także w Słonej Wodzie. Owocem tych badań był artykuł 
Kiesenwettera opublikowany w następnym roku, również w „Berlińskim Czasopiśmie Entomolo-
gicznym”85.

W 1872 roku dwie florystyczne wycieczki w masywie Babiej Góry odbył niemiecki botanik 
Berthold Stein (1847-1899), a wyniki badań opublikował w dwóch artykułach – jeden z nich po-
święcił porostom86, drugi kompleksowemu omówieniu roślinności87. Pierwsza wycieczka – z udzia-
łem dwóch towarzyszy i polskiego przewodnika – miała miejsce w maju, druga w lipcu, w gronie 
pięciu osób i z przewodnikiem węgierskim (zapewne był to miejscowy Orawianin). W maju badacz 
wędrował z Przyborowa przez Głuchaczki na Małą Babią Górę, a stąd zszedł przez przełęcz Bronę 
do uzdrowiska w Półgórze, gdzie nocował. W lipcu natomiast najpierw dotarł do „Soolbad Polhora”, 
tu spotkał się z doktorem Józsefem Hammerschmidem i jego synem, skąd razem wyszli na Babią, 
gdzie podziwiali wschód słońca i wspaniałą panoramę Tatr. Na nocleg wrócili do Słonej Wody. Z tej 
bazy Stein jeszcze przez kilka dni penetrował podnóża masywu.

Babia Góra o wschodzie słońca – pierwsze wycieczki z przewodnikami
 
Jak już wspomniano wyżej, po południowej stronie Babiej Góry rozwój turystyki nastąpił dopie-
ro w oparciu o słonowodzkie uzdrowisko, a częstymi gośćmi na szczycie byli sami kuracjusze. 
Wchodzili oni na Diablak, aby podziwiać wschód słońca. Pierwszy odcinek trasy był prawie płaski 
i prowadził do drewnianej gajówki na Równi (słow. hájovňa na Rovniach). Podobno wiodła do 
niej wówczas gładka i dobrze utrzymana droga, obecnie znana pod nazwą Alei Hviezdoslava (słow. 
Hviezdoslavova aleja). Gajowymi – strażnikami orawskich lasów dominialnych byli tam Lachowie 

82 Tamże, s. 371.
83 J. Jablonszky, Kirándulás..., o. 374-378.
84 A.B. Rottenberg, Eine Excursion nach der Babia Gora [Wycieczka na Babią Górę], „Berliner Entomologische Zeit-

schrift” 1867, Bd. 11, S. 408-411: https://www.biodiversitylibrary.org/item/36408#page/431/mode/1up [dostęp: 
30.07.2020 roku].

85 H. Kiesenwetter, Eine Excursion nach der Babia Gora und in das Tatragebirge im Sommer 1868 [Wycieczka na Babią 
Górę i w Tatry latem 1868], „Berliner Entomologische Zeitschrift” 1869, Bd. 13, S. 305-318: https://www.zobodat.
at/pdf/Deutsche-Ent-Zeitschrift_13_0305-0320.pdf [dostęp: 30.07.2020 roku]. 

86 B. Stein, Flechten der Babiagora [Porosty Babiej Góry], „Verhandlungen des Botanischen Vereins der Provinz Bran-
denburg” 1872, Bd. 14, S. 94-97: https://www.biodiversitylibrary.org/item/105223#page/5/mode/1up [dostęp: 
30.07.2020 roku].

87 B. Stein, Über zwei in diesem Jahre von ihm gemachte botanische Excursionen nach der Babiagora [O dwóch tegorocz-
nych wycieczkach botanicznych na Babią Górę], „Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische 
Cultur” 1873, Bd. 50, S. 119-123: https://www.biodiversitylibrary.org/item/118505#page/136/mode/1up [do-
stęp: 30.07.2020 roku].
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Z biegiem czasu przewodników przy-
bywało, rekrutowali się zarówno z Półgóry 
– Jano Jurytko, Janosz Kott, Gustaw Słowik, 
Jan Wojtas i Jan Worczak (wolarz); z Rabczyc 
– Franciszek Borowy, Józef Gembarczyk, 
Stefan Pindziak (wolarz z Hali Rabczyckiej 
pod Diablakiem), Wawrzyniec Pindziak (wo-
larz), Ignacy Słowik, Józef Skurczak i Jan Tar-
czal; jak też z bliskiej Lipnicy Wielkiej – Jan 
Bańdyka (wolarz), Andreas Kovalcsik, Jano 
Kudas (wolarz) i Ignacy Szeliga90. 

Rok 1876 – wielka uroczystość
na Diablaku

We wrześniu 1876 roku, po 12 latach od 
przyjęcia pierwszych kuracjuszy, w słono-
wodzkim uzdrowisku rozpoczęła się nieco-
dzienna i huczna uroczystość zorganizowa-
na dla upamiętnienia 70. rocznicy wejścia na 
szczyt arcyksięcia Józefa Habsburga, palaty-
na Węgier. Jej kulminacyjnym punktem było 
odsłonięcie na Babiej Górze nowego, dru-
giego już obelisku, wzniesionego ku pamięci 
tego zdarzenia (stoi on na swoim miejscu do dziś). 

Szczegółowe informacje na temat przebiegu tej uroczystości znajdują się w dwujęzycznym wę-
giersko-niemieckim artykule Eustachego Wespla opublikowanym w roczniku Węgierskiego Towa-
rzystwa Karpackiego z 1878 roku, a w latach 70. XX wieku przetłumaczonym na język polski przez 
Kazimierza Polaka (1923-1985) dla „Prac Babiogórskich” i omówionym przez Tomasza Nowalnickie-
go w roczniku PTTK „Wierchy”91. 

Z wyżej wymienionych materiałów dowiadujemy się, że dla realizacji przedsięwzięcia powołano 
komitet honorowy, w którym znaleźli się między innymi: podżupan orawski Zoltán Zmeskál (1841- 
-1921), właściciel kurortu Słona Woda F. Skyčák, nadleśniczy Florian Lokčanský i c.k. naczelnik 
poczty z Półgóry Lajos (Ludwik) Klein. Wszystkie koszty pokryto ze składek.

Pamiątkowy obelisk został wykonany w znanym warsztacie kamieniarskim Białopotockich 
w Białym Potoku (ob. słow. Oravský Bielý Potok) koło Twardoszyna. Wykonano go z tamtejszego 
piaskowca i przed 3 września przywieziono do odległej o około 40 kilometrów Półgóry. Składał się 
z dwóch elementów, kwadratowej podstawy i zwężającego się ku górze czworościennego słupa. 
Tymczasem w uzdrowisku już 4 września zgromadziło się wielu gości, węgierska szlachta z Orawy, 
mieszkańcy orawskich wsi w strojach ludowych, jak też dziennikarze z Budapesztu. Przygrywała cy-
gańska kapela, oddawano strzały z moździerzy. Ogółem zjechało się około 200 osób, co oznacza, że 
wyjście na Diablak, które odbyło się następnego dnia, z całą pewnością było największą zbiorową 
wycieczką w XIX wieku. 

90 A. Siemionow, Studia..., s. 201.
91 E. Wespl, Egy nap a Babia Gura / Ein Tag auf der Babia Góra, „Magyarországi Kárpátegyesület Évkönyve / Jahrbuch 

des Ungarischen Karpathen-Vereines” 1878, t. 5, s. 235-247; E. Wespl, Jeden dzień na Babiej Górze [tłum. K. Polak], 
„Prace Babiogórskie” 1979 [wyd. 1980], t. [2], s. 29-32; T. Nowalnicki, 100-lecie obelisku na szczycie Babiej Góry, 
„Wierchy” 1977 [wyd. 1978], t. 46, s. 266-269.

z Rabczyc, stąd obiekt nazywano także gajówką Lachową lub Lachówką88. Lachowie, jako świet-
nie znający teren, w naturalny sposób zostali przewodnikami turystów. Oprócz gajowego Jana 
Lacha przewodnikami byli także jego synowie lub krewni z Półgóry – Karol i Józef. Wycieczki pro-
wadził również następny gajowy, Paweł Urban, oraz samodzielnie jego kilkunastoletni synowie 
– Milo (zob. przyp. 88) i dwa lata młodszy Ferdynand. Dla młodych chłopców nie było to łatwe 
zadanie, gdyż aby zdążyć na wschód słońca, wędrówka na szczyt odbywała się nocą. Swoje zma-
gania z Babią Górą obszernie i zajmująco wspomina M. Urban w powieści Zelená krv. Spomienky 
hájnikovho syna [Zielona krew. Wspomnienia syna gajowego] wydanej w 1970 roku w Bratysła-
wie. W przekładzie na język polski fragment ów znaleźć można w przywoływanym już artykule 
E. Kurjakovej89. Urban pisze tam między innymi, że na polanę Szczawiny (poniżej Diablego Stołu) 
prowadziła „niepewna” i stroma ścieżka, którą dalej „tylko z wielką dawką fantazji można było 
tak nazwać”, że „w morzu olbrzymiego łopianu nawet silny mężczyzna mógł się zagubić”, a wyżej 
mógł „łatwo zaplątać się w zdradliwej kosodrzewinie, której końca nie było widać”. Wspomina 
też, że „jesienią tak ryczały jelenie, że aż góra drżała a wielkie gromady dzików schodziły na pa-
szę do rabczyckich pól”, i że czasem spotkać można było niedźwiedzia. Były to już czasy, kiedy 
pod szczytem Diablaka stało schronisko BV, a ze Słonej Wody prowadził doń znakowany szlak 
turystyczny. Jednak, według Urbana, „ówczesny Karpaten Verein [autor pomylił Karpathenverein 
z Beskidenverein – przyp. P.K.] niezbyt dbał” o „wysokie znaki orientacyjne”, które „wichury czę-
sto przewracały”. Na koniec autor z satysfakcją stwierdza, że „podopiecznych za każdym razem 
bezpiecznie przyprowadził tam, gdzie sobie życzyli”, a w wyborze drogi pomagał mu jego „rysi 
wzrok”. Pisze też o nagrodzie, jaką stanowiły dla niego „przepiękny poranek wśród gołych skał 
z niezmiernie czarującym widokiem do głębin po polskiej stronie” oraz o uczuciu radości, które 
powstawało „z  powodu tej przecudnej kuli wynurzającej się skądś z dołu z porannego mroku”. 
Warto dodać, że wyjście na Babią Górę trwało – według Urbana – ponad trzy godziny i było 
„męczącą wspinaczką”.

88 Obecnie jest tam muzeum literackie poświęcone najwybitniejszemu dziełu P.O. Hviezdoslava pt. Hájniková žena 
[Żona gajowego]. Gajowy Jan Lach i jego żona Maria (lub Hana) stali się prototypami bohaterów tego poematu. 
Gajówkę zbudowano mn.w. w latach 1860-1870 wg wzorów tyrolskich, jest świetnie zachowana i dobrze utrzy-
mana. Tuż obok, w dawnym budynku gospodarczym, znajduje się muzeum biograficzne Milo Urbana (1904-1982), 
pisarza, dziennikarza i tłumacza literatury obcej, który był synem Pawła Urbana (następcy J. Lacha od 1898 r.) 
i mieszkał w gajówce w latach 1912-1920. Zob. A. Siemionow, Studia..., s. 201. O związkach pisarstwa Urbana 
z Orawą zob. J. Kolbuszewski, Orawa w literaturze słowackiej, „Wierchy” 1982 [wyd. 1984], t. 51, s. 94-95.

89 E. Kurjaková, Turystyka..., s. 148-149.

Fot. 8. Muzeum biograficzne Milo Urbana.  
Fot. P. Krzywda 2010

Fot. 7. Gajówka Hviezdoslava – muzeum literackie 
P.O. Hviezdoslava. Fot. P. Krzywda 2010

Fot. 9. Obelisk upamiętniający pobyt arcyksięcia 
Józefa Habsburga na Babiej Górze w 1806 roku, 
postawiony w 1876 roku. Fot. P. Krzywda 2010
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Tymczasem w przeddzień wędrówki przez osiem godzin transportowano obelisk na szczyt. 
Użyto do tego dwóch wozów: na jednym, zaprzężonym w sześć koni, wieziono słup o wadze około 
550 kilogramów, na drugim, ciągniętym przez cztery konie, podstawę ważącą około 300 kilogra-
mów. Był jeszcze trzeci wóz z narzędziami i innymi akcesoriami. Całą tę karawanę ubezpieczało 
30 ludzi, w tym robotnicy, którzy następnego dnia ustawili obelisk na miejscu.

Dzień 5 września rozpoczął się w uzdrowisku o godzinie 5 strzałami z moździerza, a już o 6 cała 
ekipa wyruszyła na trasę przy dźwiękach cygańskiej kapeli. Pochód prowadził podżupan Zmeskál. 
Przy wejściu do lasu wszyscy przeszli przez udekorowaną kwiatami triumfalną bramę, a dalej przez 
specjalnie wybudowany most na potoku. Przy gajówce Lachowej uczestnicy imprezy zostali poczę-
stowani mlekiem, odprawiono cygańską kapelę, a prowadzenie przejęli przewodnicy (w tym być 
może sam gajowy Jan Lach). Niedaleko w lesie do pochodu dołączyła kapela złożona z dudziarzy 
i skrzypków. Jeszcze dochodząc do strefy kosodrzewiny orszak słyszał dobiegające z dołu odgłosy 
palby prowadzonej przez służbę. 

O godzinie 9 osiągnięto szczyt, przed odsłoniętym obeliskiem przemówienie wygłosił pod-
żupan Zmeskál, a potem oddano salwy z moździerzy, rozległy się gromkie wiwaty i góralska mu-
zyka. Zgromadzeni zostali ugoszczeni poczęstunkiem, zajmowali się także podziwianiem rozległej, 
dookolnej panoramy.

Powrót rozpoczął się o godzinie 12. Na dole, po ponownym przekroczeniu bramy triumfalnej, 
przemawiał jeszcze sekretarz komitacki (notar) Ágost (August) Divéky (1842-1920), po czym – już 
w uzdrowisku – podano obiad, w trakcie którego wznoszono toasty.

Na końcu artykułu E. Wespl zwrócił uwagę, że droga leśna i jej oznakowanie powinny być lepiej 
utrzymane, należałoby także zadbać „o odpowiednich przewodników i ich pomocników (tragarzy)”, 
„co znalazłoby uznanie osób uprawiających tam turystykę”92.

Zamykając opis tej niezwykłej wycieczki, warto zwrócić uwagę na treść napisu, jaki został wy-
ryty na obelisku w języku węgierskim, dziś nieczytelny. W przekładzie na język polski brzmi on 
następująco: 

„Na pamiątkę pobytu na górze we wrześniu 1806 roku arcyksięcia Józefa, palatyna
 Węgier – jako wyraz uszanowania. Komitat orawski. 1876” [tłum. H. Ułaszyn]93.

Od towarzystwa Beskidenverain do współczesności

Pierwsze organizacje, które powstały na terenie Austro-Węgier w celu organizowania turysty-
ki w Karpatach, długo nie zajmowały się regionem babiogórskim. Mowa tu przede wszystkim 
o Węgierskim Towarzystwie Karpackim (węg. Magyarországi Kárpát-egyesület, niem. Ungarischer 
Karpathenverein, w skrócie zw. Karpathenverein) oraz o Galicyjskim Towarzystwie Tatrzańskim 
(od 1874 r. Towarzystwo Tatrzańskie, od 1920 r. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie), które zostały 
założone w 1873 roku i interesowały się głównie Tatrami. Babią Górą zajęła się dopiero powstała 
20 lat później organizacja niemiecka – Towarzystwo Beskidzkie (BV; niem. Beskidenverein, Beskiden-
-Verein, Beskiden Verein), a konkretnie jej oddział (sekcja) w Bielsku (ob. część Bielska-Białej)94. Bielski 
BV aktywny był zarówno po galicyjskiej, jak i po węgierskiej stronie. Jeszcze dwa lata przed powsta-
niem Towarzystwa pojawił się pierwszy przewodnik turystyczny autorstwa Josefa Matzury (1891), 
a zaraz potem dwa następne – Johanna Hadaszczoka (1894) i Karla Kolbenheyera (1899), wszystkie 
napisane przez działaczy BV (o czym była już mowa). Wkrótce też zaczęto znakować szlaki tury-
styczne, a pod szczytem Diablaka (niem. Teufelspitze) stanęło pierwsze schronisko.

92 E. Wespl, Jeden dzień..., s. 32.
93 T. Nowalnicki, 100-lecie obelisku..., s. 268.
94 O bielskim oddziale BV zob.: J. Gąstoł, Beskidenverein a turystyka polska, cz. 1, „Wierchy” 1977 [wyd. 1978], t. 46, 

s. 155-166; cz. 2, „Wierchy” 1978 [wyd. 1980], t. 47, s. 145-160.

Oparciem i punktem wyjścia dla wyznakowania pierwszego szlaku na Babią Górę stało się 
uzdrowisko w Słonej Wodzie, w oczywisty sposób zainteresowane wzrostem frekwencji w zakła-
dzie. Inicjatorem powstania tego szlaku, a wkrótce potem budowy schroniska pod Diablakiem, był 
Wilhelm Schlesinger (lata życia nieznane), właściciel farbiarni w Białej, w latach 1893-1908 członek 
zarządu BV, w latach 1898-1899 prezes, a w latach 1897 i 1907 także redaktor rocznika BV („Jahr-
buch der Sektion Bielitz-Biala des Beskiden-Vereines”), w którym do 1925 roku publikował swoje 
artykuły95. Schlesinger nie tylko rzucił pomysł poprowadzenia szlaku, ale także, wspólnie z cztere-
ma kolegami, wziął udział w jego znakowaniu. Miało to miejsce 15 sierpnia 1894 roku. Szlak wiódł 
utartą od dawna trasą, czyli do gajówki na Równi, dalej przez Ujściańską (Uściańską) Polanę96 do 
Półgórskiego Rozstaju (obok Diablego Stołu) i stąd, zapewne koło źródła Głodna Woda, na kopułę 
szczytową. Wymalowany został pojedynczym paskiem w kolorze czerwonym (białe paski BV zaczął 
dodawać dopiero od 1905 r.). Dziś biegnie tędy szlak żółty. 

Tego samego dnia pasterz owiec, Ferdynand Bartosz z Lipnicy Małej, wyniósł na Diablak księgę 
pamiątkową BV, do której najpierw wpisało się pięciu wspomnianych znakarzy ze Schlesingerem na 
czele, gajowy Jan Lach z gajówki na Równi, a później wielu innych zdobywców szczytu. Ta pierwsza 
księga nosiła tytuł „I Gedenkbuch der Section Bielitz-Biala des Beskidenvereines für die Babiagora 
(1725 m) 1894”, umieszczono ją w metalowej skrzynce, którą chowano pod podstawą obelisku upa-
miętniającego arcyksięcia Józefa Habsburga. Co ciekawe, od razu została skradziona i natychmiast 
też odzyskana. Sprawcę kradzieży ujęto dzięki operatywności administracji kurortu w Słonej Wodzie 
i przekazano na posterunek żandarmerii w Półgórze, gdzie został osadzony w areszcie. Wpisy w  tej 
księdze objęły okres do roku 1897 włącznie, po czym na szczyt wynoszono kolejne: drugą (lata 1898-
1899), trzecią (lata 1900-1901) i czwartą (od 1902 r.), która później zaginęła. W zimie księgi prze-
chowywano w zarządzie uzdrowiska w Słonej Wodzie lub, przynajmniej raz, w zarządzie lasów dóbr 
żywieckich, czyli w nadleśnictwie w Zawoi. Dziś są one bezcennymi dokumentami z tamtych lat97. 

W czerwcu 1895 roku W. Schlesinger poprowadził trasę znakowaną kolorem żółtym z Zawoi-
-Małych Widełek przez Czatożę i koło Grubej Jodły na Markowe Szczawiny (tak jest i dzisiaj), a stąd 
przez przełęcz Bronę na Diablak (obecnie szlak czerwony). Z tym szlakiem w następnym roku połączo-
no kolejny, drugi wychodzący z kurortu w Słonej Wodzie. Wyznakował go w 1896 roku w kolorze nie-
bieskim L. Klein, poczmistrz z Półgóry i zarazem pełnomocnik BV, znany z działalności w 1876 roku, 
kiedy był członkiem komitetu budowy obelisku na Diablaku. Szlak ten wiódł doliną Wężowca (słow. 
Vonžovec) na przełęcz Bronę. Dziś jest to szlak czerwony i prowadzi na Małą Babią Górę (Cyl). Prócz 
tego Klein wyznakował jeszcze czerwone odgałęzienie biegnące trawersem Babiej od tzw. Diablego 
Stołu (Półgórskie Rozstaje) na przełęcz Bronę (dawnym Zbójeckim Chodnikiem), gdzie łączyło się ono 
ze szlakiem niebieskim z kurortu i żółtym z Markowych Szczawin. Ten szlak dzisiaj nie istnieje, choć 
ścieżka bywa używana przez słowackie służby ochrony przyrody (teren rezerwatu Babia hora). Ostatni 
szlak, również wyznakowany przez Kleina, tym razem kolorem czarnym, sprowadzał z przełęczy Głu-
chaczki do doliny Jałowca (słow. Jalovec, źródłowy potok Półgórzanki), skąd przez halę Przegib (słow. 
Priehyba) i Małą Babią Górę schodził na Bronę (dziś odcinek przez Przegib nie istnieje)98. W ten sposób 
BV w ciągu dwóch lat stworzył po orawskiej stronie Babiej Góry sieć szlaków, które w większości 
funkcjonują do dnia dzisiejszego.

95 A. Siemionow, Studia..., s. 197, przyp. 1. W 1908 r. W. Schlesinger przeniósł się do Wiednia.
96 Nazwa pochodzi od zatopionej przez wody Jeziora Orawskiego wsi Ujście (Uście, słow. Ústie), która niegdyś dzier-

żawiła ten obszar na potrzeby wypasu owiec. Na mapach stosowana jest błędna nazwa – Huściańska, a wcze-
śniej używano też nazw Huciańska lub Hucisko. Na mapach słowackich widnieje nazwa Šťaviny (Szczawiny), która 
w rzeczywistości odnosi się do dolnej części tej polany. 

97 Szczegółowej charakterystyki i analizy wpisów zamieszczonych w dwóch pierwszych księgach (pod względem 
nazwisk, kierunków przybycia, narodowości, pochodzenia społecznego itd.) dokonał Aleksy Siemionow w artyku-
łach: Pierwsza księga pamiątkowa z Diablaka z lat 1894-97, „Prace Babiogórskie” 1981 [wyd. 1982], t. [4], s. 35-39; 
Druga księga pamiątkowa z Diablaka z lat 1898-1899, „Prace Babiogórskie” 1982 [wyd. 1983], t. [5], s. 52-56. Zob. 
też: A. Siemionow, Księgi pamiątkowe szczytowe Beskiden-Verein, [w:] Mała encyklopedia..., s. 43-44.

98 W. Midowicz, Znakowane szlaki turystyczne, [w:] Mała encyklopedia..., s. 101-102.
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Warto też zwrócić uwagę, w jaki sposób 
dostawali się do Słonej Wody turyści, którzy 
przybywali ze Śląska lub Galicji. Otóż miejsco-
wością startową była dla nich Jeleśnia, do której 
– ale dopiero od 1884 roku – kursowała kolej 
z Suchej (ob. Sucha Beskidzka) lub Żywca. Dalej 
podróżowano wynajętymi furmankami między-
narodowym traktem zwanym Drogą Miedziową 
lub Drogą Thurzonów99. Droga ta przekraczała 
główny wododział karpacki i granicę galicyjsko-
-węgierską na Przełęczy Półgórskiej, a po mo-
dyfikacji przebiegu w 1865 roku – na przełęczy 
Glinne, skąd sprowadzała do doliny Półgórzanki 
i wsi Półgóry. Po przejechaniu Półgóry, już przy 
granicy z Rabczą, odwiedzano gospodę Jakuba 
Tenzera, a następnie skręcano na drogę bocz-
ną w lewo, by po około 3 kilometrach stanąć 
w Słonej Wodzie. Od 1864 roku można się było 
zatrzymać na nocleg w tutejszym nowo powsta-

łym kurorcie lub pójść pieszo do gajówki Jana Lacha na Równi i tam spędzić noc. Następnego dnia, 
wczesnym rankiem, wyruszano na Babią, najczęściej z przewodnikiem, by jeszcze przed wschodem 
słońca znaleźć się na szczycie. Wycieczki były zazwyczaj kilkuosobowe, ale zdarzały się grupy większe, 
na przykład w 1895 roku 27 Węgrów z Trenczyna (słow. Trenčín) czy w tym samym roku 17 górali oraw-
skich z Lipnicy (zapewne Wielkiej), Półgóry i Rabczyc100.

Wilhelm Schlesinger był także pomysłodawcą, inicjatorem i projektantem schroniska pod Dia-
blakiem, jak również przewodniczącym komitetu budowy101. Już wiosną 1898 roku we wstępie do 
drugiej szczytowej księgi pamiątkowej napisał, że można je wybudować „bez większych kosztów 
i trudności [...] po węgierskiej stronie w pobliżu górnego źródła, o ile wielce szanowna Dyrekcja 
Komitatu Orawskiego wyda na to zezwolenie...”102. 13 kwietnia 1901 roku zezwolenie takie zostało 
wydane, ale... „właścicielom zakładów kąpielowych w Polhorze”103. Najwyraźniej kurort firmował 
tę budowę, a może nawet formalnie ją prowadził, co zapewne było dla BV wygodne ze wzglę-
dów prawnych i organizacyjnych. Budowę schroniska zrealizowano w roku 1904, a jego uroczyste 
otwarcie nastąpiło 11 czerwca 1905 roku104. Pierwszym kierownikiem, do wybuchu pierwszej woj-
ny światowej, był Jan Zosiak z Półgóry105. Od swojego powstania schronisko miało własną księgę 
pamiątkową „Hüttenbuch für das Schutzhaus auf der Babiagura“, w której ostatni wpis pochodzi 
z 15 lipca 1914 roku106. Dojazd wozem konnym możliwy był tylko z Półgóry107.

99 Trakt zbudowali w XVI w. węgierscy magnaci Thurzonowie, właściciele państwa (dominium) orawskiego, którzy 
transportowali tędy miedź ze swoich kopalń i hut w rejonie Bańskiej Bystrzycy (słow. Banská Bystrica) i Bańskiej 
Szczawnicy (słow. Banská Štiavnica). Zob. P. Krzywda, Na szlakach władców, kupców i przemytników. Dzieje dróg 
transkarpackich, [w:] S. Figiel, P. Franczak, U. Janicka-Krzywda, P. Krzywda, Beskid Żywiecki..., s. 48-49.

100 A. Siemionow, Studia..., s. 201.
101 T. Nowalnicki, Schlesinger Wilhelm, [w:] Mała encyklopedia..., s. 76.
102 A. Siemionow, Druga księga..., s. 52. 
103 Informacja zawarta w piśmie Lasów Państwowych we Lwowie do towarzystwa turystycznego Beskidenverein 

w Bielsku z dnia 8 sierpnia 1933 roku w sprawie przekazania schroniska pod Diablakiem, zob. J. Gąstoł, Beskiden-
verein a turystyka..., cz. 2, s. 155-156. 

104  W. Midowicz, Schronisko pod Diablakiem, [w:] Mała encyklopedia..., s. 78.
105 T. Nowalnicki, Gospodarze schroniska pod Diablakiem, [w:] Mała encyklopedia..., s. 30.
106 M. Olszowska, O księdze pamiątkowej schroniska Beskiden-Verein na Babiej Górze, „Wierchy” 1999 [wyd. 2000], 

t. 65, s. 182-189. 
107 M. Tabor, Ostatni rok schroniska szczytowego (od jesieni 1938 r. do 1 września 1939 r.), „Orawa” 1996, nr 34, s. 151.

Schronisko szczytowe czynne było od wiosny do jesieni, zimą otwierano je tylko po wcze-
śniejszej rezerwacji, w czym pośredniczył poczmistrz Klein z Półgóry. On także rezerwował noclegi 
w słonowodzkim kurorcie. Dzięki temu już w 1905 roku na Babiej Górze pojawili się pierwsi nar-
ciarze, którymi byli Niemcy z BV108. Natomiast 6 stycznia 1906 roku na Diablak weszła wyprawa 
narciarska, która wyruszyła z Przyborowa przez Przełęcz Jałowiecką i Małą Babią Górę, a zjechała 
do Półgóry. Wzięło w niej udział sześciu Niemców z Zabrza, członków BV109, wśród nich Christian 
Marwitz, który tę wycieczkę zrelacjonował na łamach organu prasowego bielskiej sekcji BV „Mittei-
lungen des Beskiden-Vereines“110. Uczestnicy tej eskapady byli o krok od tragedii, gdyż w szalejącej 
zamieci nie mogli odnaleźć schroniska. 

W okresie pierwszej wojny światowej ruch turystyczny był znikomy, do schroniska szczytowe-
go przychodzili tylko starsi turyści (młodzi walczyli na wojennych frontach) i członkowie zarządu 
BV111. Zakład kąpielowy w Słonej Wodzie był nieczynny.

Po zakończeniu Wielkiej Wojny turystyka w schronisku na Babiej zaczęła się stopniowo oży-
wiać, ale głównie dzięki turystom polskim, gdyż ze Słowacji nie przychodził nikt112. Nie istniał już 
kurort w Słonej Wodzie. Dopiero w 1921 roku pojawiła się informacja, że działa tam gospoda, 
w której także udziela się noclegów. 

W 1922 roku w wyniku wymiany terenów przygranicznych schronisko pod Diablakiem przeszło 
we władanie Polski, ale nadal gospodarował w nim BV. W 1924 roku ruch turystyczny na pogra-
niczu polsko-czechosłowackim został uregulowany prawnie (tzw. protokół krakowski), rok później 
doszło do podpisania umowy dotyczącej małego ruchu przygranicznego, a w 1926 roku jeszcze do-
datkowo zawarto tzw. umowę turystyczną. Mimo to ruch od strony słowackiej Orawy był niewielki, 
co potwierdza raport Urzędu Powiatowego w Namiestowie, w którym zapisano, że ulgi dla turystów 

108 A. Siemionow, Studia..., s. 204.
109 A. Siemionow, Pierwsze znane wejście narciarskie na Babią Górę, „Prace Babiogórskie” 1981 [wyd. 1982], t. [4],  

s. 13-14; W. Midowicz, Narciarstwo turystyczne, [w:] Mała encyklopedia..., s. 55.
110 C. Marwitz, Eine Wintertour auf die Babiagura am 6. Jänner 1906 [Zimowa wycieczka na Babią Górę 6 stycznia 

1906 roku], „Mitteilungen des Beskiden-Vereines“ 1906, Nr. 2, S. 25-28: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publica-
tion/85845/edition/81020/content [dostęp: 4.08.2020 roku].

111 L. Rydel, Człowiek, który ćwierć wieku mieszkał pod Diablakiem. Z historii babiogórskiej turystyki, „Orawa” 1996, nr 34, 
s. 129.

112 Tamże, s. 130. 

Fot. 10. Diabli Stół przy Półgórskich Rozstajach. 
Fot. P. Krzywda 2010 Fot. 11. Dawne schronisko Beskidenverein, zbudowane w 1905 roku, spłonęło w 1949 roku, ruiny wysadzono 

w powietrze i rozebrano w 1979 roku. Pocztówka z 1925 roku, zbiory P. Krzywdy
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są przestrzegane, ale stosuje się je „niezwykle rzadko, gdyż jedyne miejsce turystyczne »Babiagora« 
jest odwiedzana przez znikomą liczbę turystów”113. Sytuacja uległa pewnej poprawie w roku 1933. 
Odnotowano wówczas, że Słoną Wodę i okolice odwiedziło 210 turystów, z czego ponad 150 ze 
Słowacji. Z Polski przybyło ich 20, wychodzili na Babią Górę, zaglądali do Słonej Wody i przez Pół-
górę wracali do kraju114.

W 1936 roku schronisko szczytowe zostało przejęte z rąk BV przez Zarząd Lasów Państwowych 
we Lwowie (nadleśnictwo Zubrzyca) i otrzymało nazwę „Leśnik”115. Nadal odwiedzane było głównie 
przez turystów polskich. Od wiosny 1939 roku granica państwa została obstawiona przez żołnierzy 
Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), jednak ruch turystyczny odbywał się bez przeszkód116. Dopiero 
w lipcu tegoż roku na szczycie doszło do incydentu, bowiem patrol KOP zatrzymał grupę turystów 
ze Słowacji i sprowadził ich na przesłuchanie do Makowa Podhalańskiego. „Wskutek tego Słowacy, 
którzy i tak rzadko chodzili na Babią Górę, przestali w ogóle przychodzić”117.

31 sierpnia 1939 roku schronisko pod Diablakiem zostało opuszczone i opróżnione z wypo-
sażenia przez gospodarzy polskich118, a po 1 września znalazło się na terenie prohitlerowskiego 
państwa słowackiego i zostało przekazane Klubowi Słowackich Turystów i Narciarzy, który zarzą-
dzał nim do 1943 roku. Potem z powodu bardzo słabego ruchu turystycznego obiekt zamknięto119. 
W styczniu i lutym 1945 roku stacjonował w nim posterunek Armii Czerwonej, a po przejściu frontu 
schronisko zostało rozkradzione i zdemolowane przez mieszkańców Półgóry. Zaraz potem wróciło 
w granice Polski, a w 1948 roku Babiogórski Oddział PTT z Żywca zabezpieczył budynek przed 
dalszą dewastacją, zabijając deskami drzwi i okna. Niestety, zimą 1949 roku schronisko spłonę-
ło, prawdopodobnie po opuszczeniu go przez patrol Wojsk Ochrony Pogranicza, który nie wygasił 
ognia pod piecem kuchennym120.

W Słonej Wodzie, w willi Raczowskich od 1940 roku działalność schroniskową prowadził Klub 
Słowackich Turystów i Narciarzy121, który w 1949 roku został rozwiązany, a obiekt upaństwowio-
no. Najpierw należał do Czechosłowackich Lasów Państwowych (słow. Československé štátne lesy), 
a następnie przeszedł na własność Spółdzielni Spożywców „Jedność” (słow. Spotrebné družstvo 
„Jednota”) i jako schronisko turystyczne przyjął nazwę chata „Slaná voda”. W sąsiedztwie, na skraju 
lasu, wybudowano dodatkowe budynki, tzw. osadę schroniskową (słow. chatová osada). Od 1993 
roku cały ośrodek turystyczny prowadził prywatny najemca, a w roku 2001 zakupił go jeden z tutej-
szych mieszkańców, odnowił i unowocześnił. W latach 70. XX wieku kompleks posiadał 110 miejsc 
noclegowych122, w latach 80. – 86 miejsc123, a pod koniec lat 90. – 63 miejsca124. Ponadto w bu-
dynku głównym znajdowała się restauracja i izba myśliwska, również restauracyjna. W pobliżu, 
na Talagowej Grapie (słow. Talagova grapa), działał krótki wyciąg narciarski (350 m). W odległości 
150 metrów, przy asfaltowej drodze do Półgóry, naprzeciw altany ze źródłem słonej wody (wówczas 
zaczopowanym), stał betonowy obelisk z wizerunkiem twarzy Włodzimierza Iljicza Lenina (1870-
-1924). Postawiono go na miejscu nieistniejących zabudowań dawnego uzdrowiska. Za czasów 

113 E. Kurjaková, Turystyka..., s. 150.
114 Tamże.
115 L. Rydel, Człowiek…, s. 142-143.
116 M. Tabor, Ostatni rok..., s. 153.
117 Tamże, s. 154.
118 Tamże, s. 156.
119 R.M. Remiszewski, Schronisko szczytowe na Diablaku przy Głodnej Wodzie: http://www.cotg.pttk.pl/encyklopedia_

tresc.php?id=66&szukaj [dostęp: 2.08.2020 roku].
120 W. Midowicz, Schronisko…, s. 79; A. Siemionow, Studia…, s. 212-213; E. Kurjaková, Turystyka..., s. 152.
121 Rozvoj turistického ruchu...
122 V. Medzihradský, Orava. Turistický sprievodca [Orawa. Przewodnik turystyczny], Bratislava 1979, s. 109-110.
123 Orava. Vodná nádrž Orava. Letná turistická mapa [Orawa. Zbiornik wodny Orawa. Letnia mapa turystyczna], 

Bratislava 1988.
124 P. Krzywda, Grupa Babiej Góry..., s. 485-486.

socjalistycznej Czechosłowacji spod tego pomnika corocznie w pierwszą niedzielę września wyru-
szały rajdy leninowskie na Babią Górę, do tablicy Lenina, którą Słowacy zamontowali tam w 1962 
roku125. W niektórych latach na szczyt wchodziło wówczas około 5000 turystów126. Wędrowano 
Aleją Hviezdoslava, a po minięciu Gajówki Hviezdoslava tzw. Ścieżką W.I. Lenina (słow. Chodník W.I. 
Lenina). Wszystkie te „leninowskie” pamiątki miały przypominać o wejściu na Babią Górę w 1912 
roku przyszłego wodza rewolucji październikowej127. Po zmianie sytuacji politycznej dawną Ścież-
kę W.I. Lenina podzielono na dwa odcinki: Ścieżkę Mila Urbana (do Ujściańskiej Polany) i Ścieżkę 
Jana Pawła II, która kończy się na Diablaku przy poświęconym Jego pamięci obelisku. Obelisk ten 
ufundowali w 1996 roku mieszkańcy Półgóry, Rabczy, Rabczyc i Sihelnego, a poniżej niego usta-
wiono kamienny stół ołtarzowy. Odtąd sierpniowo-wrześniowe wejścia na Babią Górę przybrały 
charakter głównie religijny, podczas polowych mszy świętych spotykają się tutaj turyści z Polski 
i Słowacji, corocznie około 1000 osób. W 1994 roku odnowiono także tradycję nocnych wędrówek 
na Diablak połączonych z oczekiwaniem na wschód słońca. Uczynili to mieszkańcy Rabczyc z okazji 
90. rocznicy urodzin swojego krajana Milo Urbana. Rabczycanie pielęgnują również tradycję wy-
praw noworocznych, podczas których na szczycie wspólnie z turystami polskimi śpiewają kolędy 
i składają sobie noworoczne życzenia128. Na Babią Górę organizowane są także rajdy narciarskie. 
W 1987 roku wzdłuż całej tej trasy na Diablak ustawiono tablice tzw. ścieżki edukacyjnej129, któ-
ra w 2004 roku – po połączeniu z podobnym szlakiem polskim – stała się ścieżką międzynarodową. 

125 A. Siemionow, Studia..., s. 204. Pod Diablakiem po polskiej stronie granicy podobną tablicę zamontowano w 1967 r. 
Pod koniec lat 80. XX w. obie tablice, polska i słowacka, zostały zniszczone przez turystów. Zob. V. Medzihradský, 
Oravskými chodníčkami. Turistycký sprievodca [Orawskimi ścieżkami. Przewodnik turystyczny], Dolný Kubín 1998, 
s. 149.

126 E. Kurjaková, Turystyka..., s. 152.
127 Według ustaleń A. Siemionowa Lenin był na Babiej Górze dwa razy, przy czym za pierwszym razem doszedł tylko 

na Markowe Szczawiny. Zob. A. Siemionow, Studia..., s. 206-208. W tradycji Orawian z Półgóry i okolic utrzymuje 
się przekonanie, że w 1914 r. Lenin przez 14 dni leczył się w słonowodzkim kurorcie (chorował na syfilis), skąd 
również mógł odbyć wycieczkę na Babią Górę. Zob. E. Kurjaková, Turystyka..., s. 149.

128 E. Kurjaková, Turystyka..., s. 152.
129 J. Hencovský a kol., Orava. Turistický sprievodca ČFSR [Orawa. Przewodnik turystyczny Czeskiej i Słowackiej Repu-

bliki Federacyjnej], Bratislava 1990, s. 222.

Fot. 12. Obelisk ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II z 1996 roku. Fot. P. Krzywda 2010
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Słowaccy Orawianie mawiają, że tak jak każdy 
Słowak powinien zdobyć tatrzański Krywań130, 
tak każdy Orawianin powinien wejść na Babią 
Górę – symbol Orawy. 

Dzisiejsza Słona Woda jest dużym centrum 
wycieczkowo-rekreacyjnym131 i węzłem szla-
ków turystycznych. Kompleks składa się z bu-
dynku głównego (willa Raczowskich) i siedmiu 
dodatkowych chatek o różnym, ale dobrym 
standardzie (pokoje 2–5-osobowe). Łącznie 
z dostawkami jednorazowo może tu zamiesz-
kać 180 osób. W recepcji chaty „Slaná voda” 
wyeksponowana jest ciekawa pamiątka z cza-
sów komunistycznych – tablica Lenina z Diabla-
ka, egzemplarz rezerwowy, który zachował się 
w jednej z pobliskich chat myśliwskich. Pozo-

130 Krywań (2495 m n.p.m.) do końca XVIII w. uważany był za najwyższy szczyt Tatr. W 1841 r. weszli nań dwaj 
działacze słowackiego odrodzenia narodowego Ľudovít Štúr (1815-1856) i Michal Miloslav Hodža (1811-1870), 
co zapoczątkowało trwające do dziś coroczne patriotyczne národné výlety (wejścia narodowe). Obecnie są one 
organizowane w weekendy koło 16 sierpnia z udziałem ok. 500 osób.

131 Zob. https://www.slanavoda.sk/ [dostęp: 22.08.2020 roku]. 

stałą część budynku zajmują sala restauracyjna i bar, a na pięterku pokoje mieszkalne. W ośrodku 
jest także sauna, mały kryty basen, stoły do bilarda i tenisa stołowego, boiska piłkarskie i siatkar-
skie, miejsce na ognisko, altana z grillem i... amfiteatr dla 100 widzów. Na pobliskiej Talagowej Gra-
pie zimą nadal działa wyciąg (talerzykowy), można też wziąć udział w kursie narciarskim. Ponadto 
kompleks oferuje inne przyjemności – latem przejażdzki konne, a  zimą jazdę w psich zaprzęgach. 
Oczywiście, można skosztować tutejszej wody solankowej – altana z pompą stoi przy drodze do 
Półgóry 150 metrów od chaty. Kolejna atrakcja znajduje się przy tej samej drodze, lecz 1,5 kilometra 
dalej. Jest to postawiona w ubiegłym roku wieża widokowa o wysokości 16 metrów. Roztacza się 
z niej piękna panorama, m.in. na Pilsko, Babią Górę i Tatry.

W otoczeniu chronionej przyrody

Dla pełni obrazu opisywanej okolicy wspomnieć należy jeszcze o słowackich zabiegach w dziedzinie 
ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej. Otóż już w 1926 roku powstał tutaj pierwszy rezerwat 
przyrody – „Kotlina pod Babią Górą” (słow. „Kotlina pod Babou horou”), który liczył 117,6 hektara, ale 
nie obejmował obszaru szczytowego (dziś nie istnieje). Dopiero po prawie 50 latach, w roku 1974, 
utworzono obecny państwowy rezerwat przyrody „Babia Góra” (słow. štátna prírodná rezervácia „Ba-
bia hora”) o powierzchni 530,33 hektara, przylegający do polskiego Babiogórskiego Parku Narodo-
wego. Po upływie 20 lat podniesiono go do rangi rezerwatu narodowego (słow. národná prírodná 
rezervácia), a w międzyczasie, w roku 1979, powołano do życia wielkoobszarowy Park Krajobrazowy 
„Górna Orawa” (słow. Chránená krajinna oblasť „Horná Orava”) o powierzchni 70 333 hektarów. Słona 
Woda i okoliczne wsie leżą na terenie tego Parku. Wejście Słowacji do Unii Europejskiej spowodo-
wało włączenie jej do systemu obszarów chronionych UE – Natura 2000. Są dwa rodzaje takich 
obszarów: chronione tereny ptasie i chronione tereny o znaczeniu europejskim, obydwa reprezento-
wane na omawianym obszarze. W roku 2005 utworzono chroniony teren ptasi „Górna Orawa” (słow. 
chránené vtáčie územie „Horna Orava”), zajmujący powierzchnię 58 737,83 hektara na wysokości mię-
dzy 603 a 1725 m n.p.m. oraz dwa chronione tereny o znaczeniu europejskim: „Słona Woda” i „Ba-
bia Góra” (słow. chránené územia európskeho významu: „Slaná voda” a „Babia hora”). Pierwszy z nich 
obejmuje skupiska torfowisk przejściowych z podmokłymi lasami brzozowymi, sosnowymi i świer-
kowymi, gdzie występują gatunki o znaczeniu europejskim – kumak górski (Bombina variegata) i tocja 

Fot. 14. Drogowskazy turystyczne przed schroniskiem 
Słona Woda. Fot. P. Krzywda 2017

Fot. 15. Replika tablicy W.I. Lenina z Babiej Góry w schro-
nisku Słona Woda. Fot. P. Krzywda 2017

Fot. 16. Altana nad źródłem solankowym  
w Słonej Wodzie. Fot. P. Krzywda 2017

Fot. 13. Schronisko Słona Woda. Fot. P. Krzywda 2017

Fot. 18. Przystanek nr 6 ścieżki dydaktycznej Słona 
Woda – Babia Góra na polanie Pasieki. 
Fot. P. Krzywda 2017

Fot. 17. Torfowisko wysokie „Słona Woda”.  
Fot. P. Krzywda 2017
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alpejska (Tozzia carpathica), a ponadto inne cenne, takie jak widłaczek torfowy (Lycopodiella inundata), 
rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia) i żurawina błotna (Vaccinium oxycoccos). Drugi obejmu-
je piętra pierwotnych lasów świerkowych, kosodrzewiny i łąk alpejskich z gatunkami o znaczeniu 
europejskim – traszką karpacką (Lissotriton montandoni), rysiem (Lynx lynx), wilkiem (Canis lupus), 
niedźwiedziem brunatnym (Ursus arctos) i tojadem mocnym morawskim (Aconitum firmum subsp. 
moravicum) oraz innymi ważnymi, takimi jak głuszec (Tetrao urogallus), rogownica alpejska (Cerastium 
alpinum) i goryczka kropkowana (Gentiana punctata)132. Dodać należy, że na Słowacji funkcjonuje pię-
ciostopniowy system ochrony przyrody z podziałem na strefy ochronne. I tak, tereny przyrodniczo 
najcenniejsze znajdują się w strefie A i objęte są najwyższym, piątym stopniem ochrony (słow. zona 
A – 5. stupeň ochrany), a strefy oznaczone kolejnymi literami alfabetu podlegają sukcesywnie male-
jącym rygorom ochronnym. Na opisywanym terenie strefy te układają się mniej więcej tak, że zona 
A obejmuje najwyższe partie Babiej Góry, a każda następna położona jest niżej133. 

Powyżej chaty „Slaná Voda” znajduje się torfowisko wysokie uprzystępnione turystom za pomo-
cą drewnianych pomostów. W wielu miejscach ustawiono tutaj tabliczki ze zdjęciami wskazującymi 
stanowiska różnych gatunków roślin. Z kolei nieco w prawo ciągnie się Aleja Hviezdoslava, która 
od 1974 roku jest rezerwatem przyrody (9,3 ha). W górnym odcinku prowadzi ona przez polany 
ze wspaniałymi okazami świerków. Kolejna atrakcja przyrodnicza znajduje się powyżej torfowiska, 
przy drodze w dolinie Wężowca (słow. Vonžovec). Jest to tzw. dzicza zagroda (słow. diviačia obora), 
w której tutejsi myśliwi prowadzą hodowlę dzików. Można je oglądać z punktu obserwacyjnego 
usytuowanego przy wiacie turystycznej. W pobliżu znajduje się jeszcze źródło dobrej wody, gro-
madzonej w drewnianym korycie. Większość opisanych tutaj atrakcji leży przy trasie ścieżki dydak-
tycznej Słona Woda – Babia Góra (słow. náučny chodník Slaná voda – Babia hora) urządzonej w roku 
1985, a odnowionej w latach 2010-2015134.

Echo tragicznej przeszłości

Na zakończenie warto wrócić do wspominanego wcześniej obelisku, który pierwotnie upamiętniał 
W.I. Lenina, a obecnie poświęcony jest półgórzanom – ofiarom XX-wiecznych konfliktów zbroj-
nych. Turysta, który podejdzie do pomnika, zauważy, że oprócz ofiar pierwszej i drugiej wojny 
światowej są tam wymienione trzy osoby cywilne, które zginęły podczas zajęcia wsi przez wojsko 
polskie w 1918 roku (słow. Civilné obete pri obsadení obce poľskou armádou v roku 1918). W listo-
padzie 1918 roku Półgóra została obsadzona przez żołnierzy polskich z Żywca, bowiem w tym 
czasie, po rozpadzie Monarchii Austro-Węgierskiej, pomiędzy Polską a nowym państwem czecho-
słowackim trwał spór o te ziemie. 17 listopada mieszkańcy Półgóry, Sihelnego i Rabczy (wówczas 
wsie te tworzyły jedną parafię) opowiedzieli się za przynależnością do Polski i złożyli uroczystą 
przysięgę na wierność Rzeczypospolitej, co miało miejsce po sumie podczas „olbrzymiego zebra-
nia” przed rabczańskim kościołem parafialnym i to mimo sprzeciwów słowackiego proboszcza 
ks. Jozefa Murdžáka (1840-1927)135. Nieco wcześniej doszło do wspominanych już rabovaček, 
podczas których, w ramach samosądu nad Żydami oskarżanymi o wyzysk ludności, niszczono i ra-
bowano ich mienie136. Kiedy we wsi pojawiło się wojsko polskie – wówczas chwilowo jedyna wła-
dza, poszkodowani Żydzi zwrócili się do żołnierzy o pomoc. Oto jak opisał te wydarzenia ksiądz 

132 Na temat ww. form ochrony zob. Babia hora. Natura 2000: http://www.sopsr.sk/dokumenty/Babia-hora-A5-SK-
-PL-ok.pdf [dostęp: 23.08.2020 roku].

133 Szczegóły na ten temat oraz mapa stref zob. Podmienky ochrany jednotlivých zón CHKO Horná Orava: http://chko-
hornaorava.sopsr.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/ [dostęp: 23.08.2020 roku].

134  Zob. Sprievodca náuným chodníkom Slaná voda – Babia hora / Przewodnik ścieżki dydaktycznej Slaná voda – Babia 
hora: http://docplayer.pl/32192018-Slana-voda-babia-hora.html [dostęp: 23.08.2020 roku]. 

135 F. Machay, Moja droga do Polski, Kraków 1992, s. 117.
136 Jak wyglądał pogrom Żydów w niedalekiej Jabłonce zob. tamże, s. 101-104. 

Ferdynand Machay (1889-1967) z Jabłon-
ki137, któremu zrelacjonował je wysłany z li-
stem do Półgóry „żołnierz-ochotnik, młody 
student gimnazjalny” i naoczny świadek138: 

W Rabczy i Połhorze miejscowi chłopcy znisz-
czyli i wyrabowali doszczętnie wszystkich Ży-
dów. Po nadejściu naszych żołnierzy, ogołoceni 
Żydzi zwrócili się do dowództwa wojskowego 
z prośbą, aby im było pomocnym przy wyszu-
kiwaniu skradzionych rzeczy. [...] Żołnierze pod-
jęli się tej pracy. [...] Żydzi, wiedząc dokładnie, 
gdzie się ich sprzęty znajdują, służyli żołnie-
rzom wskazówkami. Gdy żołnierze całe stosy 
poprzywozili na placówkę [w centrum Półgóry 
– przyp. P.K.], ludzie zaczęli wrzeć przeciw nim. 
Rozgniewana ludność zgromadziła się licznie 
przed placówką z kijami, widłami, motykami 
i siekierami, żądając od żołnierzy, aby się nie 
ośmielili wywieźć tych rzeczy poza gminę. Ko-
mendanta w ten dzień nie było, poszedł do Ku-
bina na rozmowę z żupanem, [...] żołnierze zaś 
byli nieporadni, nie umieli z ludźmi łagodnie roz-
mawiać. Na pogróżki ludzi żołnierze odpowie-
dzili też pogróżką, że będą strzelać. Po stronie 
ludzi też nie było rozważnego człowieka, zaczęli 
krzyczeć, aby się żołnierze stąd wynosili, nadawać im od złodziei i zbliżać się do nich coraz więcej z widłami 
i siekierami. Żołnierze wtenczas strzelili do tłumu, kładąc jedną kobietę natychmiast trupem, innych zaś ra-
niąc poważnie. Tłum się rozbiegł, lecz przerażeni swym czynem żołnierze też zbiegli – do Żywca nie czekając 
wcale na powrót dowódcy z Kubina139.
 
Opisana niefortunna interwencja żołnierzy, choć podjęta w imię poszanowania prawa i porząd-

ku, spowodowała – zdaniem księdza Machaya – że Półgóra, Rabcza i Sihelne nie weszły w skład 
odrodzonej Polski. Bowiem „żywiołowa miłość do Polski zmieniła się u ludzi na żywiołową niena-
wiść”140. 

Szczęśliwie dawne spory nie rzutują na współczesne relacje polsko-słowackie, zwłaszcza na 
pograniczach, gdzie ludzie są sobie życzliwi i chętnie ze sobą współpracują.

137 Ksiądz Ferdynand Machay był polskim patriotą i działaczem niepodległościowym, bojownikiem o przyłączenie 
Orawy i Spisza do Polski. W 1920 r. uczestniczył w delegacji, która wyjechała do Paryża, aby prezentować tam 
polską rację stanu. W latach 1944-1967 piastował godność archiprezbitera Kościoła Mariackiego w Krakowie 
i zabiegał o zwrot wywiezionego przez hitlerowców ołtarza Wita Stwosza. Spoczywa w rodzinnym grobowcu na 
Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Od 2006 r. jest patronem szkoły podstawowej w Jabłonce (tzw. Zielonej), 
przy której w 2011 r. stanął jego pomnik.

138 Tamże, s. 118.
139 Tamże.
140 Tamże, s. 119. Ostatnio problematykę historyczną tzw. Kresów Południowych w okresie przełomu XIX i XX w. 

przedstawił całościowo Jerzy M. Roszkowski, przy czym opis interwencji wojska polskiego w Półgórze oparł na cy-
towanej książce ks. F. Machaya. Zob. J.M. Roszkowski, „Zapomniane Kresy”. Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości 
i działaniach Polaków 1895-1925, Nowy Targ 2018, s. 203-204. 

Fot. 19. Obelisk ku czci półgórzan – ofiar XX-wiecznych 
konfliktów zbrojnych. Fot. P. Krzywda 2017
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STRESZCZENIE: Ostatnie lata wniosły w turystykę Babiogórskiego Parku Narodowego wiele zmian. Zaznaczyły 
się one nie tylko w profilu turysty i jego oczekiwaniach, ale także w natężeniu ruchu turystycznego oraz sieci 
szlaków na terenie Parku. Popularność turystyczna masywu Babiej Góry w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła 
niemal o 100 proc. (z 55 tysięcy odwiedzających w 2010 roku do 108 tysięcy w 2019 roku). Tak znaczny wzrost 
natężenia turystycznego wymaga stałego monitorowania zarówno stanu przyrody, jak i szlaków turystycznych. 
Pierwsze wynika z nadrzędnego celu Parku, którym jest ochrona przyrody; drugie z dbałości o bezpieczeństwo 
odwiedzających oraz mienie Parku. Odpowiednio przygotowana infrastruktura turystyczna przyczynia się 
do ochrony przyrody, wskazując w oczywisty sposób formy i miejsca udostępnienia terenu chronionego 
odwiedzającym go turystom. Wymaga to jednak nakładu środków finansowych, które są corocznie przeznaczane 
na prace remontowe i modernizacyjne, a pochodzą ze środków własnych Parku (m.in. ze sprzedaży biletów), ale 
również z dotacji zewnętrznych. 

ZHRNUTIE: Posledné roky priniesli mnoho zmien v cestovnom ruchu v národnom parku Babiogórski Park 
Narodowy. Tie sa prejavili nielen v profile návštevníkov a ich očakávaniach, ale aj v intenzite cestovného ruchu 
a sieti turistických chodníkov na území parku. Popularita masívu Babia hora sa medzi turistami za posledných 
10 rokov zvýšila takmer o 100 % (z 55 tisíc návštevníkov v roku 2010 na 108 tisíc v roku 2019). Takýto vysoký 
nárast intenzity cestovného ruchu si vyžaduje neustále monitorovanie stavu prírody, ako aj turistických 
chodníkov. Prvá požiadavka vyplýva z prvotného cieľa parku, ktorým je ochrana prírody; druhá z potreby dbať 
o bezpečnosť návštevníkov a majetok parku. Správne pripravená turistická infraštruktúra prispieva k ochrane 
prírody, pričom jasne vyznačuje spôsoby a miesta, na ktorých je chránená oblasť sprístupnená návštevníkom. To 
si však vyžaduje finančné náklady, ktoré sú každoročne vynakladané na renovačné a modernizačné práce a ktoré 
pochádzajú tak z vlastných zdrojov parku (vrátane predaja vstupeniek), ako aj z externých dotácií. 

ABSTRACT: Recent years have brought about numerous changes in tourism in the Babia Góra National Park. 
They have made their way not only into tourists’ profile and their expectations, but also to the intensity of tourist 
inflow and a network of trails in the Park. The number of tourists visiting the Babia Góra massif has grown by 
nearly 100% in the last 10 years (up from 55,000 visitors in 2010 to 108,000 in 2019). Such a significant 
increase in the number of tourists requires the constant monitoring of both the condition of natural aspects 
and tourist trails. The first results from the superior purpose of the Park which includes nature protection and 

Co tam, panie, w turystyce?
Čo	je	nové	v	cestovnom	ruchu?

What’s going on in tourism, sir?
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the second stems from caring about the safety of visitors and the protection of the Park’s assets. A properly 
prepared tourist infrastructure contributes to the protection of the environment by indicating, in an obvious 
way, the forms and places for sharing the protected area to the visiting tourists. This, however, requires financial 
resources that are allocated for refurbishment and upgrades every year from the Park’s own funds (from ticket 
sales), and from external subsidies.

SŁOWA KLUCZOWE: udostępnianie turystyczne, szlaki turystyczne, infrastruktura turystyczna, remonty 
i  modernizacje, natężenie ruchu turystycznego, punkty wejściowe na teren Parku, koncepcja zagospodarowania 
turystycznego, Babiogórski Park Narodowy

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: sprístupnenie pre turistov, turistické chodníky, turistická infraštruktúra, renovácia 
a modernizácia, intenzita cestovného ruchu, vstupné body na územie parku, koncepcia rozvoja cestovného 
ruchu, národný park Babiogórski Park Narodowy

KEY WORDS: tourist sharing, tourist trails, tourist infrastructure, refurbishment and upgrades, tourist influx 
intensity, entrance points to the Park, tourist development concept, Babia Góra National

Ostatnie lata w turystyce przyniosły wiele zmian. Dotyczy to nie tylko turystyki w skali glo-
balnej, ale także w skali regionalnej czy lokalnej. Nie uniknął ich też ruch turystyczny na terenie 
Babiogórskiego Parku Narodowego. Parki narodowe mocą zapisów ustawowych są zobligowane 
nie tylko do ochrony przyrody, ale także do jej udostępniania szerokiemu gronu odbiorców. Przepisy 
i zasady, na jakich obszar parku narodowego jest udostępniany, zostały opracowane ze szczególną 
starannością, bowiem nadrzędnym zadaniem tej formy ochrony jest dbałość o środowisko przyrod-
nicze i o jego dobro. Przedstawiają je stosowne, zgodne z ustawą o ochronie przyrody, zarządzenia 
Dyrektora Parku (m.in. regulaminy). Ich procedowanie nie jest łatwym zadaniem, ponieważ inne są 
interesy przyrody Parku, a inne osób go odwiedzających. Park narodowy jako organ odpowiedzialny 
za tak szczególnie cenny przyrodniczo obszar dokłada wszelkich starań, aby wypracowane przepisy 
uwzględniały interesy obu stron, jednak ze szczególną atencją traktuje babiogórską przyrodę, której 
walory doceniane są w skali krajowej (park narodowy), ale też europejskiej (obszar Natura 2000), 
a nawet światowej (Rezerwat biosfery).

Należy zaznaczyć, że udostępnianie terenu parku narodowego jest możliwe w różnych celach:  
dla celów edukacyjnych i badawczych (np. badania naukowe) czy religijnych, najczęściej jednak 
dla celów turystycznych i rekreacyjnych. Niniejszy artykuł odnosi się do ostatniego, najszerszego 
aspektu i prezentuje dwa zagadnienia: analizę działań z zakresu udostępniania Parku do zwiedzania 
z ostatnich lat oraz aktualne problemy i prognozowane zmiany.

Tabela 1. Wielkość środków finansowych (w zł) poniesionych na działania związane z udostępnianiem  
w latach 2010-2019. 

Rok Środki własne Dotacje Razem Źródła finansowania
2010 39 000,00 347 000,00 386 000,00 EkoFundusz
2011 75 778,33 369 246,00 445 024,33 NFOŚiGW
2012 139 451,02 299 500,00 438 951,02 NFOŚiGW
2013 200 052,29 282 432,97 482 485,26 NFOŚiGW

2014 177 272,12 89 600,00 
707 772,00 974 645,12 NFOŚiGW

Fundusz Leśny
2015 184 819,02 704 113,11 888 932,13 Fundusz Leśny
2016 164 000,00 166 500,00 330 500,00 Fundusz Leśny
2017 172 934,79 20 371,00 193 305,79 Fundusz Leśny
2018 166 648,94 167 910,00 334 558,94 Fundusz Leśny
2019 175 849,50 119 574,60 295 424,10 Fundusz Leśny

(opracowanie własne autorki)

Tabela przedstawia koszty poniesione w ciągu 10 lat na działania związane z udostępnianiem 
terenu Parku dla zwiedzających. Realizowane w tym okresie zadania finansowane były ze środków 
zewnętrznych (dotacje) oraz ze środków własnych Babiogórskiego Parku Narodowego. 

Środki, o których mowa powyżej, przeznaczono w całości na infrastrukturę turystyczną Parku, 
w skład której wchodzą przede wszystkim szlaki turystyczne (ich nawierzchnia, krawędzie, łańcu-
chy itp.) oraz na ich infrastrukturę (schrony, punkty informacji turystycznej i przyrodniczej, kierun-
kowskazy, kręgi ogniskowe, tablice informacyjne itp.). Prace w tym zakresie obejmowały utworze-
nie infrastruktury oraz remonty i utrzymanie szlaków i towarzyszących im elementów. Działania 
prowadzone były w omawianym okresie na obszarze całego Parku, zarówno w niższych, jak i w naj-
wyższych położeniach. Największe kwoty pochłaniały remonty szlaków turystycznych, na których 
prace mogły być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne podmioty gospodarcze. W ramach 
tych środków udało się wyremontować praktycznie wszystkie szlaki, w tym przede wszystkim szlaki 
graniowe, z najbardziej uczęszczanym szlakiem czerwonym począwszy od polany Krowiarki przez 
Sokolicę, Kępę, Gówniak, Diablak, Przełęcz Brona, Cyl aż do Świstakowych Skałek.

Na południowych stokach masywu udało się wyremontować całą długość szlaku zielonego 
biegnącego od granicy Parku po sam szczyt Babiej Góry. Na północnych stokach podobne prace, 
z tym że poszerzone o wymianę bądź remont urządzeń wspomagających i zabezpieczających tury-
stów (m.in. łańcuchy), przeprowadzono na odcinku z Przełęczy Brona do schroniska PTTK na Mar-
kowych Szczawinach, na całej długości tzw. Perci Przyrodników (szlak zielony) i Perci Akademickiej 
(szlak żółty – klamry i łańcuchy). 

Na szczególną uwagę zasługuje remont szlaku niebieskiego zwanego Górnym Płajem na tzw. 
odcinku policzniańskim, czyli od przełęczy Lipnickiej (polana Krowiarki) do schroniska na Marko-
wych Szczawinach. Remont został zaplanowany i przeprowadzony w dwóch etapach: w 2014 roku 
z Krowiarek do Mokrego Stawku i w 2015 roku do Markowych Szczawin. Dzięki zaproponowa-
nej technologii osobom poruszającym się na wózkach oraz osobom z wózkami dziecięcymi została 
dana możliwość poruszania się po tym fragmencie szlaku. Tuż przy Stawku, z myślą o osobach, które 
nie mogą do niego dotrzeć, wykonano platformę umożliwiającą podziwianie tafli i otoczenia stawku. 
Przysłowiową „wisienką na torcie” stały się ustawione w środkowej części szlaku ławki dla stru-
dzonych turystów. Omawiane prace objęły łącznie 6040 mb. szlaku. Z perspektywy tych kilku lat, 
na podstawie opinii odwiedzających, można śmiało powiedzieć, że remont ten stworzył dodatko-
wą i atrakcyjną alternatywę udostępniania terenu Parku oraz bezpośredniego kontaktu z przyrodą 
masywu dla tzw. grup marginalizowanych, czyli osób starszych, z niepełnosprawnościami i rodzin 
z małymi dziećmi. 

W wyższych położeniach zostały zbudowane trzy nowe platformy widokowe: na Sokolicy, Kę-
pie i Przełęczy Brona. Dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu oraz wrażeń wizualnych ich kra-
wędzie wykończono drewnianymi barierkami, co w przypadku platformy na Sokolicy ma szczególnie 
duże znaczenie z uwagi na jej charakter (wychodnia skalna). 

Mając na uwadze troskę o środowisko naturalne Babiej Góry, na części szlaków umieszczone 
zostały drewniane barierki, które służą ograniczeniu nielegalnych zejść ze szlaków. Kierując się nad-
rzędną zasadą ochrony przyrody, z pełną determinacją demontowano kamienne „budowle” wzno-
szone przez turystów na kopule szczytowej masywu. 

Z kolei dbając o bezpieczeństwo osób odwiedzających Babiogórski Park Narodowy, a zwłasz-
cza jego wyższe położenia w okresie zimowym, ustawiono czerwone tyczki kierunkowe na szlakach 
graniowych. Zabieg ten wymaga ciągłych uzupełnień, bowiem z niepokojem obserwuje się ich nisz-
czenie bądź usuwanie. Tyczki mają za zadanie wskazywać drogę podczas częstych na Babiej Górze 
załamań pogody w każdej porze roku. W okresie zimowym, w krajobrazie ujednoliconym bielą gru-
bej pokrywy śnieżnej są jedynym wyznacznikiem kierunku wędrówki. Ich obecność jest więc nie-
zbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa turystów, stąd szczególnie mocno dziwi fakt zachowania 
po zakończeniu sezonu letniego w 2019 roku zaledwie trzech stojących tyczek. 
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Innym zabiegiem mającym na celu udostępnienie Parku i dbałość o bezpieczeństwo turystów 
jest udrażnianie szlaków turystycznych masywu w piętrze kosodrzewiny poprzez przycinanie wcho-
dzących w „światło” tras szlaku pędów kosodrzewiny. 

W niższych partiach górskich dokonano nie tylko przebudowy i remontów szlaków, ale także 
infrastruktury im towarzyszącej. Po południowej stronie Babiej Góry zostały zbudowane schrony 
turystyczne na Przywarówce, polanie Gubernasówka i Hali Śmietanowej. W kolejnych latach po-
dobna infrastruktura powstała po północnej stronie: na Przełęczy Jałowieckiej przy granicy Parku, 
przy Grubej Jodle i przy ujęciu wody na szlaku żółtym w Zawoi Czatoża. Wzniesiono także schron na 
szlaku czarnym niedaleko skrzyżowania ze szlakiem niebieskim w kierunku Zawoi Fickówki. 

W wybranych miejscach przy wejściach na teren Parku stworzone zostały swego rodzaju „bra-
my”, które składają się z dwóch-trzech tablic tematycznych: mapy oraz podstawowych informacji 
o BgPN. 

Trasy szlaków turystycznych i często pokrywających się z nimi ścieżek edukacyjnych przecinają 
cieki wodne spływające w dół masywu. Miejsca te, wyposażone w mostki, są bardzo ważne dla 
bezpieczeństwa i komfortu osób odwiedzających Park. Z drugiej strony są one szczególnie moc-
no narażone na niekorzystne oddziaływania warunków środowiskowych (duża wilgotność, znaczne 
ocienienie, brak naturalnej wentylacji). W omawianym okresie także takie elementy, jak mosty czy 
kładki zostały wyremontowane bądź wybudowane, co znacznie przyczyniło się do poprawy stanu 
szlaków pieszych i narciarskich. 

W celu lepszego informowania turystów przy szlakach umieszczono lub wyremontowano sze-
reg różnych tablic informacyjnych i edukacyjnych. Nie tylko urozmaicają one turystom wędrówkę, 
ale i edukują. 

Z myślą o aspekcie rekreacyjnym i wypoczynkowym urządzono miejsca odpoczynku, wyposa-
żając je w kręgi ogniskowe, ławostoły oraz ławki. 

Podejmowane przez BgPN działania z zakresu udostępniania nie ograniczają się jedynie do prac 
remontowo-budowlanych. Należą do nich także zadania, które nie mają tak namacalnego charak-
teru, np. cykliczne sprzątanie szlaków, bieżący monitoring ruchu turystycznego, drobne naprawy, 
malowania itp. Prowadzone są one każdego roku, a wykonywane najczęściej przez pracowników 
Parku przy wykorzystaniu własnych środków finansowych. W niektórych pracach wspomagają 
BgPN praktykanci i wolontariusze, dzięki którym dużo łatwiej zachować porządek oraz czystość na 
szlakach turystycznych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

Zaproponowane i wprowadzane przez Park rozwiązania nie wszystkim turystom przypadły do 
gustu. Nierzadko też są one tematem dyskusji nie tylko odwiedzających, ale i samych pracowników 
BgPN. Nie jest bowiem łatwo pogodzić interesy przyrody i odwiedzających, jednak dzięki wypraco-
wanym kompromisom zaplanowane według założeń zadania dotyczące tworzenia i funkcjonowania 
infrastruktury turystycznej zostały zrealizowane. Udało się skanalizować ruch turystyczny w taki 
sposób, aby udostępnić turystom odpowiedni fragment obszaru Parku, po którym mogą się poru-
szać, a jednocześnie chronić przyrodę i ograniczać presję turystyczną. Przeprowadzone na terenie 
Parku działania zdecydowanie zwiększyły bezpieczeństwo turystów na szlakach turystycznych. 
Dołożono także wszelkich starań, aby poszerzyć wachlarz możliwości uprawiania różnych form tu-
rystyki, udostępniając gęstą sieć szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych. Większość tych 
ostatnich wyznakowano w dolnych partiach Parku w celu większej ich dostępności. Na szczególną 
uwagę zasługuje powstała w roku 2011 ścieżka o nazwie „Mokry Kozub”, której remont zaplanowa-
ny na dwa lata rozpoczęto w 2019 roku. W tym samym roku wytyczono sieć dydaktycznych ścieżek 
tematycznych „Babiogórska parzenica”, która w całości została oddana do użytku w 2020 roku. 

Pisząc o udostępnianiu obszaru Parku w skali dziesięcioletniego okresu, nie można nie wspo-
mnieć o natężeniu ruchu turystycznego. 

Tabela 2. Ruch turystyczny na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego w latach 2010-2019.

Rok Polana Krowiarki Zawoja Markowa Razem
2010 44392 10740 55132
2011 59591 15611 75202
2012 51819 11611 63430
2013 64390 16378 80768
2014 59318 16634 75952
2015 63893 17519 81412
2016 69480 18228 87708
2017 65286 18068 83354
2018 83916 23868 107784
2019 83834 24207 108041

(opracowanie własne autorki)

Zawarta w artykule Tabela 2 przedstawia natężenia ruchu turystycznego w omawianym okresie 
w oparciu o dane zebrane w dwóch punktach wejściowych na teren Parku – na polanie Krowiarki 
oraz w Zawoi Markowej. Jak wynika z tabeli, w ostatnich dziesięciu latach ruch turystyczny kształ-
tował się na poziomie średnio około 88 tys. odwiedzających rocznie. Całkowite natężenie ruchu 
turystycznego w regionie Babiej Góry jest jednak trudne do ustalenia, bowiem dokładnie moni-
torowane są wyłącznie dwa wejścia na teren Parku, a dane bazują na liczbie sprzedanych biletów 
w sezonie od ostatniego weekendu marca do końca listopada. 

W 2019 roku, jak wskazuje zestawienie, padł swoisty rekord: liczba odwiedzających Park tury-
stów – jedynie na podstawie sprzedanych biletów – wyniosła 108 041 osób. Na podstawie prowa-
dzonych obserwacji liczbę odwiedzających należałoby zwiększyć co najmniej o 30 proc. Uzyskany 
wynik – ok. 150 tys. turystów, prezentowałby szacowaną całkowitą liczbę osób odwiedzających 
Park. Na podstawie własnych obserwacji do wyniku końcowego należy doliczyć bowiem: 

- grupę turystów wchodzących na teren Parku szlakami, na których za wejście nie pobiera się opłat, 
- osoby wchodzące poza godzinami pobierania opłat, np. we wczesnych godzinach rannych, 
- turystów odwiedzających Park poza sezonem (4 miesiące w roku), kiedy to nie prowadzi się 

sprzedaży biletów. 
Ruch turystyczny w BgPN w ciągu roku charakteryzuje się dużą sezonowością. Park najczęściej 

odwiedzany jest w miesiącach letnich, a frekwencja na szlakach uzależniona jest głównie od warun-
ków pogodowych. W sezonie zimowym ruch nie zamiera, ale maleje do kilkuset osób miesięcznie. 
Czas wędrówek pieszych ponownie rozpoczyna się końcem marca i trwa do listopada. 

Ruch turystyczny na obszarze BgPN ma charakter krótkotrwały, jedno- lub dwudniowy w ciągu 
tygodnia oraz weekendowy. Wzrost jego natężenia jest szczególnie odczuwalny podczas dodatko-
wych dni wolnych od pracy (tzw. długich weekendów). 

Prowadzone przez pracowników Parku obserwacje pozwalają także stwierdzić wydłużenie 
okresu odwiedzania Parku – coraz częściej turyści goszczą w Parku poza tzw. wysokim sezonem. 
Znacznie rzadziej obserwuje się taką tendencję w miesiącach wiosennych ze względu na długi czas 
zalegania śniegu.

Można pokusić się o stwierdzenie, że na tak małym obszarze, jakim opiekuje się BgPN, do-
szło do wysycenia szlaków turystycznych, a w niektórych miejscach (Krowiarki, Diablak, Markowe 
Szczawiny) nawet do przekroczenia dopuszczalnej – planowanej liczby. 

W następnych latach należy zwrócić baczną uwagę na tendencje natężenia ruchu turystycznego 
i monitorować, czy rosnący ruch turystyczny nie zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu Parku, a przede 
wszystkim, czy nie zakłóca procesów przyrodniczych, jakie zachodzą na tym niewielkim obszarze. 

Zlokalizowana na obszarze Parku infrastruktura turystyczna ulega naturalnemu niszczeniu. Usta-
wienie i pozostawienie drewnianych elementów w trudnym terenie przez dłuższy czas prędzej czy póź-
niej prowadzić będzie do ich zniszczenia i konieczności wymiany. Skłaniają do tego także trendy i uni-
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fikacje wprowadzane we wszystkich polskich parkach narodowych. W związku z powyższym po dzie-
sięciu latach użytkowania BgPN musi zmierzyć się z ponowną potrzebą wymiany przynajmniej części 
infrastruktury turystycznej. Kierując się tymi przesłankami, zaplanowano stworzenie ogólnej koncepcji 
zagospodarowania turystycznego dla całego obszaru Parku, dzięki której będzie możliwe wprowadzenie 
jednolitych i harmonijnych rozwiązań zarówno na szlakach, jak i na ścieżkach edukacyjnych, z uwzględ-
nieniem wzorcowej wizualizacji stosowanej we wszystkich parkach narodowych. Zamysł ten poszerzo-
no o dwie dodatkowe szczegółowe koncepcje: jedną dotyczącą zagospodarowania szczytu masywu 
z uporządkowaniem terenu, oddzieleniem strefy chronionej od strefy odpoczynku w ścisłej współpracy 
z CHKO Horna Orava ze Słowacji oraz drugą odnoszącą się do zagospodarowania ruin schroniska Be-
skiden Verein na południowych stokach Babiej Góry. Pomimo że ruiny zlokalizowane są w kilkumetro-
wej odległości od szlaku turystycznego (zielonego), to stwarzają zagrożenie dla turystów – „eksplorato-
rów”, którzy schodzą do nich, nocują w nich przed wyjściem na wschód słońca, czy wyrzucają śmieci. 
Przywołane powody są wystarczające, aby BgPN podjął działania i po ok. 70 latach zaprowadził w tym 
miejscu ład, porządkując grunt i tworząc w tym miejscu punkt widokowy z tablicą informacyjną. 

Kolejnym wyzwaniem dla Parku jest zażegnanie konfliktu z prywatnymi właścicielami gruntów 
na Krowiarkach. Istnieje ogromna i nagła potrzeba uświadomienia turystom faktu, że parkingi zor-
ganizowane na polanie Krowiarki są nielegalne i nie są własnością Parku. Jedynym słusznym roz-
wiązaniem jest wykonanie drewnianego ogrodzenia, które jednoznacznie oddzieli własność Parku 
od własności prywatnej i da odpowiednią informację dla turystów. 

Od kliku lat BgPN nosi się z zamiarem wprowadzenia „internetowej” sprzedaży biletów wstępu. 
W przypadku niewielkiego terenu jakim jest Babiogórski Park Narodowy, aby takie rozwiązanie 
stało się opłacalne, należałoby dążyć do zmiany rozporządzenia z 2013 roku w sprawie parków 
narodowych lub niektórych ich obszarów, by móc objąć opłatami wszystkie szlaki na terenie Parku.

Nie sposób nie wspomnieć o konfliktach i problemach związanych z udostępnianiem BgPN 
dla turystyki. Wynikają one z różnych czynników, między innymi z braku zrozumienia zasad ochro-
ny przyrody, z nadmiernej zabudowy terenów przy granicach Parku, z indywidualnych zachowań 
wynikających z zakorzenionych przekonań i przyzwyczajeń. Problemy powstające w relacji czło-
wiek – środowisko przyczyniają się do bezpośredniego niszczenia środowiska naturalnego przez 
wydeptywanie, hałas, zanieczyszczania obszaru Parku oraz jego sąsiedztwa. W przypadku ruchu 
turystycznego można prowadzić systematyczną modernizację szlaków turystycznych, ustawiać 
drewniane barierki, chronić szczyt Babiej Góry przed konsekwencjami nadmiernego ruchu tury-
stycznego, ograniczając jego wielkość, wykluczyć ruch rowerowy na szlakach górskich na obszarach 
poddanych ochronie ścisłej i czynnej, ograniczać emisję hałasu pochodzącego z użytkowania tere-
nów rekreacyjnych i obiektów turystycznych, a przede wszystkim monitorować ruch turystyczny 
pieszy i samochodowy.

We wrześniu 2019 roku po wieloletnich staraniach wszedł w życie Plan Ochrony dla Babiogór-
skiego Parku Narodowego. Na uwagę zasługuje fakt, że BgPN jest jednym z nielicznych parków, któ-
remu udało się taki dokument wprowadzić w życie. Plan Ochrony jest najważniejszym dokumentem 
opracowanym na okres dwudziestu lat, który obejmuje wszelkie działania podejmowane na terenie 
Parku, w tym również z zakresu udostępniania Parku dla turystyki. Jak mówią zapisy tego dokumentu, 
BgPN w następnych latach nie będzie dążył do powiększenia infrastruktury turystycznej, ale swoje 
działania skieruje na utrzymanie dotychczasowej, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, wyłączy pewne ele-
menty z użytkowania turystycznego częściowo lub na stałe. Tego typu zapis w pewnym sensie zabez-
piecza BgPN przed niepożądanymi inwestycjami (np. budową wyciągu na Małą Babią Górę od strony 
północnej, odbudową schroniska w miejscu ruin schroniska Beskiden Verein, czy nawet budowa wy-
ciągu na Diablak od strony południowej). Propozycje, a później realizacje wymienionych inwestycji 
zagroziłyby istnieniu BgPN, a przede wszystkim chronionej przez niego przyrodzie. 

Grażyna Trybała 
Babiogórski Park Narodowy

Katarzyna Fujak
Babiogórski Park Narodowy

Babiogórska parzenica – nowa propozycja 
turystyczno-dydaktyczna BgPN
Babohorská parzenica – nová vzdelávacia ponuka pre turistov 
v národnom parku Babiogórski Park Narodowy

A heart-shaped parzenica embroidery pattern of Babia Góra  
– a new proposal of a touristic and educational activity  
in the Babia Góra National Park

STRESZCZENIE: Park narodowy jest obszarem utworzonym przede wszystkim w celu ochrony cennych 
wartości przyrodniczych, jednak stoi przed nim także zadanie związane z udostępnianiem jego terenu, m.in. 
do edukacji i turystyki. Realizując je, Babiogórski Park Narodowy podejmuje szereg działań. Jednym z nich było 
utworzenie w strefie brzegowej Parku na północnych jego krańcach nowej sieci ścieżek dydaktycznych pod 
nazwą „Babiogórska Parzenica”. Inicjatywa ta pozwoliła na połączenie edukacji, turystyki, rekreacji oraz ochrony 
dziedzictwa kulturowego Górali Babiogórskich na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska. Wspomnianą 
sieć tworzą trzy ścieżki tematyczne, których usytuowanie w terenie przypomina kształt parzenicy – elementu 
zdobniczego stroju Babiogórców. Tematyka ścieżek pozwala nie tylko na prowadzenie szeregu spotkań 
edukacyjnych dla grup zorganizowanych, ale także na zwiedzanie terenu Parku turystom indywidualnym. 
Towarzysząca trasom infrastruktura dydaktyczna oraz wypoczynkowo-rekreacyjna w znacznym stopniu 
uatrakcyjniła ofertę skierowaną do osób odwiedzających podnóża i masyw Babiej Góry. 

ZHRNUTIE: Národný park je oblasť vytvorená najmä s cieľom ochrany cenných prírodných hodnôt, stojí však 
pred dôležitou úlohou sprístupniť svoje územie napr. pre potreby vzdelávania a cestovného ruchu. Pri jej 
realizácii podniká národný park Babiogórski Park Narodowy množstvo aktivít. Jednou z nich bolo vytvorenie 
novej siete náučných chodníkov pod názvom „Babohorská parzenica” v severných okrajových častiach parku. 
Táto iniciatíva umožnila prepojiť vzdelávanie, cestovný ruch, rekreáciu a ochranu kultúrneho dedičstva goralov 
spod Babej hory v záujme široko chápanej ochrany životného prostredia. Túto sieť tvoria tri tematické chodníky, 
ktorých umiestnenie v prostredí pripomína tvar tzv. parzenice – ozdobného prvku na krojoch goralov spod 
Babej hory. Tematické zameranie chodníkov je vhodné na organizovanie vzdelávacích výletov pre organizované 
skupiny, ako aj pre individuálnych návštevníkov. Vzdelávacia a rekreačná infraštruktúra, ktorá sa nachádza 
pozdĺž jednotlivých trás, výrazne zlepšila atraktivitu ponuky pre návštevníkov masívu Babia hora a jej úpätia. 

ABSTRACT: The National Park is an area set up primarily to protect valuable natural assets; nonetheless, it is also 
charged with a task that involves making its area available, among others, for education and tourism. In doing so, 
the Babia Góra National Park undertakes a number of activities. One of them has been to create a  new network 
of educational trails named the “heart-shaped parzenica embroidery pattern of Babia Góra” that has been set 
up at the Park’s entrance zone on its northern edges. The initiative has allowed the combination of education, 
tourism, recreation, and the protection of the cultural heritage of the Mountaineers of Babia Góra supporting 
the broadly understood environmental protection. The said network is made up of three thematic trails, which 
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resemble the form of a heart-shaped parzenica embroidery pattern – which is a decorative element of clothing 
worn by inhabitants of the Babia Góra area over the aera of the park. The themes of the trails not only allow for 
numerous educational meetings for organised groups, but also offer sight-seeing trails for individual tourists in 
the park. Educational and recreational infrastructure along the trails has significantly made the offer addressed 
to persons visiting the foothills and the Babia Góra massif more attractive.

SŁOWA KLUCZOWE: ścieżka dydaktyczna, edukacja przyrodnicza, Babiogórski Park Narodowy, projekt, 
infrastruktura dydaktyczna, ekosystemy leśne, tradycyjne formy gospodarowania, kultura babiogórska, parzenica

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: náučný chodník, vzdelávanie o prírode, národný park Babiogórski Park Narodowy, projekt, 
vzdelávacia infraštruktúra, lesné ekosystémy, tradičné formy hospodárenia, kultúra spod Babej hory, parzenica

KEY WORDS: educational trail, environmental education, Babia Góra National Park, project, teaching 
infrastructure, forest eco-systems, traditional forms of agriculture, Babia Góra culture, heart-shaped parzenica 
embroidery pattern

Wstęp

Babiogórski Park Narodowy jest jednym z 23 tej rangi terenów chronionych w Polsce i tak jak każdy 
z nich został powołany w celu ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych w naszym kraju. 
Jak mówi ustawa o ochronie przyrody1 przed parkami narodowymi stoją i inne zadania, jednak 
zawsze podporządkowane są one najważniejszemu, którym jest ochrona przyrody. Jednym z głów-
nych zadań parku jest udostępnianie jego zasobów. Obejmuje ono kilka aspektów: zwiedzanie, 
prace naukowe oraz turystykę i rekreację. Z pierwszym aspektem nierozerwalnie łączy się bardzo 
istotna sfera – edukacja ekologiczna określana też czasami jako edukacja przyrodniczo-leśna.

W BgPN realizowana jest ona w dwóch formach – kameralnej i terenowej. Do tej pierwszej 
zalicza się m.in. spotkania stacjonarne prowadzone np. w okolicznych szkołach lub zwiedzanie Wy-
stawy Stałej, a także działalność wydawniczą i informacyjną. Druga – terenowa – mieści w sobie 
spotkania edukacyjne prowadzone na terenie Parku. Odbiorcy obu form tworzą bardzo szerokie 
i wielowymiarowe spektrum wiekowe, społeczne i zawodowe. 

Prowadzenie spotkań terenowych – czy to w formie zajęć, spacerów, czy gier terenowych – 
wymaga specjalnego przygotowania terenu, choćby w postaci wytyczonych tras. Pamiętać bowiem 
należy, że po terenie Parku poruszać się można zgodnie z regulaminem (opracowanym na podsta-
wie wspomnianej ustawy) jedynie po wytyczonych i wyznakowanych szlakach turystycznych bądź 
ścieżkach edukacyjnych. 

Oczekiwania osób odwiedzających Park, a także ich profil turysty uległ w ostatnich latach 
znacznej zmianie. W obecnym modelu turystyki dominują jej aktywne formy, w tym m.in. turystyka 
rowerowa. Z myślą o jej sympatykach Park, mając na względzie przede wszystkim ochronę przyro-
dy, umożliwił uprawienie tej formy turystyki na części szlaków. Specyficzne położenie Parku (teren 
wysokogórski) oraz układ obszarów ochronnych (zwłaszcza powierzchni objętych ochroną bierną) 
pozwolił jedynie na przeznaczenie dla tych celów miejsc w strefach brzegowych Parku. 

Jak wskazują poczynione przez pracowników zajmujących się udostępnianiem Parku i edukacją 
obserwacje, coraz częściej i liczniej odwiedzają Park rodziny z dziećmi oraz osoby starsze, a także 
osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Biorąc te trendy pod uwagę na terenie Parku 
pojawiły się miejsca przyjazne niepełnosprawnym. 

1 Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 roku (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880). 

Każda z wymienionych grup ma swoje nierzadko specyficzne potrzeby i oczekiwania. Wycho-
dząc im naprzeciw, Babiogórski Park Narodowy podejmuje szereg działań mających na celu nie 
tylko udostępnić teren Parku, ale także zrealizować w ich ramach swe zadania edukacyjne.

Zdecydowanie najlepszym i najbardziej sprzyjającym środowisku naturalnemu sposobem zwie-
dzania Babiogórskiego Parku Narodowego jest wędrówka piesza. Liczne oznakowane szlaki tury-
styczne o rożnym stopniu skomplikowania pozwalają na zwiedzanie niemal całego masywu Babiej 
Góry. Oprócz szlaków turystycznych Park oferuje również ścieżki edukacyjne – specjalnie wyty-
czone trasy piesze, które mają nie tylko służyć rekreacji, ale przede wszystkim edukacji. Przemy-
ślanie poprowadzone oraz wzbogacone o atrakcyjne elementy infrastruktury pozwalają przybliżyć 
odbiorców do tematyki, której są poświęcone. Na terenie Parku wytyczono 6 ścieżek edukacyjnych 
prezentujących nie tylko walory przyrody tego terenu, ale również kulturę, tradycję i architekturę 
budowlaną mieszkańców wsi podbabiogórskich. Rolą ścieżek dydaktycznych jest również uwrażli-
wianie na piękno otaczającej przyrody. Wędrowanie nimi to doskonała okazja do poznawania i bez-
pośredniego kontaktu z przyrodą, która stanowi niejako naturalną pomoc dydaktyczną lub swoiste 
laboratorium natury. 

W ramach prowadzenia działań popularyzujących wiedzę przyrodniczą Babiogórski Park Na-
rodowy poszerzył swoją ofertę edukacyjną o dodatkowy element łączący aspekty środowiskowe 
i kulturowe. Pozwoliło to na poszerzenie wachlarza przedstawianych tematów, a także podkreślenie 
lokalnej specyfiki terenu i jego dziedzictwa. Było to możliwe dzięki realizacji projektu pn. Uatrak-
cyjnienie oferty turystyczno-dydaktycznej podnóża Babiej Góry poprzez przebudowę istniejących 
i stworzenie sieci ścieżek pod nazwą „Babiogórska Parzenica”, na który BgPN uzyskał dofinansowa-
nie w ramach Działania: 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lo-
kalne trasy turystyczne – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 

Należy tu wspomnieć, że środki finansowe wydatkowane przez Park na działania edukacyj-
ne pochodzą z różnych źródeł. Niewystarczająca dotacja budżetowa oraz skromne środki własne 
pochodzące m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na Wystawę Stałą, organizacji płatnych spotkań 
edukacyjnych czy szkoleń przewodnickich każą od już wielu lat aplikować o środki zewnętrzne2, 
m.in. z  takich źródeł, jak wymieniony wyżej program. 

W Polsce, podobnie jak w większości państw, parki narodowe należą do sektora finansów pu-
blicznych i obecnie funkcjonują jako państwowe osoby prawne. Znaczne zmiany w organizacji i fi-
nansowaniu parków narodowych zaszły w latach 2010–2012 i były związane z reformą finansów 
publicznych. Z początkiem 2012 roku, wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku 
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, parki narodowe zostały prze-
kształcone z państwowych jednostek budżetowych w państwowe osoby prawne. Zmiana ta dała 
parkom narodowym możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie samodziel-
ną gospodarkę finansową3. Skuteczność realizowanych przez parki zadań w dużej mierze zależy od 
dostępnych środków finansowych i racjonalnego ich wydatkowania. Wielkość dotacji budżetowej 
przeznaczonej na całokształt działalności parków nie pokrywa większości potrzeb, stąd koniecz-
ność poszukiwania ich w innych niż dochody własne źródłach.

Pozyskiwane od szeregu lat przez pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego dotacje 
na realizację zadań edukacyjnych i turystycznych pozwalają na rozwinięcie skrzydeł oraz wprowa-
dzanie innowacji urozmaicających zwiedzanie terenu Parku. Trzeba bowiem pamiętać, że „edukacja 
prowadzona w parkach narodowych musi nawiązywać do współczesnych trendów, jeżeli tylko ma 
być atrakcyjna dla odbiorców”4.

2 T. Pasierbek, Edukacja przyrodnicza – zysk bez kosztów? „Rocznik Babiogórski” t. 15, 2014, s. 141-148. 
3 Por. pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).
4 T. Pasierbek, Edukacja przyrodnicza…
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Współczesne trendy edukacyj-
ne, zwłaszcza w edukacji nieformal-
nej (pozaszkolnej), wskazują na akty-
wizowanie odbiorców poprzez różne 
metody i formy. Do często ostatnio 
wykorzystywanych w edukacji przy-
rodniczej należy interpretacja dzie-
dzictwa5, która zakłada pewnego 
rodzaju prowokację odbiorcy do po-
szukiwania nowych skojarzeń i od-
niesień. Myśl ta przyświecała twór-
com założeń do powstałej koncepcji 
sieci ścieżek realizowanej w ramach 
wspomnianego wyżej projektu6. Au-
torzy zadbali o to, aby połączyć w 
tematyce ścieżek dziedzictwo kultu-
rowe i przyrodnicze, otwierając tym samym odbiorcom furtkę do przeszłości Górali Babiogórskich 
i ich odwiecznego współistnienia, a nawet pewnej współzależności od przyrody. Znalazło to odzwier-
ciedlenie już w samej nazwie nowo powstałej sieci ścieżek – „Babiogórska Parzenica”. 

Parzenica w stroju górali babiogórskich pojawiła się w drugiej połowie XIX wieku jako zdobie-
nie przyporów (czyli rozporków). Z trzech podstawowych wzorów największą popularność zdobyła 
ozdoba ułożona z ciemnozielonej taśmy ozdobionej dodatkowo obwódką w kolorze czerwonym 
i granatowym7 i to właśnie ona została wykorzystana jako motyw wiodący sieci ścieżek i nawiązanie 
do regionu Babiogórców. 

Owo nadanie projektowi cech regionalnych zdecydowania wyróżniło go spośród innych ini-
cjatyw Parku. „Babiogórska Parzenica” układem ścieżek nawiązuje do wzoru tego tradycyjnego dla 
stroju męskiego elementu. W parzenicy-ozdobie widoczna jest „trójlistna pętlica” wyhaftowanej 
w przeważającej części zieloną, ale także niebieską i czerwoną nicią. Z kolei w parzenicy – sieci 
ścieżek w pętle układają się biegi poszczególnych tras, przez co elementy sieci ścieżek odpowiadają 
zapętleniom w elemencie zdobniczym. Charakterystyczne przeplatanie linii haftu nawiązuje i za-
razem sugeruje splatanie się narracji poszczególnych ścieżek. Kolor zielony kojarzy się ze światem 
przyrody, kolor niebieski z barwą wody, zaś kolor czerwony nawiązuje do elementów kultury mate-
rialnej górali babiogórskich8. 

Ścieżka „Mokry Kozub” (kolor niebieski) podkreśla aspekty wodne w ekosystemach leśnych, 
ścieżka „Między lasem a wsią” (kolor czerwony) pokazuje aspekty dziedzictwa kulturowego, a ścież-
ka „Bieg życia lasu” (kolor zielony) daje możliwość zobaczenia wnętrza lasu. 

W kolorystyce parzenicy babiogórskiej przeważa kolor zielony, co dodatkowo podkreśla eko-
logiczny – przyrodniczy charakter ścieżek. Parzenica jest elementem stroju, a więc związana jest 
z człowiekiem. Odniesienie do człowieka znajduje się również w nazwie jednej ze ścieżek (Mokry 
Kozub), gdzie „kozub” to nazwa naczynia wyplatanego z kory drzewnej. Podobne odniesienia znaleźć 
można także w temacie wody i jej roli w życiu człowieka; w skansenie i budownictwie ludowym oraz 
tradycyjnych zajęciach zarobkowych związanych z przyrodą (zbieractwo, łowiectwo, pozyskiwanie 
drewna, budownictwo – ścieżka „Między lasem a wsią”). Podążając za tą myślą, każda ze ścieżek 

5 F. Tilden, Interpretacja dziedzictwa, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2019, ss. 279.
6 Opracowanie koncepcji dydaktycznego wykorzystania powstającej sieci ścieżek; mskr. SIGNUM PROJECT 

Sp. z o.o. Kraków 2019; materiały BgPN.
7 U. Janicka –Krzywda, Strój, [w:] U. Janicka-Krzywda (red.) Kultura ludowa Górali Babiogórskich, COTG PTTK Kraków 

2010, s. 174. 
8 Opracowanie koncepcji dydaktycznego…

przyrodniczych zawiera pierwiastek 
związany z człowiekiem. Uzupeł-
nienie całości stanowi „Polanka Od-
krywców”, która łączy w sobie dwie 
funkcje – utrwala zdobytą wiedzę 
na ścieżkach, jak również zapewnia 
możliwość aktywności fizycznej (gry 
i zabawy ruchowo-tematyczne)9. 

Element graficzny parzenicy jest 
obecny także w znakowaniu ścieżki 
i stanowi element łączący ze sobą 
wszystkie ścieżki10. 

Na ścieżkach umieszczono wie-
le różnych elementów służących 
edukacji oraz prowadzeniu gier 
edukacyjnych, np. tzw. pieńki edu-

kacyjne. W ramach kreatywnych działań edukacyjnych i aktywizacji odwiedzających dla każdej ze 
ścieżek opracowano karty zadań w oparciu o terenowe elementy infrastruktury edukacyjnej na 
ścieżkach Babiogórskiej Parzenicy. Każda ze ścieżek zawiera inny zestaw zadań, które realizowane 
są podczas spotkań edukacyjnych z pracownikiem Parku. Wyjątkiem jest „Polanka Odkrywców”, 
która prezentuje nieco inny charakter edukacji i pozwala odwiedzjącym na zgłębianie wybranych 
tajników przyrody w dowolny, także typowo rekreacyjny sposób.

W skład omawianej sieci ścieżek wchodzą:
1. Ścieżka „Mokry Kozub” kończąca się na „Polance Odkrywców»;
2. Ścieżka „Między lasem a wsią”; 
3. Scieżka „Bieg życia lasu”. 

Tematyka poruszana na ścieżkach sieci dotyczy wielu zagadnień wchodzących w zakres dzia-
łalności Babiogórskiego Parku Narodowego. Dotyka ona elementów przyrody nieożywionej, oży-
wionej, ale również historii i tradycji Babiogórców, łącznie z aspektami gospodarczego korzystania 
z dziedzictwa przyrodniczego w przeszłości i obecnie. 

W ramach projektu zmodernizowano stosowne istniejące i użytkowane ścieżki na terenie 
BgPN, a niektóre rozbudowano o nowe odcinki oraz zadbano w wyposażenie ich w odpowiednią in-
frastrukturę, zwiększając tym samym wartość merytoryczną i uatrakcyjniając dotychczasową ofertę 
edukacyjną Parku. 

Charakter ścieżek, a przede wszystkim ich położenie oraz długość, zaplanowano tak, aby przej-
ście nimi nie trwało dłużej niż dwie jednostki lekcyjne (90 min). Stanowi to odpowiedź na oczeki-
wania kierowane w stronę Parku od osób prowadzących zajęcia (nauczyciele, edukatorzy, tour-ope-
ratorzy). W przypadku zajęć rozszerzonych czas ten może ulegać wydłużeniu, bowiem wachlarz 
poruszanych tematów można dowolnie, zgodnie z życzeniem odbiorców, rozwijać.

Zasadniczy przebieg oraz tematyka ścieżek prezentują się następująco:
1) Ścieżka „Mokry Kozub” wytyczona i już istniejąca na wzniesieniu Mokry Kozub, oznakowana 

kolorem niebieskim; pierwsza z pętli „Babiogórskiej Parzenicy” prezentuje tematykę wody oraz 
wody w przyrodzie (głównie w lesie), a także uroków samej Królowej Beskidów – Babiej Góry;

2) Ścieżka „Między lasem a wsią” znakowana kolorem czerwonym; druga z pętli babiogórskiej pa-
rzenicy; ścieżka przebiega przez łąkę, wzdłuż dawnych zabudowań, aż po las – idealnie wpisuje 
się w tematykę terenów naturalnych i uprawnych, jak również leśnych i ich roli gospodarczej;

9 Tamże.
10 Tamże.

Fot. 1. Ścieżka „Bieg życia lasu”. Fot. G. Trybała Fot. 2. Ścieżka „Mokry Kozub”. Fot. G. Trybała
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3) Ścieżka „Bieg życia lasu” oznaczona przez kolor zielony – trzecia pętla parzenicy; ścieżka 
o charakterze specjalnym, nieco doświadczalnym, terenowym. Najbardziej „dzika” i poprowa-
dzona w większej odległości od pozostałych ścieżek. Ścieżka ta, przeznaczona do zwiedzania 
indywidualnego lub w towarzystwie pracownika Parku, stanowi element niezwykłej ścieżki 
edukacyjnej;

4) „Polanka Odkrywców” – z jednej strony ostatni odcinek ścieżki „Mokry Kozub”, z drugiej ele-
ment spajający w całość wszystkie trzy pętle, stanowi jakoby wiążący je węzeł.

Ścieżka „Mokry Kozub”

Ścieżka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Babiogórskiego Parku Narodo-
wego w Zawoi na wzniesieniu Mokry Kozub. Głównym walorem tego miejsca jest duże zróżnico-
wanie przyrodnicze. Tereny płaskie sąsiadują ze stromymi zboczami, podmokłe olszyny wyrastają 
w pobliżu borów. Ponadto z trasy ścieżki roztacza się przepiękny widok na Babią Górę. Głównym 
motywem ścieżki jest woda i jej znaczenie w przyrodzie oraz w życiu człowieka. Na ścieżce znajduje 
się 10 tematycznych stanowisk edukacyjnych, po których oprowadza mała góralka, Hanka. Ścieżka 
rozpoczyna swój bieg przy siłowni na świeżym powietrzu oraz mini amfiteatrze i ławeczce eduka-
cyjnej prezentującej przekrój wysokościowy ścieżki. Na najwyższym punkcie zlokalizowano tzw. 
„Leśną klasę” z ławkami i siedziskami dla uczniów i miejscem dla edukatora. 

Ścieżka „Mokry Kozub – Polanka Odkrywców”

Miejsce przeznaczone do zajęć edukacyjnych oraz aktywnego odpoczynku na świeżym powietrzu. 
Odwiedzający mają również możliwość relaksu, korzystając z przygotowanych w tym celu elemen-
tów wchodzących w skład infrastruktury gimnastyczno-rekreacyjnej tzw. siłowni pod chmurką. Na 
polanie znajduje się szereg elementów wspierających edukację przyrodniczą, a także „fotograficzne 
atelier” pozwalające na sympatyczną pamiątkę z wycieczki w postaci oryginalnej fotografii w „towa-
rzystwie” mieszkańców babiogórskich lasów. 

Ścieżka „Miedzy lasem a wsią”

Ścieżka dydaktyczna „Miedzy lasem a wsią” po-
prowadzona jest tuż przy Skansenie PTTK im. 
J. Żaka na Markowych Rówienkach i wprowadza 
odbiorcę w tematykę dotyczącą gospodarczego 
wykorzystania zasobów przyrodniczych przez 
człowieka w przeszłości i dzisiaj. Porusza te aspek-
ty życia, które w przeszłości skłaniały człowieka 
do życia w pełnej symbiozie z otaczającą przyro-
dą przy jednoczesnym szerokim korzystaniu z jej 
zasobów. Podejście to było na tyle rozsądne, że 
można śmiało określić ówczesnych mieszkańców 
tych terenów jako lokalnych prekursorów zasad 
zrównoważonego rozwoju. Potrafili mądrze i ra-
cjonalnie wykorzystać wszystkie zasoby przyro-
dy, jakie pozostawały w ich dyspozycji:
a)  wodę, która dostarczała pożywienia (ryby), 

materiałów budowlanych (kamienie i żwiry), 
służyła jako siła napędowa (młyny, tartaki), 
czy dogodna droga transportu (spław drewna 
i transport towarów); 

b) las – źródło materiału budowlanego (drewno), opałowego (drewno i chrust), pożywienia (zwie-
rzyna łowna, owoce runa), a nawet schronienie;

c) łąki i pola – dostarczające pożywienia dla człowieka i zwierząt przez niego hodowanych11.
Trudna dostępność terenu oraz stosunkowo późne skolonizowanie rejonów masywu Babiej 

Góry w przeszłości było jedną z istotnych przyczyn zachowania jego unikatowej bioróżnorodności, 
dzięki której w konsekwencji utworzono po wielu dziesiątkach lat Babiogórski Park Narodowy12. 

Ścieżka „Bieg życia lasu”

Przy wytyczaniu przebiegu ścieżki kierowano się przede wszystkim problematyką lasu, jego zło-
żoności, cech i różnorodnych funkcji. Ścieżka biegnie wzdłuż strefy ekotonowej do wnętrza lasu. 
Dalej przez las bukowy, młodnik świerkowy, a następnie Dolnym Płajem pamiętającym czasy Habs-
burgów i ich gospodarką leśną w tym regionie, po młodnik bukowy. Wytyczenie ścieżki w taki spo-
sób umożliwiło przedstawienie zagadnień dotyczących ekosystemu leśnego w szerokim aspekcie, 
zaczynając od jego funkcji w przyrodzie, przez procesy w nim zachodzące, aż do znaczenia lasu 
w działalność człowieka.

Przejście ścieżką przez las bukowy pozwala na zaprezentowanie czterech pór roku, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na aspekt wiosenny w buczynie. Jednocześnie w okresach letnim i je-
siennym pozwala dodatkowo uwidocznić procesy zachodzące w lesie – np. sezonową wymianę 
roślin, życie w martwym drzewie, życie w ściółce i w glebie, parametry lasu oraz drzew. Ponieważ 
ścieżka prowadzi również przez młodniki świerkowy i bukowy, pozwala na poruszenie zagadnień 
dotyczących cyklu życia drzewa w lesie – od nasionka, przez siewkę, młode drzewko, dorosłego 
osobnika, po fazę terminalną. Trasa ścieżki umożliwia też poruszenie zagadnień dotyczących skut-

11 Zob. U. Janicka-Krzywda (red.), Kultura ludowa Górali Babiogórskich, COTG PTTK, Kraków 2010, ss. 416. 
12 Tamże.

Fot. 4. Siłownia plenerowa na ścieżce „Mokry Kozub  
– Polanka Odkrywców”. Fot. G. Trybała

Fot. 3. Ścieżka „Mokry Kozub – Polanka Odkrywców”. 
Fot. G. Trybała

Fot. 5. Ścieżka „Między lasem a wsią”. Fot. G. Trybała
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ków, jakie niosą niszczycielskie siły przyro-
dy. Nie bez znaczenia w jej przypadku jest 
też pewna odległość od głównego szlaku tu-
rystycznego wiodącego od Zawoi Markowej 
do Zawoi Czatoży. Sprzyja to kontemplowa-
niu atmosfery lasu w każdej porze roku oraz 
w każdej porze dnia, a także daje możliwość 
odmiennego, uwrażliwiającego podejścia do 
ekosystemu leśnego. 

Jak już wspomniano, istotnym walorem 
opracowanej i zrealizowanej sieci ścieżek 
jest jej położenie w strefie brzegowej tere-
nu chronionego. Wiąże się to w aspekcie 
ochrony przyrody z minimalizacją antro-
popresji na szatę roślinną Parku rozumianą 
zarówno jako nadmierne natężenie ruchu, 
niebezpieczeństwo pozostawiania śmieci 
i fekaliów, jak też zawlekania do najcenniej-
szych partii masywu Babiej Góry gatunków 
dla niej obcych, np. na butach czy odzieży. 
Z kolei w aspekcie edukacyjnym taka lo-
kalizacja daje możliwość odbywania zajęć 
według różnych modeli i w różnych jednost-
kach czasowych. Bliskie sąsiedztwo siedziby 
Parku i zlokalizowanej w niej Wystawy Stałej oraz towarzyszących jej założeniach ogrodów dydak-
tycznych pozwala na dowolne modyfikowanie modułów zajęciowych w zależności bądź od wa-
runków atmosferycznych, bądź też oczekiwań odbiorców. „Usprawiedliwia” to także usytuowanie 
na ścieżce szeregu różnorodnych elementów infrastruktury, które w głębszych położeniach Parku 
mogłyby stanowić powód do licznych dyskusji jako tzw. „element obcy”. Nie bez znaczenia jest 
też aspekt dostępności. Zlokalizowanie ścieżek wraz z towarzyszącą im infrastrukturą dydaktyczną 
znacznie zwiększa dostępność dla grup w wielu przypadkach marginalizowanych. Poprowadzenie 
ścieżek wchodzących w skład nowo utworzonej sieci „Parzenicy” tuż przy miejscach parkingowych 
oraz przystanku komunikacji zbiorowej znacznie zwiększa szanse wielu osobom na udostępnienie 
terenu Parku. Część ścieżek zaprojektowana została na terenie o niewielkich, jak na masyw wyso-
kogórski, deniwelacjach, co umożliwia ich odwiedzanie przez osoby z ograniczoną mobilnością, np. 
osoby starsze oraz rodziny z małymi dziećmi. 

Warto poświęcić także nieco uwagi infrastrukturze towarzyszącej ścieżkom. Bodaj po raz 
pierwszy na obszarze Parku pojawiły się miejsca do siedzenia w postaci ławek edukacyjnych. Moż-
liwe było to dzięki lokalizacji ścieżek w strefie przygranicznej Parku. Odgrywają one dwie role: 
stanowią miejsce odpoczynku (zwiększenie dostępności) oraz swego rodzaju pomoc edukacyjną. 
Niektóre z modeli dzięki wbudowanym planszom pozwalają na poszerzenie wiedzy przyrodniczej 
bądź kulturowej odwiedzających. Inne natomiast dzięki przemyślanemu usytuowaniu służą eduka-
cji, np. dla całych grup uczestniczących w spotkaniach terenowych. Na trasie ścieżek rozstawiono 
też szereg tablic i plansz edukacyjnych. Zostały tak dobrane kształtem, aby służąc edukacji przy-
rodniczej, nie zasłaniały jej obiektów. Swego rodzaju novum stanowią pieńki dydaktyczne, które 
są wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych, znacząco urozmaicając ich przebieg. Pobyt na 
ścieżkach uatrakcyjniają przede wszystkim najmłodszym odbiorcom urządzenia zamontowane na 
Polance Odkrywców, bowiem ten fragment sieci ścieżek w specjalny sposób dedykowano wła-
śnie tej grupie. Do infrastruktury towarzyszącej ścieżkom dydaktycznym zaliczyć też należy te ele-

menty, które służą bezpośrednio rekreacji, 
czyli wyposażenie siłowni na świeżym 
powietrzu. Zwrócić tu wypada ponownie 
uwagę na ich lokalizację z jednej strony za-
pewniającą dogodny dostęp, a drugiej „od-
ciążającą” ścisły teren Parku od tego typu 
infrastruktury. Ukłonem w stronę turystyki 
rowerowej są z kolei usytuowane w bezpo-
średnim sąsiedztwie tras stojaki na rowery 
oraz stacja naprawcza. Coraz popularniejsza 
forma aktywnego wypoczynku – turystyka 
rowerowa z całą pewnością współgra z ideą 
zachowania zdrowia i sprawności fizycznej. 
Pamiętać jednak należy, że miejsca do jej 
uprawiania muszą zostać dobrze przemyśla-
ne i zlokalizowane, zwłaszcza w sąsiedztwie 
terenów o  tak wysokich walorach przyrod-
niczych, jak parki narodowe. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
nowatorskie podejście do edukacji ekolo-
gicznej na nowo powstałej sieci ścieżek. 
Jak już wspomniano, przekazywane na nich 
treści można dowolnie zestawiać w moduły, 
a zakres tematyczny zależy od oczekiwań 

grupy i inwencji prowadzącego. Wartością dodaną ścieżek jest kształtowanie wśród odbiorców 
wrażliwości na wyjątkowość przyrody. Wiele elementów towarzyszących ścieżkom odwołuje się do 
zmysłów człowieka i wręcz zachęca do ich uaktywnienia podczas wędrówki ścieżkami. 

Innym zabiegiem zastosowanym przez autorów elementów infrastruktury dydaktycznej jest 
zwrócenie uwagi odwiedzających na korzyści płynące z przyrody – materialne i niematerialne, „pro-
dukcyjne” i „pozaprodukcyjne”. Realizowane jest to przez umieszczenie na planszach ławkowych 
różnorodnych odniesień do życia, tak codziennego, jak i odświętnego. 

Edukacja przyrodnicza, czy jak określają ją niektórzy: ekologiczna, stawia sobie za cele prze-
kazywanie wiadomości, nabywanie umiejętności (np. obserwacji i praktycznych aspektów ochrony 
środowiska) oraz kształtowanie odpowiednich postaw13. Sieć ścieżek dydaktycznych pod nazwą 
„Babiogórska parzenica” pozwala w pełni realizować te cele, bowiem wykorzystuje w bardzo sze-
rokim zakresie najbliższe otoczenie, odwołuje się do niego, pozwala je analizować oraz inspiro-
wać się nim14. Jak wspomniano wyżej, dogodne położenie sieci ścieżek predestynuje ich obszar 
do prowadzenia edukacji terenowej rozumianej jako zajęcia praktyczno-teoretyczne, wymagające 
aktywności tak od prowadzącego, jak i od uczestników15. W odróżnieniu od zajęć prowadzonych 
na obszarach należących do Lasów Państwowych, spotkania edukacyjne na terenie parku narodo-
wego podlegają pewnym rygorom. Pamiętać bowiem należy o nadrzędnym zadaniu parku, jakim 
jest ochrona przyrody i któremu to muszą zostać podporządkowane kolejne. Działania edukacyjne 
prowadzone są więc zgodnie z regulaminem obowiązującym na terenie Parku, co z punktu widzenia 

13 I. Mrowińska, P. Mrowiński, Cele i treści edukacji leśnej, [w:] pr. zbior. pod red. T. Chrzanowskiego, Abc edukacji 
leśnej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa 2007, s. 13-19.

14 E. Mazurek, W. Silezin, Jak przeprowadzić lekcje w terenie? Pigułka informacyjna z przykładami dla nauczycieli, którym 
bliska jest edukacja ekologiczna, Materiał edukacyjny Polskiego Klubu Ekologicznego, Kraków, 2008, s. 2-19.

15 B. Czołnik, Formy edukacji leśnej [w:] pr. zbior. pod red. T. Chrzanowskiego, Abc edukacji leśnej, Dyrekcja Generalna 
Lasów Państwowych, Warszawa 2007, s. 21-35.

Fot. 6. Zajęcia za ścieżce „Bieg życia lasu”. Fot. G. Trybała Fot. 7. Zajęcia za ścieżce „Bieg życia lasu”. Fot. G. Trybała
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Possibilities of using longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae)  
during educational classes at the Babia Góra National Park  
– valorisation of species

STRESZCZENIE: Rodzina kózkowatych obejmuje szereg gatunków owadów o stosunkowo charakterystycznym 
wyglądzie. Reprezentowanie tej grupy na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego przez 56 gatunków oraz 
ich cechy charakterystyczne pozwalają typować te owady jako szczególnie przydatne dydaktycznie. Zadania, 
jakimi kieruje się edukacja przyrodnicza prowadzona przez Babiogórski Park Narodowy, w znacznej części mogą 
być realizowane przy wykorzystaniu kózkowatych jako „żywych pomocy dydaktycznych” i to nie tylko jako 
„modeli” budowy owadów, ale także, a może przede wszystkim, jako bardzo istotnych elementów łańcuchów 
troficznych i ekologicznych w przyrodzie masywu Babiej Góry.

ZHRNUTIE: Do čeľade fúzačovitých patrí množstvo druhov hmyzu pomerne výrazného vzhľadu. Vďaka 
vysokému zastúpeniu tejto skupiny na území národného parku Babiogórski Park Narodowy až vyše 56 druhmi 
a svojim charakteristickým črtám je tento hmyz zvlášť vhodný na účely výučby. Pri úlohách, ktorým sa venuje 
vzdelávanie o prírode uskutočňované v parku Babiogórski Park Narodowy, je možné do značnej miery využívať 
hmyz z čeľade fúzačovitých ako „živé didaktické pomôcky“, a to nielen ako „modely“ stavby tela hmyzu, ale 
najmä ako veľmi dôležité prvky potravových a ekologických reťazcov v prírode masívu Babia hora.

ABSTRACT: The family of longhorn beetles includes a number of insect species that have a relatively characteristic 
look. The group represented by 56 species in the area of the Babia Góra National Park and their characteristic 
features allows those insects to be qualified as particularly useful in educational activities. The tasks of 
environmental education performed by the Babia Góra National Park may be carried out while using longhorn 
beetles as “living teaching aids” and not only as “models” showing how insects are built, but also, and perhaps 
primarily, as very important elements of food and ecological chains present in the nature of the Babia Góra massif.
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edukatora, ale też odbiorcy nie jest sytuacją w pełni komfortową. Trudno bowiem o bezpośredni 
kontakt z przyrodą jedynie na trasie ścieżek. Bieg ścieżek wchodzących w skład sieci został jednak 
tak zaprojektowany, aby w jak największym stopniu umożliwić obcowanie uczestników zajęć z przy-
rodą. Takiego właśnie kontaktu oczekują osoby odwiedzające tereny leśne, o czym świadczą wyniki 
przeprowadzonych badań w dwóch Leśnych Kompleksach Promocyjnych16. Edukatorzy związani 
z parkami narodowymi równie często podkreślają konieczność podmiotowego traktowania przyro-
dy i bezpośredniego z nią kontaktu17. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na rolę edukacji, także tej realizowanej na ścieżkach edu-
kacyjnych, w kształtowaniu postaw prośrodowiskowych. Emocje i doznania towarzyszące eduka-
cji ekologicznej rozumianej jako pozaformalne uczenie się przez całe życie, w której główną rolę 
odgrywają obserwacje i doświadczenia, pomagają w kształtowaniu postaw odpowiedzialności za 
przyrodę18. Takie postawy są niezwykle ważne dla ochrony przyrody, bowiem budują grono jej 
sprzymierzeńców. Edukacja ekologiczna stanowi bardzo ważne narzędzie w budowaniu tzw. otuliny 
społecznej i jest wspomaga poprzez zrozumienie ich konieczności prowadzone na terenie parku 
działania ochronne. Zrozumienie i poszanowanie odwiecznych praw natury pozwoli dłużej cieszyć 
się jej pięknem i dobrami z niej płynącymi19.

Reasumując, należy stwierdzić, że udostępnienie nowo powstałej sieci ścieżek dydaktycznych 
na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego z pewnością przyczyni się do wzrostu zainteresowa-
nia tematyką przyrodniczą. Wachlarz możliwości jej zgłębiania w oparciu o wędrówki po ścieżkach 
jest bardzo duży, zarówno pod względem proponowanych treści, jak i form. Udostępnienie tego 
nowego dla turystyki i edukacji przyrodniczej terenu Parku ma na celu nie tylko poszerzenie wiedzy 
o środowisku naturalnym, ale także, a może przede wszystkim, zwrócenie uwagi na jej niepowta-
rzalność i wyjątkowość, których odkrywanie na łonie natury w dzisiejszych czasach jest dla czło-
wieka szczególnie ważne. 

16 A. Wierzbicka, M. Flies, K. Jagiełło-Słonimska, Oczekiwania osób dorosłych wobec edukacji leśnej, „Studia i Materiały 
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej”, R. 16, z. 38/1/2014, Rogów 2014, s. 200-205.

17 M. Kuś, Tam, gdzie można doświadczyć przyrody, [w:] Człowiek vs przyroda na obszarach chronionych w województwie 
podkarpackim, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, s. 148-154; G. Holly, 
Edukacja ekologiczna w parkach narodowych wzmacniająca bezpośrednie działania w zakresie ochrony przyrody na 
przykładzie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, [w:] Człowiek vs przyroda na obszarach chronionych w województwie 
podkarpackim, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, s. 187-197.

18 M. Kuś, Tam, gdzie…
19 K. Fujak, Człowiek dla przyrody – przyroda dla człowieka, czyli rzecz o edukacji przyrodniczej, [w:] Człowiek vs przyroda 

na obszarach chronionych w województwie podkarpackim, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia 
„Pro Carpathia”, s. 162-169. 
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Wprowadzenie 

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody przed parkami narodowymi stają trzy podstawowe 
zadania: 1) prowadzenie w ekosystemach działań ochronnych zmierzających do realizacji szero-
ko pojętych celów ochrony przyrody, 2) udostępnienie obszaru parku na określonych zasadach, 
3) prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą. Babiogórski Park Narodowy, realizując 
zadania szerzenia wiedzy przyrodniczej i promowania zachowań sprzyjających ochronie środowi-
ska, sukcesywnie poszerza swoją ofertę edukacyjną. Na uwagę zasługuje tworzenie nowych ścieżek 
edukacyjnych np. „Mokry Kozub”1, jak również nowatorskiego „Ogrodu Zmysłów”2. Aktualnie BgPN 
wzbogaca ofertę o nowe ścieżki tematyczne: „Bieg życia lasu” czy „Między lasem a wsią” w ramach 
sieci zwanej Parzenicą Babiogórską. Współczesne trendy i oczekiwania odwiedzających park wska-
zują na konieczność wzbogacania oferty edukacyjnej o interesujące i możliwe do przeprowadzenia 
w terenie Parku zajęcia edukacyjne. Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie możliwości wykorzy-
stania w edukacji przyrodniczej chrząszczy z rodziny kózkowatych. Umożliwiają to niektóre cechy 
charakteryzujące wybrane gatunki należące do tej rodziny. Wymienić wśród nich należy przede 
wszystkim odnoszące się do części gatunków:
1) pospolite występowanie,
2) łatwość rozpoznawania, 
3) pozostawianie śladów żerowania, 
4) walory estetyczne postaci dojrzałych (barwy, kształty, długie czułki).

Nie bez znaczenia jest także rola, jaką pełnią gatunki z tej rodziny w ekosystemach leśnych 
i nieleśnych. 

Kózkowate to jedna z liczniejszych w gatunki rodzin chrząszczy. Na świecie stwierdzono do-
tychczas występowanie ponad 27 tysięcy gatunków. W Polsce wykazano obecność 195 z nich3. 
Kózkowate to rodzina ciesząca się dużym zainteresowaniem entomologów, w tym również amato-
rów obserwowania i fotografowania tej grupy chrząszczy. Dzięki urokliwemu wyglądowi owady te 
stanowią często temat przewodni zdjęć ze spacerów na łonie natury. Przykładem może być nad-
obnica alpejska (Rosaria alpina), która jest gatunkiem często prezentowanym, a określa się ją jako 
klejnot leśnych ekosystemów bukowych.

Taksonomicznymi cechami charakterystycznymi kózkowatych są m.in.: 
 · smukła budowa ciała; 
 · długie czułki, zwykle dłuższe niż połowa ciała, z reguły 11-członowe, rzadziej 12 członowe, 

które owady mogą układać na pokrywach lub kierować na boki lub do przodu;
 · pierwszy człon czułków (trzonek) zawsze o mocnej budowie (zgrubiały), drugi (zwrotnik) naj-

mniejszy ze wszystkich, reszta członów czułków tworzy tzw. biczyk; spotykane są także inne 
typy czułków – szczeciniaste, nitkowate, paciorkowate, rzadziej piłkowane;

 · golenie nóg zaopatrzone w dwa kolce zwane ostrogami; 
 · stopy pozornie 4-członowe, w rzeczywistości 5-członowe4. 

1 K. Fujak, T. Pasierbek, Mokry Kozub – nowa ścieżka edukacyjna w Babiogórskim Parku Narodowym, „Rocznik Babio-
górski”, 2013, t. 14, s. 139-145.

2 K. Fujak, Ogród Zmysłów Babiogórskiego Parku Narodowego, „Rocznik Babiogórski”, 2012, t. 13, s. 115-118.
3 J. Kurzawa, A checklist of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Poland, https://www.entomo.pl/coleopte-

ra/cerambycidae/index.php [dostęp: 20.08.2020 roku].
4 S. Zieliński, Kózkowate, Monografie przyrodnicze, Klub Przyrodników, Świebodzin, 2002, s. 111.

Znaczenie omawianej rodziny 

Zdecydowana większość babiogórskich kózkowatych to typowi mieszkańcy lasów. Ich larwy od-
żywiają się korą, miazgą, łykiem oraz drewnem w różnym stopniu rozkładu. W grupie tej znajdują 
się również gatunki, których larwy żerują pod korą żywych drzew (kambiofagi), przyczyniając się 
do ich osłabienia czy wręcz obumarcia pojedynczych drzew. Należą do nich np. ścigi, żerdzianki, 
rębacze. Gros gatunków z tej rodziny jako larwy żerują na martwych drzewach bądź ich częściach 
(odżywiające się drewnem nierozłożonym ksylofagi bądź kariofagi, których larwy żerują w rozłożo-
nym drewnie). Zasiedlane są przez nie korzenie, leżące pnie, stojące martwe drzewa, pniaki, gałęzie 
w koronach, jak również gałęzie leżące na ziemi, odpady zrębowe czy martwice żywych drzew. 
Kózkowate odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemach leśnych, pełnią funkcje konsumentów 
i reducentów, przyczyniając się do przyśpieszenia obiegu materii. Zróżnicowany jest także rodzaj 
materiału, w którym można je spotkać. Jedne gatunki zasiedlają głównie pnie starych drzew, inne 
zaś pniaki, złomy lub konary, a jeszcze inne rozwijają się tylko w cienkich gałązkach. 

Wśród przedstawicieli tej rodziny możemy wyróżnić zarówno wyspecjalizowane monofagi, jak 
i polifagi odżywiające się wieloma, niespokrewnionymi gatunkami roślin. Pojedyncze gatunki mają inne 
preferencje pokarmowe. Na przykład larwa zgrzytnicy zielonawej (Agapanthia villosoviridescens) żeruje 
wewnątrz łodyg szeregu roślin zielnych (np. ostów Carduus sp., ostrożeni Cirsium sp., pokrzyw Urtica sp.) 
natomiast larwa zmorsznika małego (Pseudovadonia livida) żeruje w glebie, odżywiając się martwymi 
szczątkami roślin, głównie korzeniami i podziemnymi pędami traw, a nawet przerośniętymi strzępkami 
grzybni pospolitego gatunku grzyba saprofitycznego, twardzioszka przydrożnego (Marasmius oreades)5. 
Część kózkowatych pełni jeszcze jedną ważną funkcję w ekosystemach – przyczynia się do zapylenia 
roślin kwiatowych. Imagines (postacie dorosłe) kózkowatych spotkamy na kwiatach drzew (np. na ja-
rzębie pospolitym Sorbus aucuparia), na kwiatach krzewów (np. bzów Sambucus sp., głogów Crataegus 
sp., róż Rosa sp.). Najłatwiej je spotkać na kwiatach roślin zielnych z rodzin baldaszkowatych (barszcze 
Heracleum sp., podagryczniki Aegopodium sp., świerząbki Chaerophyllum sp., dzięgle Angelica sp.), różo-
watych (parzydło leśne Aruncus sylvestris, wiązówka błotna Filipendula ulmaria i inne). 

Godnym uwagi jest również fakt, iż część gatunków z omawianej rodziny przenosi na swoim 
ciele (zarówno larwy, jak i postaci dorosłe) zarodniki różnorodnych grzybów, przyczyniając się do 
zasiedlania drzew przez grzyby. Larwy, poczwarki i imagines kózkowatych są pokarmem wielu owa-
dożernych kręgowców (np. dzięciołów, kowalików, ryjówek, jeży), jak również licznej grupy drapież-
nych owadów (np. wielbłądki –Raphidioptera, ogniczkowate Pyrochroidae, biegaczowate Carabidae 
i inne). Na larwach i poczwarkach z tej rodziny pasożytują między innymi przedstawiciele owadów 
błonkoskrzydłych (Hymenoptera) z rodziny gąsienicznikowatych (Ichneumonidae). 

Metodyka 

Przy analizie gatunków wykorzystano opracowanie Gutowskiego i współautorów (2011)6, w którym 
zawarte zostały szczegółowe propozycje dotyczące waloryzacji kózkowatych w edukacji przyrod-
niczej. Dane dotyczące liczebności i częstości występowania gatunków na terenie BgPN zaczerp-
nięto z pracy Starzyka i Szafrańca (1989)7 oraz z obserwacji własnych autora. Trzy gatunki (zgrubek 

5 B. Burakowski, M. Mroczkowski, J. Stefańska, Chrząszcze Coleoptera – Cerambycidae i Bruchidae. „Katalog fauny 
Polski”, 23 (15), s. 1-312. 

6 J.M. Gutowski, S. Zieliński, T. Biwo, Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Romincka Forest. „Nature Jour-
nal”, 2011, 44, s. 145-171. 

7 J.R. Starzyk, S. Szafraniec, Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Babiogórskiego Parku Narodowego, „Zeszyty 
Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Leśnictwo”, 1989, z. 19, s. 127-148.
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zmienny –Brachyta interrogationis, krępień zmienny –Pachytodes erraticus i nadobnica alpejska – Ro-
salia alpina) nie zostały poddane ocenie, gdyż od kilkudziesięciu lat nie potwierdzono ich występo-
wania na terenie Parku. 

Kryteria do określania przydatności dydaktycznej kózkowatych (tab. 1) przedstawiają się nastę-
pująco (przyjęta punktacja premiuje walor najbardziej przydatny w dydaktyce8): L/C – liczebność/
częstość występowania im liczniejszy (osobniki, przejawy żerowania) i częstszy (stanowiska), tym 
przydatniejszy: 

 · liczne i częste (3 punkty); 
 · liczne i nieczęste oraz nieliczne i częste (2); 
 · rzadkie (1). Dostępność: im dostępniejszy, tym przydatniejszy:

SR – stadium rozwojowe:
 · imagines i żerowiska (3); 
 · imagines (2); 
 · żerowiska (1).

Punktacja w tym „podkryterium” ma wymiar praktyczny – uwzględnia pozostałe „podkryteria”, 
czyli dostępności oraz kryterium liczebności/częstości.

DD – dostępność dobowa (imagines): 
 · pojaw: dzienny (3); 
 · dzienny lub nocny, albo dane niepewne (2); 
 · nocny (1);

DR – czas pojawu w skali roku (imagines):
 · długi, ponad 6 dekad (3); 
 · średni, 3-6 dekad (2); 
 · krótki, do 3 dekad (1).

RS – odniesienie czasu pojawu imagines do roku szkolnego:
 · gatunki wiosenne, wczesnoletnie, całosezonowe (3); 
 · gatunki letnie i późnoletnie (1).

Dane do zagadnień fenologicznych (czas pojawu w skali roku i odniesienie czasu pojawu imagi-
nes do roku szkolnego) mają charakter przybliżony. Oparto je głównie na ekstrapolowanych danych 
fenologicznych z innych prac, głównie Starzyka (1979)9, Gutowskiego (1984)10, Burakowskiego i in. 
(1990)11 oraz Zielińskiego (1999)12.

Cechy morfologiczne: im większy, im barwniejszy (z wyjątkiem kryptycznych, czyli blisko spo-
krewnionych) i im bardziej charakterystyczny, tym przydatniejszy:

WI – wielkość (imagines): 
 · duże (3); 
 · średnie i małe (1).

B – barwa (imagines): 
 · intensywna, jaskrawa, maskująca (3); 
 · zróżnicowana w dymorfizmie (2); 
 · pośrednia (1).

IC – inne „dostępne” podczas zajęć cechy morfologiczne (imagines, larwy) cenne dydaktycznie 

8 J.M. Gutowski, S. Zieliński, T. Biwo, Longhorn beetles…
9 J. R. Starzyk, Kózkowate (Coleoptera, Cerambycidae) Puszczy Niepołomickiej. „Polskie Pismo Entomologiczne”, 1979, 

49, 1, s. 197-210.
10 J. M. Gutowski, Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Puszczy Białowieskiej. Studium ekologiczno-biocenotyczne 

(mscr). Praca doktorska 1984, AR Kraków, IBL Białowieża.
11 B. Burakowski, M. Mroczkowski, J. Stefańska, Chrząszcze Coleoptera….
12 S. Zieliński, Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Lasów Mirachowskich na Pojezierzu Kaszubskim (mscr). Rozprawa 

doktorska, Katedra Entomologii Leśnej AR w Krakowie, 1999, Kraków-Gdańsk.

(np. długie czułki, odmiany barwne, wyraźnie słyszalna strydulacja – wydawanie dźwięków poprzez 
pocieranie różnych części ciała, przydatki larw itd.): 

 · duże nasilenie lub cenność cech (3); 
 · średnie (2); 
 · małe (1).

Cechy ekologiczne i etologiczne: preferencje dla np.: mono- i polifagów, antofili (odżywianie 
pyłkiem przy jednoczesnym udziale w zapylaniu przez pozostawianie pyłku), foliofagów, (owadów 
odżywiających się liśćmi i igłami), mykofagów (owadów odżywiających się grzybami rozwijającymi 
się na martwym drewnie), owadów kryptycznych i mimetycznych (upodabniających się do otocze-
nia), steno- i eurybiontów (przystosowanych do konkretnego środowiska i przystosowanych do 
tolerowania warunków różnych siedlisk) itd.:

O – biologia odżywiania się (na tle dostępności bazy troficznej):bardzo przydatne (3); 
 · średnio przydatne (2); 
 · mało przydatne (1).

ZO –-zachowania obronne: 
 · bardzo przydatne (3); 
 · średnio przydatne (2); 
 · mało przydatne (1).

R – ruchliwość (imagines) (R):
 · imagines mało ruchliwe (3); 
 · imagines płochliwe (1).

ZG – zasięg geograficzny:
 · interesujące zoogeograficznie (3); 
 · mniej interesujące zoogeograficznie (1).

Wyróżniono następujące elementy zoogeograficzne: 
 · Pm – element subponto-mediterraneńskie (gatunki rozprzestrzenione w południowej i środko-

wej Europie, północnej Afryce, Azji mniejszej i na Kaukazie; 
 · Me – submediterraneński (gatunki rozsiedlone wokół Morza Śródziemnego i stad przenikające 

w głąb Europy i Azji; 
 · Po – subpontyjski (gatunki rozsiedlone w rejonie Morza Czarnego i stąd sięgające po Europę 

Środkową i Adriatyk; 
 · Ko – element kosmopolityczny (gatunki o zasięgu przekraczającym znacznie granice holarktyki; 
 · Pa – element palearktyczny (gatunki rozprzestrzenione w całej Palearktyce lub na jej dużej 

części); 
 · Es - element ero-syberyjski (gatunki rozprzestrzenione w Europie i na Syberii);
 · Ek –element euro-kaukaski (gatunki rozsiedlone w Europie i na Kaukazie lub przechodzące na 

teren Azji mniejszej); 
 · Eu –element europejski (gatunki występujące głownie na niżu Europy, ale mogące również 

zasiedlać tereny górskie Europy); 
 · Bg- element borealno-górski (gatunki tajgowo-reglowe oraz tundrowo-alpejskie); 
 · Gp – element górski i podgórski (gatunki, które występują w Karpatach, Sudetach i wnikają na 

różną odległość na tereny niżowe.  
Interesujące zoogeograficznie elementy (3), „ciepłe” (Pm, Me, Po), „zimne” (Bg, Gp) i przedsta-

wiciele innych elementów zoogeograficznych (Ko); 
- mniej interesujące zoogeograficznie (1), elementy Pa, Es, Ek, Eu.
OP – gatunek a ochrona przyrody: preferencje dla: gatunków cennych biocenotycznie, wskaź-

nikowych, puszczańskich, synantropijnych, rzadkich itd.
 · bardzo przydatny (3); 
 · średnio przydatny (2). 
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Wyniki waloryzacji 

Ocenę walorów edukacyjnych kózkowatych BgPN zawiera poniższa tabela. 
Tabela 1. Edukacyjna waloryzacja kózkowatych BgPN. 
Objaśnienia: L/C – liczebność/częstość, SR – stadium rozwojowe, DD – dostępność dobowa, DR – dostępność rocz-
na, RS – odniesienie pojawu do roku szkolnego, WI –wielkośc inagines, B –barwa, IC – inne cechy edukacyjne, O – 
biologia i odżywianie, ZO – zachowania ochronne, R- ruchliwość, ZG – zasięg geograficzny, OP – gatunek a ochrona 
przyrody, WE – walor edukacyjny, M –mały, S – średni, D - duży, W – wybitny. 

L.p. Gatunek L/C Dostępność Morfologia Ekologia, 
etologia

ZG OP Suma WE

SR DD DR RS WI B IC O ZO R
1. Dyląż garbarz  

Prionus coriarius
1 1 1 2 1 3 1 3 2 3 3 Pa/1 2 24 M

2. Ostrokrywka nieparka  
Oxymirus cursor

2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 Ek/1 2 30 S

3. Rębacz pstry  
Rhagium inquisitor

2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 Ho/1 2 32 D

4. Rębacz pniowiec  
Rhagium mordax

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 Es/3 2 37 W

5. Kwiatomir boreusz  
Pachyta lamed

1 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 Bg/3 3 30 S

6. Kwiatomir czteroplamy  
Pachyta quadrimaculata

2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 3 Bg/3 3 33 D

7. Zgrubek górski  
Evodinus clathratus

2 2 3 3 3 1 1 3 3 2 3 Gp/3 2 31 S

8. Rozpylak zwyczajny  
Dinoptera collaris

1 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 Pa/1 2 29 S

9. Sichrawa górska  
Carilia virginea

2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 Bg/3 2 31 S

10. Sichrawa karpacka  
Pseudogaurotina excellens

1 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3 Gp/3 3 31 S

11. Regloń płowy  
Pidonia lurida

2 2 3 3 3 1 1 1 3 2 3 Gp/3 2 29 S

12. Kruszynka rdzawoczułka  
Grammoptera ruficornis

1 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 Ek/1 2 25 M

13. Wiecheć płowy  
Alosterna tabacicolor

2 2 3 3 3 1 1 2 2 2 3 Es/1 3 28 S

14. Kwiatówka karminowa  
Nivellia sanguinosa

1 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 Bg/3 3 31 S

15. Zmorsznik mały  
Pseudovadonia livida

2 2 3 3 3 1 1 3 2 2 3 Pa/1 3 29 S

16. Zmorsznik zielony  
Lepturobosca virens

2 2 3 2 1 3 3 3 3 2 3 Bg/3 3 33 D

17. Zmorsznik czerwony  
Stictoleptura rubra

3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 Pa/1 2 31 S

18. Zmorsznik paskoczułki  
Stictoleptura maculicornis

2 2 3 3 3 1 1 3 2 2 3 Ek/1 2 28 S

19. Zmorsznik jodłowy  
Anastrangalia dubia

3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 3 Me/3 2 33 D

20. Zmorsznik sosnowy  
Anastrangalia sanguinolenta

3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 Bg/3 2 32 D

21. Krępień szóstaczek 
 Judolia sexmaculata

1 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 Bg/3 3 31 S

22. Krępień górski  
Pachytodes cerambyciformis

3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 EK/1 2 31 S

23. Baldurek pręgowany  
Leptura quadrifasciata

1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 Pa/1 2 33 D

24. Strangalia czarniawa  
Stenurella melanura

3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 Pa/1 2 32 D

25. Kusokrywka większa  
Necydalis major

1 2 3 1 2 3 1 3 3 3 3 Pa/1 3 29 S

26. Szczapówka sosnowa  
Asemum striatum

1 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 Pa/1 2 29 S

27. Ściga brunatna  
Tetropium castaneum

3 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 Pa/1 2 32 D

28. Ściga matowa  
Tetropium fuscum

2 3 2 3 3 1 3 3 2 1 3 Es/1 2 29 S

29. Kłopotek czarny  
Spondylis buprestoides

1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Pa/1 2 32 D

30. Kurtek mniejszy  
Molorchus minor

3 3 3 2 3 1 3 3 2 1 3 Pa/1 2 30 S

31. Kurtek mały  
Glaphyra umbellatarum

1 3 3 2 3 1 1 3 2 1 3 Ek/1 3 27 M

32. Trykoń karliczek  
Obrium brunneum

2 2 3 3 3 1 1 2 2 1 3 Ek/1 2 26 M

33. Spuszczel domowy  
Hylotrupes bajulus

1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 Ko/3 3 34 D

34. Zagwoździk brunatny  
Callidium coriaceum

1 2 2 2 1 3 1 2 3 1 3 Bg/3 2 26 M

35. Zagwoździk złocistozielony  
Callidium aeneum

1 1 2 2 3 3 3 2 3 2 3 Pa/1 2 28 S

36. Zagwoździk fiołkowy  
Callidium violaceum

2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 3 Ho/1 2 31 S

37. Płaskowiak zmienny  
Phymatodes testaceus

1 1 1 3 1 3 3 3 2 2 1 Ho/1 2 24 M

38. Cioch wzorzysty  
Anaglyptus mysticus

1 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 Me/3 3 32 D

39. Biegowiec klonowy  
Cyrtoclytus capra

1 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 Bg/3 3 33 D

40. Biegowiec świerkowy  
Clytus lama

2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 Gp/3 2 33 D

41. Średzinka plamista  
Mesosa curculionoides

1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 Pm/2 3 31 S

42. Średzinka mglista  
Mesosa nebulosa

1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 Me/3 3 32 D

43. Żerdzianka krawiec  
Monochamus sartor

2 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 Gp/3 3 35 W

44. Żerdzianka szewc  
Monochamus sutor

3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 Bg/3 3 36 W

45. Kozulka kocokrywka  
Pogonocherus hispidus 

1 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 Pm/1 2 29 S

46. Kozulka sosnówka  
Pityphilus fasciculatus

2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 Pa/1 2 32 D

47. Kozulka jodłowa  
Pityphilus ovatus

1 1 3 3 3 1 3 3 2 3 3 Eu/2 3 31 S

48. Capoń mglisty  
Leiopus nebulosus

2 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 Eu/3 2 34 D

49. Rogatek pstry  
Aegomorphus clavipes

1 2 3 3 3 1 3 2 2 2 3 Es/2 3 30 S

50. Naśliwiec lilipucik  
Tetrops praeusta

1 3 3 3 3 1 3 3 2 2 3 Pm/3 2 32 D

51. Rzemlik plamisty  
Saperda scalaris

2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 Pa/1 2 32 D

52. Rzemlik osikowiec  
Saperda populnea

1 1 3 1 3 3 1 2 3 2 3 Ho/1 2 26 M

53. Obwężyn południowy  
Stenostola dubia

1 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 Gp/3 3 30 S

54. Dłużynka dwukropkowa  
Oberea oculata

1 1 3 3 1 3 3 3 3 2 3 Pa/1 2 29 S

55. Dłużynka wiciokrzewowa  
Oberea pupillata

2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 Bg/3 3 35 D

56. Zgrzytnica zielonawa  
Agapanthia villosoviridescens

2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 Es/3 2 33 D

Z listy obejmującej 56 gatunków poddanych ocenie gatunkiem o wybitnej wartości eduka-
cyjnej (37 i więcej punktów) okazał się tylko rębacz pniowiec13. Do gatunków o dużej wartości 
(32-36 punktów – 20 gatunków) należą: rębacz pstry, kwiatomir czteroplamy, zmorsznik zielony, 
zmorsznik jodłowy, zmorsznik sosnowy, baldurek pręgowany, strangalia czerniejąca, ściga matowa, 
kłopotek czarny, spuszczel domowy, cioch wzorzysty, biegowiec klonowy, biegowiec świerkowy, 
średzinka mglista, kozulka sosnówka, capoń mglisty, naśliwiec liliputek, rzemlik plamisty, dłużynka 
wiciokrzewowa, zgrzytnica zielonawa. Do gatunków o średniej wartości (28-31 punktów – 26 ga-
tunków): ostrokrywka nieparka, kwiatomir boreusz, zgrubek górski, rozpylak zwyczajny, sichrawa 
górska, sichrawa karpacka, regloń płowy, wiecheć płowy, kwiatówka karminowa, zmorsznik mały, 
zmorsznik czerwony, zmorsznik paskoczułki, krępień szóstaczek, krępień górski, kusokrywka wiek-

13 Naukowe (łacińskie) nazwy gatunków kózkowatych zostały zamieszczone w tabeli.
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sza, szczapówka sosnowa, ściga matowa, kurtek mniejszy, zagwoździk złocistozielony, zagwoździk 
fiołkowy, średzinka plamista, kozulka kolcokrywka, kozulka jodłowa, rogatek pstry, obwężyn połu-
dniowy, dłużynka dwukropkowa. Do gatunków o niskiej wartości (do 27 punktów – 7 gatunków): 
dyląż garbarz, kruszynka rdzawoczułka, kurtek mały, trykoń karliczek, zagwoździk brunatny, płasko-
wiak zmienny, rzemlik osikowiec. 

Przegląd wybranych gatunków

Rębacz pniowiec (fot. 1)
Długość ciała 10-26 mm, czułki krótkie, na każdej pokrywie dwie żółtopomarańczowe prze-

paski oddzielone czarną plamką. Jest to gatunek polifagiczny, rozwijający się w różnych drzewach 
liściastych (brzoza, buk, jabłoń, jarząb, kasztanowiec, klon, leszczyna, olcha, osika, wiąz i inne), rza-
dziej iglastych (jodła, świerk, sosna). Pojaw imagines obserwuje się od maja do września na mate-
riale lęgowym oraz na kwiatach roślin runa leśnego. Na Babiej Górze obecność owada stwierdzono 
do wysokości 1400 m n.p.m.

Rębacz pstry
Długość ciała 10-21 mm, czułki krótkie, pokrywy w jasne i ciemne plamy. Gatunek rozwijają-

cy się w różnych drzewach iglastych (jodła, świerk, sosna), rzadziej liściastych (brzoza, buk, osika). 
Pojaw imagines występuje od maja do września na materiale lęgowym. Larwy żerują między korą 
a drewnem, przepoczwarczenie ma miejsce w owalnych kolebkach poczwarkowych otoczonych 
delikatnymi drzewnymi włóknami. Na Babiej Górze jego występowanie potwierdzono do wysokości 
1300 m n.p.m.

Kwiatomir czteroplamy (fot. 2)
Długość ciała 11-22 mm, czułki średniej długości, na jasnych pokrywach cztery czarne plamy. 

Larwy żerują wewnątrz korzeni sosen. Przepoczwarczenie larw następuje płytko w glebie w owalnej 
kolebce poczwarkowej, obok korzeni, na których żerowały. Pojaw imagimes notowano od czerwca 
do września, głównie na kwiatach roślin z rodziny baldaszkowatych (np. na podagryczniku pospo-
litym, barszczu zwyczajnym i innych) oraz na parzydle leśnym i wiązówce błotnej. Na Babiej Górze 
występuje do wysokości 1200 m n.p.m. 

Zmorsznik zielony (fot. 3)
Długość ciała 14-22 mm, czułki średniej długości, ciało zielone do zielono sinego. Larwy żerują 

w drewnie martwych drzew iglastych (świerka, jodły, sosny). Pojaw imagines zauważono od czerw-
ca do sierpnia, a spotykano je głównie na kwiatach roślin z rodziny baldaszkowatych (np. na dzię-
glu leśnym, podagryczniku pospolitym, biedrzeńcu większym) oraz na materiale lęgowym. Gatunek 
stwierdzany na Babiej Górze do wysokości 1100 m n.p.m. 

Zmorsznik jodłowy (fot. 4)
Długość ciała 9-16 mm, czułki średniej długości, wyraźny dymorfizm płciowy w ubarwieniu - 

samiec ma pokrywy brązowożółte z czarnym wierzchołkiem i bocznymi krawędziami, zaś samice 
mają pokrywy czerwone, czarne lub czerwone z czarną przepaską. Larwy żerują w drewnie mar-
twych stojących świerków, jodeł, sosen, jak również w pniakach, leżących pniach i odpadach zrę-
bowych. Pojaw imagines odnotowano od czerwca do września na materiale lęgowym, jak również 
na kwiatach wielu roślin (barszcz zwyczajny, dzięgiel leśny, parzydło leśne i inne). Stwierdzany na 
Babiej Górze do wysokości 1200 m n.p.m.

Fot. 2. Kwiatomir czteroplamy. Fot. St. Szafraniec Fot. 1. Rębacz pniowiec. Fot. St. Szafraniec 

Fot. 3. Zmorsznik zielony. Fot. St. Szafraniec 

Fot. 4. Zmorsznik jodłowy. Fot. St. Szafraniec 
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Bajdurek pręgowany (fot. 5)
Długość ciała 11-19 mm, czułki średniej długości, pokrywy czarne z czterema żółtobrązowymi 

przepaskami. Larwy żerują w drewnie wielu gatunków liściastych drzew (olchy, osiki, wierzby, buki, 
jarzębu) w początkowym stadium rozkładu. Pojaw imagines obserwowano od lipca do sierpnia na 
materiale lęgowym, jak również na kwiatach wielu roślin. Obecność tego owada stwierdzono na 
Babiej Górze do wysokości 900 m n.p.m. 

Spuszczel domowy 
Długość ciała 7-21 mm, czułki krótkie, pokrywy ciemnobrązowe do czarnych. Larwy żerują 

w drewnie różnych gatunków drzew iglastych (sosny, świerki, jodły, modrzewie), np. w więźbie da-
chowej, w belkach słupach, meblach. Pojaw imagines – od czerwca do września. 

Cioch wzorzysty (fot. 6)
Długość ciała 6-18 mm, czułki średniej długości, pokrywy w przedniej części czerwone w tylnej 

czarne, na pokrywach cztery przepaski z białych włosów. Larwy żerują w suchym twardym drewnie 
drzew i krzewów liściastych. Pojaw imagines odnotowano od maja do lipca na materiale lęgowym, 
jak również na kwiatach głogów, bzów, tarnin i baldaszkowatych. Występowanie ciocha stwierdzo-
no do wysokości 900 m n.p.m.

Zgrzytnica zielonawa (fot. 7)
Długość ciała 10-22 mm, czułki długie, dwubarwne z owłosieniem, pokrywy czarne pokryte 

obfitym jasnobrunatnym owłosieniem. Larwy żerują wewnątrz łodyg ostów, ostrożeni, pokrzyw 
innych roślin. Pojaw imagines – od maja do sierpnia. Zaniepokojone imagines wydają dźwięki 
(zgrzytają, stąd nazwa zgrzytnica). Obecność owada stwierdzono na Babiej Górze do wysokości 
900 m n.p.m. 

Fot. 5. Bajdurek pręgowany. Fot. St. Szafraniec 

Fot. 6. Cioch wzorzysty. Fot. St. Szafraniec 

Fot. 7. Zgrzytnica zielonawa. Fot. St. Szafraniec 
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Janusz Fujak
Babiogórski Park Narodowy

Babiogórska hala Dejakowe Szczawiny – przykład 
działań ochronnych na terenach nieleśnych
Horská lúka Dejakowe Szczawiny na Babej hore  
– príklad ochranných opatrení na nezalesnenom území

Dejakowe Szczawiny mountain meadow of Babia Góra  
– an example of protection activities in non-forest areas

STRESZCZENIE: Babiogórski Park Narodowy w przeważającej części porastają ekosystemy leśne. Jednak 
zarówno partie wysokogórskie, jak i położenia niższe – regle oraz piętro pogórza pokrywają w całości lub we 
fragmentach ekosystemy nieleśne, przede wszystkim łąki. Wiele z nich jest pozostałością po prowadzonej 
gospodarce pasterskiej. Obszar BgPN obejmuje kilka takich terenów, popularnie zwanych polanami. Obserwuje 
się na nich naturalny proces zarastania roślinnością krzewiastą i drzewiastą. Zmierza on do wykształcenia się 
z czasem na terenach otwartych ekosystemu leśnego. Działania ochronne prowadzone w takich fragmentach 
Parku mające na celu ochronę bioróżnorodności masywu Babiej Góry zmierzają do utrzymania ich nieleśnego 
charakteru. Przykładem realizacji takich zadań ochronnych jest odtworzenie powierzchni nieleśnej na dawnej 
polanie wypasowej na północnych stokach masywu – Dejakowych Szczawinach. 

ZHRNUTIE: Väčšinu územia národného parku Babiogórski Park Narodowy pokrývajú lesné ekosystémy. Avšak 
vysokohorské, ako aj nižšie položené oblasti – horské pásmo a pásmo predhoria – sú úplne alebo čiastočne 
pokryté nelesnými ekosystémami, najmä lúkami. Mnohé z nich sú pozostatkom intenzívnej pastierskej činnosti. 
Na území národného parku Babiogórski Park Narodowy nájdete niekoľko takýchto oblastí, ľudovo nazývaných 
poľany. Pozoruje sa na nich prirodzený proces zarastania krovinatou a drevnatou vegetáciou. Zámerom je, aby 
sa tento terén časom sám zmenil na lesný ekosystém. Cieľom ochranných opatrení vykonávaných v týchto 
častiach parku je ochrana biodiverzity masívu Babia hora zameraná na udržanie nelesného charakteru týchto 
častí. Príkladom realizácie takýchto ochranných opatrení je vytvorenie nelesného povrchu na niekdajšej horskej 
pastvine na severných svahoch masívu – Dejakowe Szczawiny. 

ABSTRACT: The majority of the Babia Góra National Park is overgrown by forest eco-systems. However, both 
high mountain areas and those located lower – montane zones and the foothill zone – are fully or partially 
covered by non-forest ecosystems, primarily meadows. Many of them are the remains of pastural activities. 
Such areas, popularly referred to as clearings, can be found in the territory of the Babia Góra National Park and 
the natural process of becoming overgrown with bushes and trees is observed there. In time, it will result in the 
development of a forest eco-system in open areas. Protective measures carried out in such areas of the Park, 
the purpose of which is to protect the biodiversity of the Babia Góra massif, are aimed at maintaining their non-
forest nature. An example of such protective measures includes the re-creation of a non-forest area on an old 
pasture clearing on the northern slopes of the massif, or namely Dejakowe Szczawiny.

Propozycje zagadnień do wykorzystania w edukacji 

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej zestawienie oraz prezentację wybranych gatunków kóz-
kowatych można pokusić się o sformułowanie kilku przykładowych propozycji tematów do poru-
szenia podczas spotkań edukacyjnych. 

Zajęcia prowadzone w terenie w szczególny sposób są predystynowane do doskonalenia umie-
jętności obserwacji, np. przez prezentację różnych metod określania obecności gatunku w terenie 
na przykładzie kózkowatych. Kózkowate między innymi dzięki swemu urokowi pozwalają na uka-
zanie fenomenu różnorodności świata przyrody (barw, kształtów, wielkości), a także na omówienie 
cyklu rozwojowego na bazie biologii wybranego gatunku owada w oparciu o dostępne imagines, lar-
wy i żerowiska. Istotnym elementem w edukacji przyrodniczej jest ukazanie powiązań pomiędzy ga-
tunkami różnych grup i ich wzajemnych relacji. Przykładem zagadnienia doskonale wpisującego się 
w to zadanie edukacyjne jest zjawisko zapylania roślin przez owady, które może zostać omówione 
na przykładzie owadów z rodziny kózkowatych. Podobne zagadnienia dotyczące roli owadów mogą 
być omówione na przykładzie spuszczela domowego – groźnego zjadacza drewna budowlanego. 
Nazwy tak pojedynczych gatunków, jak i całej grupy (kózki) mogą posłużyć jako temat przewodni 
rozważań językowych lub gier słownych (np. kózki na wypasie, czyli czym żywią się owady z rodziny 
kózkowatych lub rogi kózek – czy istnieją?). 

Owady zdają się być bardzo wdzięcznym tematem spotkań edukacyjnych. Do najczęściej pre-
zentowanych na zajęciach należą jednak nie kózkowate, a motyle i pszczoły, choćby z racji co-
rocznych obchodów Wielkiego Dnia Pszczół. Proponowane w literaturze poświęconej edukacji 
przyrodniczej zagadnienia np. rozwoju owada14 wskazują temat, pozostawiając dobór gatunku pro-
wadzącemu. W przypadku BgPN gatunkiem „bazowym” może stać się jeden z proponowanych wy-
żej kózkowatych. Podobny zabieg może być wykorzystany do innej gry dydaktycznej – populacja15, 
gdyby pokusić się o oparcie zajęć i przygotowanie materiałów o jeden z występujących na terenie 
Parku gatunek kózek. 

Edukacja przyrodnicza prowadzona na terenie BgPN w znacznym stopniu opiera się na bezpo-
średnim kontakcie odbiorcy z przyrodą. Gatunki z rodziny kózkowatych z powodzeniem można więc 
wykorzystać jako swego rodzaju przewodników po owadzim świecie Babiej Góry. 

14 G. Głuch, Rozwój owada – integracyjne zabawy aktywizujące, „Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-
Leśnej”. Uwolnić emocje w edukacji leśnej - leśne konkursy i gry dydaktyczne, 2007, R. 9 zeszyt 1 (15), s. 172-178. 

15 H. Będkowska, Zielone lekcje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Oficyna Wydawnicza FOREST, s. 126-139.
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Masyw Babiej Góry w przeważającej części porastają lasy, które w niższych położeniach urozmaica-
ją z rzadka śródleśne polany. Sam szczyt góry z uwagi na panujące tam warunki abiotyczne zajmuje 
niska roślinność. Oba te „typy” terenów nieleśnych określane są mianem hal. W minionych wiekach 
były one ekstensywnie użytkowane przez Babiogórców i Orawian. Prowadzona działalność gospo-
darcza związana z wypasem, koszeniem, a nawet uprawą roli na śródleśnych polanach zapewniała 
mieszkańcom podbabiogórskich wsi nie tylko wyżywienie, ale, choć skromne, to bardzo istotne do-
chody. Rozkwit pasterstwa w tych terenach przypadał na XIX wiek. Wielkie przemiany społeczne, 
jakie następowały w późniejszym okresie, nie sprzyjały jednak dalszemu rozwojowi tej dziedziny 
gospodarowania. 

Postępująca recesja pasterstwa od XIX wieku była spowodowana przez wiele czynników, m.in. 
zalesienie hal, wprowadzenie zakazu wypasu owiec w lasach, zamianę hal wypasowych na łąki ko-
śne. Przyczyniły się one na początku XX wieku do zmniejszenia terenów wypasowych z 22 do 
12 hal, a co za tym idzie najprawdopodobniej i do spadku pogłowia wypasanych zwierząt. Źródła 
literaturowe podają, że w 1925 roku w rejonie Babiej Góry na obu jej stokach wypasano ok. 2,5 ty-
siąca owiec i 260 wołów1.

Zaznaczyć należy, że leżąca po południowej stronie Babiej Góry wieś Lipnica Wielka miała pra-
wo wypasu na halach położonych tak w lasach od podnóża góry, jak i na wyżej leżących, aż ponad 
piętrem kosodrzewiny po samą grań masywu. Na stokach północnych ze względu na niedostępność 
i duże spadki terenu wypasy prowadzone były jednie na halach reglowych do wysokości około 1200 
m n.p.m. Niżej położone tereny wypasowe szybko zostały zamienione na łąki kośne2.

Do lat 20. XXI wieku zachowało się w masywie Babiej Góry 14 hal o różnej powierzchni i stop-
niu zachowania rozumianego jako tereny nieleśne, z których w granicach Babiogórskiego Parku 
Narodowego leży 9 z nich. Do wyżej położonych typowo śródleśnych polan na północnych stokach 
masywu należą: Żarnówka, Sulowa, Dejakowe Szczawiny (zwana też Kaczmarczykową), Markowe 
Szczawiny i Hala Czarnego (znana też jako Czarna Hala). Ich lokalizacje zawierają się w przedziale 
wysokościowym od 1000 do 1200 m n.p.m.3.

Nie są to duże hale, ich łączna powierzchnia wynosi zaledwie 22 ha, przy czym najrozleglejsza 
hala Czarnego liczy ok. 8 ha, a najmniejsza (Markowe Szczawiny) jedynie 0,38 ha. Powierzchnia 
żadnej z nich nie jest na tyle wystarczająca, aby kierdel (stado) liczący ok. 200 owiec mógł się na niej 
utrzymać przez cały okres wypasu. Jak podaje Ralski, z obszaru Pilska stado liczące kilkaset owiec 
wypasane było na hali o powierzchni ok. 140 ha4. Można więc wnioskować, że wypas na babiogór-
skich halach był możliwy jedynie przy przepędzaniu stad z hali na halę. 

1 E. Ralski, Łąki, polany i hale pasma Babiej Góry, „Prace Rolniczo-Leśne” nr 4, PAU, Kraków 1931, s. 74-75. 
2 U. Janicka-Krzywda, Tradycje pasterskie, [w:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 

2010, s. 67-69.
3 K. Fujak, Polany Babiej Góry, „Małopolska”, R. 19, Kraków 2017, s. 139-154.
4 E. Ralski, Hale i łąki Pilska w Beskidzie Zachodnim, „Prace Rolniczo-Leśne” nr 1, PAU, Kraków 1931, s. 16-20. 

Gospodarze korzystali więc z hal w różnoraki sposób. Najczęściej bywał to wypas okresowy 
– kierdel był wówczas prowadzony z jednej hali na drugą. Podczas przepędzania stada wypasane 
były też tereny leśne. Innym sposobem wykorzystania wyżej położonych terenów otwartych była 
gospodarka polaniarska. Ten typ gospodarowania prowadzono na odległych od zabudowań wiej-
skich miejscach, gdzie dla prowadzenia upraw, łąk oraz wypasu stawiano na śródleśnych polanach 
charakterystyczne proste zabudowania zwane letniokami5. W okresie wegetacyjnym zamieszkiwali 
je członkowie rodzin właścicieli. Uprawa tych polan i prowadzenie gospodarki łąkarskiej wymagały 
często także przechowywania zbiorów, niekiedy i do zimy, kiedy to zwożono je do wsi saniami6. Ten 
typ gospodarki, zwany polaniarską, jest drugim obok gospodarki pasterskiej prowadzonym dawniej 
u podnóża Babiej Góry7.

Dziś trudno odtworzyć historię każdej z polan oraz dokładnie określić sposób jej gospodar-
czego wykorzystania. Często jedynie obserwacja szaty roślinnej porastającej dany obszar pozwala 
naszkicować zarys jej historii, choć należy pamiętać, że roślinność porastająca hale stale się zmienia 
i pod względem florystycznym stanowi układy niestabilne8. 

Śladem wskazującym na obecność terenów nieleśnych są stadia sukcesyjne. Sąsiadujące z pola-
nami ekosystemy leśne „wykorzystują” otwarte przestrzenie na naturalne odnowienia. Rozsiewane 
najczęściej przez wiatr i ptaki nasiona świerków, znajdując tam dogodne warunki, wzrastają, zajmu-
jąc z czasem całą powierzchnię polany pod las. Sprzyjają temu zmiany w sposobie wykorzystania hal 
prowadzące do całkowitego zaniechania użytkowania rolniczego przez właścicieli, które nastąpiło 
w latach 80. minionego stulecia9.

Śladami świadczącymi o obecności zwierząt wypasowych na śródleśnych polanach są z pewno-
ścią ziołorośla szczawiu alpejskiego (Rumex alpinus). Roślina ta z uwagi na swoje preferencje i azo-
tolubność szczególnie chętnie wyrasta w miejscach przenawożonych, a takimi właśnie były miejsca 
przetrzymywania zwierząt nocą w ogrodzeniach zwanych koszarami. Od nazwy tej rośliny wywo-
dzą się zresztą zwyczajowe babiogórskie określenia polan, np. Markowe Szczawiny czy Dejakowe 
Szczawiny10. 

Na początku XX wieku polana Dejakowe Szczawiny od południa (od strony stromych stoków 
masywu) graniczyła z fragmentem prastarej puszczy karpackiej – lasu kształtowanego przez siły 
natury11. Warto tu wspomnieć o kolejnym problemie, jakim w przypadku polan śródleśnych jest 
ich położenie i nazewnictwo. Jak już wyżej wspomniano, długotrwałe zaniechanie gospodarki pa-
sterskiej lub kośnej prowadzi do zaniku ekosystemów typowych dla terenów otwartych, a sprzyja 
odnawianiu ekosystemów leśnych. Niekiedy jedynym śladem obecności polany jest jej oznakowanie 
na mapie, bowiem polana jako teren nieleśny już nie istnieje. Tak stało się w przypadku omawianej 
polany Dejakowe Szczawiny. Pojawiające się na określenie tego obszaru nazwy także wprowadzają 
pewne zamieszanie. Na znajdującej się w zbiorach BgPN mapie z 1921 roku na północnych sto-
kach masywu widnieje polana oznakowana jako Kaczmarczykowa. Wieloletni gospodarz Schroniska 

5 R. Wicher, Babiogórskie szałasy, [w:] Kultura pasterska w rejonie Babiej Góry. Materiały z konferencji naukowej 
zorganizowanej z okazji 29. „Babiogórskiej Jesieni” przez Babiogórskie Centrum Kultury i Urząd Gminy w Zawoi, 
20 września 2013 r., Kraków-Zawoja 2013, s. 49-53.

6 M. Dolińska, K. Reinfuss-Janusz, Rolnictwo i hodowla przyzagrodowa, [w:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, red. 
U. Janicka-Krzywda, Kraków 2010, s. 42.

7 Por. A. Peć, Babiogórskie hale i polany, [w:] Kultura pasterska w rejonie Babiej Góry. Materiały z konferencji naukowej 
zorganizowanej z okazji 29. „Babiogórskiej Jesieni” przez Babiogórskie Centrum Kultury i Urząd Gminy w Zawoi, 
20 września 2013 r., Kraków-Zawoja 2013, s. 29. 

8 J. Zarzycki, Roślinność polan reglowych Babiogórskiego Parku Narodowego, [w:] Babiogórski Park Narodowy, Monografia 
przyrodnicza, B.W. Wołoszyn, A. Jaworski, J. Szwagrzyk (red.), Wyd. Komitet Ochrony Przyrody PAN, Babiogórski 
Park Narodowy, Kraków 2004, s. 478.

9 K. Fujak, Polany Babiej Góry….
10 Tamże.
11 Mapa przeglądowa arcyks. zarządu lasów Zawoja, według stanu z początkiem roku 1921; materiały BgPN.
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PTTK im. H. Zapałowicza na Marko-
wych Szczawinach, niekwestiono-
wany znawca Babiej Góry Włady-
sław Midowicz w publikacji „Mała 
Encyklopedia Babiogórska” poddaje 
jednak w wątpliwość poprawność 
tej nazwy, pisząc pod hasłem Kacz-
marczykowe Szczawiny: „(...) nie-
gdyś drobna współwłasność góralska 
u górnej granicy lasu, odsprzedana 
przed z górą stu laty dobrom żywiec-
kim. Środek jej tworzy dno Suchego 
Stawku. W ostatnich czasach tę na-
zwę przypisano zupełnie błędnie De-
jakowym Szczawinom.”12. Objaśnia-
jąc natomiast Dejakowe Szczawiny, 
zamieszcza poniższy wpis: „(…) pięk-
na polana na północnym stoku Wiel-
kiej Babiej Góry, przy czarnym szlaku 
z Markowych Szczawin do Słonówki, 
na wysokości około 1000 m. Znajduje się na niej schron przeciwdeszczowy BgPN i bystro płynący Deja-
kowy Potok. Młaczki w górnej partii polany są jednym z ulubionych miejsc słonek na wiosennym ciągu. 
Przypisywana jej na niektórych mapach nazwa „Kaczmarczykowe Szczawiny” jest błędna.”13. 

Oba przytoczone cytaty świadczą o tym, że wskazana na mapie z 1921 roku oraz wskazywana 
na aktualnych mapach polana to Dejakowe Szczawiny. Choć w dokumentacji BgPN sporządzanej 
przez szereg lat funkcjonowania Parku spotyka się obie nazwy, to obecnie przyjmuje się jako obo-
wiązującą dla tego terenu nieleśnego nazwę Dejakowe Szczawiny. 

Do 2012 roku polana pozostawała własnością prywatną. Lata zaniechania gospodarki wypaso-
wej zmieniły fizjonomię tego terenu z otwartej polany na zwarty obszar leśny, nieodróżniający się 
praktycznie od sąsiadującego z nim od południa ekosystemu leśnego. 

Podobnie jak i właściciele innych hal położonych na obszarze Parku, tak i właściciele Dejako-
wych Szczawin nie mieli wielu korzyści z faktu ich posiadania. Hala nie przynosiła dochodu, nikt nie 
użytkował jej rolniczo. Jedyny pożytek niekiedy przynosiły wyrosłe na hali drzewa, które w miarę 
możności były pozyskiwane na potrzeby właścicieli. 

Problemów nastręczają także stosunki prawno-własnościowe wielu babiogórskich hal. Ich 
skomplikowane losy i przekazywanie własności z pokolenia na pokolenie nie zawsze z zachowaniem 
wymaganych form prawnych sprawiły, że większość współczesnych użytkowników hal posiada pra-
wo władania, bez ustalonego prawa własności14. Tym niemniej często właściciele tych terenów są 
mocno z nimi związani, stanowią one dla nich, podobnie jak dawniej, wielką wartość i rodzinne 
dziedzictwo. 

Babiogórski Park Narodowy nabył halę Dejakowe Szczawiny od właścicieli, którzy – co w przy-
padku polan jest rzadkością – posiadali akt jej własności. Pomimo iż nie wszyscy właściciele byli 
mieszkańcami Zawoi, a niektórzy nawet mieszkali poza granicami kraju, wszyscy wyrazili zgodę na 
zaproponowane przez Dyrektora Parku warunki sprzedaży. 

12 Praca zbiorowa pod red. W. Midowicza Mała Encyklopedia Babiogórska, Oficyna Wydawnicza REWASZ, Pruszków 
1992, s. 21.

13 Tamże, s. 38.
14 R. Kostuch, Gospodarka rolna i pasterska rejonu babiogórskiego, [w:] Babiogórski Park Narodowy, W. Szafer (red.), 

PAN Wydawnictwa Popularnonaukowe, PWN, Kraków 1963, s. 253.

Zakupu hali o powierzchni 2,83 ha dokonano w 2012 roku w ramach realizacji projektu „Ochro-
na gatunków i siedlisk naturowych położonych w Babiogórskim Parku Narodowym” (POIS.05.01.00-
00-204/09-00) w ramach zadania „Wykupy gruntów kluczowych dla zachowania siedlisk niele-
śnych”. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z funduszu Unii Europejskiej 
i budżetu państwa15. 

Lokalizacja hali Dejakowe Szczawiny na północnym stoku Babiej Góry jest niezwykła. Hala jest 
oddalona o 0,5 km na północny wschód od schroniska PTTK Markowe Szczawiny, można do niej 
dojść, idąc czarnym szlakiem turystycznym łączącym Zawoję-Lajkonik i Markowe Szczawiny. Hala 
jest na wysokości od 1080 do 1130 m n.p.m.16. Latem północno-wschodnia ekspozycja hali zapew-
nia jej bardzo dobre nasłonecznienie. Nachylenie hali jest nierównomierne, są fragmenty terenu 
stosunkowo płaskie, są też strome o nachyleniu stoku ponad 30 proc. Przepływający przez halę De-
jakowy Potok ma stabilny, stosunkowo duży przepływ wody. W roku przejęcia hali przez BgPN całą 
jej powierzchnię porastał las – dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy Abieti-Piceetum montanum, 
który w ciągu ponad 60-letniej sukcesji całkowicie zmienił warunki przyrodnicze na dawnej polanie. 
Jedynie w kilku niezarośniętych lukach przy przepływającym przez polanę potoku Dejakowy Potok 
zachowały się niewielkie fragmenty roślinności łąkowej, w tym ziołorośla ze związku Adenostylion17. 

Zgodnie z założeniami programowymi wykup Dejakowych Szczawin miał na celu przywrócenie 
jej dawnego otwartego charakteru. Już samo rozpoczęcie prac okazało się zadaniem złożonym, 
ponieważ teren ten objęty był ochroną krajobrazową Babiogórskiego Parku Narodowego i jedno-
cześnie podwójnym obszarem Natura 2000: Ostoja Babiogórska (specjalny obszar ochrony siedlisk 
przyrodniczych) i Babia Góra (obszar specjalnej ochrony ptaków), co łączyło się z koniecznością uzy-
skania licznych akceptacji i zgód. Usunięcie lasu z całej powierzchni wykupionego terenu wzbudza-
ło bardzo dużo emocji. Dla zapewnienia pełnej akceptacji działań i określenia dokładnego zakresu 
prac Dyrektor BgPN zasięgnął opinii Rady Naukowej Parku, uzyskał wymagane zapisy w zarządze-
niu Ministra Środowiska w sprawie zadań ochronnych Parku, a także wymaganą prawem decyzję 

15 S. Szafraniec, Analiza działalności Babiogórskiego Parku Narodowego w roku 2012, Zawoja 2013, maszynopis.
16 Dane z Systemu Informacji Przestrzennej Babiogórskiego Parku Narodowego.
17 J. Zarzycki, Notatka informacyjna z przeglądu półnaturalnych lądowych ekosystemów nieleśnych Babiogórskiego Parku 

Narodowego z 2018 roku, materiały niepublikowane BgPN.

Fot. 1. Fragment Mapy przeglądowej arcyksiążęcych zarządu lasów 
Zawoja według stanu z początku roku 1921 (Mat. arch. BgPN)

Fot. 2. Dejakowe Szczawiny w roku 2012 (ortofotomapa, system informacji przestrzennej BgPN)
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Wójta Gminy Zawoja oraz pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. 
Wnikliwe analizy aktualnej i prognozowanej przyszłej kondycji tego terenu skłoniły władze Parku 
do objęcia pracami jedynie części obszaru i usunięcia lasu z ponad połowy zakupionej powierzchni. 

Drugim etapem było podjęcie zaplanowanych w ramach działań ochronnych prac terenowych. 
W kolejnym roku wycięto drzewa na przeznaczonej pod przyszły teren nieleśny powierzchni. Usu-
nięcie drzew wymagało nie lada wysiłku, ponieważ były to drzewa zbieżyste, silnie ugałęzione, 
często od samej ziemi. Były to przede wszystkim świerki z niewielką domieszką buków i jodeł i po-
jedynczymi okazami jarzębiny i wierzby. Prace związane z usuwaniem drzew z hali trwały wiele 
miesięcy i łączyły się z przemieszczaniem, a w części także spaleniem gałęzi. 

W pierwszym okresie po usunięciu drzew przystąpiono do porządkowania polany. Gros pracy 
wymagało usunięcie gałęzi – część przesunięto na tereny leśne, gdzie z czasem uległy mineralizacji, 
a część w okresie zimowo-wiosennym spalono pod nadzorem w wyznaczonych miejscach. 

W kolejnych latach kontynuowano prace – usuwano pozostałe jeszcze gałęzie, zbierano kamie-
nie i układano je w niewielkie kępy, usuwano wyrosłe borówczyska. Na ściółce leśnej zaczęły się 
coraz liczniej pojawiać rośliny zielne. Prowadzone prace monitoringowe wykazały obecność na hali 
wielu łąkowych gatunków roślin, których diaspory przetrwały w ściółce boru jodłowo-świerkowego 
i rozwinęły się po nagłej zmianie warunków abiotycznych. Jednym z ciekawszych gatunków wy-
stępujących na hali jest krokus (szafran) spiski (Crocus scepusiensis). Tuż po usunięciu drzew na hali 
stwierdzono wystąpienie pojedynczych okazów, w kolejnych latach stwierdzono coraz liczniejsze 
jego wystąpienia, aż do setek kwitnących okazów w kilkudziesięciu płatach po całej hali. Wczesną 
wiosną krokusy nadają hali niepowtarzalny urok18. 

Zgodnie z wypracowanymi zaleceniami specjalistów dotyczącymi odtworzenia hali w kolejnych 
latach na otwartą powierzchnię wprowadzano nasiona roślin łąkowych zgodnych ze siedliskiem 
przez rozrzucenie biomasy zebranej z niżej położonych łąk kośnych. Jednocześnie dokonywano na 
bieżąco oceny stanu hali po wykonanych działaniach oraz wypracowywano szczegółowe metody 
dalszego wprowadzania roślinności łąkowej. 

18 Tamże.

W miarę możliwości w ciągu roku dwukrotnie wykonywano koszenie ręczne z wyniesieniem 
biomasy poza teren hali. Pracom tym towarzyszyło ręczne usuwanie młodych drzewek świerko-
wych stanowiących stadium naturalnego odnawiania tego drzewa.

Po kilku latach prowadzonych działań ochronnych efekty są widoczne. Wprawdzie dominują 
jeszcze rośliny charakterystyczne dla lasów, zwłaszcza trzecinnik leśny Calamagrostis arundinacea, 
borówka czarna Vaccinium myrtillus, kosmatka leśna Luzula sylvatica czy malina pospolita Rubus ida-
eus, ale corocznie wzrasta udział roślin łąkowych takich jak kostrzewa czerwona Festuca rubra, mie-
tlica pospolita Agrostis capillaris, grzebienica pospolita (Cynosurus cristatus) czy koniczyna łąkowa 
(Trifolium pratense). Coraz liczniej występuje też okazała ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum)19.

Nadmienić należy, że gatunki drzewiaste, a zwłaszcza świerk, jarzębina, buk nie zaprzestały 
ekspansji na otwarte przestrzenie. Ich zdolności do zajmowania otwartych przestrzeni są niezwykle 
silne. Dla utrzymania polany jako terenu nieleśnego konieczne jest coroczne usuwanie nawet setek 
siewek tych gatunków drzew. 

W Babiogórskim Parku Narodowym hale reglowe nie przynoszą korzyści finansowych. Nie do 
przecenienia jest jednak ich znaczenie dla zachowania bioróżnorodności przyrodniczej – występo-
wania wielu gatunków roślin i zwierząt, które preferują tereny otwarte i dobrze nasłonecznione, 
ekstensywnie użytkowane.

W dokumencie planistycznym, podstawowym dla realizowania zadań ochronnych jakim jest 
zatwierdzony w 2019 roku „Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego” przygotowany na 
lata 2019-2039 polana Dejakowe Szczawiny zajmuje jedno z poczesnych miejsc wśród ekosyste-
mów nieleśnych. Zgodnie z zapisami planuje się dalsze utrzymanie terenu jako nieleśnego ze wska-
zaniem możliwości wprowadzenia gospodarki łąkarskiej lub pasterskiej. Dotychczasowe działania 
podejmowane przez BgPN doprowadziły więc do przywrócenia Dejakowym Szczawinom fizjonomii 
polany, a w usankcjonowanej prawnie dokumentacji stworzyły możliwość powrotu dawnych form 
gospodarowania. Odtworzenie hali Dejakowe Szczawiny ma więc także ogromne znaczenie i po-
tencjał kulturowy. 

19 Tamże.

Fot. 3. Dejakowe Szczawiny (ortofotomapa z roku 2019, https://mapy.geoportal.gov.pl) Fot. 5. Krokusy na Dejakowych Szczawinach.  
Fot J. Fujak

Fot. 4. Roślinność przy potoku na Dejakowych 
Szczawinach. Fot. J. Fujak
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Nie bez znaczenia dla działań ochronnych Parku jest też ochrona walorów krajobrazowych tego 
miejsca. Krajobraz jest jednym z elementów łączących walory przyrodnicze i efekty działalności 
człowieka. Występowanie harmonii w tej dziedzinie podnosi rangę regionu i sprzyja zrównowa-
żonemu rozwojowi łączącemu dobro przyrody i pożytek dla społeczności. Dziś z hali roztacza się 
wspaniały widok na liczne przysiółki Zawoi – od położonych tuż u podnóża Babiej Góry, aż po po-
łożone dalej, np. Przysłop na Magurce. Z hali doskonale widoczna jest cała grań Babiej Góry, a także 
okoliczne szczyty: Mędralowa, Jałowiec, Koskowa Góra, Police, Shylec. Pieszy szlak turystyczny 
przebiegający przez halę cieszy się coraz większym powodzeniem. 

Przywrócenie Dejakowym Szczawinom ich dawnej funkcji ma wiele znaczeń i stwarza wiele 
nowych możliwości. Oprócz tych już przez Park wykorzystanych – ochrona bioróżnorodności i kra-
jobrazu, wykorzystanie turystyczne – wskazać należy także na takie perspektywy, jak historyczną, 
gospodarczą, kulturową i edukacyjną20. Utrzymanie polany stać się więc może swego rodzaju poli-
gonem interdyscyplinarnym umożliwiającym nie tylko ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kultu-
rowego, ale i monitorowanie zachodzących procesów, być może nawet społecznych. 

20 A. Peć, Babiogórskie hale i polany, [w:] Kultura pasterska w rejonie Babiej Góry. Materiały z konferencji naukowej 
zorganizowanej z okazji 29. „Babiogórskiej Jesieni” przez Babiogórskie Centrum Kultury i Urząd Gminy w Zawoi, 
20 września 2013 r., Kraków-Zawoja 2013, s. 30-31.

Barbara Pregler
Babiogórski Park Narodowy, Zawoja

Šimon Kertys
Chránená krajinná oblasť Horná Orava, Namestovo

Bez granic. Monitoring dużych  
drapieżników w masywie Babiej Góry
Bez hraníc. Monitorovanie veľkých šeliem v masíve Babej hory

Without borders. Monitoring of large predators in the Babia Góra massif

Streszczenie: Zachowanie łączności ekologicznej to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi 
współczesna ochrona przyrody. Zapewnienie łączności ekologicznej jest szczególnie ważne dla gatunków 
o dużych wymaganiach przestrzennych, takich jak wilk, ryś i niedźwiedź. Efektywna ochrona dużych 
drapieżników wymaga czegoś więcej niż objęcia tych zwierząt ochroną gatunkową. Masyw Babiej Góry to 
mała „wyspa”, na której zwierzęta mogą swobodnie żyć i przemieszczać się, a także utrzymywać kontakt 
z innymi odległymi wyspami. Spotkania i obserwacje dużych drapieżników w środowisku naturalnym w tym 
rejonie należą do rzadkości. Ich występowanie na określonym terytorium nie jest jednoznaczne z możliwością 
napotkania któregokolwiek z nich. Najczęstszą oznaką ich obecności, z jaką można się spotkać, są odciski łap, 
odchody oraz resztki ofiar. 

Zhrnutie: Jednou z najväčších výziev, ktorým čelí dnešná moderná ochrana prírody, je udržiavanie ekologickej 
kontinuity. Zabezpečenie ekologickej kontinuity je zvlášť dôležité pre druhy s vysokými nárokmi na životný 
priestor, ako sú vlky, rysy či medvede. Účinná ochrana veľkých šeliem si vyžaduje viac než len ich vyhlásenie 
za chránené živočíšne druhy. Masív Babia hora je malým „ostrovom”, na ktorom môžu zvieratá voľne žiť, 
pohybovať sa a byť v kontakte s ostatnými vzdialenými ostrovmi. Stretnutia a pozorovania veľkých šeliemv 
prirodzenom prostredí v tejto oblasti sú veľmi zriedkavé. Ich výskyt na danom území neznamená, že sa 
s niektorým z nich aj naozaj stretnete. Najbežnejšími znakmi ich prítomnosti, s ktorými sa môžete stretnúť, sú 
ich stopy, exkrementy alebo pozostatky ich koristí. 

Abstract: Maintaining ecological connectivity is one of the biggest challenges that the modern environmental 
protection is faced with. Ensuring ecological connectivity is especially important for species that require large 
areas, such as wolves, lynx, and bears. The effective protection of large predators requires much more than 
just including those animals in species conservation. The Babia Góra massif is a small “island” where animals 
may freely live and move, and also maintain their relations with other, distant islands. Meeting and observing 
large predators in their natural habitat in that region is a rare occurrence. Their presence in a specific territory 
is not tantamount to the opportunity of meeting any of them. The most frequent signs of their presence, 
which may be observed, includes paw prints, faeces, and the remains of their victims.

Fot. 6. Widok z Dejakowych Szczawin w kierunku Policy. Fot. J. Fujak
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tycznie obserwowano od 1 do 2 osobników przechodnich, które najprawdopodobniej wędrują z pa-
sma Policy w kierunku Słowacji. Od 2010 roku niedźwiedzie obserwowane są corocznie z różną 
częstotliwością. W czerwcu 2016 roku udokumentowano za pomocą fotopułapek jednocześnie 
2 osobniki (samca i samicę), w październiku 2018 roku samicę z dwójką młodych. W ostatnich la-
tach zarówno po polskiej jak i po słowackiej stronie masywu Babiej Góry liczebność niedźwiedzia 
szacuje się na 2-3 osobników9. Występowanie niedźwiedzi po stronie słowackiej często notowana 
jest w miejscach wykładania pożywienie dla zwierzyny łownej., np. saren czy dzików 

10. 

Wilk szary (Canis lupus L.)

Do połowy XIX wieku w całych Karpatach wilki stanowiły ogromne zagrożenie i ich populacja 
została niemal całkowicie wytępiona. Z rejonu Babiej Góry zupełnie zniknęły. Po niekorzystnym 
dla tych zwierząt okresie obecność wilków została ponownie odnotowana w rejonie babiogór-

9 Dokumentacja monitoringowa, materiały BgPN.
10 Dokumentacja monitoringowa, materiały CHKO Horna Orava.

Słowa kluczowe: duże drapieżniki, wilk, ryś, niedźwiedź, masyw Babiej Góry, korytarze ekologiczne, problemy 
ochrony, monitoring.

Kľúčové slová: veľké šelmy, vlk, rys, medveď, masív Babia hora, ekologické koridory, problémy s ochranou, 
monitoring.

Key words: large predators, wolf, lynx, bear, Babia Góra massif, wildlife corridors, protection issues, monitoring.

Babia Góra to najwyżej wznoszący się obszar w Beskidach Zachodnich. Jej szczyt osiąga wysokość 
1725 m n.p.m. Granią pasma Babiej Góry przebiega granica polsko-słowacka. Część masywu znaj-
dująca się w granicach Słowacji jest najdalej wysuniętym na północ punktem tego kraju. Przestrzeń 
ta po stronie słowackiej znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Górna Orawa 
(słow. CHKO Horna Orava), który podlega ochronie1. Masyw Babiej Góry charakteryzuje się dużą 
zmiennością warunków klimatycznych i urozmaiceniem zbiorowisk roślinnych. Wiąże się z tym rów-
nież duże bogactwo występujących tu gatunków zwierząt. Ważnym aspektem jest współwystępo-
wanie trzech największych drapieżników: niedźwiedzia (Ursus arctos L.), wilka (Canis lupus L.) i rysia 
(Lynx lynx L.). Z racji zajmowanego areału można określić populację dużych drapieżników w masywie 
Babiej Góry jako transgraniczną. 

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos L.)

Rejon Babiej Góry jest jedną z najstarszych ostoi występowania największego europejskiego ssaka, 
jakim jest niedźwiedź brunatny. W pierwszej połowie XIX wieku niedźwiedź był gatunkiem często 
spotykanym w lasach Beskidu Zachodniego, jednak pod koniec XIX wieku spotykano go już bardzo 
rzadko2. Prawdopodobnie spowodowane to było wypłacaniem przez władze galicyjskie znaczących 
premii za zabicie „szkodnika”, za jakiego był wówczas uznawany niedźwiedź3. Na początku XX wieku 
gatunek notowany był na Babiej Górze bardzo rzadko. Jego obecność stwierdzono w 1917 roku4, 
a  po drugiej wojnie światowej tropy niedźwiedzia obserwowano od zimy 1957/19585. W kolejnych 
latach niedźwiedź pojawiał się w rejonie Babiej Góry nieregularnie co kilka lat. Od lat 70. można 
uznać niedźwiedzia za gatunek regularnie przechodni w masywie Babiej Góry6.

Jak wynika z materiałów źródłowych, w latach 1978-1979 szacowano liczebność na najmniej 
dwa osobniki7, natomiast w 1986 roku na 2-3 osobniki8. W 2000 roku po raz pierwszy udało się 
stwierdzić zimowe bytowanie niedźwiedzia w masywie Babiej Góry. W latach 2001-2009 systema-

1 R. Trnka, Przyroda słowackiej części, [w:] D. Ptaszycka-Jackowska (red.) Światy Babiej Góry, Wydanie II poprawione 
i uzupełnione, BgPN, Zawoja 2005, s. 121-143. 

2 R. Dzięciołowski, J. Pawłowski, Lasy i zwierzyna pasma babiogórskiego, „Łowiec Polski”, 1962, 22, s. 4-5 i 14. 
3 G. Jamrozy, Zajęczaki (Lagomorpha), drapieżne (Carnivora) i kopytne (Artiodactyla) Babiej Góry, [w:] B. W. Wołoszyn 

i in. (red.), Monografia fauny Babiej Góry, PAN, Kraków 2003, s. 465-489.
4 W. Midowicz, Babia Góra, Monografia turystyczna, Żywiec 1930.
5 R. Dzięciołowski, J. Pawłowski, Regeneracja fauny większych ssaków i ptaków pasma babiogórskiego, „Przegląd Zoo-

logiczny”, 1964, 8, 3, s. 246-254. 
6 J. B. Parusel, Występowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos L. w pasmach Babiej Góry, Jałowca i Policy w Beski-

dzie Wysokim, „Acta Zoologica Cracoviensia”, 1985, 29 (4), s. 53-68.
7 A. Tomek, Niedźwiedzie (Ursus arctos) w Beskidach, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 1983, 39 (4), s. 64-66.
8 J.B. Parusel, Tropienie niedźwiedzia (Ursus arctos) w Babiogórskim Parku Narodowym, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, 

1987, 40 (5-6), s. 50-56.

Fot. 3. 

Fot. 1. Fot. 2. 

Fot. 1, 2, 3. Niedźwiedź brunatny. Fot. Fotopułapka – dokumentacja monitoringowa BgPN 
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skiego masywu w latach 80. Pierwsze wilcze tropy zaobserwowano podczas tropień w 1987 i 1988 
roku11 i od tego czasu gatunek ten występuje stale i regularnie. W Babiogórskim Parku Narodowym 
stwierdzano bytność wilków prawie na całym jego obszarze. Prowadzone przez pracowników ob-
serwacje pozwalają stwierdzić obecność dwóch grup rodzinnych. Granice ich terytoriów znajdują 
się na terenie Parku. Rodziny co roku wyprowadzają młode zarówno po polskiej i słowackiej czę-
ści masywu oraz w pasmach górskich bezpośrednio przylegających do Parku. Liczebność grupy 
rodzinnej ulega dużym wahaniom zarówno w poszczególnych latach, jak i w całym roku. Średnia 
jej wielkość kształtuje się pomiędzy 3 a 6 osobnikami, odnotowano również grupy składające się 
z 10 osobników12. 

11 Tamże.
12 Tamże.

Ryś euroazjatycki (Lynx lynx L.)

Po II wojnie światowej rysie występowały tylko w Karpatach i w północno-wschodniej części kraju, 
bowiem na pozostałej powierzchni Polski drapieżniki te zostały całkowicie wytępione, także jako 
zwierzyna łowna13. Pierwsza zmianka o rysiu z rejonu Babiej Góry pochodzi z publikacji Lilpopa 
z 1931 roku, gdzie podawał: „ ryś, 1 okaz wędrowny”14. 

Pod koniec lat 50. liczebność w rejonie Babiej Góry szacowano na 10 osobników15. W latach 
1965-1967 występowanie rysi na terenie Parku notowano bardzo sporadycznie –najprawdopo-
dobniej zostały one wypłoszone przez hałas towarzyszący budowie drogi prowadzącej przez prze-
łęcz Krowiarki. W latach 1970-1971 odnotowano 2 tropy rysi w rejonie Hali Czarnego, a w kolej-
nych latach pojawiło się coraz więcej tropów, szczególnie na zboczach północnych16. Zimą 1988 
roku stwierdzono obecność całej rodziny (samicy z dwójką młodych), która w ciągu dnia przebywała 
w rejonie regla górnego i kosodrzewiny, natomiast nocą schodziła na polowania w pobliskie pola 
gminy Zawoi17. W latach 90. XX wieku rysie pojawiały się sporadycznie, zdecydowanie częściej na 
zboczu północnym niż południowym. Od roku 2000 rysie oberwane były zarówno po północnej, 
jak i południowej stronie masywu Babiej Góry18. W roku 2008 na terenie Babiogórskiego Parku 
miał miejsce program wsiedlenia dwóch rocznych rysi znalezionych w rejonie Babiej Góry. Program 
zakończył się sukcesem, rysie zostały wypuszczone na terenie Parku oraz zaadoptowały się w na-
turalnym środowisku19. 

W ostatnich latach po polskiej i słowackiej stronie masywu Babiej Góry odnotowano łącznie 
obecność 3-5 osobników. Liczba ta zależy od liczby młodych w danym roku. Ryś zamieszkuje sto-
sunkowo duże terytorium. Masyw Babiej Góry to tylko niewielka część jego rewiru, więc zakłada 
się, że liczebność tego gatunku może ulegać nawet znacznym wahaniom. 

Szczególne znaczenie dla badania i kondycji babiogórskiej populacji rysia euroazjatyckiego ma 
realizowany obecnie na Słowacji projekt Państwowej Ochrony Przyrody Republiki Słowackiej pod 
nazwą „Wdrażanie programów opieki nad dużymi zwierzętami na Słowacji”. Głównym celem pro-

13 H. Okarma, K. Schmidt, Ryś, Biblioteka przyrodniczo-łowiecka, Wydawnictwo H2O, Kraków 2013, s. 19.
14 G. Jamrozy, Zajęczaki (Lagomorpha), drapieżne (Carnivora) i kopytne (Artiodactyla) Babiej Góry, [w:] B. W. Wołoszyn 

i in. (red.) Monografia fauny Babiej Góry, PAN, Kraków 2003, s. 465-489. 
15 R. Dzięciołowski, J. Pawłowski, Lasy i zwierzyna pasma babiogórskiego, „Łowiec Polski”, 1962, 22, s. 4-5 i 14. 
16 Dokumentacja monitoringowa, materiały BgPN.
17 G. Jamrozy, Zajęczaki (Lagomorpha), drapieżne (Carnivora) i kopytne (Artiodactyla) Babiej Góry. [w:] B. W. Wołoszyn 

i in. (red.) Monografia fauny Babiej Góry, PAN, Kraków 2003, s. 465-489. 
18 Dokumentacja monitoringowa, materiały BgPN.
19 Tamże.

Fot. 6. 

Fot. 4. Fot. 5. 

Fot. 4, 5, 6. Wilk szary. Fot. Fotopułapka – dokumentacja monitoringowa BgPN 

Fot. 7. Fot. 8. 
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jektu jest zachowanie korzystnego statusu wilka i niedźwiedzia brunatnego w bioregionie alpejskim, 
osiągnięcie korzystnego statusu wilka w bioregionie panońskim i rysia na obszarze całej Słowacji 
poprzez realizację działań z zatwierdzonych programów opieki. Cele te wpisują się w zaktualizowa-
ną krajową strategię ochrony różnorodności biologicznej do 2020 roku. W ramach tego projektu 
w 2019 roku w masywie Babiej Góry dokonano odłowu i założenia obroży z nadajnikiem teleme-
trycznym 1 osobnikowi rysia. Odłów odbył się jesienią 2019 roku, kiedy pracownikom zarządu 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Horná Orava (CHKO Horna Orava) udało się z powodzeniem 
schwytać jednego rysia. Była to młoda samica (kotka), której założono obrożę z nadajnikiem tele-
metrycznym. Ryś został wypuszczony w miejscu schwytania. Dzięki nadajnikowi już prawie od roku 
można obserwować i śledzić młodą kotkę (miejsca przebywania, trasy przejścia, rejestrować ofiary). 
Dzięki szczegółowym danym o występowaniu tego oznaczonego telemetrycznie osobnika uzyskuje 
się bezcenne dane, które można wykorzystać w działaniach ochronnych na rzecz tego gatunku. 
W ramach monitoringu strona słowacka ściśle współpracuje ze stroną polską. Aktualnie pozyskane 
dane wskazują, że obecnie młoda kotka szuka własnego rewiru. Przemieszcza się na bardzo dalekie 
odległości. Do marca 2020 roku poruszała się z matką oraz bratem w rejonie Babiej Góry, następnie 
już sama odwiedziła pasmo Policy, a według najnowszych współrzędnych przebywa w Beskidzie 
Wyspowym20. 

Duże drapieżniki objęte są ochroną gatunkową na mocy licznych krajowych i międzynaro-
dowych aktów prawnych i konwencji. Zostały objęte m.in. postanowieniami Konwencji w Bernie 
o  ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, zwanej potocznie Konwen-
cją Berneńską z dnia 19 września 1979 roku oraz uwzględnione jako gatunki, a także ich siedliska 
w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrod-
niczych oraz dzikiej fauny i flory i towarzyszących jej załącznikach w ramach sieci Natura 2000. 
Wilki i niedźwiedzie zostały opisane w załączniku II (ściśle chronione), a ryś w załączniku III. Istnieje 
jednak znaczna różnica w podejściu do ochrony tych zwierząt między państwami, ponieważ wiele 

20 Dokumentacja monitoringowa, materiały CHKO Horna Orava. 

z nich dopuszcza odstępstwa w części lub na całym obszarze kraju. W Polsce duże drapieżniki 
znajdują się na liście zwierząt objętych ochroną ścisłą. Na Słowacji ryś jest gatunkiem chronionym 
przez cały rok i znajduje się w kategorii gatunków zagrożonych (ED – zagrożony) w Czerwonej Liście 
Gatunków Zagrożonych IUCN21. Natomiast sytuacja prawna wilka i niedźwiedzia jest nieco inna. 
Polowanie na wilki na Słowacji odbywa się zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w dzie-
dzinie łowiectwa oraz w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, w którym wdrażane jest prawo-
dawstwo Unii Europejskiej. Na wilka można polować odpowiednio od 1 listopada do 15 stycznia 
do czasu ogłoszenia zaprzestania polowań przez Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky (MPaRV SR; tłum. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej) 
ze względu na wypełnienie określonej liczby polowań na wilki w uznanych łowiskach, z wyjątkiem 
obszarów określonych w dekrecie wdrażającym ustawę o ochronie przyrody oraz Územia európ-
skeho významu (ÚEV tłum. obszary o znaczeniu europejskim), na których wilk podlega ochronie. 
Niedźwiedź brunatny jest obecnie całorocznym gatunkiem chronionym zgodnie z ustawą o ochro-
nie przyrody i krajobrazu. Polowanie na niedźwiedzia jest możliwe tylko na podstawie dozwolonego 
zezwolenia Ministerstvo životného prostredia SR (tłum. Ministerstwa Środowiska Naturalnego Re-
publiki Słowackiej) zgodnie z art. 40 w związku z art. 35 ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu22.

Z uwagi na fakt, że duże drapieżniki pełnią szczególnie ważną rolę w ekosystemach, a przez 
swoje duże wymagania siedliskowe są niezwykle wrażliwe na wszelkie zmiany w środowisku, 
konieczna jest ich ochrona. W dobie rozwoju gospodarczego i rozbudowy infrastruktury trans-
portowej postępuje fragmentacja środowiska naturalnego, czego konsekwencją jest izolacja ob-
szarów przyrodniczych, co z kolei powoduje ograniczenie areałów występowania tych zwierząt, 
możliwości dyspersji i migracji zwierząt, zahamowanie przepływu genów. Procesy takie stanowią 
duże zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Priorytetowym zadaniem staje się wypracowanie 
skutecznych metod ochrony łączności ekologicznej, których narzędziem są korytarze ekologicz-
ne. Aby korytarze ekologiczne mogły dobrze funkcjonować, muszą być prawidłowo wyznaczone 
i wdrożone do planów zagospodarowania przestrzennego. Korytarze ekologiczne łączące obszary 
chronione, w tym Obszary Natura 2000, kompleksy leśne oraz inne cenne przyrodniczo tereny, 
mogą zapewnić spójność tych obszarów i chronić łączność ekologiczna w skali kraju i Europy23. Po-
wierzchnia Parku (3394 ha) pozwala na monitoring dużych drapieżników jedynie na niewielkim ob-
szarze, stąd wskazane są tego typu działania na większych terenach, wykraczających poza granice 
BgPN. Z jednej strony ułatwia ona obserwację, z drugiej natomiast zawęża jej zakres. Stąd ochrona 
dużych drapieżników wymaga współpracy różnych grup: zarówno przyrodników, leśników, myśli-
wych, lokalnych władz, a także przedstawicieli mieszkańców. Podejmowane przez BgPN działania 
skupiają się na rejestracji osobników i oznak ich bytowania. Ochrona dużych drapieżników wilka, 
rysia, niedźwiedzia stanowi od wielu lat kluczowy cel dla Babiogórskiego Parku Narodowego, dla-
tego też skrupulatne gromadzenie wszelkich danych świadczące o bytowaniu przedstawicieli tych 
drapieżników w masywie Babiej Góry ma kolosalne znaczenie dla ich ochrony. W większości przy-
padków ochrona dużych drapieżników, w tym także na terenie BgPN, ma charakter bierny. Wśród 
metod stosowanych przez Park przeważają metody bezpośrednie – stwierdzenia wizualne, np. za 
pomocą fotopułapek, oraz metody pośrednie – obserwacje śladów bytowania dużych drapieżników 
w postaci odchodów, tropów, a także śladów żerowania (np. ofiar). Mimo zebrania licznych danych 
z przeprowadzonych obserwacji, rozpoznanie stanu populacji dużych drapieżników wciąż wydaje 

21 D. Žiak, P. Urban, Červený (ekosozologický) zoznam cicavcov (Mammalia) Slovenska, [w:] D. Baláž, K. Marhold, P. Urban 
(reds.) Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. „Ochrana prírody” 2001, 20 (Suppl), s. 1-160.

22 Zob. https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=sk&u=https://www.medvede.sk/%3Faction%3Dlovaochra-
na&prev=search&pto=aue [dostęp: 30.09.2020 roku].

23 B. Jędrzejewska, W. Jędrzejewski, Wpływ fragmentacji środowiska na populację zwierząt i ochrona łączności ekologicz-
nej, [w:]: W. Jędrzejewski, D. Ławreszuk (red.) Ochrona łączności ekologicznej w Polsce, Zakład Badania Ssaków PAN, 
Białowieża 2009, s. 11-18.

Fot. 9. Fot. 7, 8, 9. Ryś euroazjatycki. Fot. Fotopułapka – dokumentacja monitoringowa BgPN 
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się niedostateczne – brak jest wiedzy na temat ich liczebności oraz tras migracji. Duże drapieżniki 
w masywie Babiej Góry migrują – pojawiają się przechodnio. Od kilku lat Park ściśle współpracuje 
z zarządem CHKO Horna Orava, Nadleśnictwem Sucha, Nadleśnictwem Nowy Targ w celu ochrony 
dużych drapieżników. Pokłosiem nawiązanej współpracy jest coroczna wspólna akcja pod nazwą 
„Wspólna inwentaryzacja dużych drapieżników w rejonie Babiej Góry”. Inwentaryzacja w formie 
tropienia przeprowadzana jest zgodnie z metodyką słowacką. Zazwyczaj między 20-22 marca pra-
cownicy Parku, nadleśnictw oraz CHKO Horna Orava wyruszają wspólnie w rejon Babiej Góry, by 
tropić duże drapieżniki. Wszystkie trasy są stałe: po polskiej stronie jest to 10 tras, natomiast po 
słowackiej 7 tras. Informacje odnośnie stwierdzonych tropów (wymiary, czas pozostawienia) za-
pisywane są w „Kartach obserwacji dużych drapieżników”, które otrzymuje każdy uczestnik wraz 
z mapą trasy przed rozpoczęciem inwentaryzacji. Dodatkowo każdy uczestnik rejestruje trasę oraz 
stwierdzone ślady bytowania dużych drapieżników za pomocą odbiornika GPS. Wyniki akcji opra-
cowywane są wspólnie ze stroną słowacką, a po opracowaniu przesłane do wykorzystania przez 
instytucje biorące udział w inwentaryzacji24. 

Do najważniejszych zagrożeń oddziałujących na populację dużych drapieżników należą barie-
ry migracyjne oraz fragmentacja siedlisk, a także nadmierna penetracja terenów leśnych związana 
z turystyką oraz gospodarką leśną. W zadaniach oraz Planie Ochrony BgPN wśród działań związa-
nych z ochroną populacji dużych drapieżników znalazły się m.in. badania genetyczne występują-
cych w masywie Babiej Góry wilka, rysia i niedźwiedzia. 

24 Dokumentacja monitoringowa, materiały BgPN oraz CHKO Horna Orava.

Magdalena Kukla-Lelito
Babiogórski Park Narodowy

Od nasiona do drzewa –  hodowla materiału 
sadzeniowego w Babiogórskim Parku Narodowym
Od semena po strom –  pestovanie sadivového materiálu  
v národnom parku Babiogórski Park Narodowy

From seeds to trees – production of planting stocks  
in the Babia Góra National Park

STRESZCZENIE: Ważnym aspektem przebudowy drzewostanów jest hodowla materiału sadzeniowego na 
szkółce leśnej. Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego funkcjonuje szkółka „Fickówka”, na terenie której 
produkowane są obecnie sadzonki jodły. Od momentu zebrania szyszek i pozyskania nasion, przez wysiew, 
wywóz sadzonek do lasu oraz późniejszą pielęgnację młodego pokolenia drzew do czasu, kiedy poszczycić się 
można pięknem babiogórskich drzewostanów dolnoreglowych niezbędne jest przeprowadzenie szeregu działań 
hodowlano-ochronnych. 

ZHRNUTIE: Dôležitým aspektom zmeny drevnatých porastov je pestovanie sadivového materiálu v lesnej škôlke. 
V národnom parku Babiogórski Park Narodowy sa nachádza lesná škôlka „Fickówka”, v ktorej sa v súčasnosti 
pestujú sadenice jedle. Predtým než sa budeme môcť pochváliť krásou drevnatých porastov na Babej hore, je 
potrebné vykonať množstvo činností súvisiacich s ich pestovaním a ochranou – od okamihu zbierania šišiek 
a získavania semien, cez výsev, dopravu sadeníc do lesa a následnú starostlivosť o mladú generáciu stromčekov. 

ABSTRACT: Production of planting stocks in the nursery is an important aspect of re-building forest stands. The 
Fitschowka nursery is located in the area of the Babia Góra National Park, in which the planting stocks of firs 
are currently grown. From the moment cones are collected and seeds are gathered, through planting, taking 
plants to the forest and the subsequent care for the young generation of trees, until the time when the beauty 
of Babia Góra forest stands in lower montane parts, a number of production and protection measures need  to 
be undertaken.

SŁOWA KLUCZOWE: szkółka leśna, materiał sadzeniowy, hodowla lasu, odnowienie lasu, ochrona lasu, 
Babiogórski Park Narodowy

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: lesná škôlka, sadivový materiál, pestovanie lesných drevín, obnova lesa, ochrana lesa, 
národný park Babiogórski Park Narodowy

KEY WORDS: forest nursery, planting stocks, silviculture, forest recreation, forest protection, Babia Góra 
National Park
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Jednym z działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej prowadzonych w ekosystemach leśnych 
Babiogórskiego Parku Narodowego jest przywracanie właściwego składu gatunkowego i struktury 
drzewostanów zgodnie z warunkami siedliskowymi zwane w leśnictwie przebudową drzewosta-
nów1. Istotnym elementem tego zadania jest hodowla materiału sadzeniowego na szkółce leśnej. 
Według definicji szkółka leśna to „wydzielona powierzchnia, na której produkuje się materiał sadze-
niowy (siewki, sadzonki) drzew i krzewów leśnych do odnowień i zalesień”, w której może być pro-
wadzona „produkcja materiału sadzeniowego drzew i krzewów – jednorocznego lub kilkuletniego, 
nieszkółkowanego lub szkółkowanego – do odnowień, zalesień, zakładania plantacji drzew leśnych, 
do poprawek, uzupełnień, dolesień i wprowadzania podszytów”2. Wyróżnia się następujące typy 
szkółek leśnych:

 · ze względu na układ powierzchni – szkółki scalone, które tworzą jedną dużą powierzchnię 
oraz szkółki zespolone, czyli złożone z kilku odrębnych pól położonych wewnątrz drzewostanu 
i oddzielonych od siebie szerokimi kulisami drzewostanu, których zadaniem jest hamowanie 
wiatrów wysuszających glebę,

 · ze względu na wielkość – szkółki małe (gospodarcze) o powierzchni poniżej 3 ha, średnie o po-
wierzchni 3-10 ha oraz duże o powierzchni wynoszącej ponad 10 ha,

 · ze względu na długotrwałość gospodarowania – szkółki stałe (sadzonki produkuje się przez 
wiele lat) oraz szkółki czasowe (użytkowane przez kilka lat i po wyczerpaniu gleby likwidowane),

 · ze względu na kryterium osłony górnej – szkółki otwarte zakładane na powierzchni wykarczo-
wanej oraz szkółki podokapowe, w których pod okapem odpowiednio prześwietlonego drze-
wostanu hoduje się sadzonki gatunków głównie cienioznośnych, takich jak jodła czy buk3. 

Zasady i warunki lokalizacji szkółek leśnych są elementami decydującymi o produkcyjności 
szkółek leśnych. Dokonując wyboru terenów pod szkółki leśne, bierze się pod uwagę następujące 
czynniki:

 · przydatność ze względu na ukształtowanie powierzchni,
 · warunki glebowe,
 · warunki wodne, 
 · warunki klimatyczne,
 · warunki transportowe,
 · zaplecze robotnicze,
 · możliwości zaopatrywania się w masę organiczną do nawożenia,
 · wyposażenie w energię elektryczną4. 

Obecnie na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego (Park, BgPN) położona jest szkółka le-
śna „Fickówka” o powierzchni całkowitej 0,86 ha, w tym o powierzchni manipulacyjnej 0,50 ha. 
Od 1980 do 2012 roku w Obwodzie Ochronnym Stonów działała również szkółka leśna „Stonów” 
o powierzchni całkowitej 0,25 ha, w tym powierzchni manipulacyjnej równej 0,205 ha.

Szkółka leśna „Fickówka” funkcjonująca na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego zlo-
kalizowana jest w Obwodzie Ochronnym Cyl. Szkółka została założona przez Nadleśnictwo Sucha 
jeszcze przed poszerzeniem terenu Parku na powierzchni 1,18 ha, w tym 1,08 ha powierzchni pro-

1 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku 
Narodowego z dnia 22 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1699).

2 http://www.encyklopedia.lasypolskie.pl/doku.php?id=s:szkolka-lesna [dostęp: 18.04.2020 roku].
3 Tamże.
4 Tamże.

dukcyjnej. Z dniem 5 maja 1999 roku znalazła się w granicach Parku. Dwa lata później, w 2001 
roku, jej powierzchnia została dostosowana do działalności szkółkarskiej i potrzeb odnowieniowych 
Parku. Teren szkółki leśnej leży w VIII Krainie Karpackiej, dzielnicy Beskidu Żywieckiego i charak-
teryzuje się średnią temperaturą roczną od 6° do 8°C oraz długością okresu wegetacyjnego wy-
noszącą 190 dni. Opady mieszczą się tu w granicach od 800-1000 mm. Szkółka leśna „Fickówka” 
położona jest na wysokości między 703 a 721 m n.p.m. na wystawie północno-wschodniej, w le-
sie górskim, na glebie brunatnej wyługowanej. Spadek terenu w powyższym miejscu wynosi ok. 
8-12 proc. Drzewostan otaczający szkółkę otwartą o niewielkiej powierzchni pełni rolę bocznej 
osłony, zacieniając ją i zbliżając fragmentami do szkółki o charakterze podokapowej (czyli takiej, 
w której produkcja prowadzona jest pod okapem drzewostanu)5. Znajduje się on w odległości ok. 
5 metrów od sadzonek i występuje w nim w większości jodła pospolita (Jd). Drzewostan w formie 
okapu ma za zadanie tworzyć barierę ochronną przed działaniem czynników zewnętrznych, takich 
jak wiatr czy zbyt duże nasłonecznienie, i tym samym stwarzać idealne miejsce do produkcji ma-
teriału sadzeniowego gatunków cienioznośnych (czyli w przypadku BgPN jodły - Jd czy buka - Bk), 
które są wrażliwe na wahania termiczne i wilgotnościowe6. 

Na całkowitą powierzchnię szkółki leśnej „Fickówka” składają się: 
 · powierzchnia produkcyjna szkółki (0,50 ha), czyli wydzielone kwatery stanowiące na obszarze 

szkółki jednostki jej podziału powierzchniowego, na których gospodaruje się według tego sa-
mego sposobu użytkowania7.  Na części produkcyjnej szkółki w inspektach (skrzyniach bez dna 
wykonanych z drewna), w doniczkach oraz w gruncie znajdują się sadzonki o różnych symbo-
lach produkcyjnych. Symbole te są cyfrowym określeniem wieku i sposobu produkcji sadzonek, 
gdzie pierwsza cyfra oznacza wiek sadzonki do momentu wyjęcia z gruntu, a druga cyfra wska-
zuje, czy sadzonka była szkółkowana czy nie, 0 oznacza brak szkółkowania, zaś cyfra wskazuje, 
przez jaki okres sadzonka rosła w szkółce po szkółkowaniu,

 · ugór czarny stanowiący ogniwo płodozmianu w szkółkach leśnych i zadrzewieniowych. Jest to 
pole całkowicie ugorowane w ciągu roku ze starannie wykonaną uprawą gleby polegającą na 
bronowaniu w celu poprawy stosunków wodno-powietrznych w glebie i zniszczenia chwastów,

 · ugór zielony – pole częściowo ugorowane w ciągu roku, przeznaczone w planie zmianowania 
do obsiewu roślinami motylkowymi (np. łubinem żółtym) w celu wzbogacenia gleby w substan-
cje nawozowe oraz poprawy jej właściwości fizycznych, chemicznych, a także biologicznych. 
Taki podział terenu szkółki jest zgodny z zasadami szkółkarskimi stosowanymi w leśnictwie8. 

Tej typowo produkcyjnej części służy towarzysząca jej część „techniczna” zwana nieprodukcyjną. 
Składają się na nią pomieszczenia do przechowywania sadzonek, budynek socjalny, zbiornik p.poż., 
kompostownik, rowy melioracyjne oraz droga dojazdowa.

Na obszarze szkółki „Fickówka” prowadzone są różnego rodzaje prace pielęgnacyjne oraz 
ochronne mające na celu osiągnięcie jak najlepszych efektów produkcyjnych w postaci młodego 
pokolenia drzew. Do takich prac należą m.in.: 

 · zakładanie i zdejmowanie w zależności od potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych 
siatki cieniująco-ochronnej oraz regulowanie położenia osłon przez cały okres wegetacyjny. 
Działanie to ma na celu osłonę zasiewów przed nadmiernym nagrzewaniem i utratą wilgoci 
w glebie, wysuszającym działaniem wiatru, a także w ograniczonym zakresie przed przymroz-
kami we wczesnym okresie rozwoju siewek, kiedy są najbardziej wrażliwe na raptowne zmiany 
temperatury9,

5 https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/szkolka-podokapowa/ [dostęp: 18.04.2020 roku].
6 Plan produkcji szkółkarskiej, materiały BgPN. 
7 https://www.encyklopedialesna.pl/dzialy/hodowla-lasu/szkolkarstwo/ [dostęp: 18.04.2020 roku].
8 Tamże.
9 Tamże.
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 · pielenie siewek i sadzonek w gruncie, inspektach oraz doniczkach w celu usunięcia roślinności 
przeszkadzającej w rozwoju materiału sadzeniowego,

 · ręczne wzruszenie gleby na ścieżkach między inspektami,
 · przygotowanie sadzonek do wykonania odnowień sztucznych czyli zakładania lub powstawa-

nia nowych drzewostanów na miejscu dotychczasowych zniszczonych na przykład przez śniegi, 
lawiny czy owady10,

 · wysiew nasion,
 · szkółkowanie sadzonek, czyli zabieg stosowany dla siewek i sadzonek polegający na ich nawet 

kilkurazowym przesadzeniu w odpowiedniej więźbie, czyli odległości. Działanie to ma na celu 
wykształcenie w roślinach obfitego w drobne korzenie systemu korzeniowego11,

 · podlewanie sadzonek za pomocą systemu deszczowni,
 · przerobienie pryzmy kompostowej, które wykonuje się kilkukrotnie w czasie każdego sezonu 

wegetacyjnego.
Jesienią każdego roku właściwy leśniczy ds. szkółki leśnej sporządza ocenę produkcji szkółkar-

skiej. Wyniki oceny są podstawą do ustalenia stanu ilościowego materiału sadzeniowego obecnego 
na szkółce leśnej. Ocena ta odbiega nieco od oceny sporządzanej w szkółkach Lasów Państwowych, 
gdzie stosuje się ścisłe normy tak do stanu ilościowego, jak i jakościowego materiału szkółkarskiego. 

Prace na szkółce leśnej nie byłyby moż-
liwe bez pozyskania materiału siewnego, 
czyli nasion. Babiogórski Park Narodowy 
jest producentem leśnego tzw. materiału 
rozmnożeniowego. Zgodnie z zapisami usta-
wy12 przez sformułowanie „leśny materiał 
rozmnożeniowy” rozumie się m.in. jednostki 
nasienne, czyli szyszki, owocostany, owoce 
i nasiona przeznaczone do produkcji mate-
riału sadzeniowego. W latach urodzajnych 
dokonuje się zbioru szyszek lub nasion 
w drzewostanach nasiennych BgPN. Drze-
wostany nasienne (leśny materiał podsta-
wowy – LMP) na terenie Parku, z których 
pozyskiwane są szyszki jodły i świerka oraz 
nasiona buka, znajdują się na obszarze 
ochrony ścisłej. Aktualnie na terenie Parku 
pozyskuje się jedynie materiał nasienny jo-
dły. Plan Ochrony dla Babiogórskiego Parku 
Narodowego umożliwia zbiór tego materia-
łu właśnie z drzewostanów nasiennych13. 
Drzewostany (LMP) te są zarejestrowane 
w Biurze Nasiennictwa Leśnego (BNL). Po 
zebraniu szyszek lub nasion BgPN składa 
wniosek do BNL o wydanie świadectwa 
pochodzenia leśnego materiału rozmnoże-

10 Tamże.
11 Stanisław Gunia Organizacja i technologia produkcji materiału sadzeniowego, [w:] Poradnik leśniczego pr. zbior. Stowa-

rzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Wyd. Świat, Warszawa 1991, s. 172-183.
12 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym, art. 2 ust.1 (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 761).
13 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodo-

wego z dnia 22 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1699).

niowego. Następnie BgPN otrzymuje etykietę dostawcy wraz z nadanym w rejestrze numerem. 
Wymóg uzyskania etykiety nakłada na Park ustawa o regionalizacji nasiennej, której wprowadzenie 
zapobiega negatywnym skutkom niekontrolowanego przemieszczania różnych populacji drzew14. 

W 2018 roku pozyskano 850 kg szyszek jodły, z czego uzyskano 120,35 kg nasion. Przed pla-
nowanym zbiorem szyszek z tego gatunku bardzo ważna jest obserwacja drzewostanów nasien-
nych, tzw. prognoza urodzaju nasion. W tym celu pracownik merytoryczny ds. hodowli lasu przy 
pomocy leśniczych sprawdza drzewostany nasienne pod kątem obfitości występowania szyszek 
oraz ich równomiernego rozłożenia w drzewostanach nasiennych.

W maju 2019 roku na szkółce leśnej „Fickówka” wykonano wysiew 24,35 kg nasion, wyko-
rzystując tym samym nasiona z zebranych w ubiegłym sezonie szyszek. Nasiona jodły są przecho-
wywane w Karpackim Banku Genów Nadleśnictwa Wisła, który zapewnia odpowiednie warunki 
magazynowania, nawet do 20 lat. Przechowywanie nasion polega na ich przetrzymywaniu od 
zbioru do wysiewu w warunkach temperatury i wilgotności dostosowanych do ich biologicznych 
właściwości, które zapewniają zachowanie ich pełnej wartości siewnej. Świeżo zebrane nasiona 
mają dużą wilgotność i stosunkowo silnie „oddychają”, co powoduje wydzielanie się dużej ilości 
pary wodnej, która skrapla się na ich powierzchni. Zjawisko to określane jest jako „pocenie się 
nasion”. Najistotniejsze jest więc przy przechowywaniu nasion ich podsuszenie bezpośrednio po 
zbiorze w celu ograniczenia „oddychania”15. Przed przystąpieniem do wysiewu nasion na szkółce 
leśnej nasiona przechodzą proces stratyfikacji, który polega na poddaniu nasion przez określony 
czas działaniu odpowiednich warunków cieplnych, wilgotnościowych, przy dostępie powietrza, co 
powoduje przerwanie spoczynku głębokiego i przygotowanie ich do kiełkowania. Jest to odtworze-

14 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym; (Dz.U. 2001 nr 73 poz. 761).
15 https://www.encyklopedialesna.pl/dzialy/hodowla-lasu/szkolkarstwo/ [dostęp: 18.04.2020 roku].

Fot. 2. Urodzaj szyszek jodłowych. Fot. P. Lelito

Fot. 1. Miesięczne siewki jodły. Fot. M. Kukla-Lelito
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nie w skróconej wersji czasowej warunków, w jakich nasiona leżą w ściółce po opadnięciu z drzew. 
Następnie nasiona trafiają do Stacji Oceny Nasion. W laboratorium badane są ich wartości siewne. 
Stacja wystawia świadectwo oceny nasion, czyli dokument wydawany dla partii nasion na podsta-
wie próby i zawierający informacje o czystości plonu, masie 1000 nasion, żywotności nasion, liczbie 
nasion zdolnych do skiełkowania podanej w przeliczeniu na jednostkę masy ich zapasu16.

Cykl produkcyjny na szkółce leśnej, czyli czas od przygotowania pola produkcyjnego i wysiewu 
nasion do wywozu sadzonek ze szkółki, trwa zazwyczaj 5 lat. Jest to proces nie tylko długotrwały, 
ale także pracochłonny i kosztowny. Dopiero po pięciu latach materiał sadzeniowy trafia do lasu 
i jest nasadzany w określonych miejscach, głównie w przerzedzeniach i lukach w drzewostanach 
oraz w ramach poprawek i uzupełnień na istniejących już uprawach leśnych. Są to elementy skła-
dające się na proces odnawiania lasu, który związany jest w BgPN z przebudową drzewostanów.

Praca leśników przy pielęgnowaniu lasu nie kończy się jednak na wysadzeniu wyhodowanych 
w szkółce sadzonek. Młode pokolenie lasu, szczególnie jodłowe, wymaga szeregu działań hodowla-
no-ochronnych prowadzonych w miejscu nasadzeń.

Ważnym zadaniem z zakresu hodowli lasu jest wykaszanie upraw leśnych, czyli usuwanie roślin 
przeszkadzających w rozwoju nasadzonym drzewom. Wysadzone na powierzchniach leśnych sa-
dzonki narażone są na silną konkurencję roślin zielnych i krzewów oraz niekorzystne oddziaływanie 
czynników atmosferycznych. Konkurujące rośliny w znaczący sposób utrudniają wzrastanie drze-
wek. W celu usprawnienia procesu wzrostu młodych drzewek stosuje się zabieg usuwania niepożą-
danych roślin na powierzchni upraw. Jest to działanie niezwykle istotne, ponieważ brak wykaszania 
upraw może skutkować przepadkiem uprawy i tym samym niweczyć skuteczność działań zwią-
zanych z przebudową drzewostanów. Dodatkowo zabieg ten korzystnie wpływa na mikroklimat 
panujący w uprawie i poprawia strukturę gleby17. 

16 Tamże.
17 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodo-

wego z dnia 22 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1699).

Działaniem ważnym z punktu widze-
nia ochrony ekosystemów leśnych przed 
czynnikami biotycznymi oraz abiotycznymi 
jest zabezpieczanie przed zgryzaniem przez 
zwierzęta upraw leśnych. Realizowane ono 
jest bądź przez wznoszenie ogrodzeń upraw 
leśnych, bądź też przez zabezpieczanie sa-
dzonek repelentem. Po założeniu uprawy 
leśnej należy w pierwszej kolejności rozwa-
żyć zasadność grodzenia uprawy. Ogrodze-
nia są budowane w miejscach dużej presji 
jeleniowatych. Grodzenie upraw jest jedną 
z najczęściej stosowanych metod mecha-
nicznej ochrony upraw leśnych przed szko-
dami powodowanymi przez roślinożerne 
ssaki. Stanowi to swoistą barierę uniemoż-
liwiającą wejście jeleniowatym do środka 
grodzonej uprawy. Dzięki grodzeniu upraw 
możemy mówić o udanym procesie przebu-
dowy drzewostanów, ponieważ młode drze-
wa mają szansę wzrostu w sprzyjających 
warunkach oraz nie doznają szkód w postaci 
zgryzania oraz spałowania. Uprawy leśne, 
które nie zostały ogrodzone, są zabezpieczane natomiast za pomocą repelentu. Zadanie to pole-
ga na nałożeniu repelentu na szczytową cześć pędu głównego i na końcowych częściach pędów 
bocznych. Uszkodzenia pędu głównego poprzez zgryzanie utrudniają drzewkom wzrost i prowadzą 
do ich deformacji. Uprawy zabezpieczone mają więc szansę przejść do kolejnego stadium rozwoju. 
Na terenie Parku nie wszystkie uprawy leśne są grodzone lub zabezpieczane repelentem. Działania 
te stosuje się tylko w miejscach wzmożonej presji jeleniowatych. O zastosowanej formie ochrony 
decyduje przede wszystkim ukształtowanie terenu oraz nasilenie presji ze strony zwierząt18.

Podsumowując, należy zauważyć, że proces odnawiania lasu jest procesem bardzo długotrwa-
łym, kosztownym i pracochłonnym, a co za tym idzie wymaga fachowej wiedzy leśnej szczególnie 
z zakresu szkółkarstwa i hodowli lasu. Ochrona babiogórskich lasów jest bardzo istotnym zadaniem 
parku narodowego, bowiem zachowuje te niezwykle cenne ekosystemy wraz z ich mieszkańcami 
dla dobra przyszłych pokoleń, zatrzymując ich piękno i majestat.

18 Tamże.

Fot. 3. Szkółka leśna – siewki w inspektach i sadzonki w doniczkach. Fot. M. Kukla-Lelito Fot. 4. Ogrodzenie uprawy leśnej w O.O. Orawa.  
Fot. P. Lelito
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Kazimiera Czarna, Justyna Habowska-Kardaś, 
Małgorzta Kozina, Karolina Kowalczyk
„Zawitujo kolyndnicy...” 
– sidzińskie kolędy i pastorałki
Płyta CD z 16 utworami
Wykonanie: Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki”
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie, zespół „Holniki”
Wydawca Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki”
„Zawitujo kolyndnicy...” – sidzińskie kolędy i pastorałki to projekt Stowarzyszenia Go-
spodyń „Sidzinianki” w Sidzinie, który stanowi utrwalenie na płycie dorobku naszej 
muzycznej kultury. Prace nad nią trwały od sierpnia, a wydana została w grudniu 
2019 roku. Dzięki wsparciu uzyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w konkursie Mecenat Małopolski do rąk odbiorców trafiła płyta za-
wierająca kolędy i pastorałki od lat śpiewane w domach i w sidzińskim kościele, by 
w czasie świątecznym podzielić się radością i efektami naszej pracy oraz by podczas 
rodzinnych spotkań wspólnie z nami cieszyć się z Narodzenia Bożej Dzieciny.          
Płyta „Zawitujo kolędnicy…” – sidzińskie kolędy i pastorałki to ukłon w stronę życzliwych  
mieszkańców i prezent od Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki” z okazji 10 roczni-
cy działania Stowarzyszenia, który to jubileusz przypadł na styczeń 2020. Wcześniej 
grupa funkcjonowała jako Koło Gospodyń „Sidzinianki”.                
Do współpracy przy tworzeniu płyty i rozwijaniu kultury muzycznej regionu zapro-
szona została istniejąca od ponad 130 lat Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Sidzinie i kapela regionalna. Gościnnie wystąpiły także dzieci z zespołu „Hol-
niki”. Dzięki dużemu zaangażowaniu z opracowanych utworów udało się wydobyć 
to wszystko, co jest w nich najpiękniejsze, co wywodzi się z naszej tradycji i jest po 
prostu „nasze”, a równocześnie dostarczyć odbiorcom moc wrażeń i skłonić ich do 
sentymentalnych wspomnień.
Mamy nadzieję, że dzięki kolędom i wspólnemu ich śpiewaniu sprawimy, że nasz świat 
stanie się choć trochę lepszy, a w sercach ludzi, słuchaczy zagoszczą niczym niezmącony 
spokój, radość i miłość. Wydając płytę z kolędami, spełniło się jedno z najskrytszych ma-
rzeń Stowarzyszenia Gospodyń Sidzinianki w Sidzinie, gdyż dzięki niej lokalna twórczość, 
a wraz z nią serdeczne życzenia pozostaną w domach, do których trafiły na zawsze!

Kultura w Lipnicy Wielkiej na przestrzeni dziejów
Redakcja: Karolina Kowalczyk, Danuta Paplaczyk
Wstęp etnograficzny: Marcin Kowalczyk
Wydawca: Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon” & Gmina Lipnica Wielka
Stron: 164
„Kultura w Lipnicy Wielkiej na przestrzeni dziejów” to publikacja niezwykła i niety-
powa. Składają się na nią sentymentalne wspomnienia mieszkańców pochodzących 
z Lipnicy Wielkiej, którzy z różnych przyczyn, musieli opuścić swoje rodzinne strony. 
Nasi rodacy poruszają w swoich refleksyjnych wspomnieniach różnorakie aspekty 
życia w Lipnicy Wielkiej i na Orawie. Te wspomnienia są szczególnie cenne i warte 
utrwalenia, gdyż szybkie przemiany społeczne, które obserwuje się we współczesnym 
świecie, docierają również do naszej małej ojczyzny, zmieniając cykl i charakter pracy, 
a także sposób spędzania czasu. Lektura zawartych w tej publikacji tekstów pozwala 
przypomnieć o wielkim znaczeniu, jakie miały w przeszłości takie wartości, jak: Bóg, 
religijność, szacunek dla rodziców, szacunek do pracy, wzajemne pozdrowienie, au-
tentyczne zainteresowanie losem sąsiadów czy też wspólny wypoczynek po ciężkiej 
pracy.

Na orawskiej pogródce. Wiersze zebrane 
Emil Kowalczyk
Redakcja: Robert Kowalczyk, Barbara Zgama, 
Janina Karkoszka
Wydawca: Wydawnictwo Arva
Stron: 238
Antologia wierszy Emila Kowalczyka pod tytułem „Na orawskiej pogródce” zbiera na 
swych stronach wiersze z trzech wydanych wcześniej tomików: „Napij się orawskiego 
ciepła” (1991), „Dookoła smreków pociorki” (1998), „Mos ty serce orawskie?” (2005) 
oraz zamieszczone w innych zbiorach poezji, regionalnych pismach, a także te po raz 
pierwszy publikowane, a spoczywające dotąd w szufladzie. Do zbioru wierszy dodano 
przedrukowane z tomików posłowia i krótki biogram autora. 

Heródek – Novy mit
Redaktor naczelna: Maja Spychaj-Kubacka
Wydawca: Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
Stron: 512
Ta obszerna publikacja to długo wyczekiwana monografia Karola Wójciaka Heród-
ka z Lipnicy Wielkiej na Orawie (1892-1969). Tajemnicza i niejednoznaczna postać 
„lipnickiego dziada”, „rzeźbiarza prymitywisty”, „muzykanta z bożej łaski” wśród jego 
„swojaków” budzi do dzisiaj skrajne emocje. Jedno jest pewne: czy tego chcą, czy nie 
– Heródek wpisał się wyraźnie w dziedzictwo  kulturowe Orawy.
Opowieść o Karolu Wójciaku Heródku została podzielona na kilka części. Pierwsze 
strony zajmuje biogram bohatera napisany w oparciu o do tej pory nie omawiane źró-
dła, a także historia regionu, z którego pochodzi. Część opatrzona tytułem „Stary mit” 
ukazuje odkrycia Heródka dla świata (1959, 1967) i historię krótkiej, bo zakończonej 
niespodziewaną śmiercią artysty w 1969 roku, popularności.  Wywiady z lipniczanami 
w części „Głosy tustela” [gw. „Głosy stąd”) to nie tylko zachowanie fenomenu “lipnickiej 
ikony”, ale także kultury i języka Orawy. Z kolei rozdział „Novy mit” to próba zapisu 
tego, co do opowieści o Heródku wniósł projekt „Nieudany krewniak” od czasu jego 
rozpoczęcia w 2012 roku do obecnej chwili, czyli wydania monografii artysty. Wywiady 
z pamiętającymi Heródka, ale tym razem spoza Lipnicy Wielkiej, przyjezdnymi składają 
się na część pod tytułem „Głosy stamstond” (gw. Głosy stamtąd). 
Publikacja to album – poglądowy katalog ponad 130 obiektów, do których udało się 
dotrzeć w czasie działań wokół artysty (2012-2019). To pierwsza tego typu wydana 
drukiem próba zebrania dzieł Heródka. 

Parafia Lachowice – historia ilustrowana 
Maria i Mariusz Słowińscy
Wydawca: Homago Studio Graficzne
Stron:  216 
„Parafia Lachowice – historia ilustrowana” to tytuł książki autorstwa Marii i Mariusza 
Słowińskich z Lachowic. Na 216 stronach autorzy opisują parafię w Lachowicach, która 
dla jednych czytelników jest jedynie miejscowością leżącą w górskich rejonach Polski, 
a dla innych – jej mieszkańców, ludzi, którzy się tu urodzili – jest ich całym życiem. 
Jak piszą sami autorzy: „Parafia Lachowice to nasza „Mała Ojczyzna” i o niej w tej książ-
ce opowiadamy.” Premiera książki połączona ze spotkaniem autorskim miała miejsce 
w dniu 20 czerwca 2019 roku w Remizie OSP Lachowice. Spotkanie zgromadziło nie 
tylko mieszkańców Lachowic, którzy z sentymentem i wielkim zniecierpliwieniem cze-
kali na moment, kiedy wezmą w swoje ręce tą niezwykle barwną i starannie przygo-
towaną publikację. Pojawiły się na nim również osoby, których prywatne zbiory były 
inspiracją i źródłem zawartych w publikacji materiałów, a także pasjonaci i miłośnicy 
historii. Premierze książki towarzyszyła niezwykle poruszająca oprawa muzyczna, którą 
przygotowała Małgorzata Kubieniec, nauczycielka muzyki i mieszkanka Lachowic. Pod-
czas spotkania głos zabrali autorzy książki, którzy opowiedzieli o pracy nad publikacją 
i podziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła, gdyż 
wykorzystane zostały w niej zdjęcia pochodzące z prywatnych archiwów. 
Publikację wydano ze środków pochodzących od osób prywatnych oraz przy wspar-
ciu firmy PACYGA MEBLE w nakładzie 500 egzemplarzy.
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Tajemnica siódmego łuku czyli rzecz o zaginięciu  
malezyjskiego samolotu lot nr MH-370
Stanisław Bednarz, Miloš Jesenský, Robert K. Leśniakiewicz
Wydawca: Wydawnictwo Prasa Beskidzka
Stron: 252 
Autorzy tak piszą o swojej książce: „To łamigłówka, w której wszystkie elementy są ja-
sne i przejrzyste, ale razem tworzą nieprzejrzystą całość - te słowa zamieścił Stanisław 
Lem w swej kultowej powieści sensacyjnej „Katar” i mogą one służyć za motto do 
wydanej w 2019 roku książki pt. „Tajemnica siódmego łuku czyli rzecz o zaginięciu 
malezyjskiego samolotu lot nr MH-370”.  Książki, która została napisana, by pokazać 
Czytelnikowi, jak wiele jest na świecie niewyjaśnionych sytuacji. 
Niesłychaną bowiem sprawą jest, że ogromna latająca maszyna o rozmiarach 
60 x  64 m i masie 300 ton znika bez śladu w mroku malajskiej nocy. Trwające od 
sześciu lat poszukiwania pozostały bezowocne;  nie zostało nawet ustalone miejsce 
ewentualnej katastrofy. W czasach, gdy satelity i czujniki są w stanie z odległości ty-
sięcy kilometrów usłyszeć mysi chrobot, losy lotu MH-370 spowiła tajemnica. Nie-
znany jest kurs samolotu po wyłączeniu przez pilotów transpondera, nawet pomimo 
terenu  najeżonego stacjami radiolokacyjnymi i innymi urządzeniami detekcyjnymi 
ruchu lotniczego; na akwenach, gdzie panuje wzmożony ruch morski i dziennie prze-
pływają setki statków. Istnieją jedynie przypuszczenia i hipotezy”. 
Autorzy zapoznają Czytelnika nie tylko z zaginięciem samolotu, ale także z kierunkami 
prowadzonych poszukiwań oraz nowymi nadziejami na wyjaśnienie tajemnicy, a tak-
że  znalezienie zaginionych ludzi i maszyny. Niektóre z koncepcji są prawdopodobne, 
a inne wręcz fantastyczne. 

Górale Babiogórscy w badaniach XX-wiecznych naukowców  
– Materiały z V Babiogórskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez 
Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi  
z okazji 35. Babiogórskiej Jesieni, 27 września 2019 r.
Wydawca: Babiogórskie Centrum Kultury  
im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy,
Redakcja: Katarzyna Słabosz-Palacz
Stron: 192
Publikacja prezentuje przedstawione podczas Konferencji referaty w formie artyku-
łów naukowych. Teksty 8 opracowań przybliżają czytelnikowi spojrzenia na  babiogór-
ską kulturę, takich postaci, jak: Anna Kutrzeba-Pojnarowa, Franciszek Gazda, Alojzy 
Cybulski, Stanisław Pagaczewski, Aleksy Siemionow, Hanna Pieńkowska, Jan Setko-
wicz i Tomasz Nowalnicki. Opracowane przez znanych i cenionych naukowców teksty 
przedstawiają czytelnikom nie tylko kulturę Górali Babiogórskich, ale także sylwetki 
osób ją badających. Autorzy artykułów starali się zwrócić uwagę nie tylko na cieka-
we wątki związane z kulturą i sztuką babiogórskiej krainy, ale także zaprezentować 
osoby badaczy, ilustrując opracowania kopiami dawnych  dokumentów, fotografiami 
i rycinami. Tom wzbogaca ciekawy i obszerny wstęp autorstwa redaktor Katarzyny 
Słabosz-Palacz, a także  bibliograficzne zestawienia prac prezentowanych postaci. 
Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Morowe powietrze pod Babią Górą 
Autorzy: Karolina Listwan-Franczak, Paweł Franczak
Wydawca: Babiogórskie Centrum Kultury im. dr U. Janickiej-Krzywdy, 2019
Stron: 172
Na kartach książki autorzy wprowadzają Czytelnika w świat dawnej wsi podbabio-
górskiej, zarysowując historię jej powstania oraz powinności mieszkańców, a także 
ówczesne przepisy prawne. Jeden z rozdziałów został poświęcony niezwykle istotnej 
kwestii, jaką były warunki bytowe. Zagadnienia związane z epidemią cholery na tym 
obszarze zostały poprzedzone historią występowania chorób zakaźnych na świecie. 
Niemal połowa publikacji poświęcona jest wyłącznie epidemii cholery datowanej na 
połowę XIX wieku, a ostatnie rozdziały dotyczą cmentarza cholerycznego na Hyr-
bie w Skawicy. Autorzy do opracowania włączyli szereg zestawień tabelarycznych 

i wykresów sporządzonych na podstawie zebranych materiałów źródłowych. Książkę 
ilustrują 64 ciekawie dobrane fotografie, przedstawiające fragmenty dawnych doku-
mentów i map, omawiany teren i dawne życie pod Babią Górą, a także przedruki ilu-
stracji z danych publikacji.
Publikacja wydana ze środków Urzędu Gminy Zawoja i autorów książki przy dofinan-
sowaniu ze środków Programu Fundusz inicjatyw Obywatelskich i Województwa Ma-
łopolskiego w ramach projektu „Historie rodzinne, historią wsi – skawickie warsztaty 
genealogiczne”, na podstawie umowy ZIELONA LINIA.

Sąsiedzi spod Babiej Góry
Autorzy: Regina Wicher, Joanna Gałuszka
Wydawca: Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy
Stron: 52
Do powstanie tej niezwykle intersującej pozycji adresowanej przede wszystkim do 
najmłodszych odbiorców skłoniła Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janic-
kiej-Krzywdy w Zawoi przede wszystkim chęć szerzenia wiedzy o regionie. Książka 
stanowi  niejako  uzupełnienie wydanego wcześniej „Babiogórskiego Kajetu”. Książka 
wydana jako zbiór szarad, zagadek i zadań zachęca Czytelników do aktywnego korzy-
stania z pozycji, a nawet jej współtworzenia. Odbiorca wprowadzany jest do niezwy-
kłego świata kultury i tradycji mieszkających u podnóży Babiej Góry grup etnicznych 
górali Babiogórskich,  Kliszczackich, Żywieckich i Orawskich. Poznaje zabawki, stroje, 
elementy wzornictwa, a także architektury sąsiadujących ze sobą górali. Książka może 
służyć jako doskonała pomoc w edukacji regionalnej i być inspiracją do poznawania 
najbliższych okolic. 
Wydanie książki dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Widok z okna
Autorzy: Katarzyna Ceklarz, Regina Wicher
Publikacja wydana w ramach projektu „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz”
Wydawca: Urząd Gminy Zawoja
Współpraca: Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy
Stron: 186 
Prezentowana publikacja została zrealizowana w ramach polsko-słowackiego mi-
kroprojektu zainicjowanego przez Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Ja-
nickiej-Krzywdy w Zawoi pod nazwą „Antoni Mazur – babiogórski rzeźbiarz” i tra-
fiła do rąk polskich i słowackich odbiorców, stąd też jej dwujęzyczność. Prezentuje 
14 postaci tworzących kulturę podnóży Babiej Góry po obu stronach granicy. Nie są 
to zwykłe prezentacje, bowiem w świat twórczości każdej z nich wprowadza opowia-
danie, któremu towarzyszy nota biograficzna.  Oryginalny i bardzo czytelny układ pu-
blikacji wzbogaca wysmakowana szata graficzna z licznymi fotografiami. Choć książka 
adresowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, to jej treści z pewnością 
przypadną do gustu także dorosłym Czytelnikom. Obie autorki, nie tylko znawczynie, 
ale i miłośniczki tego regionu z dużym wyczuciem i wrażliwością postarały się, aby 
lekturze tej książki towarzyszyła niemal czarodziejska atmosfera.

Wielokulturowe krajobrazy Orawy 
Robert Kowalczyk
Stron: 90 
Wydawca: Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce
„Wielokulturowe krajobrazy Orawy” to fotograficzny opis niematerialnego i mate-
rialnego dziedzictwa Orawy. Publikacja stanowi swoisty zapis rocznego cyklu oraw-
skich zwyczajów oraz prezentację obrzędowości  wpisanej w fascynujące krajobrazy 
tego interesującego regionu. Album wydało Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce 
w ramach projektu „Ożywienie tradycji i zwyczajów naszych przodków” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z  budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry“ w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
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Zbigniew Tlałka – Orawianin z wyboru

Uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej nr 1 w Jabłonce dobrze znają Zbigniewa Tlałkę, bowiem 
od wielu lat prowadzi lekcje języka polskiego.

Jest Orawianinem nie z urodzenia, a z wyboru. Urodził się na Żywiecczyźnie w leżącej w dolinie 
Soły u podnóża Baraniej Góry wsi Cięcina. Tam też ukończył naukę w szkole podstawowej, by kon-
tynuować ją w Liceum Ogólnokształcącym w niedalekiej Milówce. Jako licealista zaczął interesować 
się poezją, zwłaszcza z okresu Młodej Polski. Od 1988 roku swoje zainteresowania rozwijał jako 
student filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Po studiach wraz z żoną Moniką trafił do Jabłonki, gdzie oboje podjęli pracę w orawskich szko-
łach. Chociaż wówczas tego nie planowali, w Jabłonce zostali na dłużej, a Orawa stała się ich małą 
– wielką Ojczyzną. Monika zakochała się w orawskim krajobrazie, co wyraźnie widać na jej obra-
zach; Zbigniew także, a świadczą o tym jego wiersze. Tworzy je od czasów licealnych. Jego warsztat 
charakteryzuje swego rodzaju eklektyzm widoczny nie tylko w formie, ale i tematyce. W tomikach 
wierszy, a wydał je dwa: Między wierszami (2008) oraz Orawskie godanie (2013), przeplatają się 
utwory nawiązujące formą do klasycznych sylabicznych i rymowanych z utworami o współczesnej 
konstrukcji oraz utwory pisane językiem literackim z utworami pisanymi gwarą. Zebrane w tomi-
ki wiersze nierzadko opisują krajobrazy i przyrodę, dotykają tematu religii, miłości i sensu życia, 
a także cierpienia. Autor niektóre utwory poświęca konkretnym osobom. Nie unika także tematów 
aktualnych. 

Wiersze Zbigniewa Tlałki pojawiły się także w innych publikacjach, m.in. w zbiorze poezji religij-
nej A duch Boży wieje, kędy chce, Aforyzmy polskie, antologii poezji o Orawie Piyknoś Orawo!, Jesce bije 
serce downości, a także „Miesięczniku Literackim”, „Czasie Najwyższym” czy „Mojej Orawie” i innych.

Z autorem można się spotkać nie tylko w szkole, ale i podczas spotkań poetyckich, których kilka 
odbyło się m.in. w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy, Orawskiej Bibliotece Publicznej czy 
Restauracji Pasieka w Jabłonce. Tłem do prezentowanych podczas nich utworów są często prace 
malarskie żony autora, Moniki, oraz nierzadko ludowa orawska muzyka. 

Zbigniew Tlałka jest członkiem Orawskiego Stowarzyszenia Artystycznego, należy do Koła 
Młodych przy Krakowskim Oddziale Związku Literatów Polskich oraz Klubu Literackiego „TraWERS” 
w Zakopanem. Działa również w Towarzystwie Przyjaciół Orawy. Jego utwory zostały docenione 
w wielu konkursach literackich, m.in. Konkursie Poetyckim im. Staicha w Zakopanem, Poeci Karpat 
w Piwnicznej, Konkursie Literackim im. P. Borowego w Jabłonce. Jest laureatem nagrody za działal-
ność twórczą w regionie – w 2008 roku otrzymał Brązowy Medal Heródka. 

O wyborze przez Zbigniewa Tlałki Orawy na swoją małą ojczyznę świadczy nie tylko gwara, 
której nauczył się żyjąc wśród rodowitych Orawian i z której jest, jak wskazują jego słowa, bardzo 
dumny. W jego wierszach specjalne miejsce zajmuje właśnie Orawa – kołysana babiogórskim wia-
trem, zdobna wstęgami potoków kraina pól, lasów i łąk. Pisze o niej z niekłamanymi uczuciem oraz 
podziwem dla jej piękna i pobożności. Słowa, które autor układa w wiersze, pozwalają użyć w od-
niesieniu do jego Orawy określenia „mała – wielka Ojczyzna”. 
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O miłości na serio

Nie łuk kolana
tylko chropowata skóra ciał.
Nie omdlałe spojrzenie
ale zmęczone oczy.
Nie dar jasnej piersi
ale lęk przed rakiem.
Nie gorące usta z pocałunku 
ale spękane od gorączki wargi.
Nie aksamit poezji ale kanciasty język niedomówień.
Nie miodowy miesiąc na niebiańskich wyspach 
ale długie lata pod tym samym dachem.
Nie radość z nieustającego szczęścia 
ale mozolne wiązanie butów
i końca z końcem.

Rozwódka 

rozwiodła się z ziemią 
i buja w obłokach 
otrzepuje poduszkę księżyca 
ściele sobie gwiazdy 
i zasypia 

grawitację pokonuje 
poezją 
żywi się słowami 
słodkimi deserami 
marzeń 
ma egipskiego kotka 
który mruczy jej 
pieśni pochwalne 
ale 

mimo to 
nie jest szczęśliwa 
tylko blada 
unosi się zbyt wysoko

chciałaby żeby ktoś 
związał ją 
z ziemią sprowadził 
na twardy grunt 
miłości 
poezję zamienił 
na prozę 
dotyku

Orawski krajobraz

ot pagórki nieduże skromne krewne Tatr
i dolinki niewielkie co się kryją w las 
pola w pasach rozległych dłużą się jak wiatr
który je odmierza słońcem kiedy brzask

do stóp ci się ukłoni korny stary świerk
który w samotności nieba rozmyśla już wiek
a gdy go ominiesz z trawą za pan brat
zobaczysz jak ci bocian serce nagle skradł

i w zachwycie stoisz jak z kapliczki krzyż
przy tych łąkach nabitych na skrzypiący wóz
który spływa z błękitu jak orawski świt

i świat cały ci się skurczy do tych kilku brzóz

Padlina

Nigeryjka
Sprzedana do Europy w XXI wieku
wielokrotnie gwałcona 
w buszu wielkiego 
miasta
Okaleczona nie przez 
zęby lwa ale przez 
ludzkie hieny 
z wypchanymi portfelami
Porzucona 
w nędzy chorobie i głodzie 
na ulicy oświetlonej 
barwami reklam
Umiera 
nie mając 22 lat 
bez rodziny 
bez człowieka 
bez jakiegokolwiek Boga
w otoczeniu sępów 
o przyjaznym uśmiechu 
którzy czekają tylko
aby pozbyć się 
ścierwa
*

Kolęda o przemijaniu

nie było wschodów i zachodów słońca
nie było niezmiernych rzek nocy
dni jak pomarszczone chmurami staruszki
odchodziły obok nas w trumnę horyzontu

pogrążaliśmy się w sobie
bez reszty 
perły dotknięć zawieszaliśmy
na szyi 
pocałunek był opłatkiem przebaczenia
ziemi i ciała
był także chwilą ujęcia czasu
gdy utrata oddechu
odrywała nas od wieczności

za oknem lipy obsypywały nas 
dusznymi zapachami miodu
wróble dobijały się o szczęście
a wiatr roznosił nasze istnienie 
na cztery strony świata

dzisiaj
uchylam wieko rozpaczy
i widzę delikatny proch z liści lipy
która kiedyś chroniła nas w oknie
przed zachłannością świata

Strojenie

Babia Góra zmienia 
ciągle swoje suknie 
w złocie na jesieni 
a wiosną w zieleni

Wysmukla swe stoki 
na przekór błękitom 
by zajaśnieć w słońcu 
i odgórzyć piękno

A policzki polan 
pudruje mgiełkami 
by je pocałować 
ciepłymi wiatrami

Po co się tak stroi? 
Do kogo tak wdzięczy?
Do Czerwonych Wierchów 
z drugiej strony tęczy…

Pamięci Emila Kowalczyka 

panie Emilu ptoski na wiesne 
śpiywki grajo 

a ty śpis? 
panie Emilu kry na rzykak 

pynkajo kielo serca 
a ty nie widzis? 
panie Emilu wioter duje od 

Babiyj 
– trza by stoć i cyrpać 

caluśkom piersiom 
a ty śpis? 
panie Emilu 

słónecko snuje litanije 
po niebie 
i promyckiym cyni 

znak krziza – 
a ty śpis? 

kaz tyn cas 
kieś poziyroł 

w orawskie dziedziny 
i tulił je do wiyrsy? 
cóś przinosiył 

lipnicanom jabłoncanom 
Orawianom 
grudke tyj ziymi 
i chowoł je w sercu kozdego

Dzisiok grudke tyj ziymi 
kładymy ci na piyrsi 
i hej! có by tak leko była 
jako tyn puch od pympawy 
có by wioterek ci gwizdoł 
muzycke orawsko 
có by Wiylki Pastyrz 
przyjon cie na juhasa 
na niebieskik zagonkak 
i có byś tam nie zobacył 
a nos maluśkik 
tu na dole 

tak to Boze dej
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Koncert w Zubrzycy

chaty ciche idą społem
razem z lasem razem z polem
przed kościółek ten z Tokarni
gdzie muzyka znowu zabrzmi
robią makijaże okien
przedwieczornym mgieł obłokiem
a spod cudnej rzęsy strzech
(które dzisiaj umył deszcz)
promyk strząsa nutek krople
bo dziś grał tu będzie Chopin
i słoneczka twarz przygasa
wieczór będzie słuchał Brahmsa
nawet dwór Moniaków stary
powyginał swoje garby
ściany skrzypią cóż napięcie
wszyscy chcą być na koncercie
przyszła też i Babia Góra
przycupnęła no i słucha
uciszyła swe strumyki
ptaszki i polne koniki
a w kościółku od ołtarza
ciepłym wzrokiem nas obdarza
Matka Boska Śnieżna Pani
co pociesza świat łaskami
a tu jawor odżył w skrzypkach
szumi niczym wietrzyk w listkach
bo tum nagle deszcz klawiszy
płynie niczym potok w ciszy
cały świat w dźwięki zanika
bo tu wszędzie gra muzyka…
gra muzyka… gra muzyka… 

Staroś

tańcowołbyk z tobom cóz
kie siył ni mom telo już

całowałbyk cie do rania
nale wole wiyncyj spania

obłapiołbyk cie co rus
kieby nie tyn w kościak mróz

prasnołbyk się z tobom w łózko
i posukoł cóś pod bluzkom

nale poźryj broda siwo
a śmiertecka palcem kiwo

jacy wdy mi serce bije
kie obejmies mie za syje

Na Orawie

frasobliwe drzewa
na Orawie klękają
niewyrzeźbieni Chrystusi
w nich ciągle mieszkają

brzozy wyzłocone
jak lichtarz z kościoła
przemieniają się z wiatrem
na ołtarzu pola

a buki jak korale
wychodzą w polanę
martwią się że jak dotąd
na szkle niemalowane

i spod Babiej potoczek
tryska pieśnią z wnętrza
dzwonią dzwonki kamienia
że to pieśń najświętsza

tyle świerków wyległo
schodzą przyjaźnie w dół
żebyś – zagubiony człowieku – 
serce Orawy czuł

Szansa

NIE PRZEGAP
NIE PRZEGAP SZANSY – łap
wyrzucam od razu
w kosz
z kopertą odesłać do 14
dni
SPECJALNA NAGRODA
nie dla mnie
JEŚLI SIĘ POŚPIESZYSZ
i owszem
szybko wyrzucam
wszystko nawet
ZOSTAŁEŚ WYBRANY
niestety nieszczęśliwie
bo nie podejmuję
się
przegapiam
dzień za dniem
to co mi tam
jakieś 
szczęście

Wyrtelowski 

na Wyrtelowskim 
czas się zatrzymał odpocząć
tu z wiatrem 
na kratkownicy pól 
gra w snopki zboża 

tu zagląda w zagajnik 
gdzie stracone dni 
rosną płoche jak 
sarna 

tu wreszcie wolarz oparty 
o sosnę ze snów 
gra na piszczałce 
tęsknotę za Jagusią 
hej aż do Liptów 

tu czas się zatrzymał 
i nie idzie dalej 
zasłuchał się w tej ziemi 
wyrośniętej z marzeń

Piykno dziywka

Orawo Orawo
tyześ piykno dziywka
pomiyndzy górami
Tatry kie zbójnicy
schodzo dolinami 
choc z tobom tańcować 
kielo z frajerkami

Orawo Orawo 
Rzucos kwiotki w pola
przigrywos wioterkiem 
śpiewajo ci brzózki l
istków hornym szmaerkiem

Orawo Orawo
poziyro na ciebie 
matula Babio Góra 
a kie ku niyj zojdzies 
groniami przutula 
zaros bedzies w niebie 
i z wiotrem pohulos

Ociec

Ojce nas
Ktoryś jes w niebie
Janie Pawle
Mód się za nami
Przeca chłodziłeś
Naskimi chodnickami
Błogosławiyłeś
Dziecyska i kościoły
Krzyze i kaplicki
Umiyłowołeś
Zogony i dziedziny
Có kie litanija
Idom do Boga
Tutoj wioterek
Śpiywoł ci psalmy
A górskie potoki
Sumiały modlitwy
Nie zabocoj tyz
O nos biydokak
Na niebieskik
Polanak

Jesce roz zyńdź
Ku nom
Ucałuj te ziymie
Niek duch Świynty
Zmiyni jej oblice
Jesce roz
Niek Babiyj Góry
Do Giewontu 
Od Gorców do samiućkik Tater
Otwiyro sie ewangelio
A cłek cłekowi niek godo:
„Scyńść Boze!”
O to cie syćka uprasomy
Ojce nas

Byłek twój

byłek twój
kiedyk ocy z nieba
stocył
kiedyk poźroł w twoje
ślypia
to ujrzołek syćkie
gwiozdy
zakrynciyła sie mi
ziymia
ostawiółek syćkie smreki
ostawiółek góry same
i dlo ciebie zniosłek ciało
ciepły kamiyń
i tym kamyk oznacony
inicjsłym
wnet złozółek na twym
sercu kie destamynt
teroz zyje furt w twej dusy
niustanie
cy dysc leje
słóńce świyci
a śniyg prósy
bo kier oz miyłości
dołeś słowo
to cie zodna siyła
od niej nie uchowo
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W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa Walne 
Zebranie Członków –  26 stycznia 2019 roku w Jor-
danowie i 14 grudnia 2019 roku w gminie Lancko-
rona.

Rada Starszych na ww. zebraniach podjęła na-
stępujące uchwały:

26 stycznia 2019 roku w Jordanowie (WZC 
sprawozdawczo-wyborcze):

 · Uchwała Nr XXXVIII/1/2019 w sprawie: za-
twierdzenia sprawozdań Zarządu Stowarzy-
szenia z działalności statutowej i finansowej za 
2018 rok,

 · Uchwała Nr XXXVIII/2/2019 w sprawie: za-
twierdzenia bilansu Stowarzyszenia za 2018 rok,

 · Uchwała Nr XXXVIII/3/2019 w sprawie: udzie-
lenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 
2018 rok,

 · Uchwała Nr XXXVIII/4/2019 w sprawie: usta-
lenia ilości członków Zarządu Stowarzyszenia – 
Kręgu Gazdów, 

 · Uchwała Nr XXXVIII/5/2019 w sprawie: wybo-
ru Przewodniczącego Stowarzyszenia – Starsze-
go Gazdy, 

 · Uchwała Nr XXXVIII/6/2019 w sprawie: wybo-
ru członków Zarządu Stowarzyszenia – Kręgu 
Gazdów, 

 · Uchwała Nr XXXVIII/7/2019 w sprawie: wybo-
ru Komisji Rewizyjnej, 

 · Uchwała Nr XXXVIII/8/2019 w sprawie: zmia-
ny Uchwały Nr V/99 z dnia 13 lipca 1999 roku 
w  sprawie powołania kapelana Stowarzyszenia, 

 · Uchwała Nr XXXVIII/9/2019 w sprawie: powo-
łania pełnomocnika do zawierania umów z oso-
bami wchodzącymi w skład Zarządu Stowarzy-
szenia (Kręgu Gazdów) oraz w sporach z nimi, 

 · Uchwała Nr XXXVIII/10/2019 w sprawie: zmia-
ny uchwały Nr XIX/10/08 z dnia 9 grudnia 2008 
roku, 

 · Uchwała Nr XXXVIII/11/2019 w sprawie: 
głównych kierunków działania Stowarzyszenia 
w 2019 roku,

 · Uchwała Nr XXXVIII/12/2019 w sprawie: bu-
dżetu Stowarzyszenia na rok 2019. 

14 grudnia 2019 roku w Lanckoronie:
 · Uchwała Nr XXXIX/13/2019 w sprawie: głów-

nych kierunków działania Stowarzyszenia 
w 2020 roku,

 · Uchwała Nr XXXIX/14/2019 w sprawie budże-
tu Stowarzyszenia na 2020 rok, 

 · Uchwała Nr XXXVIX/15/2019 w sprawie: przy-
stąpienia do Stowarzyszenia Koalicja Marek 
Ziem Górskich. 
Kopie powyższych uchwał zostały przesłane do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Krakowie (pisma z 7 lutego 
2019 roku i 20 grudnia 2019 roku). 

Sprawozdanie z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich za 2019 rok
Správy o činností vedenia Združenia babiohorských obci 2019

Board of the Association of Babia Góra Communes  
activity report for 2019
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Dokumenty dotyczące zmiany danych człon-
ków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przesłano do Sądu 
Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 
5 lutego 2019 roku. Wpis został dokonany Postano-
wieniem ww. Sądu z dnia 26 lutego 2019 roku.

Zarząd Stowarzyszenia spotkał się w roku spra-
wozdawczym 6 razy (4 stycznia, 28 lutego, 26 kwiet-
nia, 25 czerwca, 4 października, 21 listopada) i podjął 
12 uchwał w następujących sprawach:

4 stycznia 2019 roku:
 · Nr Z/1/2019 w sprawie: zmiany Uchwały 

Nr Z/45/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku 
w sprawie: organizacji Walnego Zebrania Spra-
wozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzy-
szenia Gmin Babiogórskich,

 · Nr Z/2/2019 w sprawie: zmiany Uchwały 
Nr Z/46/2018 z dnia 29 listopada 2018 roku 
w sprawie: wyróżnień Laurem Babiogórskim.

28 lutego 2019 roku:
 · Nr Z/3/2019 w sprawie: kalendarza na 2020 rok,
 · Nr Z/4/2019 w sprawie: organizacji Międzynarodo-

wego Konkursu Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2019”,
 · Nr Z/5/2019 w sprawie: zatrudnienia. 

 26 kwietnia 2019 roku:
 · Nr Z/6/2019 w sprawie: powołania komisji do 

przeprowadzenia finału i wyłonienia laureatów 
Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Ogólnej 
„Leonardo 2019”.

4 października 2019 roku:
 · Nr Z/7/2019 w sprawie: ceny kalendarza i jego 

dystrybucji,
 · Nr Z/8/2019 w sprawie: powołania kapituły do 

rozpatrzenia propozycji przyznania Lauru Babio-
górskiego,

 · Nr Z/9/2019 w sprawie: obniżenia ceny sprze-
daży wydawnictw Stowarzyszenia. 

21 listopada 2019 roku:
 · Nr Z/10/2019 w sprawie: ceny Rocznika Babio-

górskiego Tom 20 i jego dystrybucji,
 · Nr Z/11/2019 w sprawie: organizacji Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Ba-
biogórskich,

 · Nr Z/12/2019 w sprawie: wyróżnień Laurem 
Babiogórskim.
Wszystkie posiedzenia Zarządu odbyły się 

w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej. Na po-
siedzenia Zarządu zapraszani byli członkowie Komisji 
Rewizyjnej.

Realizacja głównych zamierzeń
w okresie sprawozdawczym
Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Ogólnej 
 „Leonardo 2019”
Po raz dwudziesty trzeci Stowarzyszenie Gmin Babio-
górskich zorganizowało Międzynarodowy Konkurs 

Wiedzy Ogólnej „Leonardo 2019”. Finał konkursu 
poprzedziły eliminacje szkolne i gminne w 13 nale-
żących do Stowarzyszenia gminach. Na zaproszenie 
Združenia Babia hora tegoroczny finał zorganizowa-
no w Rabčicach na Słowacji. Zasady przeprowadze-
nia ostatniego etapu nie uległy zmianie: w pierwszej 
części uczniowie odpowiadali na 33 pytania testowe 
z przedmiotów obowiązujących w gimnazjum, a także 
z religii i wiedzy o regionie. Do testu przystąpiło 46 
uczniów z Polski i 11 uczniów ze Słowacji. Komisja 
konkursowa wyłoniła 11 uczniów, w tym dwóch ze 
Słowacji, którzy uzyskali największą liczbę punktów 
i zakwalifikowali się do ścisłego finału. W tej części 
finaliści odpowiadali na 5 pytań ułożonych w zestawy 
tematyczne – ścisłe lub humanistyczne. Po zsumo-
waniu wyników części pisemnej i ustnej klasyfikacja 
uczniów przedstawiała się następująco:
I miejsce – Patryk Rusin Suchej Beskidzkiej
II miejsce – Katarzyna Nowak z gminy Budzów
III miejsce – Justyna Szafraniec z gminy Zawoja
IV miejsce – ex aequo – Marcin Dendys z gminy By-
stra-Sidzina i Roksana Pieronkiewicz z gminy Budzów
V miejsce – Marcelina Kubańska z gminy Maków 
Podhalański
VI miejsce – ex aequo – Wiktoria Mazur z gminy Ma-
ków Podhalański i Maja Pasierbek także z gminy Ma-
ków Podhalański
VII miejsce – Mateusz Gruda z gminy Budzów .

Wśród zwycięzców znaleźli się także dwaj 
uczniowie ze Słowacji. Laureaci otrzymali okoliczno-
ściowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Babiogórski 
Park Narodowy, Nadleśnictwo Sucha, a także wy-
dawnictwa Stowarzyszenia. Finał uświetniły występy 
uczniów z Rabčic. Zmagania konkursowe obserwo-
wali licznie przybyli włodarze i delegaci gmin nale-
żących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz 
starostowie Združenia Babia hora.

Wycieczka laureatów konkursu odbyła się w dniach 
24-26 maja 2019 roku. Wzięło w niej udział 
19 uczniów z Polski i 10 uczniów ze Słowacji. Uczest-
nicy zakwaterowani byli w hotelu Slanický dvor po-
łożonym nad Jeziorem Orawskim. Zwiedzili zamek 
Oravski Hrad, miejscowość Klin z najwyższym pomni-
kiem Chrystusa Zbawiciela na Słowacji (miejscowość 
zwana jest Rio de Klin), Oravską Leśną (przejazd trasą 
turystyczną leśną kolejką wąskotorową), Demionov-
ską Jaskinię, Liptiovski Mikulasz. Atrakcją wycieczki 
był także rejs po Jeziorze Orawskim. O wyjątkowej 
atmosferze pobytu na Słowacji – tak podczas finału 
konkursu, jak i wycieczki – świadczą podziękowania 
uczestników skierowane na ręce Przewodniczącego 
Stowarzyszenia.

XXIV Międzynarodowy Złaz Samorządowców w roku 
sprawozdawczym odbył się tradycyjnie w ostatnią 
sobotę sierpnia. Na trasy wyznaczone i oznakowane 
przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich oraz wójta 
gminy Budzów (gospodarza tegorocznego Złazu) wy-

szło 12 grup złazowych z poszczególnych gmin nale-
żących do SGB oraz grupa ze Starostwa Powiatowego 
w Suchej Beskidzkiej. Cztery grupy (około 300 osób 
z Koszarawy, Mucharza, Suchej Beskidzkiej – z miasta 
i powiatu) wędrowały trasą z Suchej Beskidzkiej przez 
Mioduszynę. Liczna grupa z gminy Stryszawa wybrała 
trasę z Zachełmnej przez Chełm i osiedle Mirochówka. 
Mieszkańcy gminy Lanckorona wędrowali przez Ska-
winki, Chełm i osiedle Mirochówka, przedstawiciele 
gminy Zembrzyce przez osiedla Kramarki i Mirochów-
ka, grupy z Makowa Podhalańskiego, Bystrej-Sidziny 
i Lipnicy Wielkiej szły z Makowa, obok gajówki „Droż-
dżyna” do Budzowa. Najdłuższą, liczącą 15 km trasę 
przebyli reprezentanci Lanckorony, a najkrótszą o dłu-
gości 7 km grupy idące z Suchej Beskidzkiej. 

Na boisku sportowym, gdzie organizatorzy usta-
nowili koniec trasy Złazu, uczestnicy otrzymali oko-
licznościowe znaczki. O godzinie 13 rozpoczęła się 
msza św. koncelebrowana w intencji zebranych oraz 
mieszkańców gmin zrzeszonych w SGB i Združeniu 
Babia hora. Homilię wygłosił ks. Andrzej Lichosyt, ka-
pelan Stowarzyszenia. Oprawę muzyczną zapewniła 
Orkiestra Dęta z Budzowa. Po mszy Jan Najdek, wójt 
gminy Budzów, zaprosił na gorący posiłek. Potrawy re-
gionalne serwowały także Koła Gospodyń Wiejskich 
z Zachełmnej, Jachówki, Bieńkówki i Budzowa. Wzo-
rem lat ubiegłych na scenie zaprezentowały się grupy 
z poszczególnych gmin. Dzieci zebrane na stadionie 
miały okazję wziąć udział w konkursach zorganizowa-
nych między innymi przez Babiogórski Park Narodowy, 
który każdego roku pomaga w organizacji Złazu. Pięk-
ny koncert dała także Orkiestra Dęta z Budzowa.

Na zakończenie Złazu Jan Najdek oraz Ma-
rek Listwan, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin 
Babiogórskich, wręczyli dyplomy: dla najstarszego 
i najmłodszego uczestnika, najliczniejszej grupy, naj-
liczniejszej rodziny, najbardziej rozśpiewanej grupy 
oraz osobom, które były obecne na wszystkich do-
tychczasowych złazach. Podziękowania i materiały 
promocyjne od gminy Budzów otrzymały wszystkie 
grupy. Podziękowania za pomoc w organizacji tej im-
prezy otrzymali: Nadleśnictwo Sucha, Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”, Sekcja 
Operacyjna Grupy Beskidzkiej GOPR oraz Združenie 
Babia hora, które odebrał Starosta Zubrohlavy Pavol 
Bugel. Mateusz Lichosyt, wójt gminy Lipnica Wielka, 
zaprosił na kolejny Złaz na Orawę. 

Kalendarz na 2020 rok
„Wokół babiogórskich wód” 
Stowarzyszenie Gmin Ba-
biogórskich wspólnie z Ba-
biogórskim Parkiem Na-
rodowym wydało w roku 
sprawozdawczym jubile-
uszowy (dwudziesty) ka-
lendarz na 2020 rok pt. 
„Wokół babiogórskich wód”. 
Temat przewodni kalendarza 

– woda – jest bardzo obszernym i wielowątkowym 
zagadnieniem. W kalendarzu zostały ujęte tylko naj-
ważniejsze aspekty dotyczące babiogórskich wód, 
przedstawiono zachodzące zjawiska hydrologiczne, 
żyjące w środowisku wodnym organizmy, a także nie-
powtarzalne piękno wody i jej siłę, która często może 
stanowić wielkie zagrożenie. 

Opracowanie graficzne kalendarza przygoto-
wała firma HOMAGO Studio Graficzne Maciej Hoj-
da, a ciekawy tekst napisał dr Marek Kot, specjalista 
ds. edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego.

W pierwszej części zamieszczono kalendarium; 
pod każdą datą znajdują się informacje dotyczące 
wschodu i zachodu słońca, imiona solenizantów, zna-
ki zodiaku oraz nazwy świąt kościelnych, państwo-
wych i międzynarodowych. Są także wzmianki o 377 
wydarzeniach historycznych, które miały miejsce na 
obszarze położonym wokół Babiej Góry. Ilustrują ją 
53 fotografie tematycznie związane z wodą. 

Druga część to opracowanie o charakterze popu-
larnonaukowym napisane przystępnym językiem. Inte-
resujące opisy babiogórskich akwenów i ich otoczenia 
autor ujął w następujące rozdziały: „Trochę o wodzie”, 
„Woda magiczna”, „Dar Matki Niepogód”, „Dar ziemi 
i skał,” „Osiadła w miejscu bądź płynie”, „Nawet skacze”, 
„Gości w sobie i schronienie zapewnia”, „Ludziom siebie 
użycza, bo bez niej nic by tu nie zdziałali”, „Potrafi być 
groźna – o powodziach” i „Opieki naszej wymaga”. 

Trzecią część tworzy, wzorem wcześniejszych 
wydań, rozbudowywany i aktualizowany „Teleinfor-
mator babiogórski”. W publikacji znaleźć można też 
wykaz tematyczny kalendarzy, które Stowarzyszenie 
Gmin Babiogórskich wydało od 2000 roku.

Rocznik Babiogórski
Tom 20 (jubileuszowy)
W 2019 roku wspólnie z Ba-
biogórskim Parkiem Naro-
dowym wydany został 20. 
jubileuszowy tom Rocznika 
Babiogórskiego.

W pierwszej części za-
mieszczone zostały następu-
jące artykuły:

 · „Przemiany społeczno-ekonomiczne i krajobra-
zowe w ostatnich 25 latach na obszarze Stowa-
rzyszenia Gmin Babiogórskich” Krzysztofa Mira-
ja, Karoliny Listwan-Franczak, Pawła Franczaka,

 · „65 lat Babiogórskiego Parku Narodowego” To-
masza Pasierbka,

 · „Losy Zamku Suskiego” Barbary Woźniak i Lucy-
ny Steczek,

 · „Rewitalizacja ruin zamku w Lanckoronie” Ewy 
Klimali-Gądek,

 · „Konferencje naukowe wartością edukacyjną” 
Anny Kulki.
W dziale Prezentacje znalazł się artykuł „Czter-

dzieści lat instytucji Chranena Krajinna Oblast Horna 
Orava”, którego autorem jest Dušan Karaska.
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Babiogórski Park Narodowy zamieścił dwa ar-
tykuły: „O planie ochrony dla Babiogórskiego Parku 
Narodowego” Janusza Fujaka i „Teledetekcja w ochro-
nie przyrody” Dariusza Chochoła.

Wzorem lat ubiegłych wszystkie gminy należące 
do Stowarzyszenia zaprezentowały krótkie komu-
nikaty z wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz 
przedstawiły wydane w 2018 roku publikacje. 

Podobnie jak w poprzednich latach w tomie 
opublikowano również sprawozdania z działalności 
w 2018 Zarządu Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich 
oraz Babiogórskiego Parku Narodowego.

W części „Arkusz literacki” ukazał się artykuł 
Macieja Mażula pt. „Miejsce tradycji i dziedzictwa 
przyrodniczego regionu w poezji”. 

Z okazji wydania jubileuszowego Maria Mazur, 
Sekretarz Stowarzyszenia, podsumowała artykuły, 
które ukazały się w okresie dwudziestu lat na łamach 
Rocznika. Wzbogaceniem 20. tomu stała się barwna 
wkładka z zestawem fotografii z gmin stowarzyszo-
nych obrazujących zmiany, jakie zaszły na ich tere-
nie w ciągu ostatnich dwudziestu lat lub też zostały 
uznane przez włodarzy za szczególnie istotne i warte 
zaprezentowania.

Tom zamykają wspomnienia zasłużonych dla 
obszaru Stowarzyszenia, którzy zmarli w 2018 roku. 

Laury Babiogórskie 2019 
26 stycznia 2019 roku odbyło się w Jordanowie Wal-
ne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzy-
szenia Gmin Babiogórskich połączone z uroczystym 
wręczeniem Laurów Babiogórskich. Zarząd na wnio-
sek  Kapituły  postanowił przyznać Laur Babiogórski 
(wnioski z 2018 roku):

 · Orkiestrze Dętej z Jordanowa za wieloletnie 
kultywowanie i propagowanie lokalnej tradycji 
muzycznej oraz szeroką działalność na rzecz 
rozwoju artystycznego i promocji miasta Jorda-
nowa i regionu,

 · Jadwidze Czarny za znaczące zasługi dla podtrzy-
mywania tradycji i kultury regionu, szeroko pojętą 
działalność na rzecz aktywizacji społeczności lo-
kalnej oraz osiągnięcia w budowaniu wizerunku 
gminy Bystra-Sidzina i obszaru Podbabiogórza,

 · Grupie Apostolskiej z Bieńkówki za zaangażo-
wanie w działalność religijną i kulturową gminy, 
pielęgnowanie lokalnych tradycji i aktywizację 
środowisk młodzieżowych,

 · za aktywną działalność i wytrwałą pracę służą-
cą kształtowaniu tożsamości kulturowej i pielę-
gnowaniu  lokalnych tradycji – Kołu Gospodyń 
Wiejskich z Zachełmnej oraz Kołu Gospodyń 
Wiejskich z Palczy,

 · Stanisławowi Głowaczowi za popularyzowanie 
wartości, piękna i głębi muzyki, pasję tworzenia 
oraz działalność charytatywną i opiekę arty-
styczną nad lokalnymi talentami,

 · Stanisławowi Sali za osobisty wkład w upo-
wszechnianie lokalnej tradycji, kultywowanie 

rodzimego folkloru oraz twórczy udział w kre-
owaniu działalności Stowarzyszenia „Bractwo 
Zbójników spod Babiej Góry”,

 · Renacie Bukowskiej za działania na rzecz dzie-
dzictwa kulturowego, kulinarnego, integracji 
środowiskowej i promocji Produktu Lokalnego 
Małopolski,

 · Magdalenie Adamczyk za osiągnięcia w dzie-
dzinie pielęgnowania i promocji materialnego 
dziedzictwa kulturowego małej ojczyzny gminy 
Stryszów oraz aktywizacji środowisk kobiecych,

 · Halinie Opalińskiej za popularyzację kultury 
i sztuki oraz propagowanie dziedzictwa kultu-
rowego,

 · Kazimierzowi Gromadzie za wkład pracy w roz-
wój kultury i tradycji muzycznej poprzez stwo-
rzenie Orkiestry.
Podczas uroczystości wręczono także podzię-

kowania za współpracę przy organizacji cyklicznych 
wydarzeń, tj. miastu Sucha Beskidzka (finał konkursu 
„Leonardo”), gminie Lanckorona (Złaz Samorządow-
ców), a także gminie Jabłonka (uroczystość wręczenia 
Laurów Babiogórskich w grudniu 2017 roku). Po-
dziękowania za współpracę wręczono także Dyrekcji 
Babiogórskiego Parku Narodowego, Združeniu Ba-
bia hora oraz Sekcji Babiogórskiej Grupy Beskidzkiej 
GOPR.

14 grudnia 2019 roku w Lanckoronie wyróżnienia 
Laurem Babiogórskim (wnioski z 2019 roku) otrzy-
mali:

 · Grupa Artystyczna „SYNAPSY” za szczególne 
osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Sto-
warzyszenia Gmin Babiogórskich w dziedzinie 
kultury, w tym w szczególności dokumentowa-
nia i pomnażania dziedzictwa przeszłości.  

 · Jerzy Semsch za kształtowanie historycznej 
świadomości mieszkańców Jordanowa oraz po-
pularyzację kultury i propagowanie dziedzictwa 
kulturowego,

 · Miejska Orkiestra Dęta w Suchej Beskidzkiej za 
osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Sto-
warzyszenia Gmin Babiogórskich, w szczególno-
ści propagowania, utrwalania i popularyzowania 
kultury muzycznej w regionie oraz zachęcanie 
mieszkańców miasta do aktywnego udziału 
w życiu kulturalnym i społecznym miasta Sucha 
Beskidzka oraz regionu,

 · Andrzej Woszczek za wkład w rozwój oświaty, 
integracji oraz życia społecznego gminy Jabłonka,

 · Bogusława Pilch za wkład w rozwój oświaty 
w gminie Jabłonka,

 · Janusz Haniaczyk za promowanie kultury oraw-
skiej w Polsce i na świecie

 · Grupa Wokalno-Muzyczna „Pokolenia” za cało-
kształt aktywnej działalności w środowisku dającej 
trwały wkład w rozwijanie i utrwalanie przesłania 
Jana Pawła II w następnych pokoleniach, liczne 
sukcesy wokalno-artystyczne i promocję gminy,

 · Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lipnicy 
Wielkiej za pracę charytatywną i społeczną na 
rzecz chorych, ubogich i samotnych, wrażliwość 
na potrzeby drugiego człowieka, a także działal-
ność i zaangażowanie w pracy z dziećmi i mło-
dzieżą,

 · Wioletta Rupa za działalność na rzecz społecz-
ności i rozwoju obszarów wiejskich, w tym roz-
woju gminy Mucharz,

 · Marcin Sawicki za uczynienie z Koszarawy 
znanej i chętnie odwiedzanej przez gości z ca-
łej Polski miejscowości, która stała się dla nich 
miejscem edukacji ich dzieci i przestrzenią do 
rozmów o istocie edukacji. 
Tradycyjnie wręczono także podziękowania: 

gminie Budzów za organizację Złazu Samorządow-
ców, Sekcji Babiogórskiej Grupy Beskidzkiej GOPR za 
jego zabezpieczenie, miastu Jordanów za organizację 
uroczystości wręczenia Laurów Babiogórskich, Zdru-
ženiu Babia hora za organizację finału i wycieczki 
laureatów konkursu „Leonardo”, Zbigniewowi Kowal-
skiemu za koordynację wszystkich etapów konkursu 
i wycieczki, Dyrekcji Babiogórskiego Parku Narodo-
wego za pomoc finansową, organizacyjną i meryto-
ryczną przy realizacji zadań wydawniczych.

Pozostałe działania
W dniu 24 czerwca 2019 roku Starszy Gazda wziął 
udział w posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Spo-
łecznych Rady Gminy Zawoja na temat promocji gmi-
ny Zawoja.

Zgodnie z Uchwałą Rady Starszych 
Nr XXXIX/15/2019 z dnia 14 grudnia 2019 roku 
złożono deklarację członkowską o przyjęcie Stowa-
rzyszenia w poczet członków wspierających Stowa-
rzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich, 

W roku 2019 Gmina Stryszów uchwałą Rady 
Gminy Stryszów Nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 
2018 roku wystąpiła ze Stowarzyszenia z dniem 
4 kwietnia 2019 roku, o czym poinformował wójt 
gminy Stryszów stosownym pismem.

Wsparcie rzeczowe
Na prośbę dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Su-
chej Beskidzkiej z 28 lutego 2019 roku przekazano 
wydawnictwa Stowarzyszenia na nagrody dla laure-
atów Powiatowego Konkursu Geograficznego. 

Stowarzyszenie ufundowało nagrodę dla zwy-
cięzcy lotnej premii 21. Edycji Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka”, 
którą wręczył Starszy Gazda – Marek Listwan pod-
czas wyścigu 17 sierpnia 2019 roku. Za wsparcie 
rzeczowe wyścigu Stowarzyszenie otrzymało od Bur-
mistrza Miasta Sucha Beskidzka w podziękowaniu 
„Pąsową Różę”, którą odebrał Marek Listwan Starszy 
Gazda podczas uroczystej gali zorganizowanej w sali 
rycerskiej zamku w Suchej Beskidzkiej 22 listopada 
2019 roku.

Wnioski o dotacje
W marcu 2019 roku opracowano i złożono wniosek 
do otwartego konkursu ofert na realizację zadań pu-
blicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
turystyki w 2019 roku pn. Małopolska gościnna –
II edycja na realizację zadania XXVI Międzynarodowy 
Złaz Samorządowców. W lipcu z kolei złożono ofertę 
na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie mię-
dzypokoleniowe na szlakach obszaru Podbabiogórza. 
Oba wnioski zostały rozpatrzone, lecz nie uzyskały 
dofinansowania. 

Opracowano także i złożono w grudniu w Sto-
warzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podbabio-
górze” do konkursu grantowego wniosek pn. Mapa 
atrakcji turystycznych obszaru Stowarzyszenia Gmin 
Babiogórskich i folder. Z przyczyn technicznych Za-
rząd LGD odstąpił od realizacji tego konkursu. 

Wyróżnienia
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich decyzją kapituły 
Nagrody Starosty Suskiego otrzymało tytuł Mecena-
sa Kultury Powiatu Suskiego 2018. Dyplom i statu-
etkę odebrał Marek Listwan Starszy Gazda 14 maja 
2019 roku.

Po raz kolejny Stowarzyszenie Gmin Babiogór-
skich z Babiogórskim Parkiem Narodowym wzięło 
udział w Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze 
wydawnictwa o górach”, tym razem zgłaszając wyda-
wany wspólnie Rocznik Babiogórski. Organizatorami 
konkursu są Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej 
PTTK, Targi w Krakowie Sp. z o.o. i Wydawnictwo 
„Karpaty” Andrzej Łączyński z Krakowa. Na czwartą 
edycję konkursu 44 firmy wydawnicze z 9 krajów 
(Austria, Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Wiel-
ka Brytania i Włochy) nadesłały 100 publikacji. Kon-
kurs objęli patronatem Prezes Zarządu Głównego 
PTTK i Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. 
Zgłoszone wydawnictwa oceniane były w kilku kate-
goriach: albumy, przewodniki, wydawnictwa popular-
nonaukowe, monografie i inne; proza literacka o te-
matyce górskiej, mapy oraz atlasy, encyklopedie lub 
słowniki nazewnictwa, miejscowości, obiektów, przy-
rodnicze i inne. Rocznik Babiogórski (tomy z lat 2016, 
2017, 2018) jako wydawnictwo popularnonaukowe 
otrzymał wyróżnienie Koła Przewodników Beskidz-
kich PTTK im. Profesora Romana Reinfussa w Kra-
kowie. Zarząd Stowarzyszenia uważa, że przyznanie 
wyróżnienia to wyraz uznania i docenienia wysiłku 
wszystkich osób, które przyczyniły się do wydania 
tych publikacji, a także motywacja do dalszej pracy 
wydawniczej Stowarzyszenia.

Strona internetowa
Relacje z ważniejszych wydarzeń są zamieszczane na 
stronie internetowej Stowarzyszenia www.sgb.org.pl. 

Kończąc sprawozdanie, Zarząd serdecznie dzię-
kuje wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do realizacji wymienionych wyżej przedsię-
wzięć. Dziękuje włodarzom gmin stowarzyszonych, 
a szczególnie tym, którzy podjęli się współorganizacji 
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cyklicznych wydarzeń, przyjaciołom ze Združenia 
Babia hora, dyrekcji i pracownikom Babiogórskie-
go Parku Narodowego, nauczycielom, opiekunom, 
kapelanowi i księżom, którzy sprawowali msze św. 
podczas Złazu Samorządowców, dyrekcjom i pra-
cownikom instytucji kultury, redaktorom i autorom 
naszych wydawnictw, autorom zdjęć do kalendarza, 
stowarzyszeniom, z którymi SGB współpracowało 
w 2019 roku, koordynatorom konkursu „Leonardo”, 

tak po stronie polskiej, jak i słowackiej, Delegaturze 
Kuratorium Oświaty w Wadowicach za merytoryczną 
pomoc. Szczególne podziękowanie jak co roku Za-
rząd kieruje do Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka za 
nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia na siedzi-
bę Stowarzyszenia, miejsca w archiwum zakładowym 
na przechowywanie dokumentacji archiwalnej Sto-
warzyszenia oraz sali sesyjnej na spotkania Zarządu 
i innych zespołów organizacyjnych. 

1. Plan ochrony dla BgPN 
Plan ochrony jest kluczowym dokumentem 

planistycznym dla zachowania unikalnych walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Babiej 
Góry z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju 
regionu.

Projekt planu ochrony dla BgPN zawierający za-
kres planu ochrony dla obszaru mającego znaczenie 
dla Wspólnoty Ostoja Babiogórska PLH120001 i pla-
nu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochro-
ny ptaków Babia Góra PLB120011 w części pokry-
wającej się z obszarem Parku (oba obszary wchodzą 
w skład europejskiej sieci Natura 2000) został prze-
słany do Ministerstwa Środowiska przed czterema 
laty, w dniu 30 sierpnia 2016 roku.

W pierwszej połowie 2019 roku zostały doko-
nane ostateczne korekty projektu planu na poziomie 
Rządowego Centrum Legislacji. Podczas spotkania 
Dyrektora BgPN dr. Tomasza Pasierbka z przedsta-
wicielami Rządowego Centrum Legislacji przy udziale 
przedstawicieli Ministra Środowiska zostały przeana-
lizowane, zweryfikowane i zaproponowane rozwiąza-
nia wszystkich zapisów merytorycznych, językowych 
i formalnych, które budziły zastrzeżenia bądź wątpli-
wości ze strony uczestników spotkania.

Plan ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodo-
wego został wprowadzony przez Ministra Środowiska 
Henryka Kowalczyka na mocy Rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 roku w spra-

wie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego 
Parku Narodowego. (Dz. U. z dnia 5 września 2019 r., 
pozycja 1699). Stał się on jednocześnie planem 
ochrony dla obszaru mającego znaczenie dla Wspól-
noty Ostoja Babiogórska (kod obszaru: PLH120001) 
oraz planem ochrony dla obszaru specjalnej ochrony 
ptaków Babia Góra (kod obszaru: PLB120011) w czę-
ści pokrywającej się z obszarem BgPN. Obowiązywać 
będzie przez 20 lat - od 20 września 2019 roku do 
19 września 2039 roku.

Plan ochrony składa się z 11 rozdziałów:
- Rozdział 1. Cele ochrony przyrody oraz wskaza-

nie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań 
ich realizacji,

- Rozdział 2. Opis granic obszaru Natura 2000 
Ostoja Babiogórska oraz obszaru Natura 2000 
Babia Góra w części pokrywającej się z obszarem 
Parku wraz z mapami obszarów Natura 2000,

- Rozdział 3. Identyfikacja oraz określenie sposo-
bów eliminacji lub ograniczania istniejących i po-
tencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrz-
nych oraz ich skutków dla obszaru Parku, w tym 
identyfikacja istniejących i potencjalnych zagro-
żeń 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,

- Rozdział 4. Określenie warunków utrzymania lub 
odtworzenia właściwego stanu ochrony przed-

Działalność Babiogórskiego 
Parku Narodowego w 2019 roku
Činnost’ Babohorského národného parku v roku 2019

The activity of the Babia Góra National Park in 2019
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miotów obszaru Natura 2000 Ostoja Babiogór-
ska i obszaru Natura 2000 Babia Góra w części 
pokrywającej się z obszarem Parku, zachowania 
integralności tych obszarów oraz spójności sieci 
obszarów Natura 2000,

- Rozdział 5. Wskaźniki właściwego stanu ochro-
ny siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin 
i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami 
ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Babiogór-
ska i obszaru Natura 2000 Babia Góra w części 
pokrywającej się z obszarem Parku,

- Rozdział 6. Obszary ochrony ścisłej, czynnej 
i krajobrazowej,

- Rozdział 7. Wskazanie działań ochronnych na 
obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobra-
zowej z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji 
tych działań oraz określenie działań ochronnych 
dla utrzymania lub odtworzenia właściwego 
stanu ochrony przedmiotów ochrony na obsza-
rze 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,

- Rozdział 9. Obszary i miejsca udostępniane dla 
celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych 
oraz określenie sposobów ich udostępniania,

- Rozdział 10. Wskazanie miejsc, w których może 
być prowadzona działalność wytwórcza, handlo-
wa i rolnicza,

- Rozdział 11. Ustalenia do studiów uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin, miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, planu zagospodarowania 
przestrzennego Województwa Małopolskie-
go i planu zagospodarowania przestrzennego 
Województwa Śląskiego dotyczące eliminacji 
lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i ze-
wnętrznych.

2. Rezerwat Biosfery Babia Góra 
W 1976 roku BgPN otrzymał status Rezerwa-

tu Biosfery Babia Góra i został włączony do projek-
tu Man and Biosphere (MaB). W 2001 roku UNE-
SCO-MaB zaakceptowało powiększenie Rezerwatu 
Biosfery Babia Góra i jego podział na strefy. Obec-
nie Rezerwat Biosfery Babia Góra obejmuje obszar 
11 829 ha, w tym 1 062 ha stanowi strefę centralną 
(część obszaru ochrony ścisłej w Parku), 2 330 ha 
strefę buforową (część obszaru ochrony ścisłej, 
obszar ochrony czynnej i krajobrazowej w Parku) 
i 8 437 ha strefę przejściową (otulina Parku i enklawy 
Parku Shylec oraz Przywarówka). 

Właściwe funkcjonowanie rezerwatu biosfery 
wynika ze współpracy Parku, samorządów terytorial-
nych, stowarzyszeń, jednostek działających na obsza-
rze gmin Lipnica Wielka, Jabłonka, Zawoja i Jeleśnia 

oraz działań na arenie międzynarodowej na polu 
ochrony przyrody, promocji walorów kulturowych 
oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju.

W Planie ochrony dla BgPN zostały przedsta-
wione najistotniejsze informacje i ustalenia dotyczą-
ce funkcjonowania Rezerwatu Biosfery „Babia Góra”.

3. Ochrona przyrody  
nieożywionej i gleb 
Dokonano rejestracji miejsc, w których najdłużej 

zalegał śnieg. Kontrola płatów śniegowych odbyła 
się dwukrotnie. Pierwszy raz w dniach 10-14 czerw-
ca 2019 roku, kiedy to stwierdzono jeszcze w wielu 
miejscach wyleżyska śnieżne. Natomiast 16 lipca 
tego samego roku przeprowadzono powtórną in-
wentaryzację wyleżysk śnieżnych i nigdzie nie za-
obserwowano śladów zalegającego śniegu. Według 
obserwacji służby terenowej śnieg najdłużej utrzy-
mywał się przy ruinach schroniska Beskiden Verein 
w oddziale 28, skąd zginął prawdopodobnie w okre-
sie między 10 a 15 lipca.

4. Ekosystemy leśne
4.1. Cięcia 
W ramach prac terenowych wykonano cięcia, 

w wyniku których usunięto wiatrowały, wiatroło-
my, drzewa opanowane przez owady i patogeny 
grzybowe. Cięć dokonano na terenach objętych 
ochroną czynną i krajobrazową. W sumie usunięto 
9 727,51 m3 drewna, w tym 9 701,40 m3 grubizny: 
posuszu, wiatrowałów, wiatrołomów oraz 26,11 m3 
drobnicy, z czego 18,79 m3 to drewno iglaste, 
a 7,32 m3 drewno liściaste.

W drodze samowyrobu siedmiu wykonawców 
pozyskało łącznie 131,82 m3 grubizny i 3,90 m3 
drobnicy. Drewno to pozyskiwano w miejscach 
wskazanych przez leśniczych.

Zaewidencjonowano również 3 893,39 m3 
obumarłych drzew stojących i leżących (powalonych 
w sposób naturalny – wiatrowały, wiatrołomy), które 
pozostawiono do mineralizacji. 

4.2. Hodowla lasu 
Wiosną poddano procesowi stratyfikacji 

24,35 kg nasion jodły. Następnie dokonano ich oceny 
oraz przygotowano je do wysiewu na gruntach szkół-
ki „Fickówka”. 

Odnowiono 0,20 ha luk i przerzedzeń, sadząc 
1 200 sztuk sadzonek buka. Sadzonki pochodziły 
z odnowień naturalnych w Obwodzie Ochronnym 
Sokolica.

W ramach regulacji składu gatunkowego, for-
my zmieszania i zagęszczenia drzewek w młodni-
kach przeprowadzono również czyszczenia wczesne 
w Obwodzie Ochronnym Sokolica na powierzch-
ni 1,00 ha, a także czyszczenia późne w Obwodzie 
Ochronnym Orawa na powierzchni 8,5 ha i w Obwo-
dzie Ochronnym Stonów na powierzchni 2,5 ha.

4.3. Ochrona ekosystemów leśnych przed 
czynnikami biotycznymi i abiotycznymi 

Wyłożono pułapki feromonowe na kornika 
drukarza Ips typographus i rytownika pospolitego 
Pityogenes chalcographus. Łącznie odłowiono 1 421 
osobniki samców, co w przeliczeniu na jedną pułapkę 
daje 142 owady. Najwięcej owadów w jednej pułapce 
odłowiono w Obwodzie Ochronnym Cyl w oddziale 
78b – 257 osobników.

W sumie wyłożono 233 pułapki feromonowe na 
korniki. W tym 178 na kornika drukarza i 55 na ry-
townika pospolitego. W pułapkach zastosowano fe-
romony Ipsodor i Chalcodor. Pułapki rozmieszczono 
na terenie objętym ochroną czynną (157 na kornika 
drukarza, 43 na rytownika pospolitego) i na terenach 
objętych ochroną ścisłą (21 na kornika drukarza, 
12 na rytownika pospolitego). Wyłożono również 
10 pułapek na brudnicę mniszkę Lymantria monacha.

Wyznaczono i usunięto drzewa trocinkowe 
w Obwodzie Ochronnym Cyl – 1 798 sztuk, w Obwo-
dzie Ochronnym Stonów – 920 sztuk, w Obwodzie 
Ochronnym Sokolica – 8 171 sztuk, a w Obwodzie 
Ochronnym Orawa – 3 359 sztuk.

W celu ochrony upraw przed zwierzyną grodze-
niami objęto powierzchnię 20,26 ha terenu Parku. 
W uprawach i odnowieniach naturalnych zabezpie-
czono także jodłę poprzez smarowanie szczytowych 
pędów oraz pędów pierwszego okółka repelentem 
Repentol 6 Pa. Zabiegiem tym objęto 200 tysięcy 
sztuk drzewek na powierzchni 35,13 ha. 

W stosunku do roku ubiegłego stwierdzono spa-
dek w uprawach i odnowieniach naturalnych uszko-
dzeń spowodowanych przez jeleniowate. Przeważają-
ce uszkodzenia to zgryzanie pędu głównego i pędów 
bocznych. Powierzchnię uszkodzeń oszacowano na 
16,33 ha. Taki stan jest wynikiem przejścia części 
upraw w starszą fazę rozwoju drzewostanu, czyli młod-
nik. W młodnikach natomiast zaobserwowano wzrost 
uszkodzeń w stosunku do roku ubiegłego. Uszkodzenia 
stwierdzono na powierzchni 73,39 ha – były to głów-
nie spałowania. W przypadku starszych drzewostanów 
rozmiar uszkodzeń utrzymał się na podobnym pozio-
mie jak w roku ubiegłym i wyniósł 3,43 ha. Łączną po-
wierzchnię drzewostanów uszkodzonych przez zwie-
rzynę płową oszacowano na 93,15 ha.

5. Ochrona lądowych  
ekosystemów nieleśnych 
W ramach ochrony ekosystemów nieleśnych 

kontynuowano wykaszanie ręczne i mechaniczne 
na polanach: Dejakowe Szczawiny – 1,00 ha, Polana 
Rybna – 2,05 ha, przy Taichu – 0,65 ha i na Marko-
wych Rówienkach – 1,40 ha.

W Obwodzie Ochronnym Orawa na łąkach i pa-
stwiskach na powierzchni 9,29 ha prowadzono wy-
pas owiec zgodnie z wieloletnią umową. Dzierżawca 
podczas wypasania owiec przestrzegał warunków 
wypasu i zasad obowiązujących w BgPN. 

6. Ochrona roślin i grzybów
W ramach ograniczania ekspansji obcych gatun-

ków inwazyjnych wiosną usunięto niecierpka gruczo-
łowatego Impatiens glandulifera i rdestowca ostro-
kończystego Reynoutria japonica z powierzchni około 
1 ha terenu ochrony czynnej i krajobrazowej. 

Prowadzono monitoring stanowisk okrzynu jele-
niego Laserpitium archangelica. Stwierdzono 4 okazy 
roślin z zawiązanymi owocami (osobniki generatyw-
ne) oraz 46 okazów wegetatywnych. Na innych sta-
nowiskach zaobserwowano występowanie jedynie 
osobników wegetatywnych. Łącznie liczba odnoto-
wanych roślin wynosiła 81.

Przeprowadzono także inwentaryzację stanowisk 
rogownicy alpejskiej Cerastium alpinum w rejonie ko-
puły szczytowej na odcinku od Gówniaka po Diablak. 
Stwierdzono na tym obszarze 14 grup darenek. Na po-
szczególnych lokalizacjach odnotowano od 1 do 9 kę-
pek. Łączna liczba darenek wyniosła 52 sztuki. 

Stwierdzono także grupkę gruszkówki jed-
nostronnej Orthilia secunda, która jest gatunkiem 
wskaźnikowym starych lasów. Rośliny rosły na skar-
pie drogi leśnej w pobliżu potoku. 

Zinwentaryzowano również stanowiska: pa-
protnika kolczystego Polystichum aculeatum – 2 sta-
nowiska, paprotnika Brauna Polystichum braunii – 
1 stanowisko, tocji karpackiej Tozzia alpina carpatica 
– 1 stanowisko w bliskim sąsiedztwie Parku. 

Podczas obserwacji przyrodniczych stwierdzono 
występowanie następujących gatunków grzybów:

 · smolucha świerkowa Ischnoderma benzoinum 
(Wahlenb.) P. Karst., na iglastej kłodzie kilka-
dziesiąt owocników; jest to gatunek narażony na 
wyginięcie (V),

 · płomykowiec galaretowaty Guepinia helvelloides 
(DC.) Fr.; gatunek ten jest objęty ochroną prawną,

 · piestrzenica infułowata Gyromitra infula (Scha-
eff.) Quèl. – w Polsce gatunek rzadki, wpisany do 
Czerwonej listy roślin i grzybów Polski, o statusie 
gatunku narażonego na wymarcie,

 · klimaczek północny Climacocystis borealis (Fr.) 
Kotl. & Pouzar, – w Polsce gatunek rzadki. Znaj-
duje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski 
jako potencjalnie zagrożony z powodu ograni-
czonego zasięgu geograficznego i małych obsza-
rów siedliskowych. W BgPN gatunek specjalne-
go zainteresowania,

 · soplówka jodłowa Hericium alpestre Pers. W Pol-
sce gatunek rzadki objęty od 2014 roku ochroną 
częściową. Znajduje się na Czerwonej liście grzybów 
Polski jako zagrożony wyginięciem. Na terenie Par-
ku gatunek specjalnego zainteresowania.

7. Ochrona zwierząt 
7.1. Bezkręgowce 
Udokumentowano występowanie na terenie Par-

ku następujących gatunków zwierząt bezkręgowych: 



182 183SPRAWOZDANIA Działalność Babiogórskiego Parku Narodowego w 2019 roku

 · sichrawa karpacka Pseudogaurotina excellens,
 · Erotides (Platycis ) cosnardi – rzadki gatunek sa-

proksyliczny,
 · biegacz Fabriciego Carabus fabricii,
 · zielarka baldaszkowa – Phytoecia affinis,
 · Malachius aeneus (L.),
 · Diacanthous undulatus (DeGeer) – rzadki gatu-

nek saproksyliczny,
 · biegacz zielonozłoty Carabus auronitens,
 · Dictyoptera aurora,
 · Platycis minutus – gatunek saproksyliczny,
 · orszoł prążkowany Trichius fasciatus rzadki 

w BgPN gatunek saproksyliczny,
 · Lygistopterus sanguineus, 
 · Chrysanthia geniculata,
 · Chrysanthia viridissima,
 · żerdzianka krawiec Monochamus sartor,
 · trzyszcz Cicindela sp.,
 · Orchesia undulata,
 · wynurt Ceruchus chrysomelinus – gatunek okre-

ślony jako relikt lasów pierwotnych; w BgPN ga-
tunek specjalnego zainteresowania,

 · Mycetoma suturale – gatunek określony jako 
relikt lasów pierwotnych; w BgPN gatunek spe-
cjalnego zainteresowania.

7.2. Kręgowce 
W ramach ochrony zwierząt kręgowych przepro-

wadzono akcję liczenia ptaków zimujących na ciekach 
wodnych Orawy, tropienie zwierzyny na stałych tra-
sach oraz kontrolę potencjalnych schronień zimowych 
nietoperzy. W ramach współpracy polsko-słowackiej 
oraz współpracy z nadleśnictwami Sucha i Nowy Targ 
wspólnie inwentaryzowano duże drapieżniki, w tym 
wilki, a także derkacza i głuszca na tokowiskach.

Po raz pierwszy zarejestrowano na fotopułap-
kach rodzinę rysi: kotkę z dwójką młodych oraz całą 
rodzinę wilczą składającą się z siedmiu osobników. 

8. Ochrona zwierzyny łownej 
W ramach ograniczenia rozprzestrzeniania się 

ASF (afrykańskiego pomoru świń) na terenie Polski 
służba terenowa cotygodniowo patrolowała teren 
pod kątem potwierdzenia padłych dzików. Stwier-
dzono jeden przypadek padłego dzika (warchlaka) 
w Obwodzie Ochronnym Cyl. Poinformowano Po-
wiatowy Inspektorat Weterynarii w Wadowicach, 
który pobrał próby do badań (choroby nie wykryto). 

Potwierdzono także upadki zwierzyny łownej 
na terenie Obwodu Ochronnego Sokolica. Były to: 
szczątki cielęcia (jeleń) – ofiara rysia, szczątki cielę-
cia jelenia – upadek naturalny, osobnik słaby, szczątki 
kozy (sarna), szczątki cielęcia (jeleń), tusza łani jelenia 
oraz odnotowano dwa upadki dzika – ofiary wilków. 

W październiku przeprowadzono inwentaryzację 
zwierzyny płowej metodą pędzeń próbnych na stałych 
powierzchniach zlokalizowanych w Obwodach Ochron-
nych Orawa, Stonów, Sokolica i Cyl. Łączna powierzch-
nia monitorowana wyniosła 430 ha. W wyniku inwenta-

ryzacji stwierdzono 21 jeleni, w tym 2 samce, 16 samic 
i 3 osobniki młodociane. Na podstawie obliczeń wnio-
skowano, że pojemność BgPN w aspekcie zagęszczenia 
zwierzyny płowej jest minimalnie przekroczona. 

9. Działalność edukacyjna
9.1. Wystawa Stała
W 2019 roku Wystawę Stałą o tematyce przy-

rodniczo-etnograficznej w siedzibie dyrekcji Parku 
odwiedziło łącznie 8 149 osób. Część z nich to osoby 
zamieszkujące najbliższe sąsiedztwo Parku i zwolnio-
ne z opłat za wstęp. 

9.2. Galeria „Pod Cylem” oraz wystawy czasowe
Zorganizowano trzy wystawy czasowe. Pierwsza 

z nich, zatytułowana Opowieści o końcu świata, prezen-
towała fotografie autorstwa Krzysztofa Koniecznego. 
Druga wystawa czasowa – Codzienna niecodzienność 
autorstwa Mirona Wójcickiego – przedstawiała fo-
tografie wybranych elementów przyrody wraz z ota-
czającą je rzeczywistością. Natomiast podczas trzeciej 
wystawy Inspirowane naturą zaprezentowano prace 
twórców z Domu Opieki Dziennej w Zawoi Przysłop. 

Podczas Święta Borówki została otwarta 
w  Orawskim Parku Etnograficznym wystawa czaso-
wa pt. Dwa spojrzenia prezentująca zdjęcia archiwalne 
ze zbiorów Michała Bartyzela oraz współczesne au-
torstwa Bartosza Oczkowskiego.

Park wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury 
w Suchej Beskidzkiej zorganizował wystawę na zamku 
pt. Przyroda o każdej porze składającą się z dwóch części: 
fotografii Ireneusza Graffa „Od wieczora do poranka” 
oraz członków Okręgu Mazowieckiego Związku Pol-
skich Fotografów Przyrody „Od świtu do zmierzchu”. 

9.3. Ogród Roślin Babiogórskich oraz ścieżka 
edukacyjna Ogród Zmysłów 

Ogrody cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Głównie zwiedzały je te same osoby, które przycho-
dzą na Wystawę Stałą. W ogrodach prowadzono tak-
że zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

9.4. Punkty Informacji Turystycznej
Przy głównych wejściach na teren Parku funk-

cjonowały dwa Punkty Informacji Turystycznej i Przy-
rodniczej: na polanie Krowiarki i w Zawoi Markowej. 
Prowadzono w nich rozdawnictwo wydawnictw Par-
ku, promowanie idei ochrony środowiska poprzez 
plansze oraz ulotki informacyjne. Punkty te wyko-
rzystywano także jako miejsca przystanków eduka-
cyjnych podczas terenowych spotkań edukacyjnych. 

9.5. Spotkanie edukacyjne
Przeprowadzono 110 spotkań edukacyjnych, 

w tym 32 spotkania terenowe oraz 78 spotkań sta-
cjonarnych. Zajęcia o charakterze stacjonarnym od-
bywały się głównie na Wystawie Stałej oraz w formie 
prelekcji bądź prezentacji w okolicznych szkołach 
i domach wczasowych. Natomiast zajęcia terenowe 
prowadzone były przeważnie na ścieżkach edukacyj-
nych rozmieszczonych na terenie Parku. 

Na zajęciach dominowała tematyka dotycząca 
przyrody Babiej Góry i funkcjonowania Parku oraz 
zagadnienia dotyczące ochrony przyrody i odpowie-
dzialności za stan środowiska. Poruszano także kwe-
stie zasad bezpiecznego poruszania się w górach. 

9.6. Konferencje
Pracownicy Parku uczestniczyli w konferencjach 

zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Eko-
logii w Suchej Beskidzkiej – „Innowacyjne zarządzanie 
zrównoważoną turystyką w parkach narodowych” 
oraz „Parki narodowe w Polsce. Dziedzictwo przy-
rodniczo-kulturowe a dialog interesariuszy”, a także 
w XXIV Konferencji z cyklu „Współczesne Zagadnie-
nia Edukacji Leśnej Społeczeństwa”, która odbyła się 
w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. 

9.7. Działania o charakterze edukacyjno-eko-
logicznym i regionalnym

BgPN brał czynny udział w działaniach o cha-
rakterze edukacyjno-ekologicznym takich jak: „Noc 
sów”, „Dzień Pszczół”, „Fascynujący Świat Roślin”, 
„Rośliny miododajne”, „Festiwal Kato Hej!”, „Polska 
zobacz więcej – Weekend za pół ceny”, „Ferie Zi-
mowe z Parkiem”, „Wakacyjne spotkania pod Babią 
Górą”, „Kocham Babią Górę, nie śmiecę” oraz „Czyste 
Tatry”, a także w realizacji projektu „Przyjaciel mało-
polskich parków narodowych”. 

Park wziął udział również w imprezach o charak-
terze kulturowym w celu promowania i kultywowania 
dziedzictwa kulturowego mieszkańców podnóży Babiej 
Góry, jego ochrony, a także ukazania bogactwa i koniecz-
ności kultywowania tradycji. Były to: „46 Święto Paster-
skie”, „XXXV Babiogórska Jesień”, „Dożynki Powiatowe”, 
„Święto Borówki”, „Rombanica” oraz „Sianokosy”.

9.10. Konkursy
BgPN zorganizował oraz włączył się do organi-

zacji wielu konkursów o charakterze przyrodniczym. 
Konkursy te miały różnorodny charakter. Począwszy 
od plastycznych, olimpiad po quizy wiedzy przyrodni-
czej, ekologicznej oraz wiedzy o Parku. Były to: „IX Tur-
niej Szachowy”, „XIII Festiwal Ekologiczny Eko – 2019”, 
XXIII Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo”, „X Ogólno-
polski Konkurs Ekologiczny”, Konkurs Wiedzy Ekolo-
gicznej dla najmłodszych „Las i jego mieszkańcy”. 

Park zgłosił uczestnictwo w konkursie „Najlep-
sze wydawnictwo o górach” zorganizowanym przez 
Centralny Ośrodek Kultury Górskiej PTTK w Kra-
kowie i wydawnictwo Karpaty, prezentując swo-
je publikacje. Album BgPN „Ptaki babiogórskiego 
pogranicza” zajął II miejsce, a wydawany wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich „Rocznik 
Babiogórski” uzyskał wyróżnienie. 

9.11. Udział w targach
Swą działalność Park zaprezentował na targo-

wych o charakterze kulturowym, ekologicznym lub 
krajoznawczym, m.in. podczas Międzynarodowych 
Targów Turystycznych „TT Warsaw”, Targów Regio-
nów i Produktów Turystycznych w Poznaniu „Tour 

Salon”, Targów Turystycznych w Katowicach oraz Tar-
gów „Winter Travel” w Krakowie.

Prezentacja Parku odbywała się na wspólnych 
stoiskach ze Starostwem Powiatowym w Suchej Be-
skidzkiej lub regionalnymi ośrodkami kultury.

9.12. Inne działania (w tym imprezy plenerowe)
BgPN czynnie włączył się w organizację i prze-

bieg takich imprez jak: piknik rodzinny Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne, piknik 
przy Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej, piknik rodzin-
ny przy Zespole Szkół w Zawoi Centrum, festyn przy 
Zespole Szkół w Skawicy, piknik przy Szkole Podsta-
wowej w Stryszawie, piknik w Szkole Podstawowej 
w Żarnówce, mecz charytatywny, „Święto Wełczy”, 
„VI Orawskie Rodzinne Spotkanie Rekreacyjne w Lip-
nicy Wielkiej”, 53. Rajd „Babia Góra 2019”, „XVII Gmin-
ny Rajd Turystyczny im. Piotra Borowego” w Lipnicy 
Wielkiej, „Ścieżkami i Szlakami Babiej Góry”, XIX Rajd 
Szlakiem ks. Kard. Karola Wojtyły, Dzień Patrona w ZS 
im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, „Zawoja FEST”, 
Dni Ochrony Środowiska, XXV Złaz Samorządowców 
oraz XV Polar Sport Skitour im. Basi German. 

9.13. Imprezy rekreacyjno-sportowe o charak-
terze biegowym na obszarze BgPN

BgPN określił warunki i wyraził zgodę na organi-
zację „Memoriału Edwarda Hudziaka”, „Biegu Śnież-
nej Pantery”, Biegu „6 x Babia Góra”, „Karpackiego 
UltraMaratonu”, „Beskid Extreme Triathlon”, „Chasz-
czoka – Babia Góra” oraz „Biegu im. Wojtka Kozuba”.

9.14. Wydawnictwa
Uzupełniając oraz rozszerzając ofertę wydawniczą, 

podjęto realizację i wydano następujące publikacje:
 · Kalendarz planszowy BgPN 2020, nakład 

1500 egz.,
 · Wspólnie z SGB „Babiogórskie wody. Kalendarz 

2020”, nakład 1000 egz.,
 · Wspólnie z SGB „Rocznik Babiogórski” Tom 20, 

Sucha Beskidzka – Zawoja 2019, nakład 700 egz.,
 · Kalendarzyk kieszonkowy, Wydawnictwa Kar-

paty 2020, Kraków 2019, nakład 1000 egz.,
 · Wydrukowano dwie książki z cyklu Monografie 

Babiogórskie: Babiogórskie rośliny i Babiogórskie 
grzyby, Wrocław – Zawoja 2018, nakład po 
200 egz.,

 · Plansza do gry typu memory w ramach realizacji 
projektu BgPN „Dla babiogórskich zapylaczy”.

9.15. Projekty
Realizowano 4 projekty, m.in.: „Dla babiogórskich 

zapylaczy” oraz „Pogranicze dla każdego”. Przygotowa-
no i złożono siedem wniosków o dofinansowanie do 
pięciu instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Fundacja „Za górami, za lasami”, Lokalna 
Grupa Działania i Euroregion Beskidy oraz Urząd Mar-
szałkowski w Krakowie. Pięć wniosków zostało wyty-
powanych do dofinansowania.
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10. Udostępnianie Parku  
do zwiedzania – turystyka 
10.1. Szlaki turystyczne
Przez obszar BgPN przebiega 49,4 km szlaków 

pieszych, 6,2 km nartostrad, 11,5 km szlaków rowe-
rowych, 2 km szlaków konnych oraz 30 km ścieżek 
edukacyjnych, które w części pokrywają się ze szla-
kami pieszymi.

10.2. Organizacja pobierania opłat za wstęp do 
parku narodowego

Od końca marca do listopada na terenie Parku 
funkcjonowały dwa Punkty Informacji Turystycznej 
i Przyrodniczej: na Przełęczy Lipnickiej (Krowiarki) 
oraz w Zawoi Markowej, gdzie prowadzono sprzedaż 
biletów. W sumie sprzedano 94 561 biletów, w tym 
na Polanie Krowiarki 73 355, a w Zawoi Markowej 
21 206. Na teren Parku weszło w 2019 roku 108 210 
osób, w tym 13 649 osób zwolnionych z opłat.

10.3. Licencje przewodników beskidzkich
Zgodnie z Regulaminem Udostępniania tury-

stycznego BgPN turystyka zorganizowana na obszarze 
Parku może odbywać się wyłącznie pod kierunkiem 
przewodników górskich posiadających licencję upraw-
niającą do oprowadzania wycieczek po terenie Parku.

W 2019 roku przeprowadzono siedem szkoleń dla 
przewodników beskidzkich. Łącznie wystawiono bądź 
prolongowano 70 licencji z ważnością na dwa lata.  

10.4. Zajęcia i szkolenia terenowe
Na obszarze BgPN odbyły się szkolenia tereno-

we z zakresu: pierwszej pomocy, kursu lawinowe-
go dla Beskidzkiej i Podhalańskiej Grupy Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR), 
Zarządu Głównego GOPR oraz warsztaty z zakresu 
działań z wykorzystaniem śmigłowca, których orga-
nizatorem był Samodzielny Pododdział Kontrterrory-
styczny Policji i GOPR. 

11. Badania naukowe
W 2019 roku realizowano na obszarze BgPN 

31 tematów badawczych z następujących dziedzin: 
leśnictwo, botanika, turystyka, nauki o ziemi, zoolo-
gia oraz ochrona przyrody. Badania prowadzili pra-
cownicy nauki oraz studenci.

12. Działalność Rady Naukowej BgPN
Nastąpiły zmiany w składzie Rady Nauko-

wej, gdyż zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
24 kwietnia 2019 roku reprezentantem samorządu 
gminnego Rady Gminy Lipnica Wielka został Mate-
usz Lichosyt, a Regionalnego Konserwatora Przyrody 
w  Krakowie dr Bożenę Kotońską zastąpiła Małgorza-
ta Mordarska-Duda.

W 2019 roku odbyły się dwa posiedzenia Rady 
Naukowej BgPN i dwie wizje terenowe. Pierwsze po-

siedzenie Rady Naukowej odbyło się 7 maja w Krako-
wie. Na spotkaniu przedstawiono informacje o pracach 
nad projektem nowej ustawy o ochronie przyrody, 
o stanie procedowania projektu Planu Ochrony dla Ba-
biogórskiego Parku Narodowego, sprawozdanie z re-
alizacji „Zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku 
Narodowego na lata 2016-2018”, plan działań ochron-
nych Babiogórskiego Parku Narodowego na 2019 rok, 
propozycje działań ochronnych w wydzieleniach 
92b, 93c i 94c w Obwodzie Ochronnym Orawa oraz 
potrzeby i zakres przebudowy drzewostanów dolno-
reglowych. Wizja terenowa przedstawicieli Rady Na-
ukowej BgPN odbyła się w dniu 18 czerwca na terenie 
Parku. Jej tematem było ustalenie zakresu zabiegów 
ochrony czynnej w Obwodzie Ochronnym Orawa. 

Drugie posiedzenie Rady Naukowej odbyło się 
w dniach 17-18 października w Zawoi. W pierwszym 
dniu zorganizowano część terenową, podczas której 
członkowie Rady wraz z pracownikami i zaproszony-
mi gośćmi wzięli udział w wizji terenowej powierzch-
ni odnowień naturalnych. Wizję zakończyła dyskusja 
i opracowanie zaleceń w zakresie przeprowadzania 
oceny udatności odnowień naturalnych. W drugim 
dniu odbyła się część plenarna, podczas której zorga-
nizowano sesję okolicznościową z okazji ustanowie-
nia Planu Ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodo-
wego. W trakcie sesji przedstawiono trzy prezentacje 
dotyczące sankcjonowania i realizacji zapisów Planu 
ochrony i strategii na przyszłość. 

13. Zbiornica BgPN
Zbiornica Parku zajmuje się gromadzeniem zbio-

rów bibliotecznych, przyrodniczych oraz etnograficz-
nych oraz ich przechowywaniem, zabezpieczeniem, 
a także udostępnianiem osobom zainteresowanym.

W 2019 roku zbiór biblioteczny został powięk-
szony o 68 woluminów książek, czasopism, wydaw-
nictw ciągłych i seryjnych, wzbogacając bibliotekę 
Parku o znaczące pozycje. 

We współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pu-
bliczną w Krakowie prowadzono archiwizację cyfro-
wą najcenniejszych zbiorów bibliotecznych.

14. Straż Parku 
Dyrektor wraz z komendantem Straży Parku 

uczestniczyli w zorganizowanej przez Tatrzański Park 
Narodowy corocznej naradzie dotyczącej współpracy 
parków narodowych województwa małopolskiego 
z Policją w zakresie zwalczania przestępstw i wykro-
czeń przeciwko ochronie przyrody oraz w zakresie 
zadań związanych z ochroną mienia. W 2019 roku 
poprzez zatwierdzenie planu współpracy Straży Par-
ku z Policją zostały również określone zasady współ-
pracy obu instytucji.

14.1. Kradzieże drewna
Na terenie Parku stwierdzono nielegalny wyrąb 

drewna w Obwodzie Ochronnym „Stonów” w oddzia-

le 9a oraz na gruncie nieleśnym „Sulowa I”. Sprawa 
została zgłoszona do Komisariatu Policji w Makowie 
Podhalańskim i jest w trakcie procedowania.

14.2. Kradzieże i zniszczenia mienia
Stwierdzono jeden przypadek kradzieży mienia 

i jeden przypadek zniszczenia mienia. Zostały one 
zgłoszone do Komisariatu Policji w Makowie Podha-
lańskim.  

Kradzież dotyczyła 2 sztuk feromonów Ipsodor 
W o wartości 30,40 zł umieszczonych w pułapkach 
feromonowych przeznaczonych do oceny występowa-
nia kornika drukarza w Obwodzie Ochronnym „Soko-
lica”. Przeprowadzone czynności wyjaśniające nie do-
starczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie 
z powodu niewykrycia sprawcy wykroczenia. 

Natomiast zniszczenie mienia dotyczyło dwóch 
fotopułapek wraz z wyposażeniem zamontowanych 
w celu monitoringu fauny w Obwodzie Ochronnym 
Stonów. W wyniku podjętych czynności wyjaśniają-
cych Policja ustaliła sprawców, którzy zobowiązali się 
do uiszczenia na rzecz BgPN określonej kwoty tytu-
łem naprawienia szkody. 

14.3. Wybrane zagadnienia szkodnictwa leśnego
Jednym z większych zagrożeń szkodnictwa le-

śnego jest wysypywanie śmieci przede wszystkim 
wzdłuż drogi wojewódzkiej biegnącej w granicach 
Parku. Bardzo trudno ustalić sprawców zaśmieca-
nia, ponieważ śmieci i odpady wyrzucane są najczę-
ściej z samochodów przez użytkowników drogi oraz 
mieszkańców sąsiednich wiosek, którzy uchylają się 
od uiszczania opłat za utylizację śmieci. 

Funkcjonariusze Straży Parku i Policji często pa-
trolowali teren w celu zapewnienie bezpieczeństwa 
i porządku na szlakach turystycznych oraz zabezpie-
czenia terenu Parku i sąsiadującego nadleśnictwa 
przed wjazdami motorami crossowymi, quadami 
i skuterami śnieżnymi. 

14.4. Działalność mandatowa
W BgPN w 2019 roku pracowało jedenaście 

osób upoważnionych do nakładania grzywien w dro-
dze mandatu karnego, w tym czterech funkcjona-
riuszy Straży Parku. W postępowaniu mandatowym 
funkcjonariusze za wykroczenia z zakresu ochrony 
przyrody nałożyli 51 mandatów karnych kredytowa-
nych na kwotę 5 600 zł.

15. Współpraca międzynarodowa 
Kontynuowano współpracę międzynarodową 

z CHKO Horna Orava w ramach Umowy o współ-
pracy zawartej pomiędzy ŚOP SR a BgPN w zakresie 
udostępniania obszarów dla celów turystycznych, 
naukowych i edukacyjnych oraz prowadzonego mo-
nitoringu elementów środowiska przyrodniczego. 
Z Karpacką Siecią Obszarów Chronionych (CNPA) 
w ramach umowy zweryfikowano zestawienie drze-
wostanów dziewiczych (virgin forests) spełniających 

kryteria Artykułu 7 lit. (k) i (e) „Protocol on Sustaina-
ble Forest Management to the Framework Conven-
tion on the Protection and Sustainable Development 
of the Carpathians” na obszarze BgPN. Współpraco-
wano także ze Światową Siecią Rezerwatów Biosfery 
w zakresie działania Rezerwatu Biosfery Babia Góra. 

16. Współpraca krajowa
Straż Parku współpracowała z Komendą Woje-

wódzką Policji w Krakowie w zakresie ochrony mie-
nia i zwalczania szkodnictwa leśnego, broni i szkoleń, 
a także z Komisariatami Policji w Makowie Podhalań-
skim i Jabłonce w zakresie organizowania wspólnych 
akcji mających na celu zwalczanie kradzieży drewna, 
kontrolę wjazdów pojazdów na teren Parku, czy zwal-
czanie zbieractwa runa leśnego (grzybów i borówek). 
Wspólnie ze Strażą Graniczną w Zakopanem prowa-
dzono współpracę w zakresie wspólnych patroli i wy-
miany informacji. We współpracy ze Strażą Leśną Nad-
leśnictw Sucha i Nowy Targ przeprowadzono patrole 
oraz dokonywano wzajemnej wymiany informacji.

BgPN w 2019 roku współpracował także ze Sto-
warzyszeniem Gmin Babiogórskich, PTTK Oddział 
Babiogórski w Żywcu oraz Oddział Ziemi Babiogór-
skiej w Suchej Beskidzkiej, Zawojskim Stowarzysze-
niem Lasów Prywatnych, Urzędem Gminy w Lipnicy 
Wielkiej, Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi, 
Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Stryszawie, Starostwem Powia-
towym w Suchej Beskidzkiej, Ligą Ochrony Przyrody, 
Orawskim Parkiem Etnograficznym w Zubrzycy Gór-
nej oraz Urzędem Marszałkowskim. 

W zakresie rozpowszechniania wiadomości o wa-
lorach przyrodniczych i kulturowych Babiej Góry oraz 
kształtowaniu właściwych postaw człowieka wobec 
przyrody współpracowano także z następującymi 
mediami: Ośrodkiem Telewizji Polskiej w Katowicach 
TVP3, Nowotarską Telewizją Kablową, TVP3 oddział 
Katowice, TVP3 oddział Kraków, TVP INFO, Telewizją 
Silesia, Polską Agencją Prasową, Radiem Kraków, Ra-
diem Alex, pismem „Pod Diablakiem”, Kroniką Beskidz-
ką, Gazetą Krakowską, Tygodnikiem Podhalańskim, 
Dziennikiem „Polska” i portalami internetowymi: Su-
cha24.pl, PowiatSuski24.pl, Beskidzka24.pl i 24tp.pl.

W celu realizacji zadań w zakresie edukacji Park 
współdziałał z Uniwersytetem Rolniczym w Kra-
kowie, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Suchej Be-
skidzkiej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Zawoi, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rol-
niczego, Lasami Państwowymi, Ministerstwem Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Środowiska, 
NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie, Szkołą Le-
śną w  Twardoszynie oraz Parafią Rzymskokatolicką 
w  gminie Zawoja. 

Dane zaczerpnięte ze sprawozdań  
komórek organizacyjnych BgPN
opracowała Agnieszka Urbaniec
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uczestniczyła w sesjach Rady Gminy. Była współautorką laudacji do Kapituły Honoro-
wych Tytułów Gminy Zawoja na rzecz Profesora Krzesława Stokłosy, Księdza Kardyna-
ła Mariana Jaworskiego i wielu innych osób. Współpracowała w redagowaniu ważnych 
tekstów zamieszczanych między innymi w przestrzeni publicznej, np. na tablicy poświę-
conej Janowi Pawłowi II umieszczonej w Kościele pw. św. Klemensa w Zawoi Centrum. 

Bp kard. Marian Jaworski
5 września 2020 roku w wieku 94 lat zmarł Kardynał Marian Jaworski, doktor teologii, 
profesor filozofii o międzynarodowej renomie, pierwszy po drugiej wojnie światowej 
arcybiskup metropolita lwowski obrządku łacińskiego (1991-2008), pierwszy rektor 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – obecnie Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie (1982-1988), rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archi-
diecezji Lwowskiej we Lwowie-Brzuchowicach (1997-2008), przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Ukrainy (1992-2008), odnowiciel kościoła dla wiernych Ukrainy po 
upadku komunizmu, wybitna osobowość, przyjaciel Jana Pawła II.  

Członkowie Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich z ogromnym żalem przyjęli wia-
domość o odejściu do wieczności kardynała Mariana Jaworskiego. Był wielkim przy-
jacielem Stowarzyszenia, żywo interesującym się, wspierającym i propagującym jego 
działalność, a także inicjatorem zadań podejmowanych na rzecz pomocy kościołowi 
na wschodzie. Będzie nam brakowało jego wsparcia, mądrości i pokory. Pozostanie 
w naszych sercach i w modlitwie jako człowiek wielkiej kultury, nauki i pobożności. 
Niech Bóg otworzy mu bramy nieba i nagrodzi za Jego nieocenioną pracę kapłańską 
i olbrzymi wkład w rozwój nauki katolickiej. 

Zdzisław Kasperczyk 
Urodził się 28 lipca 1941 roku w miejscowości Borzęta (powiat myślenicki) jako syn 
Piotra i Stefanii. W 1960 roku ukończył Technikum Rolnicze w Moszczanicy. Mieszkał 
w Stryszawie, a od 1966 roku w Suchej Beskidzkiej. Ojciec trzech córek. 

Od 1961 roku pracował w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Suchej Be-
skidzkiej. Po odbyciu dwuletniej służby wojskowej od 1964 do 1975 roku pracował 
w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Suchej Beskidzkiej. W latach 1966-1990 
prowadził gospodarstwo rolne. Po reorganizacji administracji państwowej pracował 
w Stacji Chemiczno-Rolniczej w Krakowie i w Gliwicach. Ostatnim jego miejscem pra-
cy była Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze”, w której pracował do 1993 roku 
jako instruktor odpowiadający za przygotowanie młodzieży do zawodu górnika. Był 
działaczem społecznym m.in. Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Młodzieży 
Wiejskiej, Banku Spółdzielczego. Organizował Kółka Rolnicze i Koła Gospodyń Wiej-
skich w powiecie suskim. Najważniejsze pełnione przez niego funkcje to Prezes Kółka 
Rolniczego (1975-1985) i Skarbnik Oddziału Miejskiego Polskiego Związku Eme-
rytów i Rencistów w Suchej Beskidzkiej (1993-1997). Był także założycielem Koła 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stryszawie. Od 1998 roku 
był członkiem Ogólnopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, a w latach 2009-
2019 pełnił funkcję jego Prezesa. 

Troszczył się o ludzi niepełnosprawnych i dzieci szczególnej troski. Poma-
gał wielu osobom chorym w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności dla osób 
z ograniczonym narządem ruchu. Współpracował z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Suchej Beskidzkiej oraz z Bankiem Żywności w Krakowie. Za swoją pracę 
społeczną był wielokrotnie odznaczany: Złotą Odznaką Związku Młodzieży Wiejskiej, 
Medalem 50-lecia Przysposobienia Rolniczego, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką 
„Za Zasługi dla Kółek Rolniczych”, Honorową Odznaką Wolontariusza Osób Niepeł-
nosprawnych, a także Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zmarł 24 wrze-
śnia 2019 roku.

Paweł Burdyl
Nie tak miał wyglądać ten wypad w góry. Mieli zdobyć Kazalnicę Mięguszowiecką 
i wrócić do domu. Tak się jednak nie stało. 25 listopada 2019 roku w Tatrach Wysokich 
zginął tragicznie 27-letni zawojanin, który pokochał góry z całych sił – Paweł Burdyl. 

Paweł mieszkał pod samą Babią Górą, w Zawoi Markowej. Od najmłodszych lat 
jeździł na nartach oraz zdobywał szczyty górskie. Wspinał się nie tylko w polskich 
górach. Zdobył Matterhorn w Szwajcarii, Kazbek i Uszbę w Gruzji, Elbrus w Rosji. 
Fascynację górami połączył ze służbą i pomocą innym. W 2014 roku został czynnym 
członkiem Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Brał udział w akcjach ratunkowych GOPR. Niósł pomoc poszkodowanym i zagubio-
nym w górach. 

Jego pasją była także muzyka i folklor babiogórski. Gdy tylko nadarzała się oka-
zja, brał w ręce skrzypce i przygrywał wszystkim, którzy chcieli słuchać i śpiewać. 
Udzielał się także w zespołach folklorystycznych.

Zawód, który Paweł sobie wybrał, również był związany z niesieniem pomocy, 
z dbaniem o bezpieczeństwo, a często i życie innych ludzi. Starszy sierżant Paweł 
Burdyl pracował w zespole patrolowo-interwencyjnym Komisariatu Policji w Jorda-
nowie. Wcześniej służył w komisariacie w Makowie Podhalańskim. W ciągu 9 lat 
pracy w policji dał się poznać jako bardzo życzliwy człowiek, zaangażowany, pełen 
pasji policjant i sportowiec. Jako narciarz reprezentował Komendę Powiatową Policji 
w Suchej Beskidzkiej, odnosząc znaczące sukcesy: zajął I miejsce w zawodach nar-
ciarskich objętych honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji w Klusz-
kowcach jako dwuosobowa grupa z kolegą w konkurencji Spacer Narciarza i II miejsce 
w zawodach narciarskich objętych honorowym patronatem Komendanta Głównego 
Policji w Kluszkowcach w konkurencji Slalom Gigant.

28 grudnia 2019 roku Paweł Burdyl spoczął na cmentarzu parafialnym w Zawoi 
Górnej. Żegnały Go tłumy ludzi – rodzina, przyjaciele, policjanci, goprowcy, sąsiedzi 
– wszyscy, którzy Pawła znali, kochali, podziwiali. W ich sercach Paweł pozostanie na 
zawsze uśmiechnięty, otwarty, pełen radości i dobrej energii.

Janina Hajda 
Należała do tych niezwykłych nauczycieli, których pamięta się do końca życia. Jako 
filolog zawsze doskonale przygotowana, zarażająca swoją pasją nawet tych uczniów, 
którym czytanie nie przychodziło z łatwością. Posiadała ogromną wiedzę wykracza-
jącą daleko poza zagadnienia związane z literaturą. Może dlatego potrafiła przed 
uczniami odtworzyć historie zaklęte na kartkach książek z pewną magią, którą wszy-
scy chłonęli i zapisywali głęboko w sercach. 

Pracę rozpoczęła jako nauczycielka języka rosyjskiego w Szkole Podstawowej nr 
3 w Zawoi Wełczy, a następnie kontynuowała swoją karierę zawodową aż do emery-
tury w Szkole Podstawowej nr 8 w Zawoi Mosorne. W tym okresie przez kilka lat peł-
niła funkcję nauczyciela metodyka języka rosyjskiego, dzieląc się wiedzą i doświad-
czeniem zawodowym z nauczycielami tego przedmiotu z całego powiatu. Pracę na 
tym stanowisku traktowała jako misję. Poznawała swój zespół nie tylko od strony 
wiedzy i możliwości zawodowych, ale także tak zwyczajnie „po ludzku” interesowała 
się ich życiem, często wspierała radą i pomagała rozwiązywać osobiste problemy. 

W późniejszym okresie uczyła języka polskiego. Jako nauczycielka była wyma-
gająca. Dbała o to, by jej uczniowie brali udział w olimpiadach i konkursach przed-
miotowych. Przygotowując ich, często zapraszała do swojego domu, pomagała 
znaleźć artykuły, publikacje niedostępne w bibliotekach, godzinami zgłębiała z nimi 
tematykę związaną z danym konkursem. Były to chwile niezwykłe, otwierające 
uczniom umysły, rozszerzające horyzonty, rozbudzające ciekawość i sprawiające, że 
każdy chciał dowiedzieć się więcej. 

Karierę zawodową kontynuowała na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne. W tym czasie współpracowała z władzami gminy, 
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Anna Arcikiewicz
– pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego.

Paweł Franczak
– z wykształcenia i zamiłowania geograf–hydrolog; absolwent Instytutu Geografii i Go-
spodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorant w Zakła-
dzie Hydrologii IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje rozprawę dok-
torską pt. „Zmiany uwarunkowań obiegu wody w zlewni Skawy”. W latach 2013–2014 
pracownik Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. W 2014 r. odbył wo-
lontariat w Państwowym Instytucie Geologicznym. Od 2015 r. pracuje na stanowisku 
nauczyciela akademickiego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym PWSZ w Tar-
nowie. Równocześnie od 2017 r. pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wod-
nej w Krakowie, a następnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
w którym obecnie sprawuje funkcję kierownika Zbiornika Wodnego Świnna Poręba. 
Autor szeregu prac naukowych i popularnonaukowych dotyczących hydrologii i geo-
morfologii. Redaktor monografii Police – pasmo w cieniu Babiej Góry, współautor Map 
turystyczno-nazewniczych gminy Zawoja oraz książek pt. Zanim nadjedzie powódź oraz 
Morowe powietrze pod Babią Górą. W 2013 r. nagrodzony stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Rodowity mieszkaniec Skawicy.

Janusz Fujak
– absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
oraz Studium Podyplomowego „Ochrona Parków Narodowych” w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracuje w Babiogórskim Parku Narodowym, 
zajmuje się między innymi ochroną lądowych ekosystemów nieleśnych, monitorin-
giem przyrodniczym i ochroną siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt 
na obszarach Natura 2000. Przewodnik turystyczny i członek Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego. Interesuje się krajoznawstwem, fotografią, systemami 
informatycznymi, ekologią i starożytnym Rzymem.

Katarzyna Fujak
– przyrodniczka z wykształcenia i zamiłowania; absolwentka Wydziału Biologii Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studium Podyplomowego z za-
kresu planowania przestrzennego Politechniki Poznańskiej. Po latach pracy w Zakła-
dzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UAM podjęła pracę w Babiogórskim Parku 
Narodowym jako edukator. Ma w swoim dorobku szereg publikacji popularno-nauko-
wych i edukacyjnych. Przez szereg lat pełniła funkcję zastępcy Redaktor Naczelnej 
periodyku „Rocznik Babiogórski”, którego obecnie jest Redaktor Naczelną. Jej zain-
teresowania zawodowe jako głównego specjalisty skupiają się wokół szeroko poję-
tej edukacji przyrodniczej: jest twórczynią programu edukacyjnego BgPN oraz po-
mysłodawczynią, autorką i koordynatorką wielu inicjatyw i projektów edukacyjnych, 
zwłaszcza polsko-słowackich, a także twórczynią ścieżek edukacyjnych i questów 
oraz licznych materiałów edukacyjnych i wystaw czasowych. Legitymuje się tytułem 
certyfikowanego przewodnika interpretacji dziedzictwa (członkini European Associa-
tion for Heritage Interpretation) oraz instruktora nordic walking. Jest także trenerem-
-edukatorem. Pasjonuje ją literatura piękna oraz przyrodnicza, wystrój wnętrz i sztuka 
użytkowa, a także Francja i robótki ręczne.

Šimon Kertys
– absolwent Wydziału Ekologii i Nauk o Środowisku Politechniki Zwoleńskiej, leśnik. 
Od 2013 roku pracuje jako zoolog Państwowej Ochrony Przyrody w Bańskiej Bystrzy-
cy oddział CHKO Horná Orava. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na 
stażu w Parku Narodowym w Denali na Alasce oraz w Parku Narodowym Wielkiego 
Kanionu w Arizonie. Interesuje się ornitologią, etologią, fotografią. Chętnie spędza 
czas na łonie natury, uprawia sport i podróżuje z rodziną.

Stanisław Kudzia
24 listopada 2019 roku na cmentarzu w Zawoi Centrum pożegnaliśmy Stanisława Ku-
dzię. Stanisław Kudzia urodził się 19 marca 1936 roku w Zawoi w rodzinie Władysła-
wa i Franciszki Kudziów. Rodzina mieszkała w gajówce w Zawoi Podpolice. Dorastał 
w ciężkich latach okupacji niemieckiej. Był to okres biedy i strachu przed okupantem. 
Gajówkę na Podpolicach często odwiedzali partyzanci oraz poszukujący ich Niemcy.

Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczęła się jego przygoda z lasem. Naj-
pierw pracował w lesie razem z ojcem Władysławem. W 1956 roku został gajowym 
w Skawicy Suchej Górze, gdzie pracował do końca lat siedemdziesiątych. Następnie 
został leśniczym i przeszedł do pracy w Lasach Niepaństwowych Nadleśnictwa Sucha 
obręb Zawoja, gdzie pracował do czasu przejścia na rentę. Zmarł 20 listopada 2019 
roku w Olkuszu. 

Stanisław od początku angażował się w działalność społeczną. Wspólnie z są-
siadami zakładał w 1969 roku Ochotniczą Straż Pożarną na Suchej Górze i wszedł 
w skład jej zarządu. Wspólnie rozpoczęli budowę nowej remizy. Jego pasją była gra 
w miejscowej orkiestrze dętej, której próby odbywały się u niego w gajówce. Po prze-
prowadzce do Zawoi mniej czasu poświęcał grze w orkiestrze, natomiast pojawiła się 
nowa pasja – gra na rogu myśliwskim sygnałów myśliwskich.  

Od najmłodszych lat był związany z lasem i z przyrodą pasma Policy. W 1956 
roku spełniło się jego największe marzenie – został myśliwym Koła Łowieckiego Knie-
ja Zawoja, w którym polował do 1965 roku. Po podziale Koła Knieja przeszedł do 
nowo powstałego Koła Skalniak w Juszczynie obejmującego tereny wsi:  Juszczyn, 
Skawica i Zawoja. W 1967 roku został wybrany prezesem koła, którym był do 2015 
roku, czyli przez prawie 50 lat. Za zasługi dla łowiectwa został odznaczany brązowym, 
srebrnym, złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, a w 2016 roku otrzymał najwyższe 
odznaczenie łowieckie „Złom”. Oprócz odznaczeń krajowych posiada odznaczenia 
okręgowe dla łowiectwa bielskiego – medale brązowy, srebrny, złoty. Na te odzna-
czenia solidnie sobie zapracował, kierując przez wiele lat Kołem Skalniak. Jego osią-
gnięcia w tej dziedzinie to przede wszystkim odbudowa stanów zwierzyny grubej, 
zasiedlenia zwierzyną drobną, zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego, 
budowa nowych urządzeń łowieckich, współpraca z miejscowymi samorządami, stra-
żakami OSP Juszczyn Polany, fundacji figury św. Huberta w kaplicy Juszczyn Polany, 
rozwój strzelectwa myśliwskiego, budowa własnej strzelnicy na Budownej, organi-
zacja corocznych zawodów o puchar prezesa i puchar Policy. Ponadto jako prezes 
wychował całe pokolenie młodych myśliwych.

Mieczysław Zając 
Mieczysław Zając był jednym z najbardziej znanych przedsiębiorców w gminie Za-
woja. Swój biznes rozpoczynał jeszcze w latach 70. XX wieku. Dzięki ciężkiej pracy 
i wytrwałości stał się jednym z najlepiej radzących sobie przedsiębiorców w gminie. 
W 1992 roku otworzył pierwszą stację benzynową w Zawoi; był też założycielem 
spółki ZARUS.  

Aktywnie wspierał gminę, będąc sponsorem wielu imprez – Babiogórskiej Jesie-
ni, Dni Zawoi czy też Dożynek.  Zmarł 26 października 2019 roku.
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Robert Kowalczyk 
– orawski regionalista, muzykant, animator kultury, dziennikarz, poeta i prozaik. Ukoń-
czył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Międzywydziałowe 
Studia Dziennikarskie w Krakowie. Pierwszy prezes Oddziału Górali Orawskich Związku 
Podhalan w Lipnicy Wielkiej. Redaktor naczelny czasopisma „Moja Orawa”. Założyciel 
Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego „Orawiacy” w Lipnicy Wielkiej. Obecnie pro-
wadzi Orawską Grupę Teatralną im. Emila Kowalczyka. Pisze i reżyseruje sztuki teatral-
ne i widowiska (m.in. Na Orawie dobrze, Wojna o Stańcową, Myśli Piotra Borowego, Otello 
po orawsku). Zadebiutował tomikiem wierszy Idym w Orawe (Kraków 2002), wydał zbiór 
opowiadań pt. Nieopodal (Kraków 2011) oraz tomik wierszy Źradło-Lustro (Kraków 2019). 
Odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nagrodą im. Henryka 
Cyganika, Laurem Babiogórskim, pasowany na „zbójnka” w Bukowinie Tatrzańskiej.

Piotr Krzywda
– krajoznawca i fotografik, pilot wycieczek i przewodnik beskidzki. Związany z Pol-
skim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Towarzystwem Karpackim, Sto-
warzyszeniem Gmin Babiogórskich i Studenckim Kołem Przewodników Górskich 
w Krakowie. Od 2019 roku członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – Od-
dział w Krakowie. Szczególne zamiłowanie przejawia do etnografii i historii. Wśród re-
gionów, które darzy szczególnym sentymentem, znajdują się Podbabiogórze i Orawa, 
w tym jej część słowacka. Jest autorem artykułów (m.in. w „Wierchach”, Almanachu 
Karpackim „Płaj”, „Roczniku Babiogórskim”), a także autorem i współautorem wielu 
przewodników, w tym dotyczących Beskidu Żywieckiego, Orawy i Babiej Góry (m.in. 
trzytomowy Beskid Żywiecki (lata 1998-2001), Dookoła Babiej Góry i w góry (1998), 
Wokół Babiej Góry (2003), Beskid Żywiecki (2006, 2012, 2018). 
 
Magdalena Kukla-Lelito
– absolwentka Wydział Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Po studiach 
odbyła roczny staż zawodowy w Nadleśnictwie Sucha, a od 2019 roku pracuje w Ba-
biogórskim Parku Narodowym w Dziale Ochrony Przyrody, gdzie zajmuje się m.in. 
hodowlą lasu oraz ochroną ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi oraz 
abiotycznymi. Obecnie na stanowisku specjalisty ds. ochrony przyrody. Prywatnie 
od dziecka związana z leśnictwem oraz Babią Górą, obecnie żona leśnika.

Maria Mazur
– absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie oraz studium podyplomowego z zakre-
su 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, turysty-
ka. 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 dzia-
łań SGB. Nadal czynnie się włącza w organizowanie imprez będących statutowymi za-
daniami SGB (Złaz Samorządowców, Konkurs Wiedzy Ogólnej „Leonardo”, sympozja 
popularno-naukowe). Z ramienia Stowarzyszenia sprawuje także pieczę nad wydaw-
nictwami SGB (w tym nad „Rocznikiem Babiogórskim” i „Kalendarzem SGB”). Aktyw-
nie pracuje na rzecz lokalnej społeczności, a w swojej działalności zwraca szczególną 
uwagę na zachowanie tożsamości historycznej i kulturowej Podbabiogórza. 

Jerzy Mydlarz
– absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) 
w Krakowie i studiów podyplomowych (kierunek: historia). Emerytowany nauczyciel 
byłego Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, przewodnik 
górski i terenowy, pilot wycieczek, przodownik turystyki górskiej PTTK, instruktor 
krajoznawstwa PTTK. Jest członkiem zarządów stowarzyszeń: Oddziału Babiogór-
skiego Związku Podhalan w Makowie Podhalańskim, Oddziału PTTK w Suchej Be-
skidzkiej oraz członkiem Rodziny Kolpinga w Makowie Podhalańskim. Jego zaintere-
sowania koncentrują się wokół historii regionalnej XIX i XX wieku, w szczególności 
okresu II wojny światowej, a także turystyki i krajoznawstwa. 
Jest współautorem kilku monografii miejscowości leżących na terenie Podbabiogó-
rza, a także autorem wielu artykułów historycznych zamieszczonych w „Kalendarzach 
Beskidzkich”, „Pracach Babiogórskich PTTK”, „Wierchach”, „Studiach Historycznych”, 
„Rocznikach Babiogórskich” oraz współredaktorem i autorem tekstów tomów serii 
„Ocalmy od zapomnienia”. Ponadto publikuje w takich publikacjach jak: „Przemie-
nienie”, „Echo Sanktuarium” oraz w „Biuletynie Informacyjnym” – informatorze wy-
dawanym przez Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim. Zajmuje się kwerendami 
historycznymi dotyczącymi strat ludzkich i materialnych w miejscowościach Podba-
biogórza w czasie II wojny światowej.

Karolina Listwan-Franczak
– absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Od 2014 r. doktorantka w Zakładzie Rozwoju Regionalnego Instytutu Geo-
grafii 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 go-
spodarka przestrzenna. Zainteresowania te realizuje w praktyce, opracowując mate-
riały edukacyjne oraz prowadząc zajęcia dla studentów, a także poprzez pracę w Sta-
rostwie Powiatowym w Wadowicach. Autorka artykułów naukowych związanych 
m.in. z gospodarką przestrzenną oraz wrażliwością społeczną na powódź. Organiza-
torka oraz uczestniczka konferencji naukowych, a także wykonawca grantu nauko-
wego „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania wrażliwości społecznej na powódź, 
ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji w jej kształtowaniu”. Współautorka 
m.in. trzech tomów Mapy turystyczno-nazewniczej gminy Zawoja, książek pt. Zanim 
nadjedzie powódź i Morowe powietrze pod Babią Górą oraz monografii Police – pasmo 
w cieniu Babiej Góry. Rodowita mieszkanka Skawicy.

Barbara Pregler
– absolwentka Wydziału Ogrodniczego oraz studiów podyplomowych „Ochrona 
przyrody” im. Profesora Stefana Myczkowskiego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Koł-
łątaja w Krakowie. Członek Komitetu Ochrony Kuraków. Pracuje w Dziale Ochrony 
Przyrody w Babiogórskim Parku Narodowym. Interesuje się zagadnieniami związany-
mi z ochroną zwierząt i roślin. 
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Stanisław Szafraniec 
– absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krako-
wie oraz studium podyplomowego SGGW w Warszawie z zakresu ochrony przyrody 
w parkach narodowych. Autor szeregu prac naukowych i popularnonaukowych pu-
blikowanych w: „Wiadomościach entomologicznych”, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”, 
„Acta entomologia silesiana”, „Ochrona Beskidów Zachodnich”, „Rocznik Babiogórski”. 
Współautor monografii chrząszczy Babiej Góry. Badania naukowe realizuje w polskich 
Karpatach, jak również na Roztoczu, dotyczą one chrząszczy saproksylicznych (zo-
ogeografia, ekologia, ochrona). Ekspert przyrodniczy z zakresu sichrawy karpackiej. 
Długoletni pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego, obecnie pracujący jako 
starszy specjalista ds. ochrony przyrody w Zespole Dokumentacyjno-Badawczym. 

Grażyna Trybała
– absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego 
w Katowicach; tytuł magistra zdobyła, broniąc pracę magisterską poświęconą eduka-
cyjnej funkcji parków narodowych analizowanej na przykładzie Babiogórskiego Par-
ku Narodowego, w którym pracuje, kierując Zespołem Udostępniania do Zwiedzania 
i Edukacji. Jest koordynatorem projektów edukacyjnych oraz autorem i współautorem 
publikacji oraz scenariuszy zajęć, w czym pomaga jej zdobyte wieloletnie doświadcze-
nie w działaniach edukacyjnych na różnych ich płaszczyznach. Należy do European 
Association for Heritage Interpretation i jest certyfikowanym przewodnikiem inter-
pretacji dziedzictwa. Swoje zainteresowania zawodowe z powodzeniem łączy z po-
dróżami, poznawaniem nowych kultur oraz grami logicznymi.

Agnieszka Urbaniec
– historyk, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Pracowała 
w Urzędzie Gminy w Stryszawie, w Powiatowym Urzędzie Pracy. Obecnie pracuje 
w Babiogórskim Parku Narodowym, gdzie sprawuje opiekę nad zbiorami bibliotecz-
nymi, etnograficznymi oraz przyrodniczymi. Publikuje w wielu czasopismach („Pod 
Diablakiem”, „Parkuś”, „Rocznik Orawa”, „Rocznik Babiogórski”). Jest współautorką 
publikacji poświęconej stratom wojennym gminy Zawoja podczas II wojny światowej 
oraz autorką materiałów poświęconych dziedzictwu kulturowemu Babiej Góry. Jej 
pasją jest zdobywanie szczytów górskich. Zapalona turystka.

Aleksander Wiecheć 
– doktor historii kultury fizycznej w zakresie turystyki, mgr fizyki, nauczyciel wycho-
wania fizycznego i matematyki, przewodnik tatrzański, regionalista. Rodowity Zawo-
janin. Żonaty. Studiował fizykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym 
oraz wychowanie fizyczne na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). W 2005 roku obro-
nił pracę doktorską na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Pracował 
w szkołach różnych poziomów nauczania. Pełnił funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół 
w Zawoi Centrum, a od 17 lat jest dyrektorem Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej. Zre-
alizował kilka międzynarodowych projektów edukacyjnych w ramach programów EU, 
takich jak Sokrates-Comenius, Kapitał Ludzki czy Erasmus+. Jego dorobkiem nauko-
wym jest sześć książek i ponad 60 opracowań oraz artykułów naukowych, głównie 
z zakresu historii kultury fizycznej (historii turystyki, oświaty), wydanych w ośrodkach 
akademickich (Kraków, Wrocław, Katowice, Częstochowa, Poznań czy Rzeszów). Na-
leży do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Ponadto jest 
członkiem PTTK i Akademickiego Koła Przewodników Tatrzańskich (AKPT) w Krako-
wie. Posiada patent żeglarza jachtowego. 


