
Przysłop
Z widokiem na Babią Górę



� �

Autorzy przewodnika:
Kazimiera Basiura – rozdz. III: Ścieżka dydaktyczna
Wiesława Krzeszowiak – rozdz. II: Nasza wieś dawniej, Przyśpiewki z Przysłopia, Przysłop 
oczyma mieszkańców i in.; rozdz. III: Ścieżka dydaktyczna
Joanna Pacyga – Minisłownik gwary babiogórskiej
Hermina Spyrka – rozdz. II: Przysłop oczyma mieszkańców; rozdz. III: Ścieżka dydaktyczna
Józefa Stokłosa – rozdz. II: Kuchnia po przysłopsku; rozdz. III: Szlakiem przydrożnych kapliczek
Mariusz Zasadziński – rozdz. I; rozdz. III: Ścieżka dydaktyczna; rozdz. IV; Spis telefonów;

Redakcja: Wiesława Krzeszowiak, Dominika Zaręba, Mariusz Zasadziński

Korekta: Aurelia Hołubowska, Urszula Racułt

Współautorzy:
Stanisława Basiura – rozdz. II: Przysłop oczyma mieszkańców – opowieść pt. Kiska; 
rozdz. III: Szlakiem przydrożnych kapliczek – Misterium Męki Pańskiej
Wanda Bucka – rozdz. III: ramka o Franciszku Gaździe
Katarzyna Fujak – rozdz. II: opis Babiogórskiego Parku Narodowego
Julita Korczyńska – rozdz. III: opis przystanku nr 7 Mrowisko
Tomasz Ostrowski – rozdz. III: trasy rowerowe biegnące przez Przysłop 
Joanna Pacyga – rozdz. III: opis Drogi krzyżowej, Minisłownik gwary babiogórskiej
Renata Pochopień – rozdz. III: Szlakiem przydrożnych kapliczek – Kapliczka Matki Bożej u Spyrki
Danuta Stuczyńska – Legenda o powstaniu Przysłopia
Piotr Szmigielski – Summary in English
Anna Błachut – Über Przysłop
Dominika Zaręba – rozdz. III: trasy rowerowe biegnące przez Przysłop; Summary in English
Jan Żurek – rozdz. III: Ścieżka dydaktyczna
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 na Przysłopiu – rozdz. II: wywiady Nasza wieś dawniej; 
rozdz. III: opis i rysunki kapliczek: 
Edyta Biłka, Marcin Babiarczyk, Szymon Babiarczyk, Łukasz Bartunek, Kamil Basiura, Natalia 
Biłka, Katarzyna Bubiak, Barbara Bura, Witold Bury, Piotr Ferlejko, Ewelina Kawiak, Elżbieta 
Kowal, Hubert Kowaliczek, Katarzyna Kozina, Ewelina Kudzia, Łukasz Kudzia, Marzena Kudzia, 
Martyna Oleksa, Sebastian Oleksa, Konrad Pierog, Mateusz Pierog, Michał Pierog, Marcin 
Pietrusa, Mateusz Pochopień, Agnieszka Polak, Edyta Polak, Gabriel Polak, Jacek Polak, Wojciech 
Polak, Katarzyna Sołek, Marek Sołek, Izabela Szczurek, Anna Zachura, Izabela Żurek
Wywiadów do podrozdziału Nasza wieś dawniej oraz Przysłop oczyma mieszkańców udzielili: 
Zofia Babiarczyk, Jolanta Bartunek, Edward i Stanisława Basiura, Dorota Biłka, Helena i Stani-
sław Biłka, Lidia Biłka, Barbara Ferlejko, Zofia Kowaliczek, Wojciech Kozina, Beata Oleksa, 
Janusz Oleksa, Barbara Polak, Stanisława Polak, Anna Sołek, Hermina Spyrka, Anna Toczek, 
Emilia Toczek, Stanisława Zachura, Elżbieta Żurek, Anna i Stanisław Żywczak

Konsultacja merytoryczna: Urszula Janicka-Krzywda, Jan Żurek, o. Romuald Wilk

Autorzy zdjęć: Józef Polak, Rafał Wylegała, Dominika Zaręba, Mariusz Zasadziński
Zdjęcia na okładkach: 
Okł. I –  Symbolem „tęczowego” przysiółka jest wiatrak, fot. Józef Polak; Festyn w Przysłopiu, fot. 

Mariusz Zasadziński; Szachy dla trójki, fot. Rafał Wylegała
Okł. IV – Panorama Babiej Góry – „Królowej Beskidów”, fot. Dominika Zaręba
Zdjęcia na skrzydełkach okładki – fot. Rafał Wylegała, fot. Dominika Zaręba

Rysunki: Szymon Babiarczyk, Jolanta Chowaniak, Wiesława Krzeszowiak, Dorota Piwko 

Wykonanie map: Agnieszka Drapich, Wiesława Krzeszowiak, Marcin Wieczorkowski

Skład: Krzysztof Godlewski, Paweł Kosmalski

Druk: Drukarnia SKLENIARZ, Kraków

Wydawcy:
Amistad Sp. z o.o. – Pion Wydawniczy Wydawnictwo Bezdroża
ul. Pychowicka 7, 30-364 Kraków
tel.: (0-12) 269 29 61, 267 77 10, faks: (0-12) 267 77 11
e-mail: biuro@bezdroza.com.pl, www.bezdroza.com.pl

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop”
34-222 Zawoja 886
tel./faks: (0-33) 877 50 31, e-mail: zawojasp4@interia.pl, www.przyslop.zawoja.pl 

Wydanie II, Kraków – Zawoja Przysłop 2007
ISBN 978-83-60506-28-8 
Copyright by Bezdroża

Publikacja została sfinansowana z dotacji Fundacji Grupy TP we współpracy z UNDP Programem 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa 
– ogólnopolskiego programu grantowego dla społeczności lokalnych z gmin wiejskich, którego 
celem jest budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez nowoczesną edukację oraz 
aktywizacja mieszkańców polskiej wsi.

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop” składa gorące podziękowania 
wszystkim Współtwórcom przewodnika. 

Partnerem merytorycznym publikacji jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która wspiera 
realizację zielonych szlaków – greenways w Polsce (www.greenways.pl). 

Ten przewodnik powstał w ramach Programu PolskaTurystyczna.pl, świadczącego usługi wydaw-
niczo-kartograficzno-multimedialne w zakresie promocji i rozwoju turystyki. Zapraszamy na portal 
www.polskaturystyczna.pl 
Informacje dodatkowe: biuro@polskaturystyczna.pl, tel.: (0-12) 269 29 61.



� �

SpiS treści
O Przysłopiu ................................................................................................. 5 
Skąd się wzięła nazwa „Przysłop”  .......................................................... 5 
Program Szlak Bursztynowy  ..................................................................... 7 
Rozdział I. Informacje praktyczne  ........................................................... 8 
Jak dotrzeć na Przysłop  ................................................................................ 8 
Informacja i usługi turystyczne  .........................................................................  8 
Miejsca noclegowe ...............................................................................................  10
Sklepy i gastronomia  ..........................................................................................  10 
Pamiątki lokalne i wydawnictwa turystyczno-przyrodnicze  .....................  10 
Ważne święta, imprezy, wydarzenia  ...............................................................  11 
Rozdział II. Informacje krajoznawcze  ................................................... 13
Charakterystyka geograficzna, społeczno-ekonomiczna i przyrodnicza  ....  13 
Położenie  ...............................................................................................................  13 
Pasmo Jałowieckie  ................................................................................................  13 
Babiogórski Park Narodowy  ...............................................................................  14 
Przyroda Przysłopia  .............................................................................................  18 
Nasza wieś dawniej  .............................................................................................  18 
Jak mieszkano  .......................................................................................................  19 
Praca na roli  ..........................................................................................................  20 
Jak wyglądał dzień w dawnym obejściu gospodarskim  ..................................  23 
Źródło utrzymania  ...............................................................................................  25 
Przednówek  ...........................................................................................................  25 
Zwyczaje i obrzędy  ...............................................................................................  26 
Przyśpiewki z Przysłopia  ...................................................................................  30 
Kuchnia po przysłopsku  ....................................................................................  36 
Przysłop oczyma mieszkańców – opowiadania, wspomnienia i legendy  .....  47 
Rozdział III. Spacery po Przysłopiu  ....................................................... 51
Ścieżka dydaktyczna Szkoły Podstawowej nr 4 w Zawoi Przysłop .................  51 
Szlakiem przydrożnych kapliczek  ......................................................................  72 
Trasy rowerowe biegnące przez Przysłop  .........................................................  85 
Rozdział IV. U naszych sąsiadów  ........................................................... 88
Miejscowości związane z Przysłopiem  ............................................................  88
Gmina Stryszawa  ..................................................................................................  88 
Gmina Maków Podhalański  ...............................................................................  89 
Gmina Zawoja  ......................................................................................................  90 
Propozycje naszych sąsiadów  ...........................................................................  92 
Summary in English  ................................................................................. 101
Über Przysłop  ..................................................................................................  103 
Spis telefonów mieszkańców Przysłopia  ............................................. 107
Minisłownik gwary babiogórskiej  ......................................................... 109

O przysłopiu
Przysłop to typowy dla beskidz- 

kiej wsi przysiółek. Jest on malo-
wniczo położony na wysokości 
około 700 m n.p.m., na południo-
wych stokach Magurki (872 m 
n.p.m.) w Paśmie Jałowieckim 
Beskidu Żywieckiego. Stanowi 
doskonałe miejsce widokowe 
na Pasmo Babiej Góry, Policy 
i Jałowca. Usytuowany jest na 
terenie trzech gmin: Zawoi, Stry-
szawy i Makowa Podhalańskiego, 
w bliskim sąsiedztwie Babio-
górskiego Parku Narodowego 
– Międzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery UNESCO. Krzyżują się tu szlaki turystyczne piesze i trasy rowerowe 
biegnące z Zawoi, Stryszawy, Suchej Beskidzkiej i Makowa Podhalańskiego. 
Na Przysłopiu można jeszcze spotkać stare drewniane domy, piwniczki i liczne 
przydrożne kapliczki. Znajduje się tu klasztor oo. Karmelitów Bosych i elektrownia 
wiatrowa powstała z inicjatywy zakonników. Działa Stowarzyszenie na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop”, którego celem jest pobudzanie i wspie-
ranie społecznie użytecznych inicjatyw środowiska lokalnego, realizowanych 
przy poszanowaniu wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych 
przysiółka oraz całego regionu.

Przy Szkole Podstawowej nr 4 na Przysłopiu utworzono Ośrodek Edukacji 
Środowiskowej w ramach międzynarodowego Programu „Szlak Bursztynowy”. 
Ze względu na wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe oraz cenne 
inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego Przysłop stał się atrakcyjnym zakątkiem, 
chętnie odwiedzanym przez turystów indywidualnych i grupy wycieczkowe z całej 
Polski, a także przez gości z zagranicy.

Skąd się wzięła nazwa „przysłop”
Etymologia nazwy przysiółka Przysłop nie jest jednoznacznie określona 

przez językoznawców. Prawdopodobnie termin ten (Przysłop, Prislop, Przysłup, 
Prislopul) wywodzi się od starosłowiańskiego słowa prislop (przejście przez 
górski grzbiet, przełęcz), chociaż wielu badaczy wiąże go z wędrówkami 
Wołochów i ich obecnością w Karpatach. Wiadomo jednak, że występował już 
w nazewnictwie topograficznym, zanim pojawili się oni na widowni dziejów 

Przysiółek Przysłop – w zgodzie z dekalogiem 
i naturą, rys. Szymon Babiarczyk
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i znany jest także poza Karpatami. W języku rumuńskim oznacza wąwóz górski, 
górską dolinę lub polanę (przełęcz) między szczytami (np. przełęcz Prislopul 
Negru – 1848 m n.p.m., Prislop w górach Piatra – 1317 m n.p.m. i inne). 
Także w języku słowackim nazwę tę noszą przełęcze (Prislop na wschód od 
Kubińskiej Holi – 840 m n.p.m., Sedlo Prislop w Małej Fatrze – 909 m n.p.m., 
Prislop i Velky Prislop w Niskich Tatrach i inne) oraz wysokogórskie równiny 
pomiędzy szczytami. W Polsce Przysłop można znaleźć w Beskidzie Małym, 
Bieszczadach, Gorcach, Beskidzie Sądeckim, Śląskim, Średnim (Makowskim), 
w Tatrach i Beskidzie Żywieckim. 

program Bursztynowy Szlak. przyroda, tradycja i ludzie
Jest to polsko-słowacko-węgierska inicjatywa ekoturystyczna, realizowana 

wzdłuż cennego przyrodniczo i kulturowo historycznego traktu od Budapesztu 
przez Bańską Szczawnicę po Kraków, i dalej od Krakowa doliną Wisły po 
Morze Bałtyckie. Szlak ten łączy ciekawe regiony, ich mieszkańców oraz 
lokalne przedsięwzięcia na rzecz ochrony przyrody i kultury, takie jak Szkoła 
Edukacji Środowiskowej na Bursztynowym Szlaku. Głównym celem Programu 
jest stworzenie europejskiej trasy dziedzictwa opartej na międzynarodowym 
szlaku rowerowym oraz regionalnych pętlach turystycznych eksponujących 
unikalne wartości zakątków Bursztynowego Szlaku, ich przyrodę, tradycje, 
lokalną kuchnię, rzemiosło, sztukę, imprezy i jarmarki.

Słowo „szlak” nawiązuje w Programie do różnorodnych funkcji, jakie przed 
wiekami pełniły szlaki handlowe: ekonomicznych, komunikacyjnych, spo-
łeczno-kulturowych. Kontaktom handlowym towarzyszyła wymiana informacji, 
pogłębianie wiedzy o świecie, rozwój społeczny, intelektualny i kulturalny, 
szerzenie nowych sposobów gospodarowania. 

Program „Bursztynowy Szlak” należy do środkowoeuropejskiej sieci zielonych 
szlaków pn. „Central & Eastern European Greenways” tworzonej przez Stowa-
rzyszenie „Environmental Partnership for Sustainable Development” (EPCE) 
w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech w Rumunii i Bułgarii. Pierwszym 
fundatorem programu była Fundacja The Rockefeller Brothers Fund.

Kontakt: 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,
31-005 Kraków, ul. Bracka 6/6
tel.: (0-12) 422 50 88, 430 24 43, 430 24 65, faks: (0-12) 429 47 25
www.epce.org.pl, www.szlakbursztynowy.pl

Legenda o powstaniu przysłopia 

Z wizytą u Jantośki z Grapy

– Dzień dobry, pani Antonino!

– A, pokwalony! Cóz ta Cie chłopocku sprowadzo w moje progi?

– Chciałbym przeprowadzić z panią wywiad.

– Co? Jaki wywiod? Cy ło to pole załorane przez Franka? Do sodu pódom, a nie dom!

– Ależ nie! Proszę mi opowiedzieć historię o powstaniu Przysłopia.

– Historyja?... Chłopce, jo nie znom zodnych historyi. Downo nie było nauki ani tyz szkołów!

– Ale na pewno pani zna wiele opowieści o dawnych czasach i ludziach.

– Aaa... coś mi się ta w głowie majacy, ale takie bele co... Siadnij se na pogrodce i słuchoj:

Downo tomu, wszodzie były lasy pełne źwiyrza. Pon, który mioł zomek w Suchy, sprowadził 
drwoli aze spod Krościenka – a to były Lachy. Nojpiyrse wyciupali las, wykorcowali pnioki 
i powstały dwa łobejścia: Polana i Lachy. Na cele drwoli stoł piykny, rosły chłop – a ze lubił 
gorzołecko, a po nij sermacyć i robić burdy – przezywali go Burdyl. Ton Burdyl kcioł syćko 
wyciupać, zeby być bogaty, jak pon dziedzic. Aze pon suski się rozeźlił, wkopoł słup i pedzioł: 
„Hań do słupa mozes korcować. Dali bedzie dlo łosadników z Bieskida!” Łod tego słupa 
powstoł Przysłup. Burdylowi się to nie widziało. Proł nowyk łosadników po pyskak i łobdziyroł 
z wselakiego dobytku. Nockami ludziska chowali się w borach, w lisik dziurak. Nie było rady 
na huncwota! Az wmiysoł się w to Ponbócek. Sed se Burdyl ło zmroku groniem, a tu słysy 
straśnie rozzłoscony głos: „Dokucołeś silnie ludziskom, cas na pokuto! Widzis te kamiynie? 
Pozbiyroj to i zaniyś haw na to płole! Usyp grapko i przysyp ziomiom! Na tom miyjscu mo 
stanoć kościół, a u twojej chałpy kaplicka!”

I tak powstoł kościółek. Ludzie to miejsce nazwali Zakamień.

– To bardzo ciekawe!

– A dyć się zmrokco! Cas na wiecorny łobrzodek. Przydź jutro, dali pogodomy!

– Do widzenia. Serdecznie dziękuję.

Opracowała: Danuta Stuczyńska
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Jak dotrzeć na PrzysłoP

środkami  
komunikacji zbiorowej
n  pociągiem do Suchej Beskidzkiej lub 

Makowa Podhalańskiego, a później 
autobusem do Zawoi; należy wysiąść 
na przystanku Zawoja Gawły, a stąd 
piechotą lub autobusem (3 km) na 
Przysłop według kierunkowskazu na 
pobliskim skrzyżowaniu dróg

n  pociągiem lub autobusem do Su-
chej Beskidzkiej; z Suchej Beskidz-
kiej istnieją bezpośrednie połączenia 
PKS: Sucha Beskidzka – Zawoja 
Przysłop

n  autobusem bezpośrednio do Zawoi 
(bezpośrednie połączenia PKS do 
Zawoi z Bielska-Białej, Katowic 
i Krakowa); dodatkowo z Krakowa 
do Zawoi kursują prywatne busy. 

samochodem
n  do Suchej Beskidzkiej przez Stry-

szawę na Przysłop lub przez Maków 
Podhalański do Zawoi Gawły, gdzie 
skręcamy na Przysłop (za kierunko-
wskazem).

rowerem
znakowane szlaki rowerowe:

n  z Makowa Podhalańskiego (od stacji 
PKP przez Grzechynię);

n  z Suchej Beskidzkiej (przez Stry-
szawę);

n  z Zawoi Centrum, Zawoi Gołyni 
i Zawoi Gawły. 

pieszo
znakowane szlaki turystyczne: 

n  z Suchej Beskidzkiej – szlak czerwo-
ny (2,5 godz.) i czarny (3 godz.);

n  z Zawoi Gołyni – szlak czarny 
(1 godz.);

n  z Zawoi Centrum – szlak czerwony 
(1,5 godz.);

n  ze stacji PKP Hucisko – szlak żółty 
przez Jałowiec (5,5 godz.).
Do Przysłopia można dojść również 

z Zawoi Gawły przez Kalinę. 

InformacJa I usługI 
turystyczne

informacja turystyczna: Szkoła 
Podstawowa nr 4 im. św. Rafała Kali-
nowskiego w Zawoi Przysłop, 34-222 
Zawoja 886, tel./faks: (0-33) 877 50 31, 
zawojasp4@interia.pl, www.przyslop.
zawoja.pl

Usługi turystyczne: usługi prze-
wodnickie, zajęcia na ścieżce dydak-
tycznej, gotowanie potraw regionalnych 
w izbie regionalnej, spotkania z gawę-
dziarzem, zajęcia z edukacji regional-
nej, warsztaty ekologiczne, wędrówki 
„Szlakiem przydrożnych kapliczek”, 
zielone szkoły, noclegi, szkolenia, 
konferencje.

rOZDZiAŁ i  
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1mIeJsca noclegowe 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. 
Rafała Kalinowskiego w Zawoi Przy-
słop, 34-222 Zawoja 886, tel./faks: 
(0-33) 877 50 31, zawojasp4@interia.
pl; 50 miejsc noclegowych, kuchnia, 
stołówka.

Klasztor oo. Karmelitów Bosych, 
34-222 Zawoja Zakamień, tel./faks: 
(0-33) 877 52 11, zawojaocd@wp.pl; 
80 miejsc noclegowych w 7 pokojach 
dwuosobowych i 9 pokojach wielooso-
bowych, pełne wyżywienie, dla grup 
oazowych, kolonii, zielonych szkół 
i osób indywidualnych.

Gospodarstwo agroturystyczne 
– Stanisław Kudzia, 34-222 Zawoja 
Przysłop, tel.: (0-33) 873 68 03, 604 
288 591

Gospodarstwo agroturystyczne – Da-
nuta Stuczyńska, 34-222 Zawoja Przy-
słop, tel.: (0-33) 872 85 43

Ośrodek Oazowo-Rekolekcyjny 
„Niepokalanów”, ks. dr Piotr Natanek, 
ul. Pod Strzechą 16, Parafia św. An-
toniego, (Bronowice Małe – Kraków, 
tel.: (0-12) 638 23 60. 

Imprezy organizowane w „Niepoka-
lanowie”: wakacyjne i zimowe reko-
lekcje, dzień św. Mikołaja, Sylwester, 
Poniedziałek Wielkanocny, nabożeń-
stwa majowe (1–3 maja), „Śpiewania 
grzechyńskie” (lipiec), olimpiady dla 
dzieci z Górnej Grzechyni (Dzień Dzie-
cka), błogosławieństwo dzieci z okazji 
św. Anny (26 lipca) i wspólne ognisko 
dla rodziców i dzieci, msze św. w nie-
dziele o godz. 10.00. 

Do dyspozycji przebywających: 
dwa boiska do piłki nożnej, boisko do 
piłki siatkowej i kometki, stoły teniso-
we, dwa amfiteatry (jeden kryty), dwie 
wieże widokowe, basen, „pustelnia” 
bez prądu, brama zawsze otwarta, do-
mki z łazienkami, z ogrzewaniem, cie-
pła woda.

sklePy I gastronomIa

Sklep Spożywczo-Przemysłowy na 
Beskidzie, tel.: (0-33) 874 72 85

Sklep Spożywczo-Przemysłowy na 
Borach, tel.: 504 133 224

Sklep Spożywczo-Przemysłowy na 
Nowym Osiedlu, tel.: 502 672 490

PamIątkI lokalne  
I wydawnIctwa  

turystyczno- 
-PrzyrodnIcze

Sklepik pod Magurką – w ro-
ku szkolnym (od września do czerw-
ca) czynny w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Zawoi Przysłop, w okresie wa-
kacyjnym (lipiec–sierpień) w klaszto-
rze oo. Karmelitów Bosych w Zawoi 
Zakamień.

Punkt sprzedaży wyrobów rękodzieła 
ludowego poleca:
n  rzeźby
n  ręcznie wyszywane i haftowane ser-

wety, bieżniki
n  wyroby bednarskie: cebrzyki, wiader-

ka, skopce, maślniczki, dzbanki
n  szachy tradycyjne i dla trzech graczy

n  ozdoby i kwiaty z bibuły i papieru
n  wyroby toczone z drewna
n  wyroby z drewna: postacie zwierząt, 

kwiaty, wiatraczki, ozdobne półki
n  lalki w stroju ludowym
n  widokówki, przewodniki, mapy i wy-

dawnictwa regionalne.

Galanteria drzewna, pamiątki – An-
toni Janik w przysiółku Janiki, tel.: 600 
210 171

Wyroby bednarskie – Zajda Ryszard 
w przysiółku Bielasy, tel.: 604 563 720

Szachy tradycyjne i dla trójki – Jan 
Żurek na Spyrkówce, tel.: (0-33) 872 85 
29, 503 196 780

ważne śwIęta,  
ImPrezy, wydarzenIa 

Misterium Męki Pańskiej w klasz-
torze oo. Karmelitów Bosych w Zawoi 
Zakamień, Wielki Czwartek

Odpusty w kościele oo. Karmeli-
tów Bosych w Zawoi Zakamień, 1 ma-
ja, 16 lipca

Kolędowanie w Szczepana, Sylwe-
stra i Trzech Króli

Msze św. w klasztorze oo. Karmeli-
tów Bosych z Zawoi Zakamień: 

8.30, 11.00, 18.00; w okresie X–III: 
8.30, 11.00, 16.30. 

Noc Kupały i świętojańskich 
robaczków

Festyn „Noc Kupały i świętojańskich 
robaczków” przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Zawoi Przysłop, ostatni weekend 
czerwca lub pierwszy weekend lipca 

Przysłop słynie z zabawy na festy-
nie, a dla wybranki są zawsze wianki! 
Pod tym hasłem co roku przy budynku 
miejscowej szkoły odbywa się lokalny 

Rzeźby i wyroby z drewna można kupić 
w sklepiku „Pod Magurką” lub bezpośrednio 

u artystów, rys. Wiesława Krzeszowiak
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Szachy dla trójki



festyn, którego dochód przekazywany 
jest na rozwój przysiółka Przysłop. 
Organizatorami festynu są Stowa-
rzyszenie na rzecz Zrównoważone-
go Rozwoju „Przysłop”, Ochotnicza 
Straż Pożarna i Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Zawoi Przysłop.

Program imprezy składa się z po-
kazów tanecznych i wokalnych ze-
społu „Świetliki” działającego przy 
Szkole Podstawowej Nr 4 w Zawoi 
Przysłop prowadzonego przez panią 
Józefę Stokłosa. Występują miejsco-
we zespoły kabaretowe np.: „Nasze 
Krzesnomatki”, Zespół Gospodyń 
Wiejskich z Grzechyni, bawiąc pub-
liczność niespotykanym humorem. 
Występują dzieci z Babiogórskiej 
Szkoły Muzyk GOK ze Stryszawy 
grając utwory na starych zapomnia-
nych instrumentach. Pieśni i zwyczaje 
zbójnickie oraz górali babiogórskich 
prezentują zespół regionalne „Zbój-
nik” ze Skawicy i „Juzyna” z Zawoi 
oraz „Kapela spod Magurki”. Swoimi 
wspaniale wykonanymi pieśniami re-
ligijnymi zawsze zadziwia wszystkich 
Młodzieżowa Schola Liturgiczna przy 

parafii św. Józefa w Zawoi Zakamień 
pod kierunkiem oo. Karmelitów Bo-
sych. Występuje również wspaniała 
Orkiestra OSP w Zawoi. Zawsze jest 
mikrofon dla wszystkich chętnych 
pragnących wystąpić na scenie. Oczy-
wiście stałym punktem programu są 
„Wianki dla Wybranki”. Odbywa się 
aukcja rzeczy różnych i prac plastycz-
nych dzieci, loteria fantowa – każ-
dy los wygrywa, kiermasz wyrobów 
twórców ludowych, degustacja przy-
smaków kuchni przysłopskiej, jazda 
konna, wesołe miasteczko dla dzieci. 
Na koniec starsi uczestnicy festynu 
bawią się na zabawie tanecznej do sa-
mego rana, muzykę zapewnia „Zespół 
zgrany … i organy” oraz młodzieżowy 
zespół „Echo” z Przysłopia.

Festyn cieszy się dużym zaintere-
sowanie lokalnej społeczności, która 
chętnie i spontanicznie w nim uczest-
niczy. Imprezę udaje się zorganizować 
dzięki pomocy wielu sponsorów – firm 
i osób prywatnych z Zawoi, Stryszawy, 
Makowa Podhalańskiego, Grzechyni 
i Suchej Beskidzkiej.

Opracował: Mariusz Zasadziński
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charakterystyka  
geografIczna,  

sPołeczno-ekonomIczna 
I PrzyrodnIcza

położenie
Przysiółek Przysłop położony jest 

na wysokości około 700 m n.p.m., na 
południowych stokach Magurki (872 m 
n.p.m.) w Paśmie Jałowieckim Beskidu 
Żywieckiego. Widać stąd Pasmo Babiej 
Góry, Policy i Jałowca. Przysiółek 
usytuowany jest na terenie trzech 
gmin: Zawoi, Stryszawy i Makowa 
Podhalańskiego, w bliskim sąsiedztwie 
Babiogórskiego Parku Narodowego 
i jednocześnie Rezerwatu Biosfery 
UNESCO. Krzyżują się tu szlaki tury-
styczne piesze i trasy rowerowe biegnące 
z Zawoi, Stryszawy, Suchej Beskidzkiej 
i Makowa Podhalańskiego.

pasmo Jałowieckie
Pasmo Jałowieckie ciągnie się na 

północny wschód od przełęczy Kleko-
ciny (864 m n.p.m.) do doliny Skawy, 
koło Suchej Beskidzkiej. Od Pasma 
Babiogórskiego oddzielone jest głęboko 
wciętą doliną Skawicy i jej źródłowych 

rOZDZiAŁ ii 
iNFOrMAcJe KrAJOZNAwcZe
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podstawowe informacje  
o przysłopiu

Obszar: � km�

Liczba mieszkańców: ok. �00 osób

Nazwy osiedli: Przysłop, Zakamień, Bielasy, 
Janiki, Nowe Osiedle, Beskid, Magurka, Spyrki, 
Toczki, Krajskie, Lachy, Kobiele, Zabór, Grani-
ca, Warciaki, Pająkówka, Maliny, Topory, Mo-
rawy, Polana, Bubiaki, Chrząszcze.

Najwyższy szczyt: Magurka ��� m n.p.m.

Rzeki: Skawica i Stryszawka 

Potoki: Kalinka, Stracony Potok

Główne zajęcia mieszkańców: rolnictwo, 
handel, stolarstwo, budownictwo, agrotury-
styka, produkcja szachów, galanteria drzew-
na, usługi instalacyjne systemów grzewczych 
i wodno-kanalizacyjnych.

Widok z Przysłopia na Pasmo Policy, rys. Dorota Piwka
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2do piętra regla dolnego. W tym ostatnim 
piętrze wyróżniono także gleby bielicowe 
i skrytobielicowe. 

wody
Grzbiet Babiej Góry jest obszarem 

wododziałowym. Potoki spływające 
na północ są dopływami Wisły i leżą 
w zlewni Bałtyku. Potoki spływające na 
południe leżą w zlewni Morza Czarnego. 
Na terenie parku bierze początek wiele 
potoków, takich jak: Jałowiec, Markowy 
Potok, Jaworzynka, Rybny Potok i inne. 
W masywie Babiej Góry jest kilka 
małych stawków, z których największy, 
Mokry Stawek, ma 450 m2. Powstał on na 
skutek obrywów bloków skalnych przed 
ok. 5000 lat. 

roślinność
Flora Babiej Góry była badana już 

100 lat temu przez H. Zapałowicza, który 
stwierdził występowanie ponad 600 
gatunków roślin naczyniowych. Obecnie 
na terenie parku potwierdzono występo-
wanie około 500 gatunków roślin naczy-
niowych, prawie 200 gatunków mchów 
oraz liczne porosty, glony i wątrobowce. 
Na Babiej Górze występuje 70 gatunków 
roślin wysokogórskich oraz 54 objętych 
ochroną gatunkową. 

Do osobliwości należą okrzyn jeleni 
(będący symbolem parku) i rogownica 
alpejska, które w parku mają jedyne 
stanowiska w Polsce. Masyw Babiej 
Góry jest naturalnym modelowym 
przykładem, ukazującym piętrowy 
układ roślinności w górach. W suro-
wych warunkach klimatycznych, na 

ubogiej inicjalnej glebie roślinność 
wyróżnia się niezwykłym bogactwem 
gatunkowym. 

W reglu dolnym (700 – 1150 m 
n.p.m.) króluje żyzna buczyna karpacka, 
a jodły, buki i świerki osiągają 40 m 
wysokości i ponad 350 cm obwodu. 
W bogatym runie często spotkać można 
m.in. żywiec cebulkowy i czosnek 
niedźwiedzi. W piętrze tym występują 
również bory jodłowo-świerkowe. Ich 
wyjątkowa wartość wynika z tego, że są 
to lasy pierwotne, nigdy nie użytkowane 
gospodarczo. 

W reglu górnym (1150 – 1350 m 
n.p.m.) dominują wysokie, smukłe 
i silnie ugałęzione świerki. Nawiększą 
część parku zajmuje acydofilna zachod-
niokarpacka świerczyna górnoreglowa, 
jako jedyny zespół spośród zbiorowisk 
leśnych wykształcających się na sied-
liskach bezwapiennych tworzy zwarte 
i cieniste drzewostany. 

Powyżej piętra regla górnego występu-
je zbiorowisko kosodrzewiny karpackiej 
z zaroślami jarzębiny i kępami ziołorośli. 
Zwarty pas kosodrzewiny (1391 – 1650 m 
n.p.m.) poprzecinany jest rumoszem 
skalnym. Na najbardziej stromych sto-
kach występuje zespół kostrzewy pstrej 
– jedyny endemiczny zespół roślinny 
Babiej Góry. Jesienią charakterystyczny 
brunatny kolor nadają murawom piętra 
alpejskiego (1650 – 1725 m n.p.m.) sit 
skucina i kosmatka brunatna. 

Zwierzęta
Fauna parku liczy m.in. ok. 105 gatun-

ków ptaków. Są to np.: uszatka, puszczyk 
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potoków. Główne wzniesienia Pasma 
Jałowieckiego to Czerniawa Sucha 
1062 m, Jałowiec 1110 m, Kiczora 
906 m, Lachów Groń 1048 m i Magurka 
872 m. Pasmo Jałowieckie zbudowane 
jest z piaskowców magurskich. Stoki 
Jałowca w znacznej mierze pokryte 
są lasem.

Babiogórski park Narodowy

położenie, powierzchnia, historia
Babiogórski Park 

Narodowy znajduje 
się w południowej 
części kraju, w wo-
jewództwie małopol-
skim, przy granicy 

Polski ze Słowacją. Obejmuje północną 
i południową stronę masywu Babiej 
Góry wraz z najwyższym szczytem 
Beskidu Wysokiego, Diablakiem 

(1725 m n.p.m.). Powierzchnia parku 
wynosi 3 392 ha, w tym 3 198 ha lasów. 
Ochroną ścisłą objęte jest 1 062 ha. 

Początki ochrony omawianego ob-
szaru sięgają okresu międzywojennego, 
kiedy to uchwałą walnego zgromadzenia 
PAU utworzono w 1933 roku „Rezerwat 
na Babiej Górze”, obejmujący 650 ha. 
Park utworzony został 30 października 
1954 roku na obszarze 1 704 ha.

Od 1977 roku uznany jest przez 
UNESCO za jeden ze światowych rezer-
watów biosfery i włączony do realizacji 
programu MaB (Man and Biosphere). 

Geologia, geomorfologia i gleby
Grzbiet masywu Babiej Góry nie-

znacznie wznosi się i opada, tworząc 
słabo zaznaczone szczyty. Babią Górę 
tworzą skały osadowe. Zostały one 
wypiętrzone w okresie trzeciorzędu 
i noszą miano fliszu karpackiego. Są 
to naprzemianległe warstwy piaskow-
ców magurskich, margli, łupków oraz 
iłów. Skład ich i ułożenie są wyraźnie 
widoczne w miejscach odsłoniętych 
na północnym, stromym stoku Babiej 
Góry. Północne ściany masywu zostały 
wytworzone w wyniku olbrzymich 
ruchów osuwiskowych. 

Przeważającym typem gleb na te-
renie parku są ubogie gleby inicjalne 
i autogeniczne. W piętrze kosodrzewiny 
występują rankery właściwe – gleby 
słabo zróżnicowane morfologicznie 
wytworzone ze skał bezwęglanowych. 
Z reglem górnym związane są gleby 
bielicowe i bielice, natomiast kompleks 
gleb brunatnych wykazuje przywiązanie 
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Granica 
Do tej pory taką nazwę nosi przysiółek Przy-
słopia. Jest to kilka domów po stronie Zawoi, 
których zabudowania gospodarcze znajdują 
się również po drugiej stronie drogi, czyli już 
na terenie Stryszawy. W czasie drugiej wojny 
światowej Niemcy drogę biegnącą między 
tymi dwiema wsiami uznali za granicę pol-
sko-niemiecką. Prowadziła ona w górę, aż 
do granicy z Grzechynią. Stryszawa to była 
Rzesza, Zawoja – Gubernia. Chcąc przejść 
przez drogę z Zawoi do Stryszawy, musiało 
się mieć przepustkę. 

Obecnie między mieszkańcami Zawoi i Stry-
szawy nie ma już żadnych granic, stanowimy 
jedność – Przysłop.

Hermina Spyrka



z zamkiem zostały upaństwowione. 
Nadleśnictwo Sucha zostało utworzo-
ne w 1945 r. 

Z kolei lasy obrębu Zawoja pod 
koniec XV w. były własnością magna-
tów Skrzyńskich, a następnie Komo-
rowskich oraz Jana Wielopolskiego. 
W 1924 r. zostały przekazane na rzecz 
Polskiej Akademii Umiejętności. Kiedy 
stały się własnością Skarbu Państwa, 
utworzono nadleśnictwo Zawoja, 
a w 1973 r. przyłączono je do nadleś-
nictwa Sucha. 

Obecnie nadleśnictwo Sucha podzie-
lone jest na dwa obręby: Sucha i Zawoja, 
w jego skład wchodzi 12 leśnictw (w tym 
jedno szkółkarskie) o łącznej powierzch-
ni 11 720,80 ha. W północno-zachodniej 
części tereny nadleśnictwa obejmują 
część Beskidu Małego ze szczytami: 
Leskowiec, Jaworzyna i Chełm. Całe 
nadleśnictwo leży w dorzeczu rzeki 
Skawy z jej licznymi dopływami. 

Klimat tego obszaru zalicza się do 
typu górskiego. Charakteryzuje się 
dość dużą ilością opadów, długim 
okresem zalegania pokrywy śnieżnej, 
silnymi wiatrami południowo-zachod-
nimi i południowymi, spóźnionymi 
przymrozkami wiosennymi, obfitymi 
opadami śniegu, długotrwałymi opa-
dami deszczu, które powodują erozję 
gleby i niszczą drogi w dolinach. 
Podstawowym gatunkiem w obu obrę-
bach nadleśnictwa jest świerk – zajmuje 
ok. 49% powierzchni, a występuje 
przeważnie w formie drzewostanów 
świerkowych z niewielką domieszką 
jodły, buka i sosny. Drugim gatun-

kiem, pod względem zajmowanej 
powierzchni, jest buk występujący 
razem z innymi gatunkami. Ważnym ga-
tunkiem lasotwórczym jest także jodła. 
W ostatnich latach można zaobserwo-
wać korzystną tendencję zmniejszania 
się udziału świerka na korzyść buka 
i jodły. Główną przyczyną tego zjawiska 
jest fakt, że w większości przypadków 
świerk jest gatunkiem wprowadzonym 
sztucznie na siedliska odpowiednie dla 
jodły i buka. W miejscowych lasach 
pozyskuje się corocznie 50 000 m3 
drewna. 

Na obszarze nadleśnictwa nie ma 
większych zakładów przemysłowych. 
Wokół znajdują się głównie tereny rolni-
cze o dużym rozdrobnieniu gospodarstw. 
Dwie aglomeracje miejskie – Sucha 
Beskidzka i Maków Podhalański – nie 
powodują negatywnych zjawisk ekolo-
gicznych w sąsiednich drzewostanach. 
Zanieczyszczenia atmosfery są przyno-
szone przez wiatry z odległych rejonów 
uprzemysłowionych. Natomiast szkody 
w drzewostanach powodowane są głów-
nie przez opieńkę miodową, owadzie 
szkodniki wtórne, zwierzynę, śnieg 
łamiący drzewa i gwałtowne wiatry. 
Siedziba nadleśnictwa Sucha mieści 
się w dworku sąsiadującym z zamkiem 
suskim, dawniej wykorzystywanym 
jako dworek myśliwski. Tereny lasów 
nadleśnictwa dzierżawi 14 kół łowie-
ckich, które samodzielnie prowadzą 
gospodarkę łowiecką. 

Zwierzyna licznie bytująca na terenie 
tych obwodów to: jelenie, sarny, dziki, 
borsuki, lisy i kuny. Do zwierząt obję-
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uralski, puchacz, dzięcioły, płochacz 
halny i siwerniak. W ostatnich latach 
rzadkością stał się głuszec. W parku 
występuje wiele ssaków. Liczne są jele-
nie. Stosunkowo częste są owadożerne 
ryjówki (górska, aksamitna i malutka). 
Do rzadkości należą ryś, wilk, niedź-
wiedź oraz drobne gryzonie nadrzewne: 
koszatka, orzesznica i żołędnica. Wśród 
bezkręgowców najlepiej poznanymi są 
chrząszcze – w masywie Babiej Góry 
żyje ok. 1500 gatunków, w tym kilka 
endemicznych dla Karpat Zachodnich. 
W małych stawkach żyją traszki. Ryby 
żyją jedynie w potokach (do wysokości 
ok. 1100 m n.p.m.). Większe bogactwo 
ichtiofauny spotyka się dopiero w dolinie 
rzeki Skawicy. 

turystyka
Masyw Babiej Góry od początku 

XX w. jest celem wędrówek turystycz-
nych. W roku 1906 na Markowych 
Szczawinach wybudowano schronisko, 
które jest czynne do czasów obecnych. 
Ruch turystyczny w Parku może się 
odbywać po szlakach turystycznych 
od świtu do zmierzchu. Największe 
atrakcje turystyczne to szczyt Babiej 
Góry – Diablak, wznoszący się kilkaset 
metrów ponad sąsiednie szczyty. Jest to 
doskonałe miejsce widokowe na obszar 
od Krakowa po Nízke Tatry, z panoramą 
polskich Tatr włącznie. 

W roku 1983 wydana została obszerna 
monografia: Park Narodowy na Babiej 
Górze, a w 2003 dzieło: Światy Babiej 
Góry. W Ośrodku Edukacyjnym przy 
Dyrekcji BgPN udostępniana jest zwie-

dzającym stała ekspozycja przyrodnicza 
oraz Ogród Roślin Babiogórskich. 

Opracowała: Katarzyna Fujak

Nadleśnictwo Sucha
Lasy obrębu Sucha stanowiły włas-

ność kolejno rodziny Komorowskich, 
królowej Konstancji, króla Jana 
Kazimierza, Jana Wielopolskiego, 
hrabiego Branickiego. W 1922 r. jako 
wiano przeszły we władanie rodu 
Tarnowskich. W 1945 r. włości wraz 
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rezerwat Biosfery Babia Góra
1� stycznia 1��� r. Międzynarodowa Rada Ko-
ordynacyjna programu „Człowiek i Biosfe-
ra” (Man and Biosphere – MaB) UNESCO 
powołała Rezerwat Biosfery Babia Gó-
ra. Rezerwat Biosfery objął Babiogórski Park 
Narodowy i został powołany ze względu na 
unikalne walory przyrodnicze, długą historię 
ochrony i prowadzenie intensywnych badań 
naukowych. 

Celem Programu MaB jest poznanie zależno-
ści występujących pomiędzy ludźmi a ich śro-
dowiskiem.

Dzięki opracowaniu zasad podziału Rezer-
watu na strefy centralną, buforową i przej-
ściową Rezerwat Biosfery może spełniać 
swoje funkcje:

- ochronną, zabezpieczając pełne zróż-
nicowanie gatunków, zbiorowisk i ekosy-
stemów;

- logistyczną, realizowaną przez Babiogór-
ski Park Narodowy, także przy współpracy 
z samorządami i instytucjami działającymi 
w regionie;

- rozwojową, opartą na współpracy ludzi 
i instytucji przy wprowadzaniu zasad zrów-
noważonego rozwoju regionu.
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2Uczniowie SP nr 4 w Zawoi postanowi-
li się dowiedzieć, jak dawniej wyglądało 
życie na Przysłopiu, w jakich warunkach 
żyli mieszkańcy, czym się zajmowali, 
jakie były tutejsze zwyczaje i obrzędy, 
legendy i pieśni. Na podstawie rozmów 
uczniów przeprowadzonych z rodzicami 
oraz dziadkami, którzy chętnie dzielili się 
swoimi wspomnieniami, możemy wyob-
razić sobie dawne czasy. Rozmówcy nie 
podawali lat i nie wymieniali okresów, 
o których opowiadali, gdyż nie było to 
celem wywiadów. Można wnioskować, 
że opisywana rzeczywistość dotyczy tu-
tejszej historii na przełomie XIX i XX w.  
Niektóre wątki nie są zbyt odległe cza-
sowo, niektóre kontynuujemy my sami, 
utożsamiając się z przekazanymi nam 
tradycjami, spuścizną po przodkach.

Jak mieszkano
Dawniej chaty budowano na zrąb 

z drewnianych bali, okrągłych (okrą-
glaków) lub ciosanych z dwóch stron 
(płazów). Szpary pomiędzy balami 
utykano słomą, suchą trawą lub mchem, 
które potem zalepiano gliną, a po wy-
schnięciu malowano farbą, przeważnie 
koloru niebieskiego. Obora i część 
mieszkalna były pod jednym dachem. 
Często drzwi z kuchni prowadziły 
prosto do stajni lub pomieszczenia 
te przegrodzone były tzw. sienią, 
„boiskiem”. Dachy były kryte gontami. 
W tych drewnianych chatach mieszkano 
skromnie. Znajdowały się tu zazwyczaj 
trzy pomieszczenia: kuchnia (czarna 
izba), izba (biała izba) i komora. 
W izbie na ścianie wisiały, ułożone 
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Dawniej mieszkano w chatach budowanych na zrąb z drewnianych bali, rys. Wiesława Krzeszowiak

tych całoroczną ochroną, a znajdujących 
schronienie w lasach zaliczamy wilka, 
rysia, jenota, a z ptaków – głuszca. 
W paśmie Policy – Babiej Góry pojawia 
się niedźwiedź brunatny. 

W 1972 r. na terenie nadleśnictwa 
utworzono rezerwat częściowy im. prof. 
Zenona Klemensiewicza o powierzchni 
58,70 ha, położony w paśmie Policy, na 
wysokości 1175–1375 m n.p.m. Rezer-
wat utworzono w celu zachowania, ze 
względów naukowych i krajobrazo-
wych, fragmentu wysokogórskiego boru 
świerkowego w stanie naturalnym. 

Przez obszar rezerwatu przebiegają 
dwa szlaki turystyczne ze schroniska na 
Hali Krupowej. Wiosną warto obejrzeć 
w nadleśnictwie krokusy tworzące 
liliowe łany na śródleśnych polanach 
i pojedyncze przebiśniegi, a jesienią 
kwitnącą goryczkę trojeściową. Przez 
cały rok zachwycają stanowiska sosny 
limby i pomniki przyrody – pojedyncze 
okazy starych drzew. 

Nadleśnictwo Sucha sąsiaduje 
z Babiogórskim Parkiem Narodowym, 
utworzonym w 1954 r. z terenów nale-
żących do nadleśnictwa Zawoja. Przez 
tereny leśne przebiega szereg szlaków 
turystycznych prowadzących w rejon 
Policy, Babiej Góry, Jałowca, Leskowca 
i Żurawnicy. Z przyrodniczego i gospo-
darczego punktu widzenia nadleśnictwo 
Sucha ma olbrzymie walory dydak-
tyczno-poznawcze, mogące stanowić 
materiał badawczy dla profesjonalistów 
i przedmiot zainteresowania dla miłoś-
ników przyrody. Baza turystyczna tej 
okolicy to głównie kwatery prywatne. 

Istniejące na terenie nadleśnictwa schro-
niska turystyczne znajdują się w Zawoi 
na Markowych Szczawinach, w Skawicy 
na Hali Krupowej i w Targoszowie na 
Leskowcu. 

przyroda przysłopia
Na Przysłopiu odnajdziemy krajo-

braz typowej beskidzkiej wsi górskiej 
z licznymi polami, łąkami z kępami 
drzew i krzewów oraz lasami mieszanymi 
– głównie jodłowo-bukowo-świerkowy-
mi. Często można spotkać także poje-
dyncze stanowiska jaworu, modrzewia, 
jesionu, lipy i sosny.

Z roślinności krzewiastej występuje 
tu: jarząb pospolity, kalina koralowa, 
śliwa tarnina, jałowiec pospolity, lesz-
czyna, bez, malina i jeżyna. 

Rośliny zielne to m.in.: dzięwięćsił 
bezłodygowy, szafran spiski, podrzeń 
żebrowiec, zawilec gajowy, żywiec 
gruczołowaty, liczydło leśne, kopytnik 
pospolity, bluszcz zwyczajny, a także 
 widłaki, lepiężniki i goryczki. 

Świat zwierząt reprezentują ssaki 
(jelenie, sarny, dziki, lisy, jeże, zające, 
nietoperze), ptaki (myszołowy, sójki, 
sikorki, drozdy, kosy, dzięcioły, bażanty), 
gady (żmije, zaskrońce, jaszczurki), płazy 
(salamandry, żaby i ropuchy). 

nasza wIeś dawnIeJ

Mamy XXI wiek – wygodne miesz-
kania, samochody, nowoczesny sprzęt 
i urządzenia ułatwiające życie. Przed-
stawia się ono nieco inaczej niż kiedyś, 
przed laty. 
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2z echem), palono ogniska i pieczono 
ziemniaki udłubane na polu (często 
na cudzym), urządzano różne zaba-
wy. Rodzaj tych zajęć przy pasieniu 
krów zależał od pogody i od miejsca, 
gdzie się pasło. Śpiewanie piosenek 
przy pasieniu krów było naturalne 
i oczywiste, dziś prawie zanikło, ale 
zawsze jeśli przechodzi się koło ko-
goś, kto pasie krowy, pada nieodzow-
ne: Hanuś, a co ci tak smutno, ze nie 
śpiywos? lub Dziywcota, pośpiywojcie 
se, będzie wom weseli!

Praca na roli była bardzo ciężka i mo-
zolna. Prawie wszystkie prace wykony-
wano ręcznie. Domownicy wychodzili 
w pole skoro świt i ręcznie kopaczkami 
kopali zaorane skiby i ugory. Używano 

też łopaty, tzw. sztychówki, która służyła 
do odwracania grubszych warstw ziemi. 
Kto był bogaty, miał konia, co należało 
jednak do rzadkości.

Przed przystąpieniem do sadzenia ziem-
niaków gospodynie wynosiły z piwnicy 
w koszykach średnie ziemniaki i kroiły je 
w ten sposób, aby w okrawku (kawałku 
przeznaczonym do sadzenia) były najład-
niejsze oczka. W zależności od rodzaju 
prac, przy obróbce ziemniaków używano 
różnych rodzajów motyk: do robienia 
rządków – motyki dziubki, do przeko-
pywania i ruszania – motyki widełek, do 
okopywania – dziubki, do wykopywania 
– motyki siekierki. 

Zanim więc ziemniaki znalazły się 
w piwnicy, trzeba było pięć razy „prze-
kopać” pole, aby nie zarosły chwastami 
i były dorodniejsze. Praca ta zabierała 
mnóstwo czasu; jak skończono jedną 
z tych czynności, to za kilka dni trzeba 
było zacząć drugą. Nie wolno było 
końmi obrabiać ziemniaków, bo ziemia 
na położonych na stoku zagonach ścią-
gała się w dół. Nie używano żadnych 
nawozów sztucznych, płody ziemi były 
ekologiczne i zdrowe. Może dlatego 
dawniej ludzie dożywali w zdrowiu 
sędziwego wieku. 

Wiosna to czas siewu zbóż. Bronowa-
no za pomocą grabi, potem broną, która 
pierwotnie wykonana była z samego 
drewna. Brony ciągnęli za sobą ludzie. 
Koszono sierpem lub kosą. Za kosia-
rzem szła gospodyni, która ubierała 
zboże, związywała i stawiała snopki. 
Jeśli zboże nie było powalone, praca 
szła lżej, gorzej gdy po ulewach zboże 

Leczenie uroków 
Jeszcze nie tak dawno, a były to lata pięć-
dziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku, wierzo-
no w uroki. Na przykład gdy zachorował 
koń, krowa czy inne zwierzę domowe – na 
przykład miało kolki – uznawano, że jest to 
urok rzucony na zwierzę przez sąsiada lub 
sąsiadkę. Posądzano, że ten ktoś ma złe oko 
i urzekł: „urzyk mi krowo i chorowała”. Uroki 
leczyły przeważnie babcie mające do tego 
dar, czyli predyspozycje, i znające specjalne 
zaklęcia. Spędzanie uroków polegało zazwy-
czaj na tym, że taka osoba brała do szklanki 
wodę, wygrzebywała węgielki drzewne spod 
blachy (z pieca kuchennego, w którym paliło 
się drewnem) i wrzucała je do szklanki, mru-
cząc pod nosem magiczne zaklęcia. Zwierzę 
umyte taką wodą zaraz wyzdrowiało. 

Szkoda, że teraz nie ma takich babć, aby 
mogły uzdrawiać ludzi.

Hermina Spyrka

w rzędzie, obrazy przedstawiające 
Pana Jezusa, Matkę Bożą i świętych. 
Mieszkania były bardzo ciasne, ro-
dziny wielodzietne. W jednej chacie 
mieszkały przeważnie trzy pokolenia. 
Latem spało się na strychu, na sianie, 
a zimą w kuchni, po kilkoro, na sienni-
kach wypchanych słomą. Wieczorami 
pomieszczenia oświetlano lampami 
naftowymi lub karbidówkami, gdyż 
nie było prądu.

Wewnątrz chaty, w czarnej izbie, stał 
piec, zwany piecem dymnym. Nie miał 
on komina, a dym rozchodził się po całym 
wnętrzu. Na piecu była polepa z gliny 
(nalepa), czyli palenisko, nad nim zaś 
polonie – coś w rodzaju półki z drążków 
lub deseczek, na których stawiało się 
umyte garnki lub układało drewno prze-
znaczone do palenia. Z boku znajdował 
się tzw. zapiecek; można było na nim 
spać, na przykład zimą spały tam dzieci, 
żeby było im ciepło. W korpusie pieca 
często umieszczano kociołek do grzania 
wody. Nad paleniskiem wisiał kocioł, 
w którym gotowało się jedzenie, a na 
nalepie, wprost na palenisku, stawiano na 
żelaznych trójnogach (drajfusach) garnki. 
W porze wspólnego posiłku na gnatku 
(pniu) ustawionym na środku kuchni kła-
dziono dużą glinianą miskę, wokół której 
gromadzili się wszyscy domownicy; jedli 
z niej drewnianymi łyżkami. Kto prędko 
jadł, ten wstawał nasycony, gorzej było 
z tym, kto jadł powoli – do wieczerzy 
chodził głodny. 

Nie znano takich wygód, jak woda 
w kranie czy łazienka. Na każdym 
siedlisku był za to stawek z bieżącą 

wodą, obok duży kamień, na którym 
prało się tzw. kijanką grube ubrania, 
uderzając nią i od czasu do czasu 
polewając odzież wodą. Dzięki temu 
nie trzeba było nosić wody do domu, 
kiedy robiło się duże pranie. Później 
kobiety prały na tzw. praczkach, tarach. 
Do innych celów, na przykład do 
gotowania, sprzątania, mycia czy dla 
żywego inwentarza, wodę trzeba było 
nosić ze studni. Na ramiona kładło się 
nosidła (rodzaj drąga z zaczepami), a po 
ich obu stronach zawieszano wiadra, co 
ułatwiało noszenie. 

W pomieszczeniach nie było podłogi, 
tylko klepisko, tzn. ubita mocno ziemia. 
W dawnej kuchni razem z ludźmi 
mieszkały młode zwierzęta, dzięki 
czemu ciepło było zarówno ludziom, 
jak i zwierzętom. Po kuchni biegały 
króliki, w jednym kącie były kury, 
a w innym, na słomie, układano młode 
cielątka, świnki, jagnięta. Pod stołem 
było miejsce na kurczęta. Ludzie żyli 
blisko ze swymi zwierzętami.

praca na roli 
Ludzie nie pracowali zawodowo, 

lecz utrzymywali się z pracy na go-
spodarstwie. Zaraz z rana gospodarze 
szli do obory obrządzać inwentarz: na-
karmić i napoić krowy, prosiaki, owce, 
kury. Dojeniem krów zajmowała się 
gospodyni. Po skromnym śniadaniu 
dzieci musiały paść krowy, pilnowa-
ły, aby zwierzęta nie wchodziły na 
cudze pola. Pasienie urozmaicano so-
bie śpiewaniem piosenek, lukaniem 
(przeciągłe pokrzykiwanie, zabawa 
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2była dokładnie wyrżnięta sierpem. Każdy 
gospodarz dokładnie wiedział, która 
miedza jest jego i sąsiad raczej nie mógł 
przekroczyć cudzej granicy, bo kończyło 
się to tak jak w jednej ze scen między 
Pyzdrą i Kwicołem w filmie Janosik. 
Takie przywiązanie do własnego kawałka 
wynikało z tego, że większość gospodarzy 
miała tej ziemi mało, a rodziny do wyży-
wienia liczne, liczył się każdy skrawek. 

Dzieci również pomagały rodzicom 
w pracach polowych, kopały ziemniaki, 
nosiły snopki zboża, siano, ale przeważ-
nie pasały krowy.

Ludzie, chociaż tak ciężko pracowali, 
bardzo szanowali tę ziemię. Nie było 
pól pozostawionych odłogiem. Jeśli 
na polu była kępa, to ludzie wybierali 
z niej kamienie i wynosili lub wywozili. 
Karczowali także las, aby mieć więcej 
gruntu pod uprawę. Kto miał dużo ziemi, 
był bogaty.

Jak wyglądał dzień  
w dawnym obejściu  
gospodarskim

Praca w gospodarstwie domowym 
zaczynała się wcześnie rano, wraz 
z pianiem koguta. Gospodarze wstając, 
czynili znak krzyża i zaczynali śpiewać 
Godzinki ku czci Najświętszej Maryi 
Panny. Od wczesnych godzin rannych 
na żarnach mielono zboże na zacierkę. 
Trzeba było zapalić w piecu, nastawić 
wodę do grzania, przygotować śnia-
danie, uprzątnąć mieszkanie. Należało 
nakarmić i napoić cały inwentarz, wy-
doić krowy, wypędzić je na pastwisko, 
ugotować ziemniaki prosiakom, utłuc 

je i wymieszać z pokrzywami lub 
sieczką. Co trzy, cztery dni gospodyni 
robiła w maśniczce masło. Wlewało się 
do niej śmietanę i około pół godziny 
ubijało, aż masło się wyrobiło. Z takim 
swojskim masłem chleb bardzo sma-
kował, a z maślanką – przysmażone, 
omaszczone ziemniaki. 

Wyrabiano też sery. Kwaśne mleko 
w glinianym garnku stawiano na piec 
i powoli ogrzewano, aż mleko oddzieliło 
się od serwatki. Ogrzany ser wkładano do 
woreczka i ściskano w stołku serowym, 
aby odcisnęła się reszta serwatki. Ser 
przeważnie sprzedawano, a serwatka 
służyła jako napój. W każdym domu 
pieczono własny chleb; przeważnie 
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Co trzy, cztery dni gospodyni robiła w maś-
niczce masło, rys. Dorota Piwko

leżało, poodwracane w różne strony. 
Wtedy zarówno koszenie, jak i ubieranie 
sprawiały żniwiarzom duże trudności. 
W czasie żniw najbardziej upragniona 
była słoneczna pogoda, aby prędko 
uporać się z zebraniem plonów. Jak 
pole opustoszało, zbierało się z ziemi 
pozostałe kłosy zboża. Każde ziarno było 
cenne, nic nie mogło się zmarnować. 
Zboża znoszono na plecach do stodoły, 
podawano na strych, a jesienią, po 
skończeniu innych prac, przystępowano 
do młócenia cepami (potem za pomocą 
kierotu). Młócono w stodole, przeważnie 
po trzy osoby, w ustalonym rytmie, 
nie można się było pomylić, bo wtedy 
nieumyślnie można było oberwać cepem. 
Młocka trwała bardzo długo. Dwie 
kobiety wygrabiały zboże na bok, a dwie 
na przetaku wytrzepywały pokruszoną 
słomę. Potem brało się niecki i opowało 
zboże, podrzucając je umiejętnie, aby 
oddzielić ziarno od plew. Kto miał 

młynek (wialnia), to młonkował. Tak 
przygotowane ziarno mełło się w żarnach 
na mąkę, wtedy gdy była potrzebna, 
a kto bogatszy, wiózł je do młyna, aby 
mieć mąkę na cały rok, na kulasę, chleb 
i placek razowy.

Przez całe lato, równocześnie z innymi 
pracami w polu, zajmowano się kosze-
niem i suszeniem trawy. Po skoszeniu 
trawę z pokosów trzeba było rozrzucić 
równomiernie po całym polu. Na drugi 
dzień, jeśli nie padał deszcz, trawa trochę 
już podeschła. Wówczas należało ją 
przewrócić, aby uschła z drugiej strony. 
Przy upalnej pogodzie można było pod-
suszone siano zgrabiać i wkładać do kop 
(układać w kopy), na ostrwie. Na polach 
powstawały kopy, między którymi dzieci 
lubiły się bawić w chowanego. Po kilku 
dniach wystopowane, suche siano no-
szono w łoktusach (duże płachty tkaniny 
zakładane na plecy) do stodoły. Trawa na 
wszystkich miedzach (przymiedzkach) 
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Tradycyjna piwnica do przechowywania ziemniaków i innych plonów, rys. Dorota Piwko
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2zajęć w gospodarstwie. Wieczorami 
przy lampie naftowej zbierała się cała 
rodzina i śpiewano piosenki oraz pieś-
ni religijne, w zależności od okresu 
– w czasie Świąt Bożego Narodzenia 
pastorałki i kolędy, w czasie Wielkiego 
Postu Gorzkie żale, w maju spotykano 
się przy kapliczkach. Zbierali się tu 
wszyscy mieszkańcy danego obejścia. 
Głosy i śpiewy chwalące Matkę Bożą 
niosły się echem po górach i dolinach 
z każdej strony Przysłopia: od Lachów, 
z Granicy, z Magurki, spod Kiczory, 
od Janików, ze Spyrkówki, a nawet 
z odległych Bielasów.

Źródło utrzymania
Dawniej, aby mieć pieniądze na 

podstawowe rzeczy, takie jak zapałki, 
sól, naftę, ludzie nosili własne produkty: 
masło, jajka, mleko, ser, śmietanę, na 
targ do Jordanowa, a później do Suchej 
Beskidzkiej, gdzie je sprzedawali. W do-
mu na własny użytek zostawiano tylko 
maślankę. Jarmark w Suchej Beskidzkiej 
odbywał się co tydzień. Zjeżdżała się tu 
cała okoliczna ludność. Mężczyźni, któ-
rzy zajmowali się bednarzeniem, nosili 
wykonane rzeczy na targ i sprzedawali 
je: cebrzyki, beczki, koszyki, skopce 
do dojenia krów, maśniczki do robienia 
masła. Drewno na te wyroby szczy-
pano i obrabiano ręcznie. Na przykład 
cebrzyk wykonany był z drewnianych 
klepek, opasanych blaszaną obręczą. 
Dwie klepki z otworami, które służyły za 
uchwyt, były wyższe. Inni wykonywali 
uprząż dla koni, czasem bardzo pięknie 
zdobioną blaszkami, pomponami itp. 

Kowale robili podkowy, klepali blaszki 
(kuli lemiesze) do pługów. Gospodarze 
sprzedawali uchowane świnie, cielęta. 
Kobiety zbierały grzyby, borówki 
i z tym szły na jarmark. Sprzedawały, co 
tylko można było: kury, kaczki, wełnę 
z owiec, swetry czy skarpety, haftowane 
serwety. Tu sprzedawano i kupowano 
wszystko, co komu w gospodarstwie 
było potrzebne. 

Ludzie utrzymywali się z tego, co 
urosło na polu i co uchowali w oborze. 
Bardzo często ludzie wyjeżdżali (po 
kilka osób z rodziny i całego obej-
ścia) w okolice Krakowa na żniwa 
do bogatych gospodarzy. Również 
dzieci służyły u bogatszych gospodarzy, 
nieraz daleko od rodzinnego domu, tam 
miały wyżywienie i parę złotych zapłaty. 
Czasem gospodarze byli dla nich dobrzy, 
ale często wykorzystywali te służące 
im dzieci ponad ich siły i możliwości. 
Dzieci oddalone od domu, rodziców 
i rodzeństwa miały bardzo smutne 
dzieciństwo. 

przednówek
Przednówek to trudny okres dla lu-

dzi, którzy żyli tylko z tego, co posiali 
i posadzili. Trwał od wczesnej wiosny 
do lipca – sierpnia. W tym czasie wy-
czerpywały się zgromadzone na zimę 
zapasy, a nowych plonów jeszcze nie 
było. Ludzie nie mieli co jeść. Brakowało 
ziemniaków, mąki, mleka; nadchodziło 
widmo głodu. Jedli dwa razy dziennie. 
Najczęściej mełli zboże – żyto, jęczmień, 
owies (na żarnach), przesiewali przez 
przetak i z takiej mąki gotowali kulasę. 
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żytni, placki żytnie, gotowało się kulasę, 
wodziankę do ziemniaków, kwaśnicę, 
piekło się podpłomyki. 

Wszyscy domownicy szli w pole do 
prac. Ludzie chodzili na bosaka lub 
w drewniakach, bo nie było butów. 
Ubrania były bardzo skromne, połatane, 
gdyż nie było ich za co kupić. Na sznurku 
pod powałą suszono zebrane zioła, 
grzyby, a zimą również ubrania. Jesienią 
zbierano w lesie ściółkę, opadłe liście, 
aby w zimie było czym pościelić pod 
krowami, gromadzono chrust i gałęzie na 
opał. W piecach palono tylko drewnem. 
Wieczorami kobiety schodziły się po 
sąsiedzku i przędły wełnę, robiły na 
drutach, skubały pierze. Szły tak od 
domu do domu.

Ludzie byli bardzo pobożni. Kiedy 
w Zawoi i Stryszawie nie było jeszcze 
kościołów, chodzili co niedzielę do 

N
as

za
 w

ie
ś d

aw
ni

ej

kościoła w Makowie Podhalańskim 
lub w Suchej Beskidzkiej. Nie opuścili 
również mszy św., jeśli święto przypa-
dało w tygodniu. Pokonywanie takich 
odległości, przeważnie pieszo, zabierało 
w jedną stronę 1-2 godziny, a starszym 
nawet trzy. Nie było czym dojechać, 
nie było koni, samochodów, drogi były 
kamieniste i wyboiste. Wierni podczas 
różnych świąt, na przykład w Wielkim 
Tygodniu, w Święto Matki Boskiej Wnie-
bowziętej (15 sierpnia), pielgrzymowali 
do sanktuariów, najczęściej do Kalwarii 
Zebrzydowskiej. 

Ludzie, chociaż bardzo zapracowani, 
byli zawsze weseli. Wieczorami organizo-
wano potańcówki; schodzili się w jednym 
domu, w którym tańczyli, śpiewali i bawili 
się przy dźwiękach akordeonu.

Dzieci uczyły się w domach prywat-
nych zazwyczaj zimą, kiedy nie było 

Oto jak wspomina te dawne czasy pani Genowefa chowaniak: 
Rano, jak się wstało, to trza było namleć łorkisa na młonku, potom się gotowało z tego kulaso. Zjad-
ło się jo z mocankom i cłowiek był syty do połednia. Na wiesno wcas, kopało się ugory motykami. 
W połednie się sło z kopanio do chałpy, uzbiyrało się smordzy i babik usów, bo rosły po paświskach 
i koło lasów. Do tego się uzbiyrało trocha pokrzyw, wkrajało się pora zimnioków i razom ugotowało. 
Łomaściło się śmietoneckom, była tyz wodzianecka z witaminami. Ekologicno, jak to się teroz go-
do. W drugim gorku ugotowali zimnioków, włozyli na glinianyj misce do framugi – jak jo kto mioł, 
a jak nie, to pod blacho. Zrobiło się z tego prazuchy, wloło się maślonki i była wiecerzo, ze palce lizać. 
Ludzie mieli siło, ze nawet mogli sobom skrodlić. A teroz kotlety, filety, sałatki, galaretki, Bóg wiy co 
jesce przestrojajo. A wszystko takie jakiesik delikatne i słabe, koz takiomu pociognoć brono! Słowo 
dajom, ze nie uciognie. A i zapasy na zimo! Była becka kapusty, corek kwaków, corek marchwi, był 
gorcek fazoli, bób i to się w zimie gotowało, bo był cas. Przed Bożym Narodzyniom zabili świnio, 
zesyli sadło, włozyli do paści, to się susyło za przypieckiom. Pochniało do Wielkanocy. Wonności się 
rozchodziły po całyj chałpie. A jak przysed moj, to była dopiyro uciecha! Śpiywało się przy kaplickach, 
co som po dziś dzień prawie na kazdom łobejściu. Casami przychodzili chłopcyska, a to spod Kico-
ry, a to z Magurki cy Gołonie, no z róznych stron – z harmonijom, casom była jesce trobka i klarnet. 
Jak my pośpiywali, pograli Matce Boskij, to potom się sło do jakiej chałpy, ka była duzo izba, i była 
potajcówka do rana. Prowda moiściewy, ze było fajnie? Mnie się zdaje, ze bardzo fajnie. 
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2n �W Wielką Sobotę po poświęceniu 
pokarmów przynoszono z kościoła 
wodę święconą, którą kropiło się 
dom. Nalewano ją do kropielniczek, 
które wisiały na ścianie w pokoju, 
koło drzwi. Resztę trzymano do czasu, 
kiedy ksiądz chodził po kolędzie, do 
pokropienia całego domu. Na wiosnę, 
gdy gospodarze siali zboże i sadzili kar-
tofle, trzeba było je najpierw pokropić 
święconą wodą, aby był bogaty plon. 
Wodę święconą każdy z domowników 
musiał kosztować, ponieważ dawała 
ona siły potrzebne do ciężkiej pracy 
w gospodarstwie. Wodą tą kropiono 
również konia, gdy wyjeżdżał na 
wiosenną orkę. Gospodarz wykonywał 
wtedy batem lub lejcami znak Krzyża 
świętego nad koniem. Wodą kropiono 
zwierzęta i ludzi, aby odpędzić złe 
moce. Gdy po raz pierwszy wypędzano 
krowy z obory na pastwisko, kładziono 
łańcuch na progu obory, aby krowy 
przez całe lato nie łamały nóg. 

n �Po przyjściu z kościoła w Wielką Sobotę 
obchodzono wokół domu trzy razy 
ze święconym pokarmem, mówiąc: 
uciekaj gadzie za dolino, bo jo tu idom 
z łoświencelinom – miało to chronić dom 
od wszelkiej gadziny, czyli węży.

n �Poświęcony chleb wrzucano do stud-
ni, wierząc, że woda będzie zawsze 
czysta i źródło nie zaginie.

n �Poświęcony ziemniak wsadzany był 
na wiosnę pierwszy do ziemi, aby 
był urodzaj; wierzono, że zabieg ten 
uchroni plony od zarazy. 

n �Poświęcone jajka z koszyka wielka-
nocnego pasterz musiał wnieść do 

obory, jedno z nich zjadał, aby krowy 
przychodziły przez całe lato do obory 
napasione i okrągłe jak te jajka.

n �Węgielki z ogniska rozpalonego w Wiel-
ką Sobotę przy kościele wkładano do 
ziemi na podmokłych łąkach, wierząc, 
że się osuszą.

n �W Wielką Niedzielę dzieci po zjedze-
niu śniadania zabierały skorupki ze 
święconych jajek i rozwieszały je po 
drzewach owocowych, aby obficie 
rodziły. W tym dniu należało ugryźć 
kawałek chrzanu na pamiątkę, że taka 
gorzka była Męka Pana Jezusa. Dawniej 
w Wielką Niedzielę nie wolno było nic 
robić – gotować, zamiatać podłogi, 
zaścielać łóżek, nie uznawano w tym 
dniu nawet odwiedzin po domach.

n �W Wielkanocny Poniedziałek dzieci 
chodziły po domach z wierzbowymi 
gałązkami – protkami, wchodziły 
do domu i mówiły: Przyślimy tu po 
śmigusie, ale mnie tu nie opuście. 
Syra, masła nie żałujcie i co mocie 
– podarujcie. Wyjdźcie na wyrcysko, 
urwijcie spyrcysko, tak wom Boże dej. 
Rzucały te gałązki do wnętrza chału-
py, a wtedy gospodarze wychodzili 
i dawali dzieciom albo kawałek sera, 
albo jajka, albo kawałek placka.

n �W Poniedziałek Wielkanocny tradycją 
było wzajemne oblewanie się wodą. 

n �Poświęcone palmy i wianki przecho-
wywano, by w razie wielkiej burzy czy 
ulewy zapalić je w piecu, aby uchroniły 
dom przed piorunem. W czasie dużej 
burzy świecono również gromnice po-
święcone w Święto Matki Bożej Grom-
nicznej (2 lutego). Palmami święconymi 
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Jedli ją z mlekiem słodkim, kwaśnym 
lub maszczoną słoniną. Dawniej ludzie 
nie używali nawozów sztucznych do 
nawożenia pól, plony były marne i szybko 
się wyczerpywały. Był to również koniec 
zapasów słomy i siana dla bydła. Ludzie 
zamożniejsi jeździli wtedy za chlebem 
nawet do Krakowa, na przykład dwóch 
sąsiadów zaprzęgało parę koni i jechało 
furmanką po chleb dla całego obejścia. 
Kupowali jeszcze zboże i inne potrzebne 
artykuły, o ile starczyło na nie pieniędzy.

Ludzie jedli zacierkę lub kluski z na 
wpół zgniłych ziemniaków zebranych 
jesienią z pola, ususzonych pod strzechą. 
Wkładano je do kamiennej stopki (stęp-
ki), tłuczkiem rozgniatano, powstawało 
coś w rodzaju mąki ziemniaczanej. Mąka 
była czarna i niesmaczna. Jedzono to 
z mlekiem, a jak nie było mleka, to 
z kwaśnicą (sok spod kiszonej kapusty). 
Przednówek kojarzy się również z roz-
poczęciem tzw. sadła. Po świniobiciu 
zszywano sadło w kształcie okrągłego 
bochna, wypełniano go słoniną, kawał-
kami boczku. Sadło wisiało na strychu 
koło komina lub nad piecem. 

Zwyczaje i obrzędy
Wielki Tydzień to dla wiernych 

czas skupienia, przeżywania Tajem-
nicy Krzyża. W każdy Wielki Czwar-

tek w kościele oo. Karmelitów Bosych 
w Zawoi Zakamień od ponad 50 lat 
odbywa się Misterium Męki Pań-
skiej, w którym aktorami są parafianie. 
W Wielki Piątek wspólnie odprawiamy 
Drogę krzyżową, zatrzymując się przy 
poszczególnych kapliczkach usytuo-
wanych w pięknej scenerii przyklasztor-
nego terenu. Uwieńczeniem wydarzeń 
Wielkiego Tygodnia jest świętowa-
nie Zmartwychwstania, z radosnymi 
dzwonkami, ze śpiewem Wesoły nam 
dzień dziś nastał.

W domu na stole koszyk ze świę-
conką: baranek, babka, chrzan, jajka... 
serdeczne życzenia, rodzina. Babcie, 
dziadkowie wspominają, jak dawniej 
świętowano, przekazując młodszym 
to, co istotne, co warto zachować 
w pamięci dla następnych pokoleń. Oto 
zgromadzone przez uczniów zwyczaje 
zasłyszane od domowników:
n �W Wielki Czwartek zbierało się gałę-

zie, a wieczorem z dala od domu palo-
no duże ognisko na pogardę Judasza. 
W innej wersji w Wielki Czwartek na 
pamiątkę zdrady Judaszowej paliło się 
snop słomy, tzw. łokocek, który miał 
wyobrażać Judasza. 

n �W Wielki Piątek wstawało się o brzasku 
i boso w szybkim tempie szło się do 
studni, w zimnej wodzie obmywało się 
twarz na pamiątkę Męki Pana Jezusa. 

n �W Wielki Piątek wstawano o świcie, 
wychodzono przed dom, aby obmyć 
się rosą, która według tradycji była 
skropiona Krwią i Potem Pana Jezusa, 
podążającego na Golgotę. Wierzono, 
że ta rosa ma uzdrawiającą moc.
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przysłowia związane  
z przednówkiem
Kiedy kwitnie głóg, to największy głód.

Kiedy kwitnie ostręga, to głodu potęga.

Na święty Jakub, zimnioków nadłub.
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2Boze dej. W każdym kontku po 
dzieciątku a na piecu troje azebyście 
nie myśleli, ze to które moje.

n �W Sylwestra chodziło się na podcho-
dy do wszystkich domów, śpiewając 
kolędy podsypywało się (obrzucało) 
gospodarzy zbożem i pieniędzmi, co 
wróżyło dostatek i urodzaje.

n �W Boże Narodzenie przed pójściem 
do kościoła trzeba było umyć się 
wodą, w której były monety – żeby 
mieć ładną cerę. W święta Bożego 
Narodzenia choinkę przynosiło się 
dopiero w Wigilię – z samego rana. 
Ubierało się ją ozdobami wykona-
nymi własnoręcznie. Na choince nie 
było cukierków. Żeby choinka była 
ładnie ustrojona, owijało się w złotko 
kostki cukru lub buraki. Na stół wi-
gilijny trzeba było położyć siano, bo 
Pan Jezus urodził się na sianku, zboże 
i piętkę chleba, do której wkładało się 
opłatek. Piętkę tę wkładało się pod 
skibę, gdy gospodarze siali zboże. 
W Wigilię pod obrus wkładano 
nieduży snopek z równej słomy, 
po świętach tą słomą owijano pnie 
drzew, by obficie rodziły.

n �W Boże Narodzenie nie wolno było 
leżeć w łóżku, bo przez to deszcz 
mógł powalić zboża. Każdy, wracając 
z kościoła, spieszył się. Gospodarz, 
który wrócił najwcześniej, jako 
pierwszy miał się uporać ze wszyst-
kimi pracami polowymi. Jeżeli tego 
dnia pierwszym gościem w domu 
był mężczyzna, zapowiadało to 
szczęśliwy rok, jeśli baba, to wręcz 
przeciwnie.

Na podstawie wywiadów przeprowa-
dzonych przez uczniów z następującymi 
osobami: Marcin Babiarczyk – z mamą 
Zofią Babiarczyk; Łukasz Bartunek 
– z mamą Jolantą Bartunek; Edyta Biłka 
– z mamą Dorotą Biłka; Natalia Biłka 
– z mamą Lidią Biłka; Katarzyna Bubiak 
– z dziadkami Heleną i Stanisławem 
Biłkami; Witold Bury – z babcią Heleną 
Bury; Piotr Ferlejko – z mamą Barbarą 
Ferlejko; Elżbieta Kowal – z babcią Anną 
Toczek; Hubert Kowaliczek – z mamą Zo-
fią Kowaliczek; Katarzyna Kozina – z tatą 
Wojciechem Koziną; Martyna Oleksa 
– z tatą Januszem Oleksą; Marzena Olek-
sa – z babcią Emilią Toczek; Sebastian 
Oleksa – z mamą Beatą Oleksa; Konrad 
Pierog – z babcią Herminą Spyrka; Ma-
teusz Pochopień – z dziadkami Anną 
i Stanisławem Żywczakami; Wojciech 
Polak – z mamą Barbarą Polak; Agnieszka 
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Przysłopianki my se, choć nie z jednej wioski: 
zawojskiej, śtrysawskiej i jesce makowskiej, 

rys. Wiesława Krzeszowiak

błogosławiło się krowy w stajni i konia 
przed wiosennym wyjściem w pole. 
Palmę dawało się pod próg i przez nią na 
wiosnę przechodziły zwierzęta. Później 
te palmy wkładano pod pierwszą skibę, 
jak orano pole, co miało zapewnić dobre 
urodzaje. Palmy miały chronić dom 
i jego mieszkańców od nieszczęść, 
chorób i wszelkiego zła przez cały 
rok. Gałązki palmy roznoszone były 
po polach z oziminą, po ogródkach, 
by uchronić plony przed gryzoniami, 
a w szczególności przed myszami 
polnymi i nornicami. Poświęcone palmy 
wkładano za obrazy, a każdy domownik 
musiał zjeść po jednej bazi, aby uchronić 
się od chorób gardła. 

n �Zioła święcono również w Święto 
Wniebowzięcia Matki Bożej (Matki 
Bożej Zielnej – 15 sierpnia). Miały 
podobne znaczenie obrzędowe jak 
wianki czy palmy.

n �Na oktawę Bożego Ciała pleciono 
wianki z kwiatów łąkowych, ziół 
i święcono je w kościele. Były skrzętnie 
przechowywane, a w czasie burzy 
wystawiane na zewnątrz domu lub 
palone w piecu, co chroniło całą zagrodę 
przed uderzeniami piorunów. Palono 
je, wierząc, że nic domownikom oraz 
dobytkowi nie będzie groziło, że to 
ochroni przed kataklizmem. Wianki nie 
mogły się palić żywym płomieniem, 
lecz delikatnie, tak aby dym unosił 
się w górę. Wierzono, że poświęcane 
wianki uspokajały sumienie. 

n �Na św. Jana (24 czerwca) majono 
domy gałązkami jaworu, jesionu, 
brzozy, aby krowy się dobrze doiły. 

n �Wiosną, jeżeli pierwsza burza przy-
szła od Makowa, wróżyło to ulewne 
i gwałtowne burze przez cały rok, 
tzw. udry. Jeżeli pierwsza burza na-
deszła od Kiczory lub od Babiej Góry 
– deszcze i burze miały być w tym 
roku spokojne.

n �Gdy usłyszano pierwszy grzmot na 
wiosnę, trzeba było głośno krzyczeć, aby 
gardło było przez cały rok zdrowe.

n �Jeśli kawaler lub panna lubili wyskro-
bywać resztki jedzenia z garnków, to 
w dzień wesela mieli pewny deszcz 
– lepiej było tego nie robić.

n �Gdy budowano dom, pod pierwszy 
węgieł wkładano monetę i święty 
obrazek, aby domownikom nigdy nie 
zabrakło pieniędzy i aby Pan Bóg miał 
ich w swojej opiece.

n �Po zakończeniu żniw robiono wianek 
ze zboża i kwiatów, z którym szło 
się do domu, śpiewając dziękczynne 
pieśni. Później wianek wieszano nad 
drzwiami wejściowymi. 

n �Tuż przed świętami Bożego Narodze-
nia wyliczano 12 dni, które wskazy-
wały na pogodę w ciągu całego roku. 
Pierwszy dzień – na styczeń, drugi 
– na luty itd.

n �Wieczerzę wigilijną jadło się z jednej 
miski. Chodząc po kolędzie, śpiewa-
no: Przyślimy tu po kolędzie, cy tu 
śpicie cy nie śpicie, cy nom spiywać 
pozwolicie. A kończono słowami: Za 
kolędę dzienkujemy, scyńścia, zdrowio 
wom zycomy. Azebyście długo zyli, 
a po śmierci sie ciesyli ze swiyntymi 
w niebie. Byście byli weseli, weseli 
jako w niebie anieli, anieli, tak wom 
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2wspomniana już pani Hermina Spyrka 
z Beskidu, państwo Stanisława i Edward 
Basiurowie z Zaboru, pan Stanisław Żyw-
czak od Spyrki, pani Genowefa Chowa-
niak z Nowego Osiedla, pani Stanisława 
Giertuga od Bubiaków, pani Władysława 
Pierog, pani Bronisława Janik i inne 
osoby, które bardzo chętnie prezentują 
downe śpiywki i łopowieści przy różnego 
rodzaju wspólnych spotkaniach w szkole, 
na przykład z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
na festynie „Noc Kupały i świętojańskich 
robaczków”, organizowanym przez nasze 
Stowarzyszenie w czerwcu każdego roku, 
lub przy innych okazjach. Oto piosenka 
o Przysłopiu – przysiółku, który tworzą 
części trzech gmin: Zawoi, Stryszawy 
i Makowa Podhalańskiego: 

Przysłopianki my se, Przysłopianki bite, 
chociaz my nie ładne, ale pracowite.

Przysłopianki my se, choć nie z jednej wioski: 
zowojskiej, śtrysawskiej i jesce makowskij.

A chociaz my tu som z trzech wiosek miyskanki, 
Zokamiyń nos łący, bośmy parafianki.

Przysłopianki my se, aze spod Magurki, 
przysłopskie tu babki, wnucki i ich córki.

Przysłopskie dziewcyny, piykne, urodziwe, 
do tańca, rózańca, wesołe, scośliwe.

Poznać ci to, poznać Przysłopianko w rodzie: 
kazdo Przysłopianka jak róza w łogrodzie.

Dziewcota jak róze, choć się nie malujo, 
chłopcy jak ślachcice, choć ciozko harujo.

Przysłopskie chłopoki to przystojne chłopy, 
bo som nojładniyjsi z całej Europy.

Jak jo se zaśpiywom na wiyrchu gronisia, 
to se mnie usłysy do chałpy mamusia.

A jak se zaśpiewom na wiyrchu polany, 
to mi se zagrajo przysłopskie łorgany.

Zońcie se ta, zońcie, kulasa na goncie. 
Jak se zazoniecie, kulase chlipniecie.

Kiedy jo se, kiedy bydełko posała, 
cało dolinecka pode mną hucała.

A kiedy jo teroz krowicek nie pasom, 
kazdo dolinecko zeby zasioł lasom.

Zeby lasom zasioł, zeby przymuliło, 
Jakby na Przysłopie pastyrek nie było.

Tam na moście trowka rośnie, a pod mostem 
buroki. 
Cały tydzień kulasina, a w niedziele zimnioki.

Przyśpiewki śpiewane były przy 
różnych okazjach, często na zasadzie 
prześpiewywania się przez chłopców 
i dziewczyny, którzy schodzili się na 
potańcówki nawet bez ważnej okazji, co 
było naturalnym zwyczajem w tamtych 
czasach. Do tańca przygrywali na harmo-
nii miejscowi chłopcy. Nierzadko potań-
cówki kończyły się bójką uczestników, 
spowodowaną czy to antagonizmami 
między różnymi częściami wsi, czy to 
treścią przyśpiewek: 

Zowojskie chłopoki to same filuty. 
Kochają dziewcyny tylko na minuty.

Kochają, lotają, sami nic ni mają. 
Jedyn od drugiego portek pożycajo.

Skarpytki na nogak od wielkiego świota. 
Posed do Kościoła, wylazła mu piota.

Przysłopskie chłopoki siadojcie na toki. 
Jo wos powywozom gdzieś w diabelskie krzoki.

Przysłopianie chłopi, nie siejo konopi, 
Siejo tatarecko, pijo gorzołecko.

Byli by se, byli, z Przysłopian chłopoki, 
Ino ik, ino ik gorzołecka topi.

Przysłopskie chłopoki to nic nie robiajo, 
Ino do Kaliny kamiynie rzucajo.
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Polak – z mamą Stanisławą Polak; Marek 
Sołek – z mamą Anną Sołek; Anna Zachura 
– z mamą Stanisławą Zachura; Izabela 
Żurek – z mamą Elżbietą Żurek.

Opracowała: Wiesława Krzeszowiak

PrzyśPIewkI z PrzysłoPIa

Naszą „małą ojczyzną” jest Zawoja. 
Za sprawą Królowej Beskidów możemy 
szczycić się mianem Górali Babiogór-
skich. Aby godnie je nosić, trzeba pamię-
tać o własnych korzeniach, o tradycjach 
przekazanych nam przez naszych przod-
ków. Ocalona od zapomnienia przeszłość 
to podstawa naszej dzisiejszej tożsamo-
ści, to kontynuacja minionego, to trwa-
nie pokoleń.

Tworzona przez poprzednie pokolenia 
kultura i nowinki przynoszone ze „świa-
ta” to obraz codziennego życia naszych 
ojców – ich trosk, radości i pragnień. 

Oto niektóre z przyśpiywek ze zbio-
ru pani Herminy Spyrka, która jest 
skarbnicą wiedzy o dawnych zwycza-
jach, tradycjach naszego regionu. Pani 
Spyrka bardzo chętnie przekazuje je 
zainteresowanym osobom – czyni to 
z prawdziwą swadą i humorem. Śpiewa-
no przyśpiewki o własnym regionie, oto-
czeniu, przeważnie o humorystycznym 
zabarwieniu:

Zowojo, Zowojo to ładne kółecko, 
zeby nie te góry, byłoby miastecko.

Na tyj Babi Górze diaboł pługiom łorze, 
dziwujo się świoci, jak łon pługiom kroci.

Na tyj Babi Górze wyrosły trzy róze, 
kciołek jedno zerwać, wpodek do kałuze.

Łod tej Babiej Góry wolajo się chmury, 
a łod Kalwaryje pogoda się ryje. 

Zowojo, Zowojo, ładne połozonie, 
po nim się przechodzo moje pociesonie.

Zowojo, Zowojo, nie cało ty moja, 
tylko pagórecek, gdzie mój kochanecek.

Zawojo, Zawojo, nie cało ty moja, 
tylko ta dolina, gdzie moja dziewcyna.

W dawnych czasach Przysłop, jako 
przysiółek oddalony od wsi, był w pewnym 
sensie enklawą, gdzie rzadko docierały 
wieści ze świata. Mieszkańcy żyli tu jak 
u Pana Boga za piecem, pomagali sobie 
nawzajem, wspólnie dzielili niełatwy 
chleb, wspólnie spędzali wolne chwile, 
a wykazując naturalną, niczym nie skrę-
powaną inwencję, spontanicznie tworzyli 
to, co dziś nazywamy folklorem.

Jak jo se zaśpiywom w przysłopskij dolinie, 
to mi się na Babi fijołek rozwinie.

Na Przysłopie ładnie, na Przysłopie śmiało, 
ino na Przysłopie wesołości mało.

Kare konie, kare, jesce się karujo, 
ładne Przysłopianki po co się malujo.

Nie pomoze mydło, ani malowidło, 
ani Dunaj wody, jak ni ma urody.

Ido se chłopoki, ido se łod Gronia 
i prześli przez Przysłop, pośli do Wełconia.

A na tym Przysłopie chłopoki po diable. 
Nózki majo krzywe jak tureckie szable.

Wiele z tych piosenek, przyśpiewek 
przetrwało do dziś w pamięci niektó-
rych osób, rdzennych mieszkańców, 
tworzących tę kulturę lub pamiętających 
przekazy swoich matek, ojców lub 
dziadków. Należą do nich między innymi: 
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2Juześ się łożynił juześ się powiesił  
na tej szubienicy co chodzi w spódnicy

Juześ się łożynił juześ się przezegnoł, 
juześ wszystkie panny łod siebie łodegnoł

Juześ się łożynił bdzies łożyniony  
nie bedzies spoglondoł na nicyje żony

Spodobały ci się u Marysi cysie  
zeby nie te cysie nie łożynił byś się

Wesele wesele ale tylko dwa dni 
zeby było tydzień to by było ładni

W pewnym sensie jakimś zrządze-
niem losu było pojawienie się na Przy-
słopiu w 1932 r. Franciszka Gazdy, 
wykwalifikowanego nauczyciela posia-
dającego predyspozycje pedagogiczne 
i artystyczne, zapał do twórczej pracy 
ze społecznością podbabiogórską. Zor-
ganizował on tu jednoklasową szkołę 
powszechną, która była czwartą szkołą 
w Zawoi. Oprócz nauczania dzieci na 
Przysłopiu, w szkole, która mieściła 
się wtedy w tutejszych prywatnych 
domach, przekazał mieszkańcom za-
miłowanie do folkloru babiogórskiego, 
ukierunkował spontaniczną, wewnętrz-
ną potrzebę śpiewu i tańca. Doce-
niając wartość babiogórskiej kultury, 
zapoczątkował jej dokumentowanie. 
Wydał śpiewnik Babiogórskie pieśni 
z Zawoi, utworzył regionalny zespół 
„Babiogórcy”. Podczas swojej kilku-
letniej działalności na naszym terenie 
dał się poznać jako ten, który pierw-
szy dostrzegł wartość babiogórskiej 
obyczajowości, obrzędów i muzyki. 
Działalność ta wpłynęła na dalszy roz-
wój kultury babiogórskiej. Franciszek 
Gazda stał się niejako przewodnikiem 

oraz inspiratorem dla tych, którzy dziś 
pod Babią Górą kultywują tradycje 
tego regionu. 

Był autorem scenariuszy i reżyserem 
przedstawień, które grała przysłopska 
oraz zawojska młodzież, spotykając 
się na próbach w domu Wojciecha 
Spyrki, gdzie w jednym z pomieszczeń 
mieściła się „szkoła”. Repertuar op-
arty był na pieśniach, przyśpiewkach 
i scenkach zebranych od mieszkańców 
Przysłopia Dziadkowie naszych ucz-
niów pamiętają spotkania z panom, 
który uczył ich aktorstwa, opracowując 
i prowadząc przedstawienia, jasełka, 
śpiewy i tańce. Z rozmowy o nim, 
prowadzonej z państwem Stanisławą 
i Edwardem Basiurami z Zaboru wyłania 
się obraz niezwykle przystojnego, 
wesołego mężczyzny, organizatora życia 
 kulturalnego, który poświęcał się pracy 
z dziećmi i młodzieżą, urządzał z nimi 
piesze wycieczki, docierając nawet na 
Babią Górę. Na pewno sporym przedsię-
wzięciem w tamtych latach było organi-
zowanie dalszych wyjazdów związanych 
z występami zespołu, a jak wspominają 
rozmówcy, takie wyprawy odbyły się 
do Zakopanego, Krakowa, Warszawy, 
a nawet nad morze do Gdyni. Pan Gazda 
przyjaźnił się z Michałem Polakiem, 
nieżyjącym już ojcem wspomnianej pani 
Stanisławy Basiury, w 1936 r. był drużbą 
na weselu pana Michała i pani Otylii. 
Wyjechał stąd w 1938 r.

Pobyt i twórcza działalność Fran-
ciszka Gazdy przetrwała w pamięci 
mieszkańców do dziś. Pani Anna Ba-
biarczyk Spod Grapy, była uczennica 
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Słowa przyśpiewek mogły być również 
powodem do zazdrości o dziewczyny:

Jak pudzies do domu, to mnie kopnij nogom. 
Jo jes domyrdany, polecom za tobom.

Nie pudom do domu, aze będzie świtać. 
Łobiecoł mnie tatuś porwozem przywitać.

Nie pudom do domu, aze będzie rano, 
Jak tatuś poniesie konickowi siano.

Moja Maryś, daj mi pyska, jo ci kupiom trze-
wicyska. 
W trzewicyskak chodzić bedzies, a pyska ci nie 
ubedzie.

Ty, mój Wacuś, nie dom pyska, nie potrzebne 
trzewicyska, 
Bo mi mama zakozała, zebyk pyska nie  
dawała.

Bogate były obrzędy weselne. Pani 
Hermina Spyrka wspomina te przyśpiew-
ki, które śpiewano przed wyjściem panny 
młodej z domu do kościoła:

W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego 
Zabiyroj się Kasiu z domu rodzinnego.

Wybiyroj się Kasiu na to gospodarko, 
zabiyroj kosulo, staro łocedzarko.

Dziękuję Ci, mamo, iżeś ją chowała, 
ażebyś się za to do nieba dostała.

Chodziłeś Franusiu i szukoł, i szukoł. 
Tobie na Przysłopiu kanarecek kukoł.

Nie płacz Kasiu, nie płacz, czegobyś płakała, 
Dostałaś Franusia, jakiegożeś chciała.

Ładnego nazwiska, ładny na gobusi, 
Od dobrego ojca, od dobrej mamusi.

Juześ sie wydała, już nie bedzies panną. 
Bedzies se chodziła z babami na ranną.

Juześ sie łożynił, juześ sie przezegnoł, 
Juześ wszystkie panny łod siebie łodegnoł.

Juześ się łożynił i toś dobrze zrobił. 
Nie bedzies już wiyncyj za pannami chodził.

Nie mortw się Franusiu, choć cie biydom straso, 
Bo się pod Beskidom dwa jelonki pasom.

Popatrz se Kasinko do swego okienka, 
Jak mierciki płaczą, żeś już nie panienka.

Wygrołeś se Franuś, wygrołeś se, wygroł, 
Boś se nojpiykniso Przysłopianko wybroł.

Pani Stanisława Basiura udostępniła 
teksty przyśpiewek wykonywane przez 
gości weselnych:

Wesele wesele, małe weselątko  
wydaje mamusia ostatnie dziewcątko

Nie płaczże Marysiu bo ci dobrze będzie  
Będzies se siedziała z kumoskami w rzędzie

Marysiu, Marysiu wionecka nie żałuj 
rzuć wionek do kąta a Janka ucałuj 

Powiadają ludzie, ze Jasiu ubogi 
on kupił Marysi suknie do podłogi

Suknie do podłogi welon po kolana 
jesce jej łobiecoł syna jak barana

Nie wpuscoj Marysiu Janka pod pierzyno 
niech on se pokloncy przy łóżku godzino

Nie płaczze Marysiu nic ci nie pomoże 
po coś zamykała Jasieńka w kumorze

Pamiętoj Jasieńku zebyś ją szanowoł  
na kazdo niedzielo buciki pucowoł

Juz to po weselu i juz to po ślubie 
juz się panna młoda poza usy skubie

Wesele, wesele po weselu smutek 
bo młodomu panu nie chce pioć kogutek

Jak pójdzies do łóżka to se przykryj głowo  
niech się dzieje co chce z tom drugom połową
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pana Gazdy, pamięta wyjazd zespołu na 
występy na krakowskie Błonia – dzieci 
śpiewały piosenki autorstwa opiekuna, 
Julian i Stefan Spyrkowie tańczyli tam 
zbójnickiego (w bukowych portkach), 
polkę. Pani Babiarczyk była wtedy 

nastolatką, osobiście brała udział 
w przedstawieniu pt. Suliwan, które 
prowadził pan Gazda. Treść dotyczyła 
wielkiej miłości dwóch chłopców 
– bogatego młynarza Suliwana oraz 
biednego parobka Filipka, do jednej 
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Nie chcąc stracić czasu, zapisał się na roczny kurs rolniczo-oświatowy, zorganizowany w latach 
1��1/�� przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W 1��� r. uzyskał posadę w Zawoi na Przysłopiu, 
z poleceniem zorganizowania tu jednoklasowej szkoły powszechnej, jako czwartej z kolei szkoły 
w tej miejscowości. Przybył tam w okresie letnich wakacji, aby przygotować izbę lekcyjną i miesz-
kanie dla siebie. Oczarowany krajobrazem babiogórskim, po zapoznaniu się z terenem przysiółka, 
jakim był odległy od centrum wsi Przysłop, wyruszył w okolice na pierwsze wycieczki: na Magur-
kę, Kiczorę, Jałowiec, Czerniawą Suchą, Mędralową, następnie na Halę Krupową, Police, Krowiarki 
i Babią Górę. Wkrótce w Zawoi Przysłopiu zaczął gromadzić koło siebie młodzież i starszych, or-
ganizując tu zespół regionalny i kapelę. Wiele czasu zajęło mu odtworzenie męskiego stroju Górali 
Babiogórskich, który w latach �0. XX wieku zanikł już prawie zupełnie. W pracy tej przydała się 
Franciszkowi Gaździe wyniesiona z czasów szkolnych znajomość z prof. Tadeuszem Sewerynem, 
dyrektorem Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Dzięki jego pomocy dotarł do dokumentacji 
stroju znajdującej się w archiwum Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. 

Pierwsze występy stworzonego przez Franciszka Gazdę zespołu, nazwanego Babiogórcy, miały 
miejsce w Zawoi podczas lokalnych uroczystości szkolnych i regionalnych. Zespół zadziwił tutej-
szych mieszkańców pięknymi dawnymi strojami, których tu od lat już nie widziano. Pierwszy po-
ważny występ poza wsią miał miejsce w sierpniu 1��� r. na Święcie Gór w Zakopanem. Niewąt-
pliwym sukcesem zespołu był występ na Tygodniu Gór w 1��� r. w Wiśle. Babiogórcy zaprezento-
wali tam widowisko folklorystyczne wyreżyserowane przez Franciszka Gazdę pt. Hej, chłopcy, na 
Mazury, opowiadające o sezonowych wędrówkach za pracą Górali Babiogórskich. Rękopis tego 
unikalnego scenariusza znajduje się obecnie w zbiorach Archiwum Muzeum Etnograficznego im. 
Seweryna Udzieli w Krakowie. Cieszący się dużym uznaniem zespół występował też na Zamku 
Królewskim w Warszawie, zaproszony tam przez honorowego obywatela Zawoi generała Tade-
usza Kasprzyckiego. Oklaskiwali wtedy Babiogórców prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy 
Mościcki, marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły oraz prezydent miasta Warszawy Stefan Starzyń-
ski. Zespół występował także wielokrotnie w różnych miastach Polski. 

W 1��� roku ukazał się drukiem śpiewnik autorstwa Franciszka Gazdy pt. Babiogórskie pieśni 
z Zawoi w układzie na � i � głosy równe. Zbiorek ten zawiera piętnaście unikalnych melodii babio-
górskich pieśni. Został wydany przez Małopolski Związek Teatrów i Chórów Ludowych w Krakowie 
przy współudziale Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. W tym samym roku Franciszek 
Gazda opuścił Zawoję zmuszony do tego stanem zdrowia. W roku szkolnym 1���/�� otrzymał 
posadę kierownika szkoły w Skawie koło Rabki. Jak zawsze aktywny podjął tu trud budowy no-
wej szkoły, organizując równocześnie chór, zespół muzyczny i kursy dokształcające dla dorosłych. 
Po wybuchu II wojny światowej wyruszył, jak wielu innych, na uciekinierkę, z której powrócił już 
1� września. Pracował nadal w szkole do 1 maja 1��0 r. Od samego początku podjął współpracę 
z ruchem oporu. Władze niemieckie podejrzewające go o taką działalność przeniosły Franciszka 
Gazdę do szkoły nr � w Cichym koło Czarnego Dunajca i powierzyły mu tu stanowisko kierowni-
ka tej placówki. W Cichym pracował do końca wojny, prowadząc równocześnie tajne nauczanie. 
Po wojnie �� maja 1��� r. objął kierownictwo szkoły w Pielgrzymowicach koło Pszczyny. Również 
na tym terenie prowadził ożywioną działalność społeczną. W 1��1 r. podjął pracę jako kierownik 
Szkoły Podstawowej nr � w Raciborzu. Pracował tu do 1��� r., kiedy to objął kierownictwo szkoły 
nr � w tejże miejscowości. Zmarł w dniu �� lutego 1��� r. w Cieszynie w wieku �� lat. Po opusz-
czeniu Przysłopia Zawoi już więcej nie odwiedził.

Opracowała: Wanda Bucka

Jak się z Gazdą grało i śpiewało
Franciszek Gazda urodził się � lutego 1�10 r. w Morawskiej Ostrawie, ja-
ko syn Wojciecha i Franciszki z domu Pasternak. Ojciec, z zawodu hutnik, 
powrócił z pierwszej wojny światowej jako inwalida niezdolny do pracy 
w swoim zawodzie. Za oszczędności i sprzedane mienie rodzina posta-
nowiła przenieść się do odrodzonej Polski, gdzie w Brodach koło Kalwarii 
Zebrzydowskiej zakupiła małe gospodarstwo rolne. Tu Franciszek ukoń-
czył szkołę powszechną, a następnie, już w Krakowie, ósmą klasę szkoły 
wydziałowej. Dalszą naukę kontynuował w Państwowym Seminarium 
Nauczycielskim w Krakowie. Tutaj zetknął się z młodzieżowym ruchem 
krajoznawczym i ludoznawczym i wybitnymi animatorami tego ruchu, m.in. z prof. Leopoldem Wę-
grzynowiczem, etnografem i geografem, z prof. Adolfem Chybińskim, muzykiem i folklorystą, prof. 
Tadeuszem Sewerynem, etnografem i wielu innymi. Po ukończeniu seminarium z trudem uzyskał pracę 
kontraktową w Siedlcach na Podlasiu. W szkole, gdzie nauczał, zorganizował międzyszkolny chór, a inne 
chóry istniejące w okolicy pobudził do żywszej działalności. Wkrótce zorganizował też konkurs tychże 
chórów z okazji pierwszego Święta Pieśni, którego był duszą, inicjatorem i organizatorem.

Dwa lata intensywnej pracy nauczycielskiej i społecznej odbiły się na jego zdrowiu; lekarze stwier-
dzili początki gruźlicy. Wilgotny klimat Podlasia sprzyjał chorobie. W tej sytuacji Franciszek Gazda był 
zmuszony przerwać pracę. Wrócił do swoich rodziców w Brodach, gdzie poddał się leczeniu. Nie 
chcąc stracić czasu, zapisał się na roczny kurs rolniczo-oświatowy, zorganizowany w latach 1��1/�� 
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W 1��� r. uzyskał posadę w Zawoi na Przysłopiu, z po-
leceniem zorganizowania tu jednoklasowej szkoły powszechnej, jako czwartej z kolei szkoły w tej 
miejscowości. Przybył tam w okresie letnich wakacji, aby przygotować izbę lekcyjną i mieszkanie 
dla siebie. Oczarowany krajobrazem babiogórskim, po zapoznaniu się z terenem przysiółka, jakim 
był odległy od centrum wsi Przysłop, wyruszył w okolice na pierwsze wycieczki: na Magurkę, Kic-
zorę, Jałowiec, Czerniawą Suchą, Mędralową, następnie na Halę Krupową, Police, Krowiarki i Babią 
Górę. Wkrótce w Zawoi Przysłopiu zaczął gromadzić koło siebie młodzież i starszych, organizując 
tu zespół regionalny i kapelę. Wiele czasu zajęło mu odtworzenie męskiego stroju Górali Babiogór-
skich, który w latach �0. XX wieku zanikł już prawie zupełnie. W pracy tej przydała się Franciszkowi 
Gaździe wyniesiona z czasów szkolnych znajomość z prof. Tadeuszem Sewerynem, dyrektorem 
Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Dzięki jego pomocy dotarł do dokumentacji stroju znajdu-
jącej się w  archiwum Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. 

Dwa lata intensywnej pracy nauczycielskiej i społecznej odbiły się na jego zdrowiu; lekarze stwier-
dzili początki gruźlicy. Wilgotny klimat Podlasia sprzyjał chorobie. W tej sytuacji Franciszek Gazda 
był zmuszony przerwać pracę. Wrócił do swoich rodziców w Brodach, gdzie poddał się leczeniu. 



��

2

��

2

warte zachowania i rozpowszechnie-
nia pośród bogatych obrzędów i zwy-
czajów Babiogórców, jest oryginalne 
menu, które towarzyszy wszystkim 
uroczystościom kościelnym, ale także 
przygotowywane jest w dniu powsze-
dnim. Oryginalne receptury potraw 
babiogórskich są warte zachowania dla 
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dziewczyny. Filipkowi nie wolno było 
się spotykać z tytułową bohaterką 
– Nastusią (grała ją pani Babiarczyk). 
Na wsi była Rojka – zła baba, która 
donosiła Suliwanowi, jeśli wypatrzyła 
gdzieś zakochaną parę. Rojka skarżyła 
również o spotkaniach matce Nastusi. 
Dziewczyna tęskniła za swoim uko-
chanym Filipkiem, mimo że ubogim, 
ale za to o złotym sercu.

Nastusia chodziła po kątach i płakała:
Chociaż nam drogę 
Cierniami ścielą, 
Ale dusz naszych już nie rozdzielą.

Filipek:

Po smutnej zimie 
Drzewko się kwieci, 
przepłyną chmurki, 
Słonko zaświeci.

Głos ze wsi:
Siedzi srocka na płocie  
I skrzeczy i skrzeczy. 
Będzie tu wesele, 
Będą wielkie rzeczy.

Pani Babiarczyk (nazwisko panieńskie 
Kawiak) wymienia innych aktorów 
(niestety już nieżyjących) tego przed-
stawienia: Władysław Toczek z Zaboru, 
Antoni Drwal od Kobieli, Julian i Stefan 
Spyrka, Franciszek Kudzia, Emilia 
Polak od Spyrki, Michalina Polak od 
Kubasiaków, Helena Bogdanik, Julian 
Babiarczyk, Michał Polak. 

Podczas kilkuletniego pobytu Fran-
ciszka Gazdy na Przysłopiu znacznie 
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Oryginalne receptury potraw babiogórskich 
sa warte zachowania dla ich niepowtarzal-

nego smaku i aromatu, który zadowoli nawet 
koneserów, rys. Wiesława Krzeszowiak

ożywiło się życie społeczne i zaangażo-
wanie mieszkańców. Można stwierdzić, 
że Franciszek Gazda wniósł w to środo-
wisko przysłowiowy kaganek oświaty.

Dla całej społeczności szkolnej Fran-
ciszek Gazda jest wzorem do naślado-
wania jako ten, który przyczynił się do 
zachowania dziedzictwa naszych ojców. 
Rozumiemy jego rolę jako osoby zasłu-
żonej dla regionu. W programie szkoły 
edukacja regionalna, tradycje i dorobek 
mieszkańców mają należne miejsce, 
przenikając prowadzoną działalność 
wychowawczą.

W roku 2002 w szkole powstała 
Izba Regionalna imieniem Franciszka 
Gazdy – pierwszego animatora ludowej 
kultury babiogórskiej. 

Na postawie rozmów z paniami Her-
miną Syrka i Anną Babiaczyk opraco-
wała: Wiesława Krzeszowiak 

kuchnIa Po PrzysłoPsku 

Swoistość kulturowa regionu od-
zwierciedla się w jadłospisie. Każdy 
obszar, zamieszkiwany przez daną 
grupę etniczną, charakteryzował się 
niegdyś odmiennym strojem, językiem 
i obrzędowością. Dziś zapomniano 
o wyróżniającym przyodziewku, nie-
wielu mówi gwarą, a rozwijająca się 
kultura masowa czyni nas podobny-
mi do siebie. Od kilkudziesięciu lat 
gwałtownie zanikają stare obycza-
je. W świetle tego pocieszające jest 
zjawisko popularyzowania „małych 
ojczyzn” wraz z ich odmiennością 
i różnorodnością. Tym, co odmienne, 

ich niepowtarzalnego smaku i aromatu, 
który zadowoli nawet koneserów. Za-
wojskie jodło jest ponadto ciekawym 
materiałem badawczym dla socjolo-
gów, historyków i etnologów, którzy 
mogą wiele powiedzieć o dziejach 
i zajęciach mieszkańców na podstawie 
używanych do jego przygotowania 
składników. Będzie ono również in-
teresującym przedmiotem badań dla 
polonisty, który z pewnością dostrzeże 
wśród nazw potraw leksemy nie mające 
swych jednowyrazowych odpowiedni-
ków w języku polskim. Celem i zada-
niem społeczności Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Zawoi, w ramach promocji śro-
dowiska lokalnego, jest więc także 
zebranie, utrwalenie i udostępnienie, 
jako materiału badawczego, przepisów 
potraw. Z inicjatywy Józefy Stokłosy 
rodzice dostarczyli przepisy potraw, 
z których kilka podajemy poniżej.

Zalewajka
4 ziemniaki, 2–3 suszone grzyby, 1 cebula, 1/2 l żuru, 1szklanka mleka, 1 płaska 
łyżka mąki, 10 dag kiełbasy, 2 dag smalcu, sól

Grzyby umyć, namoczyć, a gdy napęcznieją, drobniutko posiekać i ugotować 
z posiekaną cebulą. Pod koniec gotowania dodać pokrojone w kostkę ziemniaki, 
a gdy będą miękkie, zalać żurem i podprawić mlekiem wymieszanym z mąką. 
Na koniec dodać pokrojoną w kostkę i lekko podsmażoną na smalcu kiełbasę. 
Doprawić solą do smaku.

Smacznego! Olga Bury

Sałatka duszona
Wszystko smażyć na margarynie w jednym garnku. Margarynę wstawić do garnka 
i roztopić. Do pół garnka pokroić ziemniaków w kostkę i połowę główki kapusty. 
Dwie duże marchewki i dwie pietruszki zetrzeć na tarce, dać cebulkę, posolić do 
smaku i dać pieprz. Następnie pokroić kiełbasę i boczek, dobrze jest zrumienić 
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2Gielas inacy
Wrzucić trochę śliwek do gotującej się wody, rozfurtać rogolką, dodać śmie-
tany i zagotować. Osłodzić do smaku i podawać z gotowanymi ziemniakami 
i z omastą.

Smacznego! Helena Biłka

tarte gniecione placki
Utrzeć na tarce ziemniaki, wygnieść przez lnianą ściereczkę, dodać trochę 
ugotowanych i dobrze pogniecionych ziemniaków, posolić. Wymieszać dobrze. 
Można piec na blasze, czyli płycie kuchennej bez tłuszczu, na patelce lub liściu 
kapusty w piekarniku. Podawać z twarogiem.

Smacznego! Hermina Spyrka

Zupa z kwaków (kwacanka)
Jednego kwaka (karpiela) dobrze ugotować w wodzie, dodać słodkiego mleka, 
trochę soli. Podawać z ziemniakami. 

Smacznego! Hermina Spyrka

tarte kluski ze śliwkami (buły)
Utarte ziemniaki odcisnąć, wymieszać z odrobiną ugotowanych dobrze 
pogniecionych ziemniaków, dodać jajko, sól. Formować na dłoni małe 
placuszki, do środka wkładać wypestkowaną śliwkę węgierkę, do śliwki 
włożyć trochę cukru. Formować okrągłe kluski, dobrze zlepić. Wrzucać na 
wrzącą wodę i gotować. Podawać z roztopionym masłem lub bitą śmietaną 
z dodatkiem cukru.

Smacznego! Hermina Spyrka

Żeberka w kapuście
Trochę kiszonej kapusty i wędzone żeberko wieprzowe razem gotować. Podawać 
z ziemniakami. 

Smacznego! Hermina Spyrka

Groch z kapustą
Ugotować trochę kiszonej kapusty. W oddzielnym garnku ugotować trochę 
łuskanego grochu. Po ugotowaniu wymieszać razem  groch i kapustę, dodając 
roztopioną słoninę ze skwarkami. Podawać z ziemniakami lub jako dodatek 
do mięs, ryb.

Smacznego! Hermina Spyrka
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osobno na patelni i wlać do garnka z produktami. Wszystko wymieszać i dusić 
pod przykryciem. Na koniec posypać zieloną pietruszką i koperkiem. Można 
dodać magi w płynie.

Smacznego! Halina Polak 

prażuchy
1,5 kg ziemniaków, 30 dag mąki pszennej razowej, 30 dag słoniny

Ziemniaki obrać, wypłukać i wstawić do garnka, zagotować. Ugotowane ziem-
niaki zgnieść razem z wodą, wsypać mąkę i jeszcze gotować na wolnym ogniu. 
Gdy będzie dobrze gęste, to nałożyć na talerze i polać stopioną słoniną.

Smacznego! Helena Szczurek 

czarne kluski
2 kg ziemniaków, 6 sztuk surowych ziemniaków, 30 dag słoniny

Ziemniaki obrać, ugotować, zgnieść, wyłożyć na stolnicę, zetrzeć surowe 
ziemniaki, posolić do smaku, zagnieść wszystko razem i formować kluski. 
Wrzucać je na wrzącą wodę i zagotować. Ugotowane odcedzić. Podawać 
z sosem lub skwarkami. 

Smacznego! Helena Szczurek

Kwaśnica
Kapusta kiszona, liść laurowy, angielskie ziele, słoninka lub boczek wędzony, 
cebula, wegeta, pieprz, sól, maga

Ugotować kapustę, gdy jest za kwaśna, to odcedzić, aby była łagodniejsza. Dodać 
liść laurowy i ziele angielskie, słoninkę lub boczek, zrumienić z cebulką, dodać do 
kapusty. Pod koniec gotowania dodać wegetę, sól, pieprz i magę. Podawać kwaśnicę 
z całymi ugotowanymi ziemniakami.

Smacznego! Anna Sołek

Zacierka (kulasa)
Zagotować wodę, osolić (dowolna ilość) zasypać razową pszenną mąką, rozmieszać, 
chwilę gotować, aż dobrze zgęstnieje. Podawać z roztopionym masłem lub słoniną 
ze skwarkami albo z mlekiem.

Smacznego! Hermina Spyrka

Zupa ze śliwek (gielas)
Dojrzałe śliwki węgierki dobrze rozgotować w wodzie, dodać odrobinę cukru. 
Dodać odrobinę słodkiego mleka. Podawać z ziemniakami.

Smacznego! Hermina Spyrka
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2Ciasto: 2 jajka, trochę mleka z wodą, drożdże, sól do smaku, do drożdży dodać 
trochę cukru, żeby podrosły, pół margaryny i z tego wszystkiego wyrobić ciasto 
i zostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu.

Ser zemleć z ziemniakami przez maszynkę. Drobno pokrojoną cebulę zeszklić 
na margarynie i dodać do sera. Wbić jaja, dodać pieprzu i ziela angielskiego do 
smaku oraz mąkę kartoflaną. Gdyby ser był za gęsty, dodać mleka.

Gdy ciasto wyrośnie, wyłożyć je na brytfannę. Na wierzch nałożyć ser i upiec.
Smacznego! Helena Biłka 

Kołacz ii (kołoc zawojski piecony przez nase babcie)
Ciasto: Mąka pszenna, trochę drożdży, ze dwa jaja, sól do smaku, trochę tłuszczu. 
Ciasto zarobić mlekiem lub wodą.

Masa serowa: ser zemleć na maszynce lub skruszyć, pokroić cebulę i dodać 
do sera. Wbić 1 jajko, dodać trochę soli, pieprzu i jeszcze trochę gotowanych 
ziemniaków, żeby się ser nie rozlatywał.

Jak ciasto wyrośnie, to robić placki i nakładać je na liść kapusty. Na wierzch 
nałożyć przygotowany ser i piec w piecu zwanym piekarskim.

Smacznego! Stanisława Basiura

Kołacz (kołoc) iii
Ciasto: mąkę pszenną wyrobić z drożdżami rozmąconymi z mlekiem lub wodą 
z mlekiem, można dodać jaja. Ciasto wyrabiać do momentu, aż odpadnie od ręki, 
zostawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu – przykryć szmatką lnianą. Jeśli 
przybędzie go raz tyle, to jest dobrze. (Czas wyrośnięcia zależy od temperatury 
otoczenia – od 1/2 godz. do 2 godz.).

Masa serowa: ser przepuścić przez maszynkę. Cebulę zrumienić na maśle, 
dodać do sera wraz z całymi jajami (można też dać tylko same żółtka). Dodać do 
smaku sól, zmielony pieprz i ziele angielskie – wymieszać.

Na posmarowane brytfanny wyłożyć wyrośnięte ciasto, na wierzch 
wyłożyć ser i jak pójdzie do pieca, to posmarować po wierzchu rozbełtanym 
jajkiem. 

Smacznego! Helena Oleksa

Kołacz iV (kołoc dzisiojsy na duzo blacho)
Ciasto: 1 kg mąki krupczatki, 5 dag drożdży, 4 całe jaja, 25 dag masła, szczypta 
soli, mleko do wyrobienia ciasta.

Ciasto dobrze wyrobić, na koniec dodać roztopiony tłuszcz i jeszcze chwilę 
wyrabiać, odstawić do wyrośnięcia.
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Jajka smażone z chrzanem
Na patelkę włożyć trochę masła, dodać drobno utarty chrzan, trochę podsmażyć, 
wbić jajka. Usmażone podawać z chlebem (proporcjonalnie: masło, chrzan, 
według ilości jaj).

Smacznego! Hermina Spyrka

Ser żółty
1 kg białego sera, 1 l mleka, 10 dag masła lub margaryny, 1 łyżka soli, 2 żółtka, 
1 łyżka octu, 1 łyżka sody

Ser ogrzewać w mleku na piecu aż do zewrzenia, mieszać bardzo często, aby 
się nie przypalił. Po zagotowaniu przecedzić ser przez sitko i dobrze odcisnąć. 
Ponownie włożyć ser do garnka i postawić na piecu. Dodać masło i żółtka. Dobrze 
rozmieszać ucierając pałką. Garnek trzymać cały czas na lekkim ogniu, dodać 
sól i ocet. Utrzeć, dobrze rozcierając powstałe grudki. Na samym końcu dodać 
sodę, aby ser się wzburzył. Odstawić garnek na bok i jeszcze raz dobrze utrzeć. 
Tak zrobiony ser przełożyć do pojemników o różnych kształtach i dobrze ubić 
pałką z góry. Włożyć go do lodówki, aby stężał.

Smacznego! Olga Bury

Syrop z kwiatów mlecza (mniszka lekarskiego)
250 sztuk kwiatów mlecza, 1 l wody, 1 kg cukru, 1/2 łyżeczki kwasku cytrynowego. 
Kwiaty gotować 15 minut w wodzie, odcedzić. Do wody wsypać cukier i gotować 
powoli do zgęstnienia, dodać kwasek cytrynowy. Gorący syrop rozlać do słoików 
i zakręcić. Przechowywać w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu.

Smacznego! Krystyna Kudzia

Kiszony barszcz biały z płatków owsianych
Do połowy litrowego słoika wsypać płatków owsianych, dodać czosnek i skórkę z 
chleba, zalać przegotowaną wodą. Włożyć do słoika rogolkę i postawić w ciepłym 
miejscu do ukiszenia. Po tygodniu (zależy od stanu kiszenia) otrzymamy gotowy 
barszcz. Na wywarze z rosołu gotować pokrojone ziemniaki i jarzyny. Posolić. 
Gdy ziemniaki są miękkie, wlać barszcz. Gotować na lekkim ogniu. Posypać 
pietruszką i koperkiem. Można dodać jajko gotowane lub kiełbasę.

Smacznego! Halina Polak

Kołacz (kołoc) i
Masa serowa: 1 kg sera, 2 cebule, pieprz ziołowy, ziele angielskie, sól, 1 łyżka 
mąki kartoflanej, 2 jajka, 2 ziemniaki gotowane.
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2Scypa nasyk babci
1 główkę kapusty pokroić, ugotować na wodzie, odcedzić, zalać słodkim mlekiem i 
jeszcze chwilę gotować. Osolić do smaku. Podawać z gotowanymi ziemniakami.

Smacznego! Stanisława Basiura

Gibcok 
Mąkę pszenną dobrze wyrobić wodą z mlekiem, posolić. Wsadzić uformowane placki 
na posypaną mąką łopatę. Wsadzić do dobrze napalonego pieca chlebowego i upiec. 
Można przed wsadzeniem do pieca wypalcować, tzn. zrobić palcami niewielkie 
wgłębienia i włożyć do nich wymoczone kawałki śledzia. Upiec. Ciasto wyrabiać 
do momentu, aż odpadnie od rąk. Świetnie smakuje z kawą zbożową.

Smacznego! Helena Oleksa

Bukta
Ciasto drożdżowe: mąka, cukier, masło, jaja, drożdże, sól, dobrze wyrobić. Zostawić 
do wyrośnięcia. Dać na brytfanny i poczekać, aż jeszcze podrośnie. Rozfurtać jajko, 
posmarować po wierzchu i fuk do pieca.

Smacznego! Helena Oleksa

wodzianka
Liście selera, czosnku, lubczyku, mięty, drobno pokroić i ugotować z ziemniakami, 
marchewką i pietruszką. Zatrzepać mąką na mleku.

Można ją też przyrządzić inaczej, dodając na przykład suszone grzyby, pokrzywy 
i inne składniki według uznania i smaku. 

Smacznego! Helena Oleksa

Jojka z pokrzywami
Młode pokrzywy sparzyć, pokroić, wrzucić na masło, chwilę poddusić, wbić 
jajka, posolić do smaku. Usmażone podawać z chlebem lub z ziemniakami.

W miejsce pokrzyw można dodać „boże drzewko” i też jajecznica jest 
znakomita.

Smacznego! Helena Biłka

Grzyb
Mleko od krowy po ocieleniu, tzw. siarę, wymieszać z mąką pszenną, dodając 
proszku do pieczenia i odrobinę soli do smaku (ciasto musi być lejące). Wylać na 
blachę i wsadzić do dobrze napalonego pieca chlebowego. Po upieczeniu podawać 
z kawą zbożową.

Smacznego! Helena Biłka
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Masa serowa: 1,5 kg sera, 1/2 kostki masła lub margaryny, dosyć duża cebula, 
sól, pieprz, 2 całe jaja, 1 budyń śmietankowy bez cukru.

Masło roztopić, dodać drobno pokrojoną cebulę i trochę podsmażyć. Ser zmielić, 
dodać cebulę z masłem, jaja, pieprz i sól, dobrze wymieszać.

Wyrośnięte ciasto nałożyć na blachę, na wierzch wyłożyć ser. Piec w piekarniku 
na złoty kolor w temperaturze 180 stopni.

Smacznego! Stanisława Basiura

chleb ziemniaczany (chlyb zimniocany)
Dowolną ilość ziemniaków ugotować i zemleć przez maszynkę. Gdy się 
wystudzą, dodać rozrobione w mleku drożdże, sól do smaku i wyrabiać z mąką 
pszenną razową w ilości takiej, ile zabiorą ziemniaki, wbić dwa jaja. Czas 
wrabiania mąki – z pół godziny, następnie odstawić do wyrośnięcia. Gdy ciasto 
podrośnie, dać na blachy. Można posypać cukrem kryształem i upiec. Najlepiej 
smakuje z masłem i kawą zbożową.

Smacznego! Helena Biłka

przepis na chlyb, który piekły nase babcie
Wieczorem zrobić zaconkę (zaczyn) z wody i mąki żytniej, żeby kisł przez całą 
noc. Rano, gdy jest kwaśny, wsypać mąkę żytnią, posolić do smaku, dodać 
drożdży i wyrabiać ciasto około 1 godziny. Ciasto wyrabiać w drewnianej 
dzieży przeznaczonej tylko do chleba. Jak ciasto trochę podrośnie, wyłożyć na 
niecki i otolać w mące. Zrobić porcje i wyłożyć na opołki (formy – koszyczki 
uplecione ze słomy). Wyrośnięty chleb włożyć do dobrze napalonego pieca 
chlebowego.

Smacznego! Stanisława Basiura 

chlyb
Dziysko (dzieżę) wykadzić kminkiem. Popłukać kwaśnym mlekiem i wlać 
ciepłej serwotki 2 i pół kwarty, wsypać żytniej mąki 5 kwart, wmieszać kwaterkę 
drożdży. Rozczyn, czyli zaconkę, dobrze rozrobić i zostawić na pół dnia, aby się 
ciasto dobrze ruszyło. Wsypać trochę soli i kminku i drugą kwaterkę drożdży oraz 
dosypać 7 kwart mąki. Wyrabiać, aż ciasto zacznie od rąk odchodzić. Zostawić 
do wyrośnięcia. Jak się dobrze ruszy, wyrobić bochenki na stolnicy posypanej 
mąką. Gdy wyrosną, poparzyć wrzącą wodą gotowaną z sianem i wsadzić do 
pieca piekarskiego.

Smacznego! Stanisława Spyrka
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2Zimniocane placki tarte, na piecu
Surowe ziemniaki zetrzeć na tarełku, wygnieść przez szmatkę. Wymieszać ze 
solą. Formować placki i piec na rozgrzanej blasze z obu stron. Składać po dwa, 
przekładając masłem.
 Smacznego! Stanisława Spyrka

placki z moki piecone na blase
Mąkę zarobić z ziemniakami gotowanymi przepuszczonymi przez ma-
szynkę. Dodać wody i odrobinę sody oczyszczonej. Wyrobić na średnią 
gęstość i uformowane placki. Piec z obu stron na rozgrzanej blasze. Podawać 
z przegotowanym mlekiem.

 Smacznego! Stanisława Spyrka

Zimniocanka
Ugotowane jarzyny przecedzić. Obrać ziemniaki, pokroić, sparzyć i wrzucić 
w przecedzony smak. Ugotować i zaprawić zasmażką z łyżeczki mąki i łyżeczki 
masła lub słoniny. Przed podaniem włożyć ugotowane wcześniej jarzyny oraz 
koper lub pietruszkę.

 Smacznego! Stanisława Spyrka

Zociyrka na mlyku
Mąkę zagnieść z jajkiem i wodą. Zagniecione ciasto siekać lub skubać. Zocierki 
trochę przesypać mąką, aby się nie zlepiały. Wrzucić na wrzące mleko, posolić 
do smaku i ugotować.

 Smacznego! Helena Oleksa

Kluski zimniocane
Zimne tłuczone ziemniaki przepuścić przez maszynkę, dodać łyżeczkę masła, 
jedno jajko i mąki tyle, aby ciasto się zlepiło. Z ciasta robić kluski i wrzucać na 
wrzącą osoloną wodę. Gdy wypłyną, wybrać druślokiom. Omaścić.

Smacznego! Stanisława Spyrka

Masło na późni
Masło rozpuścić i gotować tak długo, aż szumowiny na dnie zaczną ciemnieć. 
Odstawić, przecedzić i zostawić w chłodnym miejscu. Gdy zastygnie, wynieść 
do suchego miejsca.

 Smacznego! Helena Oleksa
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Corne kluski
Przemarznięte ziemniaki wysuszyć za strzechą, aż stwardną. Utłuc w kamiennej 
stępce tłuczkiem na mąkę. Zalać mąkę gorącą wodą, wyrobić na stolnicy twarde 
ciasto. Kulać (formować) kluski i wrzucać na wrzącą wodę. Po ugotowaniu polać 
stopioną słoninką. 

Smacznego! Stanisława Spyrka

Zupa z pokrzyw świyzyk lub susonyk
Pokrzywy sparzyć, pokroić, gotować z wodą i jarzynami. Zalać kwaśną śmietaną 
i podawać z całymi ugotowanymi ziemniakami.

Smacznego! Stanisława Spyrka

Krupy jęczmienne
Ziarna jęczmienia utłuc w stępce kamiennej, polewając trochę wodą, aby odeszły 
łuski. Wrzucać na wrzącą, posoloną wodę i gotować do gęstości. Pod koniec 
gotowania dodać słodkie mleko.

Smacznego! Stanisława Spyrka

Kulasa z orkisu (gatunek zboża)
Orkis grubo zemleć na żarnach na mąkę. Na osoloną, wrzącą wodę wsypać mąkę i 
gotować do gęstości. Rozlać na talerze i okrasić słoninką.

Smacznego! Stanisława Spyrka

Kolorowe zimnioki
Ugotować w osolonej wodzie młodą marchewkę i ziemniaki. Odcedzić i utłuc 
razem. Podawać z masłem.

Smacznego! Stanisława Spyrka.

talarki z ziemniaków
Duże, surowe ziemniaki obrać, pokroić na plasterki i piec na rozgrzanej blasze 
na piecu z obu stron. Podawać ze szczyptą masła i soli ułożone w stosik.

Smacznego! Helena Oleksa

placki jęczmienne z zimniokami
Wyrobić ciasto z mąki jęczmiennej, dodając drożdże i zmielone na maszynce 
ugotowane ziemniaki. Gdy ciasto wyrośnie, piec w piekarskim piecu. Pyszne 
z kawą z mlekiem.

Smacznego! Stanisława Spyrka
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2PrzysłoP oczyma  
mIeszkańców  

– oPowIadanIa,  
wsPomnIenIa I legendy

Grota Matki Bożej  
w Zawoi Zakamień

Grotę zaplanował śp. ojciec Bernard 
Smyrak, zawojanin. Powstawała ona 
razem z klasztorem oo. Karmelitów 
Bosych. Ojciec Bernard planował zbu-
dowanie tunelu w górce, w której miała 
być umieszczona figura Matki Bożej. 
Jednak do tego nie doszło, nie wiadomo 
dziś, z jakiej przyczyny. Powstała za to 
grota. Grotę w istniejącej przy klasztorze 
górce kopano ręcznie, łopatami, kilofami; 
do wywożenia ziemi i kamieni służyły 
taczki. Kopali ją nieżyjący już mieszkań-
cy Przysłopia, jak również nasze obecne 
babcie i dziadkowie, którzy byli wtenczas 
młodzieżą. Ojciec Bernard wyznaczał 
po kilka osób z danego osiedla, co dzień 
po kilka osób nie tylko z Przysłopia, ale 
również z sąsiednich osiedli: Bielasy, 
Chrząszcze, Gołynia, Janiki, Magurka, 
Polana Grzechyńska, Steczki, Surzyny, 
Topory, Zalas, itd. Zbierano też kamienie, 
które układano jeden na drugim bez 
zaprawy, no bo kto by wówczas kupował 
cement. Figury, tak Matki Bożej jak i św. 
Bernadetty Soubirous, przywiózł gotowe 
śp. o. Bernard.

W grocie był i jest do tej pory oł-
tarzyk. Przed grotą ustawiono ławki. 
Odmawiano tam różaniec, odprawiano 
nabożeństwa majowe. Jako dzieci 

większość z nas przychodziła tu boso. 
Śpiewaliśmy pieśni maryjne, między 
innymi tę, którą uczył nas o. Bernard 
i której przytoczę jedną zwrotkę:

Tu, wśród ciszy gór i lasów 
otoczonych srebrną mgłą 
Tu Matka Niepokalana 
założyła twierdzę swą.
Pewien mieszkaniec Przysłopia 

związany z Zakamieniem opowiadał, 
że słyszał historię o powstaniu klasztoru. 
Podobno pewnego dnia, gdy chłopcy 
paśli krowy w tym miejscu, gdzie 
obecnie jest grota, usłyszeli dochodzące 
gdzieś spod jałowca cudne głosy, jakby 
dzwoniły dzwoneczki, takie jak przy 
Mszy świętej. Szukali i nic nie znaleźli. 
Zastanawiali się, co to może być. Gdy 
już budowano kaplicę i grotę, skojarzyli 
sobie, że to był znak, iż w tym pięknym 
zakątku stanie kościół (klasztor), za co 
jesteśmy Bogu wdzięczni. 

Zawojskich gór pieśń niesie się,
Królowej swej modły swe śle. 
Zakamieniem rozbrzmiewa dzwon.
Królowej swej pieśń głosi on.
Tylko echo po górach leciało, co 

w naszych sercach, osób już w pode-
szłym wieku, do tej pory się odzywa. 
Gdzie te czasy? 

Było małe źródełko, wykopana taka 
studzienka, do której wpuszczony był 
kawałek grubego drewna wierzbowego, 
okrągły klocek z wydrążonym środkiem. 
Ludzie przychodzili z daleka, pili tę wodę, 
oczy sobie przemywali. Jak mówi przy-
słowie „Wiara człowieka uzdrawia”. Były 
też nabożeństwa fatimskie – modliliśmy 
się z podniesionymi do góry rękoma, 
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Smolec
Zamoczyć sadło w wodzie na cały dzień, zmieniać kilka razy wodę. Następnego 
dnia wodę zlać, sadło pokrajać na kawałki i przepuścić przez maszynkę. Sadło 
stopić w rondlu. Po paru godzinach gotowania, gdy łoskwarki będą rumiane, 
odstawić i zlać do kamiennych garnków.

 Smacznego! Helena Oleksa

placki na „burzocom” prosku
1 litr kwaśnego mlyka, 2 płaskie łyzecki sody, 3 jajka, trochę do palcy soli, 
1 kg mąki

Mleko wloć do gorka, dodać sól, sode, całe jojka i rozfurtać rogolką. Dodać 
mąke i wyrobiać rogolką. Gdyby ciasto było rzodkie, to dodać jesce moki. 
Ciasto mo być bardzo goste. Na stolnico podsypać mąko i kłaść ciasto i klaskać 
na placki. Placki kłaść na rozgrzano blacho na piec i piec z obu stron. Uwazać 
bo może się przypolić.

 Smacznego! Danuta Bubiak

Kulasa z całymi ziemniakami
1 litr wody, 1 kg ziemniaków, sól, spyrka tj. słonina na omastę

Ugotować w garnku aluminiowym „kulaso” na żodko tj. 1litr wody zagotować 
i osolić. Do wrzącej wody wsypać mąkę razową – ze 3 garści, zamieszać, żeby 
nie było grudek i pogotować ze 20 minut ciągle mieszając.

Ugotować w osobnym garnku ziemniaki, odcedzić i zalać ziemniaki ugotowaną 
na żadko kulasą. Omaścić słoniną, przyprawic do smaku solą i podawać.

Smacznego! Danuta Bubiak

Zupa „witojcie wszyscy w gorku” lub zupa „Nawinie”
1,5 litra wody, 2 lub 3 ziemniaki, 1 marchewka, 1 pietruszka, cebula, koper, ząbek 
czosnku, liść kapusty włoskiej, zielona pietruszka, mięta, lubczyk, kawałek słoniny, 
łyżkę mąki, szczyptę papryki słodkiej, można wrzucić kość wieprzową

Do garnka nalać wody, posolić, obrane i opłukane ziemniaki pokroić w kostkę, 
wrzucić do wody, gotować. Obrać marchewkę i pietruszkę, opłukać, dodać do zupy 
oraz dodać resztę jarzyn. Cebulę przyprażyć na blasze i też dodać do zupy. Gdy 
ziemniaki będą miękkie, „uskwarzyć” słoninę, skwarki wrzucić do zupy, a na smalcu 
podsmażyć mąkę dodając paprykę (nie przypalić). Zrobić zasmażkę i wlać do zupy. 
Doprawić solą, magą, pieprzem. Posypać zieloną pietruszką i podawać z chlebem.

Smacznego! Anna Toczek

Praca zbiorowa pod redakcją Józefy Stokłosy
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2zabiły zwierza! A wiela mioł młodych 
w brzuchu i aze dwie głowy! Jakby sie 
łokocił, to by sie ik tyle namnozyło, 
zeby nos wszystkich pozezyrały!”.

Chłop godo do tyk bab – „O, wy 
głupie baby! A dyć to kiska, bo Gojcyk 
bił świnio i Klimek mu zrobił kiski. 
Pewnie sie łopił i potracił. Jakbyście 
wziony pod chustko, to byście miały co 
jeś z dziecyskami we świota. A wyście 
to zniewierały”.

Takie to, wiycie, miały downi rozumy 
te nase prababki. Ale jak nom jesce 
roz te pany oświate w tyj Warszawie 
zreformujo, to i nase wnuki takie same 
rozumy mieć bedo!

Stanisława Basiura

świocidełka
Po zachodzie słońca, gdy już zmierz-

chało, na podmokłych terenach ukazy-
wały się światełka. Była to podobno 
jakby chodząca ręka, która trzymała 
w dłoni siwy (niebieskawy) płomień. 
Nie wolno było krzyczeć ani rzucać 
kamieniem w jego kierunku, bo zaraz 
człowieka obejmował ten płomień, 
a gdy uciekał, to sypał się za nim ogień, 
który zostawiał blizny na twarzy.

Hermina Spyrka

Mocydła
Po wojnie na terenie Zawoi była przy-

musowa kontraktacja lnu. Len, aby stał się 
nitką, a później płótnem, musiał przejść 
przez wiele etapów obróbki. Po ścięciu 
lnu wkładano jego wiązki do mocydła. 
Jak głoszą krążące opowiadania, w takich 
mocydłach przebywały chętnie boginki. 

Były to postacie pięknych dziewcząt. 
Jedni mówili, że miały twarze zasłonięte 
białą welonką (welonem), inni – że mia-
ły kształty niby dziewczyny, niby ryby. 
W każdym razie były piękne. Przypi-
sywano tym boginkom porywanie nie-
chrzczonych niemowląt. Gdy dzwoniły 
dzwony w południe, na Anioł Pański, 
wychodziły one ze swoich kryjówek 
i czyhały na karmiące matki. Wierzono, 
że przez sześć tygodni po urodzeniu 
dziecka matka nie powinna wychodzić 
z chałupy, bo jest w tym czasie najbardziej 
narażona na przykre spotkanie z boginką. 
Kobiecie, która krzątając się po gospodar-
stwie, nieopatrznie wyszła za próg, bogin-
ki porywały dziecko i wychowywały je, 
zostając ich mamkami. Mocydła zarosły 
sitowiem, boginki znikły. Jeszcze starsze 
osoby pamiętają, w których to miejscach 
na Przysłopiu mocyło się len.

Hermina Spyrka

płanetniki 
Gdzieś około 100 lat temu na terenie 

Zawoi było dużo dzwonów. Niektóre 
dzwony służyły do rozpędzania burzy. 
Gdy zauważano, że nadciągają ciężkie 
chmury, zlatywali się przeważnie męż-
czyźni, ciągli za grube powrozy i dzwony 
dzwoniły, rozpędzały chmury. Trzeba 
było tak długo dzwonić, aż wszystkie 
chmury rozeszły się po niebie. A było to 
bardzo ciężkie zajęcie – nawet czterech 
chłopów nie mogło uciągnąć małego 
dzwonka. A z chmur słychać było wo-
łanie płanetników, którzy rządzili burzą 
– „puść, puść, bo nie wytrzymamy”. 
I coraz trudniej było dzwonić, bo nie 
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starszym omdlewały ręce, więc trzymali 
je oparte na głowach. „Nas, dzieci, wte-
dy to bardzo śmieszyło” – wspomina 
Stanisława Basiura z Zaboru. Było kilka 
osób – nie sposób wymienić, aby kogo 
nie pominąć – które wyróżniały się 
pobożnością. Rozpoczynały one różaniec, 
śpiewały Godzinki ku czci Matki Bożej, 
Dzieciątka Jezus, Jutrznię itd. Szkoda, 
że ten czas się nie zatrzymał. Można by 
było pisać książkę, bo w kilku zdaniach 
nie da się tego opisać. Chciałabym, aby 
młodzi wiedzieli, że się tu coś działo. 
Że wiara naszych dziadów i ojców była 
Bogiem silna.

Na podstawie wspomnień Stanisławy 
i Edwarda Basiurów z Zaboru opraco-
wała: Hermina Spyrka

Kiska 
Downo tomu na Przysłopie mieszkoł 

chłop, co sie nazywoł Gojcyk. Łoba 
z babom gospodarzyli, bo mieli duzo 
pola, a dzieci ni mieli. Chowali 10 krów, 
poro koni i uradzili, zeby kupić świnio. 
Pojechali na jarmak do Wadowic 
i kupili jo, ale nie umieli jej chować, bo 
wtedy jesce rzodko kto świnie chowoł. 
No to wypuścili jo w pole i paśli razom 
z krowami. Chowali ze śtyry roki to świ-
nio, az umyśleli, zeby jo zabić na godnie 
świota. Ale ni mioł im kto zabić, bo na 
sosiedztwie nik tego nie umioł. Gojcyk 
godo do swojej baby – „Wiysty, jo znom 
pod Babiom Górom takiego chłopa, 
chodzi po dworak, wyrobio u panów, to 
moze by nom zabił to świnio?”. Posed 
Gojcyk pod Babio Góro i ugodoł się 
z Klimkiem. Klimek kozoł im piyrse 

nawarzyć wody, utuc krup z jecmienia, 
bo kiski miały być robione z krup. 
Zrobili, jak im kozoł. Klimek przysed 
na drugi dzień i zabił świnio. Oparzyli 
jo i oskrobali, mięso porąbali i nasolili. 
Klimek zrobił sadła, a z krwi i krup 
narobił kisek. Wycyścili flaki i nadzioli 
do nik te krupy. Obydwa końce flaka 
zapioni kołkami ustruganomi z drzewa. 
Na koniec roboty wypili jakosik oko-
witko, ale ze sie ściemniło, Klimkowi 
trza było iść do chałupy. Gospodorze 
nakładli mu do torby miosa, spyr i kisek, 
a ze chłopina był dobrze podchmielony, 
starawy i do tego kulawy, tota sed poma-
łu wydeptanom drozeckom, co ludziska 
chodzili do Kościoła. Sed se ta jakosik, 
ale w Kalinie sie przewrócił. Wysuło sie 
mu wszystko z torby. Zbiyroł, zbiyroł, 
ale jedna kiska mu wpadła do śniegu, 
a ze było ciemno, to jej nie znaloz. 

Na drugi dzień sły baby z Przysłopu 
na rorotki do wsi, do Zowojo – bo jesce 
my ni mieli klostorka Zakamiyniem 
– kijockom sie podpierały i świeciły 
latarniom, takom, co to chłopy świycili 
koło wozu, jak jeździli na jarmak. Baby 
ido, nogle patrzo, a tu w śniegu lezy 
jakisik zwierz, co mo dwie głowy! 
Przyświyciły latarniom. Jak nie zacną 
sturchać kijami tego znaleziska, az sie 
krupy wysuły! Godo jedna do drugiej 
– „Dobrze, ze my go zabily, bo mioł 
pełno młodych w brzuchu. Wiys, jak 
by się to rozploniło?” 

Za chwilo nadsed jakisik chłopina, 
co tyz wybroł się na roroty i godo 
– „Co wy to baby tak bijecie?”. A one 
– „Popatrz sie kumotrze, jakiego my 
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2 było siły, chłopy się zmieniali co chwilę. 
Gdyby przestano dzwonić, to groziły 
straszne ulewy, gradobicie, oberwanie 
chmury. Płanetniki to były olbrzy-
my, mężczyźni w czarnych ubraniach 
i czarnych pelerynach. Czasem można 
ich było spotkać. Szkoda że teraz nie 
ma takich dzwonów, można by było 
zapobiec powodzi.

Hermina Spyrka

czarownice
Dawniej po Przysłopiu, jak jeszcze 

chowano dużo bydła, a nie było to 
wcale tak dawno, krążyły opowiastki 
między gospodyniami o czarowaniu. 
Podobno były upatrzone kobiety, które 
miały takie magiczne właściwości. 
Poznawano je po tym, że im się dobrze 
powodziło, a innym gorzej. Zazwyczaj 
były to takie gospodynie, które miały 
mało krów, a dużo mleka. Znaczyło 
to, że taka gospodyni czaruje i w jakiś 
tam sposób odbiera mleko krowom są-
siada. Zdarzało się bowiem, że akurat 
ktoś miał dużo sztuk bydła, a mało 
mleka. Od razu kojarzono obydwa 
fakty i powód takiego stanu rzeczy 
był pewny. Niektórzy starsi ludzie 
do dziś wierzą w taki zwyczaj, że po 
zachodzie słońca nie wolno nikomu 
nic pożyczać. Dawniej nie można było 
sprzedać ani mleka ani jajka, bo to 
miało być związane z czarami. 

Dziś już nie ma czarownic, bo nie 
ma krów. A prawdziwe mleko możemy 
kupić tylko w sklepie. Nie ma krów, 
a jest mleko – to dopiero czary! 

Hermina Spyrka

Strachy
Kiedyś opowiadała mi jedna, już 

nieżyjąca osoba z Zawoi historię 
o pewnej kapliczce. Między Kaliną 
a Przysłopiem ludzie przechodzący 
obok przydrożnej kapliczki o 12 
godzinie w nocy często słyszeli smutny 
głos, który mówił tylko dwa słowa: na 
wieki, na wieki, na wieki. Każdy, kto to 
słyszał, uciekał, gdyż dreszcze i ciarki 
przechodziły – taki ogarniał strach. 
Kiedyś wieczorem pewien mieszkaniec 
Zawoi (a był już w dobrym humorze, 
gdyż wracał z gospody) usiadł sobie 
przy kapliczce, aby odpocząć, i słyszy: 
na wieki, na wieki... Obejrzał się 
i mówi: A coz tak wołos „na wieki”?, 
a jo ci powiom „Na wieki wieków 
amen! Nagle słyszy: Bóg ci zapłać, 
dobry człowieku, gdyż mnie wybawiłeś! 
Czekałem na tę chwilę kilka lat i nikt 
się nie odważył odpowiedzieć! Tylko ty 
odpowiedziałeś! Powiem ci jak to było. 
Byłem księdzem, chciałem jak najwięcej 
robić dla wiernych, organizowałem 
uroczystości, budowałem kościoły. 
Ciągle zajęty, zagoniony, a gdy mi ktoś 
powiedział: „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus”, nigdy nie odpowie-
działem – „Na wieki wieków amen”, 
tylko – „na wieki”; dlatego musiałem 
to odpokutować. Ty dokończyłeś za 
mnie słowa, których ja przez pośpiech 
nie dopowiadałem. Teraz odzyskałem 
spokój duszy.

Od tej pory nikt już nie słyszał 
wołania na wieki. 

Hermina Spyrka
Opracowała: Wiesława Krzeszowiak

Pr
zy

sło
p 

oc
zy

m
a 

m
ie

sz
ka

ńc
ów



�1

3

ścIeżka dydaktyczna 
szkoły PodstawoweJ  

nr 4 w zawoI PrzysłoP

Długość ścieżki: ok. 7 km
Czas przejścia ze zwiedzaniem: 

ok. 5 godz. 
Istnieje możliwość wynajęcia przewod-

nika po ścieżce dydaktycznej w Szkole 
Podstawowej nr 4 w Zawoi Przysłop.

Oznakowanie ścieżki  
dydaktycznej

Przebieg ścieżki oznakowany jest 
biało-zielonym kwadratem o wymiarach 
10 x 10 cm, złożonym z dwóch przyle-
głych do siebie trójkątów i dodatkowo 

biało-zielonymi strzałkami. Niektóre 
odcinki ścieżki przebiegają wzdłuż 
szlaków turystycznych, co opisane jest 
w przewodniku i zaznaczone na mapce. 
Poszczególne przystanki ścieżki oznako-
wane są za pomocą tablic w formacie A3, 
na których znajduje się nazwa ścieżki, 
numer przystanku, nazwa punktu, 
opis i zdjęcia miejsca, krótkie legendy 
i przypowieści związane z Przysłopiem, 
logo SP Nr 4 w Zawoi Przysłop, logo 
Bursztynowego Szlaku, logo Stowa-
rzyszenia na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju „Przysłop”, loga fundatorów 
tablic informacyjnych Fundacji Grupy 
TP z UNDP Programem Narodów Zjed-
noczonych ds. Rozwoju, logo Programu 
Rzeczpospolita Internetowa.

przystanki na ścieżce
Przystanek nr 1. Szkoła Edukacji 
Środowiskowej na „Bursztynowym 
Szlaku”, czyli Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Zawoi Przysłop (przystanek 
ten jest zarazem początkiem i koń-
cem ścieżki dydaktycznej)

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawoi 
Przysłop powstała w 1959 r. z inicjatywy 
i przy dużym wkładzie pracy społecznej 
mieszkańców. To serce przysiółka, 
integruje mieszkańców i podnosi rangę 
środowiska. Jej istnienie jest szczególnie 
ważne, gdyż szkoły takie jak ta, odda-
lone od centrum kulturowego gminy, 

rOZDZiAŁ iii 
SpAcerY pO prZYSŁOpiU
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Tabliczka oznakowania punktów ścieżki 
dydaktycznej, rys. Dorota Piwko
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pełnią w społeczności wiejskiej funkcje 
kreatywne. Placówka swoją funkcję 
edukacyjną dostosowuje do potrzeb spo-
łeczności lokalnej, a przede wszystkim 
zaspokaja zainteresowania oraz potrzeby 
rozwojowe dzieci i młodzieży. Budynek 
szkoły wyróżnia się w malowniczym 
krajobrazie Przysłopia. Wyposażenie 
oraz dobra baza lokalowa sprawiają, że 
uczniowie mają doskonałe warunki do 
zdobywania wiedzy. Wykwalifikowana 
kadra nauczycielska zapewnia dzieciom 
możliwości wszechstronnego rozwoju 
osobowego w wymiarze intelektual-
nym, społecznym, moralnym i fizycz-
nym. Uczniowie mogą uczestniczyć 
w dodatkowych zajęciach pozalek-
cyjnych (języki angielski i niemiecki, 
informatyka, taniec współczesny, gra 

na instrumentach, kółko przyrodnicze 
oraz wychowania fizycznego. Dewizą 
placówki jest wychodzenie na zewnątrz 
z ofertą szeroko pojętej edukacji eko-
logicznej i regionalnej, czym zyskuje 
sobie pozytywny wizerunek w bliższym 
i dalszym środowisku. 

Działalność szkoły na rzecz ekoroz-
woju przysiółka Przysłop rozpoczęła 
się w 1999 r., jako szansa na urato-
wanie małej szkoły przed likwidacją. 
Uczniowie, rodzice i nauczyciele 
postanowili działać na rzecz środowi-
ska lokalnego pod hasłem „W zgodzie 
z dekalogiem i naturą” w utworzonym 
tu Ośrodku Edukacji Środowiskowej 
na Bursztynowym Szlaku. Działalność 
ośrodka obejmuje organizację zajęć 
i imprez edukacyjnych oraz działania 
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patron Szkoły podstawowej nr 4 w Zawoi

Patronem i Duchem Opatrznościowym naszej szkoły od 1� czerwca 1��� r., kiedy miała miej-
sce uroczystość nadania imienia, jest św. Rafał Kalinowski. Dla całej społeczności szkolnej jest 
on wzorem do naśladowania jako patriota, wychowawca i człowiek. Z racji bliskiego sąsiedz-
twa szkoła współpracuje z klasztorem oo. Karmelitów Bosych w Zawoi Zakamień, przekazu-
jąc młodzieży wartości wychowawcze zgodne z wielowiekową tradycją kultywowaną przez 
świętych Karmelu. 

Józef Kalinowski urodził się w Wilnie 1 września 1��� r. Kształcił się w Wileńskim Instytucie 
Szlacheckim, następnie w Petersburgu ukończył Mikołajewską Akademię Inżynierii Wojennej. 
Wybuch powstania styczniowego zastał go w rosyjskiej twierdzy w Brześciu Litewskim, w 
stopniu kapitana. Uzyskawszy dymisję z armii carskiej, w maju 1��� r. oddał się do dyspozycji 
Rządu Narodowego, który powierzył mu obowiązki powstańczego ministra wojny na Litwie. 
Aresztowany w rok później, skazany na śmierć i ułaskawiony, spędził � lat na Syberii. Wkrót-
ce po powrocie z zesłania, przyjął propozycję księcia Władysława Czartoryskiego i wyjechał 
do Paryża, do Hôtel Lambert, jako wychowawca książęcego syna – Augusta. Po upływie � lat 
zrezygnował z posady i w 1��� r. wstąpił do Karmelu, gdzie przybrał imię Rafał od Świętego 
Józefa. Zmarł w Wadowicach w 1�0� r., pełniąc do końca funkcję przeora tamtejszego klasz-
toru Karmelitów Bosych. Pochowano go w Czernej. W czerwcu 1��� r. Ojciec Święty Jan Paweł 
II, podczas uroczystej Mszy beatyfikacyjnej na krakowskich Błoniach, ogłosił o. Rafała Kalinow-
skiego – błogosławionym. 1� września 1��1 r. został ogłoszony Świętym. 

mające na celu ochronę środowiska 
naturalnego (m.in. selektywna zbiórka 
odpadów, zastosowanie kolektorów 
słonecznych, termomodernizacja 
budynku, zastosowanie świetlówek 
energooszczędnych, założenie ogród-
ka bioróżnorodności, uruchomienie 
oczyszczalni ścieków).

Z inicjatywy szkoły powstała pierwsza 
w Zawoi szkolna ścieżka dydaktyczna, 
która ukazuje najciekawsze elementy 
przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe 
Przysłopia. Ścieżka składa się z 14 
punktów przedstawiających: osiągnięcia 
szkoły, działalność społeczności lokal-
nej na rzecz środowiska naturalnego 
i kulturowego, lokalnych twórców i rze-
mieślników, a także stare chaty, studnie 
i piwniczki, różnorodność przydrożnych 
kapliczek, klasztor oo. Karmelitów 
Bosych (a w nim kolektory słoneczne, 
pompy ciepła i kocioł na biomasę), 
elektrownię wiatrową, miejscową bio-
różnorodność (siedliska zwierząt, formy 
skalne, potok górski, bory jodłowe i lasy 
bukowe, stanowiska roślin chronionych) 
oraz krajobraz górski z widokami na 
Pasmo Babiej Góry, Policy i Jałowca.

W pomieszczeniach budynku urzą-
dzono Izbę Regionalną im. Franciszka 
Gazdy, która posiada zbiór cennych eks-

ponatów: dawnych narzędzi, sprzętów 
gospodarstwa domowego, elementów 
stroju, fotografii. Społeczność szkolna 
zgromadziła i udokumentowała materiał 
historyczny i etnograficzny własnej 
„małej ojczyzny” w postaci albumów, 
słowników gwary i nazw własnych, 
zbiorów legend, pieśni, gawęd. 

Spółdzielnia Uczniowska „Sklepik 
pod Magurką” służy turystom i zwiedza-
jącym, jako punkt sprzedaży wyrobów 
miejscowych twórców ludowych, 
pamiątek i wydawnictw o regionie. 

Szkoła prowadzi usługi turystyczno-
edukacyjne dla „zielonych szkół” 
i innych grup turystycznych. Została 
wyróżniona Zielonym Certyfikatem I 
i II stopnia, czyli znakiem jakości za 
działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju lokalnego przez Fundację 
Ekologiczną EKO–OKO. Certyfikat ten 
to prestiżowa nagroda przyznawana pod 
patronatem Ministerstwa Środowiska 
i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W ramach programu Fundacji Part-
nerstwo dla Środowiska „Szkoły dla 
Ekorozwoju” placówka otrzymała 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawoi Przysłop, 
fot. Mariusz Zasadziński



nego dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego” (program prowadzi 
Fundacja „Partnerstwo dla Środowi-
ska” z Krakowa);

n  jest członkiem Stowarzyszenia 
LGD „Podbabiogórze” w ramach 
Schematu II Działania Programu 
Leader+;

n  promuje odnawialne źródła energii 
poprzez wykorzystanie kolekto-
rów słonecznymi dla gospodarstw 
wiejskich;

n  aktywizuje miejscową młodzież 
do działania na rzecz rozwoju 
lokalnego;

n  angażuje się w działania wyrów-
nujące szanse edukacyjne dzieci 
i młodzieży poprzez organizowanie 
kursów języków obcych i kursów 
komputerowych;

n  wspiera miejscową młodzież w ini-
cjatywach na rzecz rozwoju kultury 
fizycznej (budowa boiska, doposaże-
nie szkoły w sprzęt sportowy),

n  edukuje społeczność pod względem 
informatycznym i bezpłatnie udo-
stępnia Internet;

n  promuje i przyczynia się do rozwoju 
turystycznego okolicy;

n  wdraża selektywną zbiórkę odpadów 
w gospodarstwach domowych;

n  promuje produkty lokalne wytwa-
rzane przez miejscowych twórców 
i rzemieślników;

n  co roku organizuje lokalny festyn 
„Noc Kupały i świętojańskich 
robaczków”, z którego dochód prze-
znaczony jest na rozwój Przysłopia 
oraz inwestycje środowiskowe;

n  organizuje kolędowanie na Trzech 
Króli, z którego dochód przeznacza-
ny jest na rozwój szkoły.

Stowarzyszenie współpracuje 
z następującymi instytucjami i or-
ganizacjami:
n Babiogórski Park Narodowy
n Gmina Zawoja
n Gmina Stryszawa
n Gmina Maków Podhalański
n Fundacja EKO-OKO z Warszawy
n  Gminne Centrum Kultury Promocji 

i Turystyki w Zawoi
n  Klasztor oo. Karmelitów Bosych 

w Zawoi Zakamień
n �Fundacja „Partnerstwo dla Środo-

wiska”
n �Polski Klub Ekologiczny w Krako-

wie, Sekcja Parków Narodowych
n �Starostwo Powiatowe w Suchej 

Beskidzkiej
n �Regionalny Ośrodek Edukacji 

Ekologicznej w Krakowie
n �Stowarzyszenie Gmin Babiogór-

skich.
n �Nadleśnictwo Sucha Beskidzka

Darczyńcy Stowarzyszenia:
n �Akademia Rozwoju Filantropii 

w Polsce 
n �Fundacja Partnerstwo dla Środowi-

ska z Krakowa
n �Fundacja Dzieci i Młodzieży
n �Fundacja Wspomagania Wsi
n �GEF Program Małych Dotacji
n �Gminy: Zawoja, Stryszawa, Maków 

Podhalański
n �Hewlett-Packard Polska
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tytuł Lokalnego Centrum Aktywności 
Ekologicznej - Zrównoważonego 
Rozwoju.

Działania placówki wspierane są 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrów-
noważonego Rozwoju „Przysłop”, 
którego członkami są rodzice uczniów 
oraz mieszkańcy Przysłopia. Siedziba 
stowarzyszenia mieści się w przysłop-
skiej szkole. 

Stowarzyszenie powstało w 2000 r. 
z inicjatywy nauczycieli miejscowej 
szkoły podstawowej oraz proboszcza 
parafii Zawoja-Zakamień – o. Romu-
alda Wilka. Zrzesza ludzi najbardziej 
aktywnych i chcących rozwiązywać 
problemy swojej miejscowości oraz 
działać dla poprawy jakości życia 
z poszanowaniem lokalnych zasobów 
przyrodniczych i kulturowych. 

Stowarzyszenie podejmuje następu-
jące działania:
n wspiera pracę miejscowej szkoły;

n  działa na rzecz środowiska przyrod-
niczego poprzez wykonanie ujęcia 
wody, budowę wodociągu i przydo-
mowych oczyszczalni ścieków;

n  wspomaga termomodernizację 
lokalnych budynków użyteczności 
publicznej (szkoła, klasztor);

n  koordynuje Program „Szkoły dla 
Ekorozwoju” w regionie babio-
górskim;

n  podejmuje działania na rzecz ochro-
ny wartości kulturowych poprzez 
stworzenie izby regionalnej (ze 
zbiorem cennych eksponatów daw-
nych narzędzi, sprzętów, elementów 
stroju, fotografii), wydanie minisłow-
nika gwary babiogórskiej, promocję 
produktów miejscowych twórców 
ludowych, (przy współpracy nauczy-
cieli szkoły);

n  wspiera lokalny rozwój turystyki 
– utworzenie ścieżki dydaktycznej, 
wydanie przewodnika i mapy miejsco-
wości, utworzenie lokalnego punktu 
informacji turystycznej, promocja na 
wystawach i targach turystycznych;

n  wchodzi w skład grupy partnerskiej 
„Łączy Nas Babia Góra”, w ramach 
której podejmowane są wspólne 
działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju regionu babiogórskiego;

n  wspólnie z Fundacją „Partnerstwo dla 
Środowiska” z Krakowa włączyło 
się w organizację Międzynarodowej 
Sesji Ekspertów pt. „Ludzie i Park. 
Współpraca i rozwój”;

n  zakwalifikowało się do współuczest-
nictwa w programie „Ekomuzeum 
– nowy sposób prezentacji lokal-
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Przystanek nr 4. Flisz karpacki  
(przystanek znajduje się blisko  
drewnianej kładki nad potokiem)

Nad małym górskim potokiem 
Kalinka, spływającym ze stoków 
Magurki, w pobliżu przysiółka Po-
lany, znajduje się odkrywka fliszu 
karpackiego, zbudowanego z warstw 
skał osadowych, głównie z piaskow-
ca i łupków. Układ warstwowy skał 
jest wyraźnie widoczny. Skały te 
powstały na dnie dawnego morza ze 

zwietrzeliny spłukiwanej i zsuwającej 
się do morza z sąsiadującego z nim 
lądu. Następnie zostały wypiętrzone 
na powierzchnię Ziemi w wyniku 
ruchów górotwórczych. Z takich skał 
zbudowane są wszystkie wzniesienia, 
które nas otaczają. 

Przed potokiem, gdzie ścieżka skrę-
ca pod kątem ostrym, spod gronika bije 
źródełko, obok znajduje się przydrożna 
kapliczka nr 15. Woda w źródełku 
jest bardzo zimna, czy to w lecie, 
czy w zimie. Dawniej mówiono, że 
jest to woda lecznicza. Przechodzący 
tamtędy ludzie myli sobie nią oczy, 
twarz, stopy, te miejsca, w których 
odczuwali ból.

Opracowali: Hermina Spyrka, 
Mariusz Zasadziński
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n �Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności

n �Powiatowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska w Suchej Beskidzkiej.

n �Fundacja Nasza Ziemia
n �Fundacja Grupy TP
n �UNDP Programem Narodów Zjed-

noczonych ds. Rozwoju

Opracowali: Wiesława Krzeszowiak 
i Mariusz Zasadziński

Przystanek nr 2. Stara Chata (chatę 
można obejrzeć tylko z zewnątrz)

Ciekawym, a zarazem najstar-
szym obiektem Przysłopia jest chata 
z 1890 r. (własność pana Władysława 
Malczewskiego) z przysiółka Ma-
liny. Jest to chata z tradycyjnym, 
czterospadowym dachem z gontu, 
dziś uzupełnionego papą. Szpary 
między belkami w części mieszkalnej 
chaty są upchane mchem, polepione 
gliną i malowane na niebiesko wapnem 
zmieszanym z farbką do bielizny. Pod 
wspólnym dachem chaty znajduje 
się zarówno część mieszkalna, jak 
i część przeznaczona dla inwentarza. 
Po jednej stronie sieni mieści się izba 
biała i sąsiadująca z nią izba czarna, 

czyli kuchnia, po drugiej – stajnia 
z chlewem. Sień przelotowa pełni 
rolę boiska. Ponad izbami znajdują się 
strychy, na których przechowywano 
zboże. Obok domostwa rośnie stara 
lipa, która swoimi pięknymi rozło-
żystymi konarami dodaje uroku tej 
starej chacie.

Opracowała: Kazimiera Basiura

Przystanek nr 3. Morawy (dawna 
zabudowa, rzeźbiarz ludowy)

(aby dojść do przystanku nr 3, należy 
zejść z głównej ścieżki w kierunku 
zachodnim – wg mapki; z przystanku 
powracamy do głównej ścieżki)

Przysiółek Morawy to miejsce, 
w którym ludzie żyją jeszcze w sta-
rych drewnianych domach. Mieszka 
tu miejscowy rzeźbiarz Edward 
Morawa. Ulubionym tematem jego 
rzeźb są drewniane ptaki, wiewiórki, 
jelenie, sarny itp. Jest też twór-
cą bardzo ciekawych płaskorzeźb 
o tematyce religijnej. Każdemu, kto 
go odwiedzi, chętnie pokazuje swoje 
prace. Niektóre jego dzieła wysta-
wiane są również na sprzedaż. Innym 
ciekawym zajęciem gospodarza jest 
praca w kuźni. 

Opracował: Mariusz Zasadziński
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Modelowy przysiółek przyjazny dla środowiska
Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop” 
przy współpracy z klasztorem oo. Karmelitów Bosych, ma na celu stworzenie nowoczesne-
go przysiółka wykorzystującego energię odnawialną, którego mieszkańcy oszczędzają wo-
dę i energię, segregują odpady i dbają o przyjazny wizerunek i czystość otoczenia, a jedno-
cześnie nie zapominają o swoich tradycjach i korzeniach. Na bazie istniejących już inwesty-
cji proekologicznych (elektrownia wiatrowa, przyszkolna oczyszczalnia ścieków, kolektory 
słoneczne i pompy ciepła w szkole i klasztorze, zainstalowane dzięki pomocy z Funduszu 
GEF i Ekofunduszu) powstaje plan wprowadzania tego typu inwestycji do indywidualnych 
gospodarstw domowych. Pierwszym zadaniem jest identyfikacja najbardziej aktywnych 
i odważnych „dobrych gospodarzy”, którzy zdecydują się na zmianę systemów ogrzewania 
w domach (wymiana kotłów węglowych na kotły przyjazne dla środowiska) oraz termo-
modernizację budynków. Po wykazaniu pierwszych efektów ekonomicznych tych przedsię-
wzięć gospodarze zainspirują innych do podobnych działań. W ciągu najbliższych kilkuna-
stu lat projekt będzie obejmował coraz większy zasięg – więcej gospodarstw domowych, 
instytucji i organizacji, a nawet będzie promieniować na sąsiednie tereny słowackiej strony 
Babiej Góry w ramach Grupy Partnerskiej „Łączy nas Babia Góra” (koalicja organizacji po-
zarządowych, samorządów, szkół i administracji terenów prawnie chronionych działająca 
na rzecz zrównoważonego rozwoju na podst. podpisanego porozumienia w dniu 1� lutego 
�00� z inspiracji Fundacji „Partnerstwo dla Środowiska”).

Stara chata, rys. Wiesława Krzeszowiak

Rzeźby Edwarda Morawy,  
rys. Wiesława Krzeszowiak

Flisz karpacki, rys. Wiesława Krzeszowiak
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3sumienia. No bo... któż zachowa ten 
testament, ten zabytek wiary naszych 
ojców, gdy my już poumieramy. 

Gościnni ojcowie karmelici zapraszają. 
Uczestnictwo w niedzielnej mszy św., 
przeżywanie Męki Pańskiej w ma-
lowniczym zakątku Zawoi Zakamień 
połączone z chwilą zadumy może skłoni 
do refleksji nad mijającym czasem, nad 
tym, co stanowi istotę naszego bytu. 

Opracowała: Wiesława Krzeszowiak
W opracowaniu wykorzystano 

wspomnienia pani Herminy Spyrki 
zamieszczone w artykule Zatrzymać 
czas – czasopismo „Pod Diablakiem”, 
nr 3/1999.

Przystanek nr 6.  
Klasztor oo. Karmelitów Bosych

Na zboczu góry, poniżej Magurki 
i Przysłopia, wznosi się klasztor 
oo. Karmelitów Bosych. Plan założe-
nia klasztoru sięga lat przedwojennych. 
Pod fundację ofiarowała swój majątek 
Maria Bielas w 1938 r. O. Józef Prus 
przygotował materiał do budowy 

klasztoru. Znaczną część tego mate-
riału zabrali w czasie okupacji Niemcy. 
Z pozostałej części o. Bernard Smyrak 
w 1944 r. zaczął budować dom, który 
w stanie surowym pozostał do roku 
1945. Po wojnie Ojciec Bernard znów 
przybył do Zawoi, aby zrealizować 
swoje zamiary. W dniu 4 maja 1948 r. 
o. Walerian Ryszka zwrócił się do 
Kurii Metropolitalnej w Krakowie 
o pozwolenie na celebrowanie Mszy 
św. i udzielenie kaplicy praw pub-
licznych z przywilejem odprawiania 
nabożeństw przyjętych w zakonie. 
Powyższą prośbę podpisał również ks. 
Franciszek Sitko, proboszcz w Zawoi. 
Wykorzystując piękne otoczenie 
klasztoru, o. Bernard zorganizował 
w 1951 r. budowę Drogi Krzyżowej 
w pobliżu kaplicy. W 1954 r. kapituła 
prowincjalna w Krakowie przyjęła 
fundację w Zawoi. Dla zorganizowania 
w niej życia zakonnego prowincjał 
o. Józef Prus wyznaczył na prze-
łożonego o. Remigiusza Czecha. 
Najważniejszą sprawą do załatwienia 
na samym wstępie było uzyskanie od 
władz kościelnych pozwoleń przewi-
dzianych w prawie kanonicznym na 
założenie nowego domu zakonnego. 
Prowincjał o. Józef Prus uzyskał je od 
ks. bpa Franciszka Jopa, wikariusza 
kapitulnego krakowskiego. W nowej 
rezydencji o. Remigiusz Czech zai-
nicjował życie zakonne. Trzeba było 
zaadaptować dom do wymagań jego 
mieszkańców. W latach 1970–76 
znacznie ulepszono klasztor i budyn-
ki gospodarcze oraz wybudowano 
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Kapliczka „Pan Jezus pierwszy raz upada  
pod krzyżem”, rys. Wiesława Krzeszowiak

Przystanek nr 5.  
Kapliczki Drogi krzyżowej

Będąc na terenie przyklasztornym 
oo. Karmelitów Bosych, odwiedzający 
Zawoję Zakamień wierni, pielgrzymi 
i turyści podziwiać mogą usytuowa-
ne przy leśnych ścieżkach kapliczki 
– stacje Męki Pańskiej. Dzieło to 
jest spełnieniem marzeń założyciela 
tutejszej wspólnoty zakonnej i budow-
niczego klasztoru o. Bernarda Smyraka, 
który wykorzystując piękne otoczenie 
klasztoru, zorganizował w 1951 r. 
budowę Drogi krzyżowej. Mieszkańcy 
poszczególnych osiedli obecnej parafii 
własnym wysiłkiem wykonali wszystkie 
prace: zgromadzili materiał – kamienie, 
glinę, drewno, wykopali fundamenty, 
wymurowali kapliczki. Była to praca 
bardzo mozolna, bowiem w latach 
pięćdziesiątych do Zawoi Przysłop 
prowadziły strome, wyboiste drogi, 
a jedynym środkiem lokomocji były fur-
manki zaprzężone w konie. W czasach 
tych nie było jeszcze doprowadzonego 

prądu, odpowiedniego sprzętu, narzędzi 
ułatwiających wykonywanie prac 
budowlanych. Większość kapliczek 
wymurowano z polnego i łupanego 
kamienia, a w miejsce brakujących 
kilku stacji postawiono tymczasowo 
drewniane krzyże.

Powstałe kapliczki – stacje Męki 
Pańskiej, powierzono opiece miesz-
kańców poszczególnych przysiółków. 
Niestrudzony Ojciec Bernard napisał 
także teksty scen, które mieszkańcy 
z nabożeństwem odgrywali pierwotnie 
przy każdej stacji, potem w kościele. 
Z czasem powstał z tego scenariusz 
całego Misterium Męki Pańskiej, 
granego przez tutejszych mieszkańców 
w każdy wielkoczwartkowy wieczór. 
Tradycja ta trwa nieprzerwanie już od 
lat 50. XX w. 

Przez wiele lat nie remontowane 
kapliczki zaczęły tracić swój urok. 
Działanie czynników atmosferycznych: 
deszczu, śniegu, wiatru, robiło swoje. 
Trudnego zadania odnowy kapliczek 
oraz budowy brakujących, których 
pierwotnie nie zdołano wznieść, 
podjęła się mieszkanka Przysłopia 
pani Hermina Spyrka. Swoim zapałem 
zachęciła do ofiarności okolicznych 
mieszkańców oraz sympatyków Przy-
słopia z sąsiadujących gmin, dzięki 
którym cała Droga krzyżowa nabrała 
nowego blasku. Inicjatorka ratowania 
dzieła poprzednich pokoleń mówi: 
Nie robiłam tego dla rozgłosu. Pan 
Bóg wie wszystko. To te rozsypujące 
się kamienie kapliczek tak jakoś nie 
dawały mi przejść bez wyrzutów 
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Klasztor oo. Karmelitów Bosych,  
rys. Wiesława Krzeszowiak
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W latach 1986–90 z inicjatywy ów-
czesnego proboszcza o. Romualda Wilka 
w miejscu dawnego, drewnianego – wy-
budowano nowy przestronny klasztor 
według projektu inż. W. Bohdziewicza 
i inż. S. Walczaka z Warszawy oraz 
dom oazowy.

Kościół w Zawoi Zakamień za pa-
trona obrał sobie św. Józefa Robotnika. 
Odpusty odbywają się: 1 maja i 16 lip-
ca – w dniu Matki Bożej Szkaplerznej, 
szczególnej patronki karmelitów. 

Tekst pochodzi z gabloty przy 
kościele w Zawoi Zakamień

Informacje dodatkowe:
Na odcinku klasztor – przysiółek 

Przysłop ścieżka przebiega drogą 
asfaltową wzdłuż szlaku czarnego.

Przy klasztorze znajduje się tabliczka 
kierunkowa do Szkoły Dziedzictwa 
Kulturowego Babiogórców na Burszty-
nowym Szlaku w Zawoi Gołyni (czarny 
szlak).

Przystanek nr 7. Mrowisko

Gniazdo mrówki ćmawej (Formica 
polyctena)

(przystanek zlokalizowany jest 50 m 
od drogi, w lesie przy cmentarzu)

W lasach iglastych i mieszanych 
możemy spotkać różnej wielkości 
kopce (dochodzące nawet do 1,5 m 
wysokości), po których biegają dość 
duże rudobrunatne mrówki. Są to 
gniazda (a raczej ich części naziemne) 
rudych mrówek leśnych. Nazwa ta 
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Słowo o maryjnym piewcy
W uroczym zakątku Zawoi, zwanym „Za kamieniem”, widnieje z dala klasztor i kościół św. Józefa, 
zbudowany w stylu podhalańskim, i domy rekolekcyjno-wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Początek 
tej placówki karmelitańskiej związany jest z postacią pomysłodawcy (od 1���), a potem inicjatora 
osiedlenia się (1���), pierwszego realizatora budowy o. Bernarda Smyraka, karmelity bosego. Miesz-
kał on tutaj wiele lat, będąc promotorem rozwoju i inspiratorem jej charakteru, dla którego Karmel 
na Przysłopiu stał się jedną z atrakcji duchowych i turystycznych Zawoi.

Bernard Smyrak urodzony w Zawoi �1 II 1�10 r. utrwalony jako „fundator” na pamiątkowej tablicy 
we frontonie kościoła, jest chlubą zarówno dla swojej miejscowości rodzinnej jak też dla zakonu 
karmelitów bosych, do którego wstąpił 1� VII 1��� r. i po studiach otrzymał święcenia kapłańskie 
�� VI 1��� r. O. Bernard rychło zaczął zdobywać uznanie i popularność, najpierw jako płomien-
ny kaznodzieja, następnie poeta zwany „lirykiem Niepokalanej”. Pozostawił ponad �00 utworów 
wierszowanych luźnych i kilka tomików zebranych, nadto około �0 hymnów kościelnych oraz 
� dramatów. Imponującą pracę stanowi około 1�0 artykułów religijnych i �� książek duchowych, 
11 biografii osób świątobliwych i świętych.

Szczególną jego zasługę stanowi przyswojenie ojczystemu językowi w nowych przekładach pism hi-
szpańskich mistyków, doktorów kościoła: św. Teresy od Jezusa (� t.) i Jana od Krzyża.

O. Bernard zakończył swe życie w Łodzi �1 maja 1��0 r. i spoczął na cmentarzu św. Rocha.

Poezja o. Bernarda nasycona jest uczuciami religijnymi, emocjami, w prozie częste impresje z podró-
ży i pielgrzymek. Poematy sięgają poziomu inspiracji mistycznej. Osobowość swoją i ducha wyraził 
w wierszu maryjnym „Magnificat”

Za wielki życia dar, 
za cień rodzimej strzechy, 
za wszystkie łzy, uśmiechy, 
za piękna zachwyt, czar. 
Za zdroje żywych wód, 
za łaski Bożej tchnienie, 
za miłość i zbawienie, 
za Boskiej uczty cud. 
Za wszystkich ufań kwiat 
O Matko, ma miłości! 
niech z Tobą pieśń wdzięczności 
śpiewam Twe 
Magnificat!

Zródła i opracowania: 
1. Archiwum osobiste autora w Krakowie, Zespół: Spuścizna o. Bernarda Smyraka. 
�. Jan Krawczyk, Szczepan Praśkiewicz, Bernard Smyrak od Matki Bożej OCD 1910 – 1980, 
Profilo biografico e produzione letteraria, Roma 1���.

nowoczesny kościół według planów 
architekta inż. Antoniego Nowotar-
skiego. Z dniem 1 stycznia 1976 r. 

Kuria Metropolitalna w Krakowie 
powierzyła karmelitom duszpasterstwo 
parafialne.
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przyjaźni środowisku
Jest to program realizowany przez klasztor oo. Karmelitów Bo-
sych mający na celu pokazanie ważnej roli Kościoła w kształto-
waniu postaw proekologicznych otoczenia oraz wykorzystanie 
niedocenianej roli Kościoła w dawaniu dobrego przykładu spo-
łecznościom lokalnym. Poprzez włączanie się klasztoru w inicja-
tywy mieszkańców, pomoc merytoryczną i organizacyjną oraz 
tworzenie praktycznych przykładów działań prośrodowiskowych 
(takich jak elektrownia wiatrowa produkująca energię elektrycz-
na dla klasztoru, pompy ciepła i kolektory słoneczne ogrzewają-
ce budynki przyklasztorne, oczyszczalnia ścieków, świetlówki energooszczędne w kościele) 
zakon realizuje ideę życia w zgodzie z dekalogiem i naturą. Docelową wizją jest stworzenie 
i włączenie się w sieć obiektów kościelnych realizujących idee ochrony środowiska w Pol-
sce, Europie i na świecie.

Mrowisko, rys. Wiesława Krzeszowiak
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3Mrówki porozumiewają się głównie 
za pomocą węchu. Każdy gatunek 
i każda kolonia (czyli jedna mrówcza 
rodzina) ma specyficzny zapach (są 
nim przesiąknięte wszystkie osobniki), 
który pozwala mrówce rozpoznać, 
czy inny osobnik należy do tej samej 
czy też obcej kolonii. Zapach pomaga 
mrówkom również w rozpoznawaniu 
pokarmu i odnalezieniu drogi, choć 
rude mrówki leśne oprócz świetnego 
węchu mają też dobry wzrok.

U rudych mrówek leśnych po-
szczególne robotnice specjalizują się 

w wykonywaniu różnych prac. Młode 
i małe mrówki wykonują zwykle prace 
wewnątrz gniazda, starsze zajmują się 
budową i obroną gniazda, a najstarsze 
zdobywaniem pożywienia. Głównym 
składnikiem ich pokarmu jest spadź 
(słodka wydzielina produkowana przez 
mszyce) oraz soki roślinne i nektar kwia-
tów. Robotnice przynoszą je do gniazda 
w specjalnym rozszerzeniu przewodu 
pokarmowego, zwanym żołądkiem 
społecznym, a następnie zwracają po 
kropelce, karmiąc wszystkie głodne 
mrówki (może dojrzycie dwie mrówki 
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Żuwaczki
Do chwytania i transportu ciężarów (czasem wielokrotnie cięższych 
od samej robotnicy) mrówki używają żuwaczek. Żuwaczki (błędnie 
nazywane szczękami) są to przypominające obcęgi chitynowe narzą-
dy gębowe. Służą mrówkom również do delikatnego przenoszenia 
potomstwa i dorosłych mrówek, a także do cięcia, kopania w ziemi i 
gryzienia. Jeśli staniemy zbyt blisko kopca lub na mrówczym szlaku, 
broniące gniazda mrówki zaatakują nas, gryząc żuwaczkami i pryska-
jąc z gruczołu jadowego (znajdującego się w końcu odwłoka) kwasem 
mrówkowym (nawet na odległość 1 m). To właśnie kwas powoduje lekkie pieczenie, gdyż 
żuwaczki mogą najwyżej lekko naciąć naskórek człowieka. Żuwaczek i kwasu mrówkowe-
go używają mrówki również podczas polowania.

obejmuje kilka gatunków o bardzo 
podobnym wyglądzie i podobnym 
trybie życia, między innymi jeden 
z najpospolitszych gatunków polskich 
mrówek – mrówkę ćmawą. Niewiele 
osób wie, jak ciekawe są te drobne 
zwierzęta i jak ważną rolę spełniają 
w funkcjonowaniu całego lasu. Warto 
więc zatrzymać się na chwilę przy mro-
wisku i przyjrzeć się im uważniej.

Kopiec zbudowany z igieł drzew, 
drobnych gałązek, kawałków kory, 
nasion i żywicy stanowi naziemną 
część gniazda, pod nią znajduje się 
system korytarzy i komór wydrążonych 
w ziemi, który może dochodzić do 
1–2 m głębokości. Większość wejść 
do gniazda znajduje się w kopcu, lecz 
w jego pobliżu można czasem dostrzec 
małe otworki w ziemi, z których rów-
nież wychodzą mrówki. Kopiec nie 
jest bezładną kupką drobin roślinnych, 
to doskonała ażurowa konstrukcja 
chroniąca gniazdo przed zalaniem 
podczas deszczu, utrzymująca ciepło 
i zapewniająca wentylację całego 
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gniazda. Powiększając lub zamykając 
otwory wejściowe, mrówki regulują 
temperaturę i wilgotność wewnątrz 
gniazda. Przenoszą się też do części 
gniazda o odpowiednich warunkach, 
na przykład gdy po ulewnym deszczu 
lub po zimnej nocy świeci słońce, 
przechodzą do wierzchnich warstw 
kopca, a gdy jest zbyt sucho i gorąco 
(albo zbyt zimno) wchodzą do części 
podziemnej.

Jeśli przyjrzymy się okolicom kopca, 
zauważymy z łatwością, że prowadzą 
do niego wyraźne szlaki mrówcze. 
Popatrzmy przez chwilę, co mrówki 
wnoszą do gniazda – pokarm, materiał 
do budowy gniazda. Może zobaczymy, 
jak grupa mrówek wspólnie ciągnie 
dużą zdobycz? 

Popatrzmy teraz, jak zachowują 
się dwie mrówki, które spotkają się 
na szlaku „twarzą w twarz”. Zbliżają 
do siebie czułki (długie wyrostki 
wyrastające z głowy), na których 
znajdują się ich narządy węchowe, 
i wzajemnie sprawdzają swój zapach. 

robotnice i królowe
Mrówki są owadami społecznymi, a więc żyją w doskonale zorganizowanych grupach, nazy-
wanych koloniami, w których poszczególne osobniki pełnią różne funkcje. Te, które widzimy 
na gnieździe i w jego pobliżu, to tak zwane robotnice. Są to bezpłodne samice, wykonują-
ce wszystkie prace niezbędne do przeżycia kolonii: budują i naprawiają gniazdo, zdobywa-
ją i przynoszą pokarm, opiekują się potomstwem oraz samicami i samcami, a także bronią 
kolonii. W dużym gnieździe mrówki ćmawej może być ich nawet milion. W głębi gniazda ży-
je – zależnie od gatunku – jedna, kilka lub kilkadziesiąt (jak u mrówki ćmawej) płodnych sa-
mic, nazywanych królowymi. To one znoszą drobne jaja, z których wylęgają się białe, bezno-
gie larwy. Larwy są przez robotnice troskliwie karmione, czyszczone i przenoszone do części 
gniazda o optymalnej temperaturze i wilgotności. Gdy urosną i dojrzeją, zmieniają się w kil-
kumilimetrowej długości poczwarki, okryte białym, jajowatego kształtu kokonem (nazywa-
ne potocznie lecz błędnie „mrówczymi jajami”). W ciepłe, słoneczne dni robotnice wynoszą 
je do nagrzanych wierzchnich warstw kopca, a czasem po obfitym deszczu nawet na jego 
powierzchnię. Poczwarki nic nie jedzą. Przeobrażają się w dorosłe mrówki, które po pewnym 
czasie wylęgają się, przegryzając kokon. Takie puste kokony robotnice wynoszą wraz z inny-
mi zbędnymi odpadkami (np. pancerzykami zjedzonych owadów) i ciałami martwych mró-
wek na śmietnik w pobliżu gniazda (uważny obserwator może go odnaleźć i sprawdzić, co 
jadły mrówki). Większość wylęgających się mrówek to robotnice, lecz część to młode samice 
i samce. Młode samice (większe od robotnic) i samce mają skrzydła. Pozostają w gnieździe aż 
do czasu lotu godowego, który u różnych gatunków odbywa się w różnej porze lata. Po locie 
godowym samce giną, a zapłodnione królowe opadają na ziemię i odłamują sobie skrzydła. 
U niektórych gatunków młoda samica samodzielnie zakłada gniazdo, składa jaja i wychowuje 
pierwsze robotnice. U mrówki ćmawej królowa wchodzi do już istniejącego gniazda swojego 
gatunku i tam składa jaja. Po pewnym czasie królowa z grupą robotnic może się odłączyć od 
kolonii macierzystej i utworzyć nową kolonię.
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3S.A. z Nowego Sącza. Całością pracy 
elektrowni steruje układ mikroproceso-
rowy, wykonany przez firmę SALTA sp. 
z o.o. z Krakowa. Elektrownia wyposa-
żona jest w silnik wiatrowy trzyskrzyd-
łowy o średnicy wirnika 22 m. Łopaty 
wirnika mają regulowany kąt ustawienia 
na wiatr dla uzyskania stałej prędkości 
wirnika. Prądnica asynchroniczna o mo-
cy 160 W zblokowana jest z przekład-
nią walcową trójstopniową i hamulcem 
tarczowym. Całość umieszczona jest 
w obrotowej głowicy na wieży wspor-
czej staloworurowej o wysokości 30 m 
z wejściem wewnętrznym do głowicy. 
Elektrownia pracuje przy prędkości wia-
trów od 4 do 25 m/s, moc znamionową 
160 kW wiatrak uzyskuje przy prędko-
ści wiatru 14 m/s”. 

Budowa elektrowni wiatrowej finan-
sowana była przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska w Bielsku- 
-Białej, Ekofundusz i Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska z Warszawy, 
prywatnych sponsorów i zakon. Miej-
sce, w którym usytuowany jest wia-
trak, to cel wycieczek przebywających 
w Zawoi wczasowiczów i turystów, 
skąd podziwiać można malowniczą 
panoramę Pasma Policy, masywu Ba-
biej Góry i Pasma Jałowca. Wszelkich 
informacji dotyczących funkcjonowa-
nia elektrowni wiatrowej udzielają oo. 
karmelici bosi z klasztoru w Zawoi 
Zakamień.

Opracowała: Wiesława Krzeszowiak 
na podstawie artykułu Andrzeja Siwka 
Wiatraki przy szlaku turystycznym, 

„Pod Diablakiem”, nr 3–4/1998

Przystanek nr 9. Lisia Dziura

(od skrzyżowania ścieżki z drogami 
polnymi idziemy w kierunku wschodnim 
na Bielasy i za trzema drewnianymi 
kempingami, przy pierwszym betonowym 
słupie linii energetycznej, skręcamy 
w prawo w dół, a następnie przy trzecim 
słupie wchodzimy na niewielkie wznie-
sienie porośnięte drzewami)

Lisia Dziura jest to niewielka górka 
usypana z kamieni i piasku, porośnięta 
krzewami i drzewami, w której znajduje 
się wiele otworów (gdy się do nich wrzu-
ci kamyk, to słychać, jak spada wiele me-
trów w głąb). Legenda głosi, że swoją sie-
dzibę mieli w tym miejscu zbójnicy. Była 
to duża jama, gdzie znosili oni wszyst-
kie skarby zrabowane w kościołach, bo-
gatym panom na traktach, i tam je właś-
nie ukrywali. Kiedy zbójników powiesili, 
miejsce to (jamę) zaczęły powoli zasypy-
wać kamienie, zarastać krzewy i drzewa. 
Wtedy właśnie lisy znalazły pomiędzy 
skałami swoje kryjówki i tam się osiedli-
ły; odtąd miejsce to nazwano Lisią Dziu-
rą. Legenda głosi, że skarby nadal się tu 
znajdują, a lisy pilnie ich strzegą.

Opracowała: Kazimiera Basiura

Informacje dodatkowe: Można tu 
spotkać żmije, bażanty i sarny.

karmiące się metodą „usta w usta”). 
Robotnice nie tylko „doją” mszyce, lecz 
i opiekują się nimi jak pasterze bydłem 
– bronią przed drapieżnikami, a nawet 
przenoszą czasem na nowe „pastwiska” 
(czyli gałązki drzew lub krzewów). 
Gdy odnajdziecie szlak prowadzący 
do takiej hodowli mszyc, zauważycie, 
że mrówki wchodzące na drzewo 
wyglądają normalnie, a wracające 
do gniazda mają odwłoki rozdęte od 
zgromadzonego pokarmu. Drzewa, na 
których żyją mszyce, tracą nieco soku, 
lecz z powodu obecności mrówek 
odnoszą o wiele więcej korzyści niż 
strat. Inne grupy robotnic specjalizują 
się bowiem w polowaniu na drobne 
zwierzęta bezkręgowe, z których 
znaczną część stanowią gąsienice 
zjadające liście drzew. Duże gniazdo 
może w ciągu jednego dnia zebrać aż 
20 do 100 tysięcy owadów, chroniąc 
przed szkodnikami ponad hektar lasu! 
W lasach, w których jest wiele mro-
wisk, nigdy nie dochodzi do masowego 
rozmnożenia się szkodników i ogołoce-
nia drzew z liści. Ochrona mrowisk jest 
o wiele skuteczniejszą metodą walki ze 
szkodnikami niż opryski chemiczne. 
Takie opryski są kosztowne, a co 
gorsza, zabijają skuteczniej zwierzęta 
drapieżne żywiące się szkodnikami 
niż same szkodniki. Zostaje trwale 
zaburzona równowaga biologiczna 
lasu, co stwarza doskonałe warunki do 
rozmnażania się pozostałych przy życiu 
szkodników. Mrówki są więc bardzo 
pożyteczne. Objęte są one ochroną 
prawną.

Mrowisk napotykanych w lesie nie 
wolno niszczyć!

Opracowała:  
Julita Korczyńska, myrmekolog

Przystanek nr 8.  
Elektrownia wiatrowa

29 czerwca 1996 roku w Zawoi Przy-
słop, na wysokości około 700 m n.p.m., 
nieopodal klasztoru oo. Karmelitów Bo-
sych pojawiła się atrakcja ekologiczna 
a zarazem turystyczna, jaką jest wzno-
sząca się w górę 30-metrowa konstruk-
cja, zwieńczona trzema skrzydłami. 
Budowla ta to elektrownia wiatrowa, 
potocznie zwana wiatrakiem, przetwa-
rzająca energię wiatru w energię elek-
tryczną. Inwestorem i użytkownikiem 
elektrowni wiatrowej jest klasztor oo. 
Karmelitów Bosych w Zawoi Zaka-
mień. Inicjatorem jej budowy był o. Ro-
muald Wilk, znany również z innych 
rozwiązań proekologicznych w klaszto-
rze (pompy ciepła, kolektory słoneczne). 
„Wiatrak jest w pełni zautomatyzowa-
ną i profesjonalną elektrownią wiatro-
wą typu EW 160 firmy NOWOMAG 
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Elektrownia wiatrowa,  
rys. Wiesława Krzeszowiak

Lisia Dziura, rys. Wiesława Krzeszowiak
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Przystanek nr 11. Magurka

Z południowych stoków Magurki 
(872 m n.p.m.) rozciągają się prze-
piękne widoki na okoliczne pasma 
górskie naszych Beskidów. Na połu-
dniu przed nami widać okazałe Pasmo 
Policy, a na prawo masyw Babiej Góry. 
U dołu przed Pasmem Babiogórskim 
rozciąga się malownicza dolina Ska-
wicy – potoku górskiego, nad którym 
widać zabudowania należące do wsi 
Skawicy i Zawoi.

Najwyższe wzniesienie masywu 
Babiej Góry to właśnie Babia Góra, 
której wierzchołek nosi nazwę Diab-
laka (1725 m n.p.m.). Babia Góra jest 
najwyższym szczytem w polskich Be-
skidach i dlatego zwana jest Królo-
wą Beskidów, a ze względu na często 
zmieniającą się pogodę w jej najwyż-
szych partiach nazywana jest również 
„Kapryśnicą” lub „Matką Niepogód”. 
Masyw Babiej Góry w całości obej-
muje Babiogórski Park Narodowy. 
Jest to modelowa góra pod wzglę-
dem piętrowego układu roślinności 
górskiej od pogórza aż do piętra hal. 
Swoją sylwetką bardzo przypomina 
leżącą kobietę, z czym związana jest 
jej nazwa. 

Najwyższym wzniesieniem Pasma 
Policy jest góra Polica (1368 m n.p.m.). 
Masyw ten w całości pokryty lasami 

Przystanek nr 10. Warciaki

(aby dojść do przystanku nr 10, na-
leży zejść z głównej ścieżki w kierunku 
zachodnim – wg mapki; z przystanku 
powracamy do głównej ścieżki)

Przysiółek ten zamieszkują ciekawi 
ludzie, których można odwiedzić 
i dowiedzieć się wielu ciekawych rze-
czy o życiu codziennym mieszkańców 
Przysłopia, ich zainteresowaniach 
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Legenda o Lisiej dziurze

Niedaleko drogi prowadzoncej z Przysłopia do Bielasów, koło Gronika, jes miyjsce, co nazywo się 
Lisio Dziura. Bardzi podobne do góry niz do dziury. Prowdopodobnie chowo w sobie duzo róznych 
rzecy, skarbów. Lisy miały tam dziury. Wychowywały w nik swoje malutkie lisiotka. Downo, downo 
tomu, jak jesce przez Przysłop prowadził ślak kupiecki, przejyzdzali tody kupcy z róznomi skarbami. 
Wozili złote zbonki pełne talarów, piykne burśtyny, łozdoby, świocidełka, sukna i inne rzecy. Kup-
cy zawse puscali kłogosik przodom, zeby ik uprzedził ło niebezpieczyństwie, jakby było co nie tak. 
Roz, jak jechali, uswyseli, ze w Kicorze catujo na nik zbóje. A mieli straśnie duzo tyk skarbów. Sybko 
zeskocyli z wozów. A ze to było w taki dolince, to ik nie było widać. W som roz przydały się dziury 
lisie, bo i dołów nie musieli kłopać. Nakładli zbonki z talarami, świocidełkami, burśtynami do dziur, 
przygrzebali, powiedzieli zaklocie, zeby zbóje ik nie znaleźli, i łodjechali. Zbóje w pościgu napadli na 
tyk kupców, wymordowali ik, kłonie zabrali, a skarby do tej pory siedzo w Lisiej Dziurze. 

Jak my byli małomi dzieciami, to żył na Przysłopie taki Wojtek Bogdanik, który umar juz 50 roków 
tomu, a mioł 80 roków, jak umar. Miyszkoł Pod Grapom, to prawie na środku Przysłopia. My do 
niego chłodzili i un nom łopowiadoł rozmajte historyje. Łopowiadoł, ze w drugie świoto Wielka-
nocy, w śmigus-dyngus, te zbonki z talarami wynurzajo się z tyk dziur i na słońcu sie przesusajo. 
My jako dzieci goniliśmy tam co roku na Lisio Dziuro, przyziyrali my się spoza drzew, krzocków 

i w ukryciu cyhaliśmy na zdobyc, ale sie nom nigdy nie udało łodnaleź skarbu. I do dzisiok te ta-
lary i burśtyny tam siedzo ukryte. 

Kiedysik łoroł gospodorz płole koło Lisiej Dziury. Zahocył pługiom ło cosik twardego. Wydar się 
na konia, przyżnoł mu, a koń dali nie doł rady uciognoć. Jak chłop nie zaklnie tak siarcyście po 
górolsku, po zowojsku! – to nogle az nad Babiom Górom zagrzmiało i cosik zazbyrcało! Podnios 
pług, patrzy, a tam złoty dzbonek z talarami. Kcioł go łapsnoć, ale dzbonek ino zazbyrcoł i wpod 
pod ziomio. Zeby nie zaklon, toby złoto mioł. Ale nase chłopy to ino kloć umio! 

Wojtek łopowiadoł nom jesce, ze pon, który miyszkoł w Suchyj na zamku, jak się dowiedzioł, ze na Przy-
słopiu som skarby, kozoł kopać tunel do Lisiej Dziury, ale włojna przeskodziła i nie zdozyli dokońcyć.

Z downych lot została piosynka:  
Zakopali kupcy  
złociste talary  
siedzi w Lisiej Dziurze  
na nich diabeł stary. 

Jesce teroz jes nadzieja, ze będzie mioł kto scoście i znojdzie na tyj ściyzce talary i burśtyny? 

Hermina Spyrka

Wyroby bednarskie, 
rys. Wiesława Krzeszowiak

i niezwykłych zdolnościach. Mieszka 
tu pan Stanisław Kudzia, znawca 
wielu przyśpiewek i piosenek z tego 
terenu. Z przyjemnością zagra na 
akordeonie, jeśli się go o to poprosi. 
W starej drewnianej chacie zamiesz-
kują bednarze – Józef i Edward 
Basiura, którzy robią drewniane 
beczki, konewki, kadzie, maśniczki 
i inne naczynia. Chętnie pokazują oni 
odwiedzającym swoje wyroby, które 
również można kupić.

Spotkać tu można jeszcze stare 
zabytkowe piwniczki i drewniane 
chaty.

Rozciągają się z tego miejsca 
wspaniałe widoki na okoliczne pasma 
górskie, które opisane są przy przy-
stanku nr 11.

Opracował: 
Mariusz Zasadziński

Panorama Policy i Babiej Góry z Przysłopia, 
rys. Dorota Piwko
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3Szachy dla trójki

Idea szachów dla trzech graczy 
zrodziła się przypadkiem. Ich twórca, 
prof. Jacek Filek, filozof, pracownik 
naukowy Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, przeprowadził eksperyment 
logiczny. Zastanawiał się, dlaczego 
nasze myślenie zmierza zawsze 
w stronę stworzenia opcji binarnej: 
białe–czarne, anioł–diabeł, dobro–zło. 
Zawsze istnieją dwie strony medalu lub 
dwie strony konfliktu. Myślenie takie 
ma swoje racje, lecz prowadzi często 
do uproszczeń lub zafałszowań.

Szachy takie nie są konkurencją ani 
alternatywą dla szachów tradycyjnych. 
Są tylko uzupełnieniem, czy wręcz ich 
rozwinięciem. Gracz musi ćwiczyć 
postępowanie nie w klasycznej relacji 
dwuosobowej, lecz w strukturach try-
narnych, tj. trójbiegunowych. Szachy 
dla trzech stwarzają więcej możli-
wości, odznaczają się bogactwem 
rozwiązań i są całkowicie pozbawione 
stereotypów. Niektórzy, zbyt schema-
tyczni zwolennicy tradycyjnej gry, 
jako minus szachów dla trzech uznają 
brak literatury i znanych rozwiązań. 
Absolwent Wydziału Szachowego 
Akademii Wychowania Fizycznego 

w Moskwie Władymir Szyszkin, który 
obecnie jest zatrudniony w Polsce 
jako trener młodych szachistów, 
uważa, że szachy dla trzech godne są 
masowego upowszechnienia, gdyż 
pozwalają na sforsowanie w grze 
własnych przemyśleń i rozwiązań, 
na rozwijanie własnej twórczości, 
a nie korzystanie z utartych szlaków 
i dawno określonych schematów.

A więc – zaproś do gry trzeciego!
Opracował: Mariusz Zasadziński  

na podstawie artykułu:  
Jan Żurek, Szachy dla trzech,  

„Pod Diablakiem” nr 5/1998, s. 40

Piwnica

Na całej trasie ścieżki dydaktycznej, 
prawie w każdym siedlisku, między 
domami, spotkać można niewielkie 
piwniczki. Jedną z nich, do dziś 
wykorzystywaną, można zobaczyć 
przy drodze na Spyrkówkę. Piwnice 
to budowle z lat 30. i 40. XX w., 
zbudowane z kamieni układanych 
jeden na drugim, połączonych gliną 
lepionicą. Najczęściej wznoszone 
były na stromym wzniesieniu, tak że 
samo pomieszczenie piwniczne w na-

Szachy dla trójki,  
rys. Wiesława Krzeszowiak

ciągnie się licznymi wzniesieniami 
daleko na wschód. Na stokach Policy 
znajduje się rezerwat przyrody im. 
prof. Zenona Klemensiewicza, który 
obejmuje górnoreglowy las świerkowy 
z kępami kosodrzewiny. Na stokach 
Policy 2 kwietnia 1969 r. zdarzyła się 
katastrofa lotnicza, w której zginął 
znany i ceniony językoznawca prof. 
Zenon Klemensiewicz. 

Na zachodzie widać blisko i wyraź-
nie dwie góry Pasma Jałowieckiego: 
pierwsza, stożkowata, to Kiczora 
(905 m n.p.m.), a druga, ciemna i za-
lesiona, to Jałowiec (1110 m n.p.m.). 
Daleko na wschodzie rozciągają się 
wzniesienia Beskidu Makowskiego. 
Tuż pod nami widać elektrownię 
wiatrową oo. karmelitów bosych, 
a nad nią górę Lachów Gronik (703 m 
n.p.m.).

Opracował: Mariusz Zasadziński

Informacje dodatkowe:
Schodzimy z Magurki przez las 

za znakami biało-zielonymi, dalej 
drogą między polami dochodzimy dot 
przysiółka Janiki. 

Przystanek nr 12. Janiki

Mieszka tu pan Antoni Janik, solid-
ny i utalentowany stolarz meblowy. 
Wykonuje również pamiątki z drewna 
w postaci zwierząt, wiatraczków 
i ozdób.

Pan Janik chętnie pokaże swój 
warsztat pracy i opowie o pracy 
stolarza.

Od Janików rozciągają się widoki na 
Pasmo Żurawnicy, Pasmo Leskowca, 
Łamanej Skały. Przy dobrej pogo-
dzie można zobaczyć Lanckorońską 
Górę i Żar Barwałdzki, a z Magurki 
rozciągają się widoki aż po Skawinę 
i Kraków.

Opracował: 
Mariusz Zasadziński

Informacje dodatkowe:
Utwardzoną drogą kierujemy się na 

wschód, do przysiółka Spyrki (na tym 
odcinku przebieg ścieżki pokrywa się 
ze szlakiem czarnym). 

Przystanek nr 13. Spyrki
W przysiółku Spyrkówka mieszka 

pan Jan Żurek, który wykonuje szachy  
tradycyjne i szachy dla trójki. Z chęcią 
pokaże je zainteresowanym, a może 
i zademonstruje, jak powstają.

Na Spyrkówce zachowały się 
przykłady tradycyjnej architektury 
babiogórskiej: dwie stodoły połączone 
ze sobą szczytami (obecnie przechodzi 
między nimi droga, którą przebiega 
opisywana ścieżka), domy mieszkalne 
oraz piwniczki i kopane studnie 
z wodą pitną.
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Pamiątki z drewna pana Janika,  
rys. Wiesława Krzeszowiak

Piwnica na Spyrkówce,  
rys. Wiesława Krzeszowiak
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3całemu obejściu, a każdy gospodarz 
miał w niej wydzielony mały corek. 
Urodzaje w tamtych czasach były 
niewielkie, ziemniaki drobne, więc 
taki corek wystarczał dla wszystkich. 
Nad piwnicą znajdował się strych 
zbudowany z drewnianych bali 
i pokryty dachem z gontów. Na 
strychu gromadziło się ściółkę, liście 
opadłe z drzew, które kobiety jesienią 
zbierały w lesie. Z kolei do mężczyzn 
należało naciupanie choiny, aby zimą 
można było pościelić pod krowy. 
Jeszcze obecnie w niektórych piw-
niczkach przechowuje się ziemniaki 
i warzywa. 

Opracowała: 
Wiesława Krzeszowiak

Studnia 

Będąc na Spyrkówce, napotykamy 
dawną studnię, jedną z wielu, jakie 
można jeszcze spotkać na Przysło-
piu. Studnie były w przeszłości 
głównym źródłem pobierania wody. 
Zbudowane są z kamieni ułożonych 
jeden na drugim, mają głębokość 
około 6 m. Na powierzchni znajduje 

się drewniana obudowa z daszkiem. 
Wodę czerpie się wiadrem, które 
przymocowane na łańcuchu, opuszcza 
się w dół za pomocą kołowrotu. 
Kręcąc korbą, wyciąga się je w górę, 
napełnione już tym życiodajnym 
napojem. Ktoś, kto nie umie się 
obchodzić z tym urządzeniem, może 
zostać poturbowany przez kręcącą się 
korbę, puszczoną zanim wyciągnie się 
wiadro obciążone wodą. 

Woda w tych studniach jest czysta 
i bardzo dobrej jakości, nawet obec-
nie w okresach suszy, przy braku 
wody z wodociągu, często się z nich 
korzysta.

Opracowała: 
Wiesława Krzeszowiak

Przystanek nr 14. „Niepokalanów”

(dojście do „Niepokalanowa” 
oznaczone jest na mapce, wiedzie 
przez przysiółek Bielasy, wzdłuż drogi 
nie ma biało-zielonych znaków)

„Niepokalanów” to uroczy zakątek 
znajdujący się w Grzechyni, nieda-
leko Przysłopia. Jest to miejsce oaz 
i rekolekcji dla dzieci i młodzieży, 

turalny sposób wchodziło w ziemię. 
Takie rozwiązanie miało tę zaletę, 
że zimą zapobiegało przemarznię-

ciu ziemniaków i innych plonów 
zgromadzonych przez gospodarzy. 
Bywało tak, że jedna piwnica służyła 

Jak powstały szachy dla trójki
„Od Sokratesa po dzień dzisiejszy – mówi J. Filek – filozofowie rozróżniali dwa rodzaje zła: to, które 
ja czynię drugiemu, oraz to, które ktoś czyni mnie. Człowiek, który nie czyni lub nie doznaje zła, stoi 
więc w ramach takiego dwupodziału poza złem, ono by go nie dotyczyło. Istnieje jednak trzecia 
możliwość: bycie świadkiem zła, a więc pośrednie jego doświadczanie i czynienie”. Potem filozof 
zaczął wyobrażać sobie trzech bokserów na ringu. Aby uniknąć zwykłej bijatyki, należałoby ich walkę 
ująć w pewne ramy i logiczne reguły. W trakcie tych rozmyślań nakreślił model swej szachownicy i jej 
tradycyjne połowy się rozstąpiły, niektóre pola się wydłużyły i w tak powstałą lukę wcisnęła się trzecia 
część szachownicy i miejsce dla trzeciego gracza. Wynalazca zaczął grać w te szachy z synami. Szybko 
jednak spostrzegł, że powraca do punktu wyjścia, do tradycyjnego dwubiegunowego podziału: otóż 
dwóch graczy zawsze tworzy sojusz przeciwko temu trzeciemu. Aby tego uniknąć, wymyślił swoją 
regułę, zgodnie z którą gra kończy się wraz z zadaniem pierwszego mata. Obydwie osoby – ta, która 
mata otrzymała, jak też gracz, który czynnie lub biernie asystował w zadaniu mata – przegrywają. 
Wymusza to u tego trzeciego wspomaganie słabszego gracza, któremu grozi mat. 

Jest to jedna z innowacji. Drugą jest rozróżnienie mata jednokolorowego – gdy powodujemy go wy-
łącznie własnymi pionkami, lub dwukolorowego – gdy umiejętnie wykorzystujemy ustawienie pionków 
i figur gracza trzeciego. Poza tym sposób postępowania i gry zachowujemy taki sam jak dla szachów 
klasycznych, z tym że rozpoczynają zawsze pionki czerwone, potem białe, następnie czarne.

Szachy, jako logiczna gra planszowa, od wieków cieszą się niesłabnącą popularnością. Znajdują 
zwolenników wśród osób w każdym wieku, pod każdą szerokością geograficzną.  Właściwie od 
początku istnienia szachów ludzie zastanawiali się nad tym, w jaki sposób zmodyfikować tą grę 
aby można było usiąść do planszy w trzy osoby. Były różne próby, które niestety obarczone były 
pewną sztucznością: wprowadzane były dodatkowe figury, nowe pola i nowe zasady gry. Z dat 
znanych i udokumentowanych należałoby wspomnieć rok 1��� – Marinelli, 1��� – Waider, 1��1 
– Zubrin, 1��� – Mober czy Treugut i Botcher w roku 1���. Dopiero Polakowi z Krakowa udało się 
rozwiązać ten problem. Gra jest przejrzysta i jasna dla każdego, kto kiedykolwiek grał w szachy 
klasyczne. Są te same pola, te same figury, te same zasady ruchów i ta sama szachownica, tylko 
z miejscem dla trzeciego gracza.

Szachy według pomysłu prof. Filka wykonuję w swoim zakładzie od 1��� r. Produkując je, cią-
gle rozgrywałem partie szachowe, szukałem nowych, ciekawych rozwiązań na szachownicy 
i przeglądałem różne wersje szachów dla trójki graczy. Z połączenia i modyfikacji pomysłu 
Roberta Zubrina z USA oraz pomysłu prof. Jacka Filka zrodziła się kolejna wersja szachownicy 
dla trójki graczy. Prawa do tej wersji zastrzegłem w Urzędzie Patentowym RP i rozpocząłem 
normalną produkcję. Po roku działalności związanej z nowymi szachami przewiduję, że po-
wtórzą one sukces szachów prof. Filka.

W roku �00� kapituła znaku promocyjnego „Łączy nas Babia Góra” uznała szachownicę dla 
trójki graczy za produkt roku i przyznała prawo do posługiwania się tym znakiem.

Opracował: Jan Żurek

Studnia na Spyrkówce,  
rys. Wiesława Krzeszowiak
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34. Kapliczka postumentowa, 
murowana z cegły, pod wezwa
niem Matki Bożej, znajduje się na 
działce państwa Łaskawców na Granicy 
i jest pod ich opieką. Zbudowana zosta-
ła w maju 2000 r. przez p. Stanisława 
Morawę.

Opracowała: 
Barbara Bura

5. Kapliczka postumentowa, 
murowana z kamienia pod we
zwaniem Matki Bożej, zbudowana 
przez p. Stanisława Morawę w 1992 r. 
Fundatorami i opiekunami są pp. Sta-
nisława i Stefan Giertugowie, osiedle 
Bubiaki.

Opracowała: 
Barbara Bura

6. Kapliczka postumentowa, 
murowana z cegły, pod wezwa
niem Matki Bożej, zlokalizowana 
jest przy drodze na Granicy. Została 
wybudowana ok. 1946 r. przez jej fun-
datora śp. Franciszka Mentla. Obecnie 
opiekują się nią państwo Pasierbkowie 
z osiedla Granica.

Opracowała: 
Barbara Bura

7. Kapliczka szafkowa, drew
niana, zawieszona na drew
nianym słupie, pod wezwaniem 
Matki Bożej, ufundowana w 1978 r. 
przez państwa Herminę i Józefa Spyr-
ków z osiedla Beskid, jako wotum 
dziękczynne za przywrócenie zdrowia 
bardzo ciężko choremu dziecku, któ-

remu lekarze nie dawali żadnej szansy 
przeżycia. Ponieważ słup był drew-
niany i spróchniał, wymurowano na 
tym miejscu w 1995 r. nową kapliczkę 
postumentową z cegły. Zmieniono 
też figurkę Matki Bożej na większą. 
8 grudnia 1995 r. kapliczka została 
poświęcona przez o. Sylwestra Potocz-
nego, który obecnie jest misjonarzem 
w Afryce. Opiekę sprawują państwo 
Spyrkowie. Osiedle Beskid.

Opracował: 
Mateusz Pierog

8. Kapliczka słupowa, zwień
czona figurą Matki Bożej, zosta-
ła wybudowana z kamienia w 1870 r. 
Pierwotnie znajdowała się na kępie, na 
polu śp. Jana Spyrki, i przeszkadzała 
jadącym furmankom. Po pewnej nocy, 
gdy śp. M. Spyrka miał sen, w którym 
Matka Boża prosiła o umieszczenie 
swojego wizerunku w innym miejscu, 
nad drogą, została przeniesiona i stoi 
tam do dzisiaj. Często w maju śpiewa 
się przy niej majówki. Kapliczką opie-
kują się mieszkańcy osiedla Spyrków-
ka. Jest oświetlona.

Opracował: 
Mateusz Pierog

9. Kapliczka szafkowa, drew
niana, pod wezwaniem Matki 
Bożej, pierwotnie wisiała na jesionie, 
obecnie jest ustawiona na drewnianym 
słupie. Została wybudowana w 1925 r. 
W 1988 r. odbudował ją p. Antoni 
Janik. Następna renowacja nastąpiła 
w 2003 r. Opiekują się nią państwo 

organizowanych i prowadzonych 
przez ks. dra Piotra Natanka. Ośrodek 
powstał w 1988 r. Jego pomysłodawcą 
i budowniczym jest ks. Natanek. 
Celem działalności ośrodka jest wy-
chowywanie dzieci i młodzieży przez 
rekolekcje i dni wspólnych spotkań 
w duchu katolickim i patriotycznym. 
W procesie wychowania ksiądz Piotr 
trzyma się starych zasad pedagogicz-
nych, gdzie twórcą prawa nie jest 
dziecko, lecz człowiek dorosły.

Na podstawie wywiadu z ks. drem 
Piotrem Natankiem opracowały: 
Wiesława Krzeszowiak, Kazimiera 
Basiura

szlakIem Przydrożnych 
kaPlIczek

Kapliczki regionalne, zwane często 
świątkami, są cennymi obiektami 
architektury lokalnej oraz sponta-
nicznym wyrazem wiary autochtonów 
(np. śpiewanie majówek). Szkoła 
zawsze była instytucją, która wspie-
rała ich ochronę jako unikalnego 
pomnika tradycji przechowywanych 
pieczołowicie przez ojców i dziadów. 
Uczniowie i uczennice klasy VI wraz 
z wychowawczynią panią Józefą 
Stokłosą postanowili przyłączyć się do 
tego szczytnego celu, czego rezultatem 
jest sporządzony w 2001 r. inwentarz 
kapliczek w rejonie działania Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Zawoi (wraz 
z opisem) oraz zbiór notek informują-

cych o genezie ich fundacji (jeśli było 
możliwe zdobycie informacji).

świątki na przysłopiu
1. Kapliczka postumentowa, 

murowana z kamienia, pod we
zwaniem św. Józefa robotnika, 
została ufundowana ok. 1940 r. przez 
Zofię Bury przy drodze do Bubiaków 
jako wyraz uwielbienia św. Józefa. Fun-
datorka zmarła w 1953 r., a kapliczką 
opiekują się Państwo Biłkowie, którzy 
w 1970 r. z powodu budowy drogi prze-
nieśli ją na inne miejsce. Kapliczka znaj-
duje się po tej samej stronie drogi co ich 
dom i jest oświetlona przez cały rok. 

Opracowała: 
Barbara Bura 

2. Kapliczka postumento
wa, murowana z kamienia, pod 
wezwaniem Matki Bożej, wybu-
dowana na kępie w 1955 r. przez śp. 
Czesława Ścieszkę, obok jego domu, 
przy polnej drodze. Opiekuje się nią 
p. Maria Guguła. Osiedle Topory.

Opracował: 
Marcin Pietrusa

3. Kapliczka szafkowa, drew
niana, pod wezwanim Matki 
Bożej, powstała z inicjatywy śp. 
Emilii Bogdanik i p. Joanny Spyrki. 
Powieszona jest na lipie blisko źródełka 
u Chrząszczów. Opiekuje się nią obec-
nie p. Joanna Spyrka i p. Franciszek 
Bogdanik. Osiedle Topory.

Opracował: 
Paweł Pietrusa
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314. Kapliczka szafkowa, 
drewniana, powieszona na ja
worze, pod wezwaniem pana 
Jezusa, ufundowana została przez 
śp. Helenę Malczewską ok. 1950 r. 
w miejscu zwanym Na Przytnicy. Od-
nowiona w 1990 r. przez p. Władysła-
wa Malczewskiego. Obecnie opiekuje 
się nią p. Rozalia Spyrka.

Opracowała: 
Ewelina Kawiak

15. Kapliczka szafkowa, 
drewniana, wisząca na sośnie 
od 1946 roku, pod wezwaniem 
Matki Bożej, znajduje się w miejscu 
zwanym U Zimnej Wody. Jej fundato-
rem jest śp. Tekla Morawa z osiedla 
Morawy. Odnowiona była w 1988 r. 
przez syna fundatorki – Edwarda, 
który po śmierci matki przejął nad 
kapliczką pieczę. 

Opracowała: 
Ewelina Kawiak

16. Kapliczka szafkowa, 
drewniana, powieszona na li
pie, pod wezwaniem Matki Bo
żej, osiedle Na Polanie. Ufundowała 
ją śp. Anna Dańczak ok. 1940 r. Obec-
nie kapliczka jest pod opieką jej córki, 
p. Barbary Dańczak.

Opracował: 
Piotr Ferlejko

17 .  D r e w n i a n y  k r z y ż 
z rzeźbionym w drewnie panem 
Jezusem ufundowała w 1980 r. śp. 
Genowefa Basiura i postawiła go 

w swoim ogrodzie na Przysłopiu. 
Rzeźbę Pana Jezusa na krzyżu wyko-
nał p. Antoni Mazur z Kaliny, który 
rzeźbi do dzisiaj. Krzyżem opiekuje 
się córka, p. Stanisława Adamczyk.

Opracowali: Marzena Kudzia  
i Szymon Babiarczyk

18. Kapliczka szafkowa, 
drewniana, wisząca na lipie, 
pod wezwaniem Matki Bożej, 
znajduje się na Przysłopiu w miejscu 
zwanym U Oleksy. Wykonana została 
w 1946 r. przez śp. Juliana Oleksę. 
Opiekuje się nią jego żona Helena. 

Opracował: 
Jacek Polak

 
19. Kapliczka szafkowa, 

drewniana, powieszona na 
drzewie, pod wezwaniem Matki 
Bożej, znajduje się w miejscu zwanym 
Pod Gruszeczką. Została wykonana 
w 1984 r. przez p. Edwarda Morawę, 
a powodem fundacji była ciężka choro-
ba córki p. Anny Babiarczyk, która przy 
tej kapliczce modliła się o jej powrót do 
zdrowia. Córka wyzdrowiała, a kaplicz-
ka jest do dzisiaj pod jej opieką.

Opracował: 
Kamil Basiura 

20. Kapliczka szafkowa, 
drewniana, pod wezwaniem 
Matki Bożej, powieszona na świerku 
Przy Dzwonach, pod wezwaniem 
Matki Bożej, ufundowana została przez 
śp. Mieczysława Spyrkę w 1960 r.; 
własnoręcznie zaprojektowaną i wy-

Kwakowie. Osiedle Janiki. Obok 
znajduje się drewniany krzyż.

Opracował: Gabriel Polak

10. Kapliczka szafkowa 
z obrazkiem pana Jezusa, stojąca 
na drewnianym słupie, znajduje się obok 
szkoły. Kapliczka zmieniła lokalizację 
z powodu budowy drogi. Data powstania 
jest nieznana. Opiekowała się nią starusz-
ka, śp. Aniela Kudzia. Obecnie opiekuje 
się nią p. Rozalia Spyrka.

Opracowali: Mateusz Pierog  
i Kamil Basiura

11. Kapliczka postumento
wa murowana z kamienia, pod 
wezwaniem Matki Bożej różań
cowej, została ufundowana w 1960 r. 
przez śp. Albina i Otylię Mikołajczyków 
z osiedla Morawy, gdy zmarł ich jedyny 
syn Józef. Obecnie opiekują się nią 
państwo Dudkowie.

Opracowała: Ewelina Kawiak

12. Kapliczka szafkowa, 
drewniana, trzeciego Upadku 
(rzeźba w drewnie), początko-
wo umieszczona na drewnianym słu-
pie, ufundowana w 1895 r. w Brzyz-
ku, przy drodze na Pająkówkę, przez 
śp. Agnieszkę i Wojciecha Toczków. 
Pierwotna figurka nie zachowała się. 
W 1960 r. śp. Mazurowie odnowioną 
kapliczkę z figurką Matki Bożej po-
wiesili na gruszy, gdzie znajduje się 
do dzisiaj. Obecnie kapliczką opie-
kują się państwo Dudkowie z osied-
la Maliny.

Opracowała: Ewelina Kawiak

13. Kapliczka szafkowa, drew
niana, umieszczona na drewnia
nym słupie, pod wezwaniem Matki 
Bożej, ufundowana przez Karolinę 
Polak. Powstała w 1945 r., odnowiona 
w 1990 r. Opiekują się nią państwo Po-
lakowie z osiedla Pająkówka.

Opracowała: Ewelina Kawiak
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Kapliczka Matki Bożej u Spyrki
Kapliczka na Spyrkówce przedstawia figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wybudowano ją z pia-
skowca w 1��0 r. Pierwotnie postawiona była nieco niżej, koło drogi, którą chłopi często wozili 
drzewo z lasu. Bardzo często przeklinali przy kapliczce, ponieważ nie mogli wykręcić na wąskim 
zakręcie. Pewnej nocy p. Janowi Spyrce, mieszkańcowi osiedla Spyrkówka, przyśniła się Mat-
ka Boża i poprosiła, aby mieszkańcy przenieśli jej figurę w bezpieczne i bardziej odpowiednie 
miejsce. Tak się też stało. Od tamtej pory stoi w nowym miejscu. Kapliczka była remontowana, 
odnawiana i malowana przez mieszkańców. Dekoruje się ją, jak dawniej, kwiatami i wieńcami 
z choiny. U nas do dziś jest kultywowany zwyczaj odprawiania przy kapliczkach nabożeństw 
majowych, podczas których zebrani śpiewają Litanię Loretańską do Matki Bożej i pieśni ma-
ryjne. Tradycja minionych stuleci jest nadal żywa. W roku �00� z dotacji Fundacji Wspomaga-
nia Wsi został wykonany gruntowny remont przez konserwatora zabytków przy konsultacji 
etnografa Urszuli Janickiej-Krzywda

Opracowała: Renata Pochopień
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3Albiny Toczek. Figurka Matki Bożej 
jest rzeźbiona w drewnie. Obecnie 
trwa odnawianie kapliczki.

Opracowała: 
Ewelina Kudzia 

27. Drewniany krzyż z wy
rzeźbionym w drewnie chry
stusem Ukrzyżowanym postawił 
p. Władysław Kudzia w 1986 r. nad 
swoim domem na Magurce na pamiąt-
kę nawiedzenia przez obraz Serca Pa-
na Jezusa. Poświęcenia krzyża doko-
nał o. Romuald Wilk, rzeźbę Chrystu-
sa Ukrzyżowanego wykonał p. Edward 
Morawa. Opiekuje się nim rodzina Ku-
dziów z osiedla Magurka.

Opracowała: 
Edyta Polak 

28. Kapliczka postumen
towa, murowana z kamienia, 
pod wezwaniem Matki Bożej 
różańcowej, została wybudowana 
w 1996 r. przez państwa Stanisława 
i Janinę Kudziów w osiedlu Polana 
Grzechyńska i jest pod ich opieką. 
Kiedyś na jej miejscu znajdował się 
krzyż.

Opracował: 
Łukasz Kudzia

29. Kapliczka postumen
towa, murowana z kamienia, 
pod wezwaniem Najświętszego 
Serca pana Jezusa, ufundowana 
w sierpniu 2000 r. przez państwa 
Bogdaników z osiedla Bielasy. Stoi 
w ich ogrodzie i znajduje się pod 

ich opiekują. Powstała w miejscu 
kapliczki szafkowej, drewnianej, pod 
wezwaniem Matki Bożej, istniejącej 
od 1955 r. i wybudowanej przez śp. 
Stanisława Mędralę. Ołowiana figurka 
Matki Bożej Niepokalanie Poczętej 
jest przechowywana w domu.

Opracowała: 
Katarzyna Sołek 

30. Kapliczka postumentowa, 
murowana z cegły, pod wezwa
niem Matki Bożej Niepokalanie 
poczętej, została przebudowana 
w 1999 r. z powodu nietrwałości drew-
na pierwotnej kapliczki szafkowej, 
drewnianej, ufundowanej w 1980 r. przez 
państwa Józefę i Edwarda Bartunków 
jako wotum za szczęśliwą budowę domu. 
Stoi przy drodze u Bielasów, w pobliżu 
ich domu. Po śmierci męża kapliczką 
opiekuje się p. Józefa Bartunek.

Opracowała: 
Katarzyna Sołek 

31. Kapliczka szafkowa, 
drewniana, wisząca na jesionie, 
pod wezwaniem Matki Bożej, 
znajduje się na posesji p. Mariana 
i Heleny Chowaniaków w osiedlu Bie-
lasy. Powstała po drugiej stronie drogi 
w 1947 r., fundatorem jest śp. Włady-
sława Bartunek. Później została odno-
wiona przez p. Mariana Chowaniaka 
i przeniesiona na obecne miejsce. Jest 
oświetlona. Opiekunami są państwo 
Chowaniakowie.

Opracowała: Marzena Oleksa 
i Agnieszka Polak 

konaną powiesił na świerku. Groziło 
jej zniszczenie, lecz w 2001 r. zna-
lazła opiekunów – państwa Polaków 
z osiedla Przysłop.

Opracował: 
Jacek Polak 

21. Kapliczka szafkowa, 
drewniana, wisząca na drze
wie w lesie za klasztorem oo. 
Karmelitów Bosych, pod we
zwaniem Matki Bożej, wykonana 
przez śp. Mieczysława Spyrkę ok. 
1956 r. Obecnie nie posiada stałego 
opiekuna.

Opracowali: Jacek Polak  
i Izabela Szczurek 

22. Kapliczka postumento
wa, murowana z kamienia, pod 
wezwaniem Matki Bożej i pana 
Jezusa, została wybudowana w 1925 r. 
Na Bani. Fundatorem jest śp. Ignacy 
Burdyl. Opiekę nad kapliczką sprawu-
ją państwo Zemlikowie i Kozinowie 
z osiedla Lachy.

Opracowali: Michał Pierog  
i Kamil Basiura 

23. Kapliczka szafkowa, 
drewniana, wisząca na lipie, 
pod wezwaniem Matki Bożej, zo-
stała wykonana w 1936 r. przez śp. Pio-
tra Kudzię, a umieszczona w niej figura 
Matki Bożej ma około 140 lat. Znajduje 
się Pod Grapą i opiekuje się nią Anna 
Babiarczyk.

Opracowali: Marzena Kudzia, 
Mateusz Pierog, Kamil Basiura 

24. Kapliczka szafkowa, 
drewniana, wisząca na jawo
rze, pod wezwaniem Matki 
Bożej, powstała z końcem 1953 r. 
w miejscu nazywanym U Jawora 
w osiedlu Warciaki. Figurkę Matki 
Bożej ufundowała śp. Helena Toczek. 
W 1998 r. kapliczka została odno-
wiona i opiekują się nią mieszkańcy 
Warciaków.

Opracowała: 
Marzena Kudzia 

25. Kapliczka postumento
wa, murowana z cegły, pod we
zwaniem Matki Bożej, powsta-
ła w 1990 r. przy drodze na Magur-
kę, na miejscu zniszczonej kapliczki 
z 1930 r., przy której odprawiane by-
ły msze św., gdyż dla starszych ludzi 
było za daleko do kościoła, zarówno 
do Zawoi, jak i do Makowa Podhalań-
skiego. Księdza dowożono furmanką 
w drugi dzień Zesłania Ducha Święte-
go (Zielonych Świąt). Nową kapliczkę 
wybudował w 1990 r. p. Janusz Olek-
sa. Opiekują się nią rodziny Lenartów 
i Polaków.

Opracowała: 
Edyta Polak

26. Kapliczka szafkowa, 
drewniana, wisząca na jodle, 
pod wezwaniem Matki Bożej, 
powstała w 1910 r. Fundator i opiekun 
śp. Eleonora Polak, później śp. Albina 
Toczek. Kapliczka znajduje się na 
Magurce, w pobliżu domu obecnej 
opiekunki, p. Danuty Toczek, córki śp. 
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3śwIątkI na PrzysłoPIu

Kapliczka 1,  
rys. Barbara Bura

Kapliczka 2,  
rys. Marcin Pietrusa

Kapliczka 3,  
rys. Paweł Pietrusa

Kapliczka 4, 
rys. Barbara Bura

Kapliczka 5, 
rys. Barbara Bura

Kapliczka 6, 
rys. Barbara Bura

Kapliczka 7, 
rys. Mateusz Pierog

Kapliczka 8, 
rys. Mateusz Pierog

Kapliczka 9, 
rys. Gabriel Polak

Kapliczka 10, 
rys. Mateusz Pierog  

i Kamil Basiura

Kapliczka 11, 
rys. Ewelina Kawiak

Kapliczka 12, 
rys. Ewelina Kawiak

32. Kamienna rzeźba Matki 
Bożej Niepokalanie poczętej 
powstała w 1999 r. w miejscu zwanym 
Niepokalanów, przy zbiegu dróg od 
Bielasów i Polany Grzechyńskiej. 
Powstała dla uczczenia jubileuszo-
wego roku 2000 z inicjatywy ks. dra 
Piotra Natanka przy współpracy 
mieszkańców Grzechyni i przyjaciół, 
według koncepcji artysty rzeźbiarza 
Władysława Dudka. Uroczyste po-
święcenie figury odbyło się 15 sierpnia 
1999 r. Jest pod opieką okolicznych 
mieszkańców Grzechyni.

Opracowała: 
Katarzyna Sołek 

33. Kamienna rzeźba chry
stusa powstała przy drodze z Po-
lany Grzechyńskiej do Makowa 
Podhalańskiego w 2000 r. z inspiracji 
ks. dr. Piotra Natanka przy wsparciu 
mieszkańców Grzechyni. Rzeźbę 
wykonał artysta rzeźbiarz Edward 
Osiecki. Opiekują się nią okoliczni 
mieszkańcy Grzechyni.

Opracował: Łukasz Kudzia
Praca zbiorowa  

pod red. Józefy Stokłosy

Kapliczki Drogi  
krzyżowej przy klasztorze 
oo. Karmelitów Bosych  
w Zawoi Zakamień

Droga krzyżowa, usytuowana nie-
opodal klasztoru na wzgórzu, składa 
się z rozrzuconych w terenie kapliczek 
– stacji Męki Pańskiej. Do jej budowy, 

za namową o. Bernarda Smyraka, 
mieszkańcy Przysłopia przystąpili 
w 1951 r.

Stacja I – Chrystus przed sądem 
Piłata – To drewniana płaskorzeźba 
zawieszona pod zadaszeniem biegną-
cym wzdłuż ściany bocznej kościoła. 
Opiekun: klasztor oo. Karmelitów 
Bosych.

Stacja II – Chrystus przyjmuje krzyż 
na swoje ramiona – Wymurowana 
została z polnego i łupanego kamienia. 
Ma fantazyjną formę architektoniczną. 
Na podmurówce zbudowanej na planie 
prostokąta wznosi się wymurowana, 
kamienna płytka nisza, zamknięta od 
frontu ścianką, nawiązująca do formy 
potrójnej arkady. W środku, na tylnej 
ścianie, umieszczono drewnianą płasko-
rzeźbę. Opiekun: Spyrkówka.

Stacja III – Pierwszy upadek Jezusa 
pod krzyżem – Zwraca uwagę ciekawą 
formą. Są to cztery otynkowane ko-
lumny wyrastające z prostokątnego, 
murowanego z kamienia postumentu, 
podpierające namiotowy dach posia-
dający w narożnikach, nad kolumnami, 
niewielkie daszki o formie sześcio-
bocznego ostrosłupa. Dach i daszki 
mają drewnianą konstrukcję i pokryte 
są blachą. Pod takim zadaszeniem 
znajduje się okazały kamienny posąg 
Chrustusa Upadającego pod Krzyżem. 
Stację otacza skalny ogródek. Opiekun: 
Janiki, Steczki, Surzyny, Zamiedza, 
Polanka.

Stacja IV – Spotkanie Jezusa 
z Matką – Na wysokim postumencie 
o prostokątnym rzucie, wymurowanym 
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Kapliczka 32, 
rys. Katarzyna Sołek 

Kapliczka 33, 
rys. Katarzyna Sołek

Kapliczka 31, 
rys. Marzena Oleksa

i Agnieszka Polak

Kapliczka 25, 
rys. Edyta Polak

Kapliczka 26, 
rys. Ewelina Kudzia

Kapliczka 27, 
rys. Edyta Polak

Kapliczka 29, 
rys. Katarzyna Sołek

Kapliczka 30, 
rys. Katarzyna Sołek

Kapliczka 28, 
rys. Łukasz Kudzia

śwIątkI na PrzysłoPIu

Kapliczka 13, 
rys. Ewelina Kawiak

Kapliczka 14, 
rys. Ewelina Kawiak

Kapliczka 15, 
rys. Ewelina Kawiak

Kapliczka 16, 
rys. Piotr Ferlejko

Kapliczka 17, 
rys. Marzena Kudzia 
i Szymon Babiarczyk

Kapliczka 18, 
rys. Jacek Polak

Kapliczka 19, 
rys. Kamil Basiura

Kapliczka 20, 
rys. Jacek Polak

Kapliczka 21, 
rys. Jacek Polak  

i Izabela Szczurek

Kapliczka 22, 
rys. Michał Pierog  

i Kamil Basiura

Kapliczka 23, 
rys. Marzena Kudzia, 

Mateusz Pierog  
i Kamil Basiura

Kapliczka 24, 
rys. Marzena Kudzia

śwIątkI na PrzysłoPIu
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3z łupanego kamienia, wznosi się muro-
wana konstrukcja. Jej tylna ściana jest 
pełna, na niej umieszczono kamienną 
płaskorzeźbę przedstawiającą Jezusa 
i Matkę Bożą. Ściany boczne i fronto-
wa, tynkowane na biało, posiadają duży 
prostokątny otwór zamknięty u góry 
trójkątnie. Całość nakrywa namiotowy 
dach o drewnianej konstrukcji, pobity 
blachą. Opiekun: klasztor oo. Karme-
litów Bosych.

Stacja V – Szymon Cyrenejczyk – Na 
wysokim postumencie o prostokątnym 
rzucie, wymurowanym z łupanego ka-
mienia, stoją cztery kolumny podpiera-
jące dwuspadowy daszek o drewnianej 
konstrukcji, pokryty blachą. Przestrzeń 
pomiędzy dwoma tylnymi kolumnami 
wypełnia murowana ściana z kamienną 
płaskorzeźbą. Opiekun: Warciaki.

Stacja VI – Spotkanie Chrystusa ze 
św. Weroniką – Podobnie jak poprzed-
nie kapliczki, to wysoki postument 
o prostokątnym rzucie, murowany 
z łupanego kamienia. Na nim wznosi się 
murowana czworościenna konstrukcja. 
Tylko tylna ściana jest pełna. Umiesz-
czono na niej kamienną płaskorzeźbę. 
Ściany boczne i frontowa są tynkowane 
na biało, posiadają duży prostokątny 
otwór zamknięty łukiem półkolistym. 
Całość nakrywa dwuspadowy dach 
o drewnianej konstrukcji, pokryty 
blachą. Opiekun: Lachy, Polanka.

Stacja VII – Drugi upadek Jezusa 
pod krzyżem – Podobna jest kon-
strukcyjnie do Stacji V. Znajduje się 
tu drewniana płaskorzeźba. Opiekun: 
Magurka.

Stacja VIII – Spotkanie Jezusa 
z płaczącymi niewiastami – Po oka-
załym łukiem murowanej bramy za-
wieszona jest drewniana płaskorzeźba 
przedstawiająca spotkanie Jezusa 
z płaczącymi niewiastami. Opiekun: 
Bubiaki, Granica.

Stacja IX – Trzeci upadek Pana Je-
zusa – Najokazalsza stacja tutejszej 
Kalwarii. Jest to kaplica domkowa, 
murowana z kamienia łupanego, na-
kryta dwuspadowym dachem blasza-
nym. Posiada dwa przeszklone okna 
o wielokrotnych podziałach umiesz-
czone w ścianach bocznych. Od frontu 
zamykają ją dwuskrzydłowe drewnia-
ne drzwi, częściowo przeszklone. We-
wnątrz na postumencie stoi drewniana 
figura Jezusa Upadającego pod krzy-
żem. Napis umieszczony w szczycie 
kaplicy od frontu informuje, że wznie-
siono ją w 1951 r. Opiekun: Morawy, 
Maliny, Beskid.

Stacja X – Chrystus obnażony z szat 
– Stacja ta i kolejna Stacja XI w naj-
większym stopniu zachowały pier-
wotny charakter i najbardziej przypo-
minają stacje z Kalwarii Zebrzydow-
skiej, na których niewątpliwie były 
wzorowane. Kapliczka jest w całości 
wzniesiona z kamienia. Jest to rodzaj 
groty półkoliście wewnątrz sklepio-
nej, umieszczonej na wysokim fun-
damencie wymurowanym na planie 
prostokąta. Na jego frontowej ścianie 
widnieje napis umieszczony na beto-
nowej prostokątnej tabliczce: Funda-
torowie Przysłop Kobiele. Fronton ka-
pliczki ma fantazyjną konstrukcję. Je-O
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3nakrytej dwuspadowym dachem 
o drewnianej konstrukcji, pobitym 
blachą. Do wnętrza prowadzą dwa 
kamienne schody. Wnętrze to półko-
liście sklepiona wnęka; na jej tylnej 
ścianie wisi drewniana płaskorzeźba. 
Opiekun: Podgrapa, Zabór.

Stacja XII – Ukrzyżowanie – To 
stojące na szczycie wzgórza trzy krzy-
że, wysokie na ok. 10 m., wykonane 
z modrzewiowych belek. Na środko-
wym krzyżu widnieje drewniana rzeźba 
– Chrystus Ukrzyżowany – autorstwa 
ludowego artysty Wiesława Kowala. 
Opiekun: Bielasy.

Stacja XIII – Zdjęcie z krzyża – Ma 
podobną formę jak Stacje V i VII. Umiesz-
czone na wysokim postumencie cztery 
kolumny podpierają dwuspadowy dach. 
Przestrzeń pomiędzy dwoma tylnymi 
kolumnami wypełnia murowana ściana 
z umieszczoną na niej płaskorzeźbą. 
Opiekun: Toczki, Nowe Osiedle.

Stacja XIV – Złożenie do grobu – Jest 
to wymurowana z kamienia domkowa 
kapliczka nakryta dwuspadowym 
dachem o drewnianej konstrukcji, 
obitym blachą. W ścianie frontowej 
znajduje się prostokątny otwór zwień-
czony łukiem półkolistym. Wewnątrz 
umieszczono gipsową figurę Chrystusa 
w Grobie. Opiekun: Chrząszcze, Topory, 
Podskolec.

Opracowanie: Joanna 
Pacyga; źródło: Pacyga J.,  
Zaproszenie na Przysłop, 

„Rocznik Babiogórski”, tom 3, 
rok 2001, Stowarzyszenie Gmin 

Babiogórskich

trasy rowerowe  
bIegnące Przez PrzysłoP

Na Przysłopiu spotykają się szlaki ro-
werowe biegnące z Zawoi (niebieski), 
Stryszawy (czerwony), i z Suchej Be-
skidzkiej (zielony). Na szczególną uwa-
gę zasługuje niebieski szlak rowerowy 
oznakowany przez gminę Zawoja, a pro-
wadzący przez Pasmo Jałowieckie.

Szlak jest dobrze oznaczony, prowa-
dzi szeroką drogą, w znacznej części 
pokrytą asfaltem. Charakteryzuje się 
stosunkowo niewielkimi różnicami 
wysokości, co sprawia, że jest nad wyraz 
odpowiedni dla mniej wprawnych rowe-
rzystów. Jest również bardzo atrakcyjny 
widokowo – przez większą część drogi 
towarzyszy nam urokliwa panorama 
masywu Babiej Góry i Pasma Policy.

Szlak zaczyna się w Zawoi Centrum 
przy restauracji „Zawojanka”. Wędruje 
na drugą stronę Skawicy, skąd wspina 
się równomiernie mało ruchliwą drogą 
asfaltową wzdłuż Potoku Surmiaków. 
Droga w pewnym momencie zmienia 
się na gruntową i dociera do przysiółka 
Smyraki, gdzie znajduje się schronisko 
turystyczne prowadzone w budynku 
dawnej szkoły. Stąd trasa prowadzi 

Niebieski szlak rowerowy Zawoja 
centrum – Zawoja Marszałki
długość: 11 km

czas przejazdu: 1,� – � godz.

stopień trudności: średni

różnica wysokości: �00 m

go trójkątne zwieńczenie ograniczają 
dwa uskoki, na których umieszczono 
duże, kamienne kule. Kapliczka po-
kryta jest płaskimi kamieniami jak da-
chówką. Wewnątrz znajduje się drew-

niana płąskorzeźba. Opiekun: Przy-
słop, Kobiele.

Stacja XI – Przybicie do krzyża 
– Ma formę kapliczki domkowej 
wzniesionej z łupanego kamienia, 

Misterium Męki pańskiej
Autorstwo scenariusza całego Misterium Męki Pańskiej przypisuje się śp. ojcu Bernardowi Smyrako-
wi. Misterium było i jest przedstawiane wyłącznie przez mieszkańców naszego terenu, którzy przy-
chodzili czy przychodzą do kościoła na Zakamień. Przedstawienia misterium zapoczątkowane były 
prawdopodobnie – bo nikt nie pamięta dokładnej daty – około 1��� roku. Gdy już wybudowano 
kapliczki Drogi krzyżowej, to grano je koło kaplic. Apostołowie mieli w rękach wysokie tyczki, na któ-
rych była umieszczona puszka z żywicą zebraną z drzew. Były to pochodnie. Dawały światło, gdyż 
było już ciemno, a jarząca się żywica dodawała zapachu i uroku, którego nie sposób opisać słowami. 
Sceneria, miejsce, gra aktorów, treść misterium sprawiały, że sceny pojmania Pana Jezusa przeżywało 
się, jakby działy się naprawdę, w rzeczywistości, na naszych oczach. Serce ściskało i dech zapierało. 
Tego z pamięci nie da się wykreślić. Przez ponad pięćdziesiat lat przewinęło się bardzo wielu aktorów 
– amatorów. Dawniej byli to ludzie bardzo prości, którzy nawet podstawówki nie mieli ukończonej. 
Nie da się wszystkich wymienić, bo nie sposób. Niektórzy grali jeden dwa lub trzy lata, to trudno spa-
miętać. Główniejsze role, jak na przykład Pana Jezusa, najpierw grał pan Marian Pasierbek zamieszkały 
w osiedlu Granica, potem przejął tę rolę śp. Józef Dańczak, który grał Pana Jezusa dosyć długi czas. 
Rolę Judasza od początku do �001 roku grał Edward Basiura, Stanisława Basiura grała żonę Piłata też 
prawie od początku do �001 roku. Rolę Piłata najdłużej grał Józef Żywczak, wcześniej było kilku po-
przedników. Teraz już role obejmują młodzi i jest to bardzo ładnie z ich strony. Byłoby dobrze, gdyby 
więcej osób się zaangażowało, aby te trudy przodków i tradycja były podtrzymywane.

Warto zaprosić wszystkich, którzy do nas przyjeżdżają, aby zobaczyli Misterium Męki Pańskiej 
w kościele oo. Karmelitów Bosych, odbywające się corocznie, w każdy Wielki Czwartek. 

Pieśń autorstwa śp. o. Bernarda
1. Pośród zawojskich gór, �. Zakamieniem stoi 
Gdzie szumi jodeł las,  Cicha kaplica ta, 
Obrał siedzibę swą  Gdzie zdrój dobrodziejstw swych 
Święty Opiekun nasz  Nasz święty Józef ma.

�. Pełna dobroci twarz  �. Nasz święty Józefie, 
W świętym obrazie tkwi, Drogi obrońco nasz, 
By nam osłodzić czas  Opieką świętą swą 
I trudy ziemskich dni.  Wspieraj nas w każdy czas.

�. Daj nam uczciwie żyć. 
I zbierać cnoty plon 
Przez życia ziemskie dni 
Wiedź nas przed Boży tron.

Opracowała: Hermina Spyrka przy współpracy 
Edwarda i Stanisławy Basiurów
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3już w większości pokryta asfaltem, mija 
przysiółki Zalas oraz Gołynia, gdzie 
ma swoją siedzibę zespół dziecięcy 
„Babiogórcy” prowadzony przez panią 
Zofię Bugajską. Po ok. 3,5 km od 
Przełęczy Grzechyńskiej szlak dociera 
do Zawoi Marszałki położonej na wys. 
470 m n.p.m., łącząc się z główną 
drogą nr 957. Marszałkami nazywano 
dawnymi czasy bogatych chłopów, 
których mieszkańcy wsi wybierali 
na swoich zaufanych reprezentantów 
w sądach i u których przechowywano 
pieniądze gromadzkie. 

Dla miłośników jazdy rowerem 
górskim w trudnym terenie Przysłop 
oferuje nieoznakowaną trasę tereno-
wą wiodącą spod klasztoru do Zawoi 
Fujacy przez Kalinę Dolną. Udając się 
od bramy klasztoru na wprost w kie-
runku południowym, jedziemy przez 
chwilę szeroką drogą grzbietową, 

mijając kapliczki Drogi krzyżowej. 
Po chwili droga rozwidla się – lewa, 
wyraźniejsza, droga prowadzi do po-
lany z zabudowaniami gospodarskimi, 
natomiast my odbijamy drogą idącą 
w prawo w las (najtrudniejszy odcinek 
trasy – radzimy obniżyć siodełka). 
Trasa jako leśna, kamienista droga 
zakrętami sprowadza kilkaset metrów 
na polany, którymi dojeżdżamy do 
potoku, dopływu Kaliny. Stąd czeka 
nas kilkanaście metrów podjazdu 
i dalej zjeżdżamy w dół gruntową 
drogą idącą ze szkoły na Przysłopiu. 
W przysiółku Kalina warto zwrócić 
uwagę na dom po prawej stronie 
ze stojącymi przed nim rzeźbami. 
Mieszka tam Antoni Mazur, znany 
zawojski rzeźbiarz ludowy, „beskidzki 
świątkarz”. 

Opracowali: Tomasz Ostrowski  
i Dominika Zaręba

leśną przecinką trawersującą zbocza 
Kiczory, dochodząc na przełęczy Przy-
słop do drogi asfaltowej. Tutaj można 
albo odnogą szlaku zjechać do głównej 
drogi nr 957 w Zawoi Fujacy (zjazd 
licznymi serpentynami tej trasy należy 
do nad wyraz przyjemnych), albo też 
ruszyć dalej szlakiem i dotrzeć po ok. 
1,5 km do głównej części przysiółka 
Przysłop. Rozciąga się stąd malowniczy 
widok na całe Pasmo Policy, począwszy 
od Okrąglicy przez Policę aż po Halę 
Śmietanową, a także na masyw Babiej 
Góry, od przełęczy Krowiarki przez 
Sokolicę, Kępę, Gówniak, Diablak, 
przełęcz Brona po Cyl, zwany Małą 
Babią. Na Przysłopiu, przy sklepie 
spożywczym oznakowana odnoga 

szlaku (1 km) doprowadza do klasz-
toru oo. Karmelitów Bosych. Główny 
niebieski szlak rowerowy skręca przy 
sklepie spożywczym w lewo i przez 
chwilę wspina się dość stromo na Spyr-
kówkę, a następnie prowadzi, już po 
niemal poziomej pylistej drodze przez 
leśne przecinki i pola, mijając Magurkę, 
na Bielasy. Tutaj dochodzi do drogi od 
strony Grzechyni, którą można w około 
pół godziny zjechać do Makowa Pod-
halańskiego lub też w blisko godzinę 
do Suchej Beskidzkiej. Szlak niebieski 
biegnie aż do Przełęczy Grzechyńskiej, 
skąd również łatwo dotrzeć do drogi 
na Maków Podhalański lub Suchą 
Beskidzką. Z Przełęczy Grzechyńskiej 
droga prowadzi cały czas w dół. Trasa, 
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mIeJscowoścI zwIązane  
z PrzysłoPIem

Gmina Stryszawa 

W skład gminy wchodzi 8 wsi: Huci-
sko, Krzeszów, Kuków, Kurów, Lacho-
wice, Pewelka, Stryszawa i Targoszów. 
Położona na styku trzech części Beski-
dów: Małego, Średniego (Makowskiego) 
i Wysokiego (Żywieckiego), u podnóża 
góry Jałowiec (1110 m n.p.m.), na połu-
dniu, Leskowca (922 m n.p.m.) i Łama-
nej Skały (Madohory) (929 m n.p.m.) 
na północy. Największym ciekiem wod-
nym gminy jest rzeka Stryszawka, której 
główne dopływy stanowią potoki: La-
chówka, Kocońka i Targoszówka. Przez 
gminę przebiega trasa drogowa i szlak 
kolejowy z Żywca do Suchej Beskidz-
kiej. Najcenniejszym zabytkiem gminy 
jest pochodzący z 1789 r. drewniany koś-
ciół w Lachowicach, który zaliczany jest 
do ważniejszych przykładów drewnianej 
architektury sakralnej. Stryszawa wraz 
z okolicznymi wioskami była w prze-

szłości i pozostaje do dziś szczególnym 
ośrodkiem wyrobu drewnianych zabawek 
ludowych. Przez obszar gminy przebiega 
kilka znakowanych szlaków turystycz-
nych. Bogactwo przyrodnicze, zwarte 
kompleksy leśne (świerkowe i jodłowo-
bukowe), zalety klimatyczne i piękno kra-
jobrazu sprawiają, że gmina Stryszawa jest 
wymarzonym miejscem do wypoczynku 
rodzinnego w prywatnych pensjonatach 
prowadzących regionalną kuchnię, której 
podstawą są miejscowe, ekologiczne pro-
dukty. Nie przez przypadek gospodarstwa 
agroturystyczne gminy były wzorem dla 
wielu tego typu placówek kraju. 

Wieś Stryszawa leży na wysokości 
od 380 do 807 m n.p.m. Jest to duża 
wieś i siedziba gminy, ciągnąca się przez 
prawie 10 km w dolinie potoku Stryszaw-
ka, od Suchej Beskidzkiej aż pod szczyt 
Jałowca (1110 m n.p.m.) w Beskidzie 
Żywieckim, z wysoko położonymi 
przysiółkami. W dolnej części przylega 
do szosy Sucha Beskidzka – Żywiec, jak 
również do linii kolejowej przebiegającej 
między tymi dwiema miejscowościami. 

Obecnie Stryszawa jest wsią letni-
skową z uwagi na swoje malownicze 
położenie. Do dziś zachowały się tu: 
murowana kaplica z 1843 r. i trzy figury 
przydrożne (dwie z nich przedstawiają 
Chrystusa Frasobliwego i pochodzą z lat 
1725 i 1728, a trzecia to figura Chrystusa 
Nazaretańskiego z 1. poł. XVIII w.) oraz 
pomniki przyrody – lipy i modrzewie. 

rOZDZiAŁ iV 
U NASZYch SąSiADów

Mieszkańcy gminy są przede wszyst-
kim chłoporobotnikami, pracując na swej 
roli, wykonują jeszcze wiele innych za-
jęć. Duża część mężczyzn jest górni-
kami, kolejarzami, stolarzami. Dlatego 
też mało już w tej okolicy jest domów 
starych, pokrytych gontowym dachem. 
Zwykle są to domy murowane z pięknie 
wypielęgnowanymi ogródkami. Wielu 
z mieszkańców zajmuje się świadcze-
niem usług turystycznych, a w szczegól-
ności agroturystyką. 

Dzisiaj Stryszawa sławna jest przede 
wszystkim z kontynuacji tradycji 
regionalnej sztuki ludowej. Tu powstają 
sławne zabawki ludowe i działają war-
sztaty twórcze w ramach Beskidzkiego 
Centrum Zabawkarstwa Ludowego.

Informacje zaczerpnięte z: 
www.stryszawa.ug.pl

Gmina Maków Podhalański 

Gmina położona jest w malowniczym 
Beskidzie Średnim, zwanym też Makow-
skim. Znajduje się na szlaku drogi ze Ślą-
ska do Zakopanego oraz w połowie dro-
gi kolejowej Kraków – Zakopane. Takie 
położenie czyni ją bardzo atrakcyjną ba-
zą wypadową do okolicznych miejscowo-
ści: Krakowa, Zakopanego, Nowego Tar-

gu, Wadowic, Żywca czy Oświęcimia. 
W skład gminy wchodzą: Maków Pod-
halański, Białka, Grzechynia, Juszczyn, 
Kojszówka, Wieprzec i Żarnówka. Miej-
scowy mikroklimat zadecydował, że po-
wstał tu kompleks leczniczo-sanatoryjny.

Bezpośrednio z Przysłopiem związana 
jest wieś Grzechynia leżąca na obszarze 
Beskidu Żywieckiego (Pasmo Jałowie-
ckie), nad potokiem Grzechyńskim, 
który jest lewobrzeżnym dopływem 
Skawy. W roku 1410 Władysław Ja-
giełło zastawił ten obszar Zbigniewowi 
z Brzezia, marszałkowi koronnemu, za 
zasługi w wojnie z Krzyżakami. Do 
1530 r. stanowiła prywatną własność 
Stanisława i Piotra Porębskich, póżniej 
wchodziła w skład dóbr wielkorządo-
wych krakowskich, a następnie należała 
do tzw. dóbr makowskich starostwa 
lanckorońskiego. Po rozbiorach wraz 
z nimi przeszła na własność skarbu au-
striackiego. W 1839 r. Grzechynię nabył 
hrabia Filip Saint Genois d’Anneacourt. 
Jego syn Maurycy, w 1878 r., odsprzedał 
wieś właścicielowi dóbr żywieckich 
Albrechtowi Habsburgowi.

Na uwagę zasługuje kaplica w Grze-
chyni pod wezwaniem Matki Bożej 
Częstochowskiej, zbudowana w latach 
1946–47 na gruncie ofiarowanym przez 
rodzinę Spyrków. Wcześniej na tym 
miejscu stała kapliczka z figurą Chry-
stusa Upadającego pod Krzyżem, pocho-
dząca z 1778 r. Obecnie figurka znajduje 
się obok kaplicy, przeniesiona na nowy 
postument, zbudowany w 1980 r. 

Informacje zaczerpnięte z:  
www.makow-podhalanski.um.pl
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4Gmina Zawoja

Gminę tworzą dwie wsie: Zawoja 
i Skawica, z których pierwsza należy do 
największych wsi w Polsce. Położone 
są w dolinie Skawicy, lewego dopływu 
Skawy, u północnych podnóży Babiej 
Góry, pomiędzy Pasmem Jałowie-

ckim i Pasmem Policy. Przez gminę 
przebiega droga z Suchej Beskidzkiej, 
która przez przełęcz Krowiarki (1012 m 
n.p.m.) prowadzi do sąsiedniej Orawy. 
Skawica została zasiedlona w XVI w., 
również w tym wieku powstała osada 
Zawoja, która samodzielną wsią jest od 
2. poł. XVIII w.

Tutejsi górale należą do grupy et-
nograficznej zwanej Babiogórcami. 
W skansenie PTTK w Zawoi Markowe 
Rówienki znajdują się trzy drewniane 
chaty reprezentujące typowe dla rejonu 
babiogórskiego budownictwo mieszkalne 
z ubiegłego wieku. Zawoja jest siedzibą 

utworzonego w 1954 r. Babiogórskiego 
Parku Narodowego. W siedzibie BgPN 
znajduje się Ośrodek Edukacyjny, w skład 
którego wchodzi Wystawa Stała i Ogród 
Roślin Babiogórskich. Na Markowych 
Szczawinach poniżej szczytu Babiej 
Góry znajduje się najstarsze beskidzkie 
schronisko PTTK (1906). Przez obszar 
gminy prowadzi wiele znakowanych 
szlaków turystycznych. Niezwykle 
piękne krajobrazy, z dominującym nad 
gminą masywem Babiej Góry – Królo-
wej Beskidów, unikatowy ekosystem, 
wieloletnie tradycje w podejmowaniu 
gości sprawiają, że Zawoja jest obecnie 

jedną z najatrakcyjniejszych miejsco-
wości wypoczynkowych na południu 
Polski, w której realizowane mogą być 
o każdej porze roku najróżniejsze formy 
wypoczynku.

Oprócz wymienionych w niniejszej 
publikacji atrakcji turystycznych, do 
dyspozycji gości pozostaje bogata 
oferta domów wczasowych usytuowa-
nych w malowniczo położonych przy-
siółkach, nowoczesna Hala Sportowa 
w Zawoi Centrum, mniejsze lub więk-
sze wyciągi narciarskie, wśród których 
najokazalszym jest „Mosorny Groń”. 
Gminne Centrum Kultury, Promocji 

historia Zawoi

Do XII–XIII w. dostępu do Babiej Góry od północy broniła dziewicza Puszcza Karpacka. 
Pierwszymi przybyszami zakładającymi osady u stóp Babiej Góry byli głównie myśliwi, zbie-
gli chłopi, przybysze z nizin skłóceni z prawem itp. Do XV w. następowało zaludnianie dolin 
ludnością rolniczą, która trzebiła lasy, powiększając areał gruntów ornych. Była to planowa 
akcja osadnicza prowadzona przez starostwo lanckorońskie, do którego należały lasy na 
północnych stokach Babiej Góry. Wśród kierowanych tu osadników pewien procent stano-
wili również jeńcy wojenni różnych nacji, a także chłopi przesiedlani z gęsto zaludnionych 
rejonów nizinnych. W wyniku tych akcji pod koniec XV w. istniała już podbabiogórska wieś 
Skawica, a w XVI w. powstała Zawoja. Na przełomie XVI i XVII w. osadnictwo pod Babią Górą 
zostało zdominowane przez falę koczowniczej pasterskiej ludności wołoskiej, która utrwaliła 
nowy typ gospodarki w górach. Ludność ta „wyrabiała” liczne wysoko położone polany, po-
lanki i hale. Wydawane przez właścicieli ziemskich liczne ustawy oraz ciągłe zmniejszanie się 
możliwości zdobywania nowych pastwisk dla owiec zmuszały przybyszów do zakładania sta-
łych osad. Pasterstwo było dominującą dziedziną gospodarki do początku XIX w. Rolnictwo 
odgrywało na tym terenie drugorzędną rolę jako uzupełnienie hodowli, zyskując na znacze-
niu dopiero pod koniec XIX w. 

Do końca XVIII w. lasy babiogórskie zachowały prawie w całości swój pierwotny charakter. 
Na Babiej Górze dominowała prastara Puszcza Karpacka, poprzecinana ścieżkami oraz per-
ciami, którymi przepędzano owce i woły z terenów wypasowych. Babiogórskie lasy przeci-
nało także wiele ścieżek zbójnickich, tzw. chodników, wiodących z Zawoi na Orawę, leżącą 
wówczas na Węgrzech. Babia Góra była bowiem idealnym schronieniem dla zbójników i ludzi 
uciekających przed prawem. W jej rejonie działały znane zbójnickie kompanie, m.in. Józe-
fa Baczyńskiego ze Skawicy i Proćpaka z Kamesznicy. Ze zbójnickich chodników korzystali 
także przemytnicy. Wykorzystały je także wojska konfederacji barskiej, które w 1��� r. po 
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potyczkach w rejonie Kalwarii i Lanckorony musiały się wycofać na Węgry. W okresie I roz-
bioru rząd austriacki, konfiskując dawne dobra królewskie, przejął również dobra żywieckie, 
w skład których wchodziła Zawoja. Zostały one sprzedane w 1��� r. oficerowi Filipowi hr. 
Saint Genois d’Anneacourt, a jego syn Maurycy, w roku 1���, tereny te sprzedał arcyksięciu 
Albrechtowi Habsburgowi. W 1��� roku spadkobierca arcyksięcia Albrechta, Karol Stefan 
Habsburg, chcąc uniknąć konfiskaty, przekazał dobra żywieckie Polskiej Akademii Umie-
jętności w Krakowie. W jej rękach pozostawały do II wojny światowej. Rozwój turystyczny 
Zawoi rozpoczął się od badań, jakie przeprowadził w latach 1��0–1��0 na Babiej Górze 
Hugo Zapałowicz (1���–1�1�). Swoją rozprawą pt. Roślinność Babiej Góry pod względem 
geograficzno-botanicznym, opisującą piętrowy układ roślinności, budowę i ukształtowanie 
całego masywu, wzbudził zainteresowanie tym rejonem wśród innych przyrodników. Za ich 
przyczyną Zawoja stała się popularna i zaczęła ściągać licznych letników i turystów. Hugo Za-
pałowicz stał się propagatorem polskiej turystyki na tym obszarze. Był on inicjatorem utwo-
rzenia i pierwszym prezesem Babiogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 
On też był inicjatorem budowy na północnych stokach Babiej Góry, na polanie Markowe 
Szczawiny, schroniska górskiego. W tym czasie Towarzystwo Tatrzańskie rywalizowało w or-
ganizacji turystyki górskiej z niemiecką organizacją Beskidenverein. Na Babiej Górze toczyły 
one tzw. wojnę na pędzle – przemalowywanie oznakowań turystycznych. 

Markowe Szczawiny już w 1�0� r. usiłowało zakupić Beskidenverein. Po licznych zabiegach 
właścicielem terenu stał się Oddział Babiogórski PTT. Schronisko otwarto w 1�0� r. Jest ono 
jednym z najstarszych schronisk beskidzkich i pierwszym w Beskidach Zachodnich schroni-
skiem polskim. Schronisko to nie zachowało do dzisiaj swojego pierwotnego kształtu, by-
ło ono kilkakrotnie przebudowywane. W okresie międzywojennym następuje turystyczny 
rozwój Zawoi. Staje się ona popularną miejscowością letniskową. Wznoszono w niej liczne 
pensjonaty, niektóre z nich zachowały się do dziś w niemal niezmienionej postaci.



��

4

��

4 i Turystyki zapewnia przebywającym 
tu gościom uczestnictwo w licznych 
imprezach o charakterze regionalnym, 
rozrywkowym i turystycznym zarówno 
w okresie letnim, jak i zimowym.

Ważniejsze obiekty historyczne: 
n  Dworzec Babiogórski z 1905 r. w Zawoi 

Centrum;
n   kościół parafialny św. Klemensa 

w Zawoi Centrum z 1888 r.;
n  kapliczka św. Jana Chrzciciela 

(tzw. zbójnicka) w Zawoi Policz-
ne (koniec XVII w.). Kapliczka 
domkowa, murowana z polnego 
kamienia, tynkowana, jednopo-
mieszczeniowa, nakryta ciekawym 
dachem czterospadowym przecho-
dzącym w ośmioboczną latarnię 
o cebulastej kopule, gontowym. 
Stoi w otoczeniu starych lip – po-
mników przyrody. Według tradycji 
jej fundatorami byli zbójnicy, którzy 
wznieśli ją jako przebłagalne wotum 
za swoje grzechy. W XVIII stuleciu 
w rejonie Babiej Góry działały 
znane zbójnickie kompanie, między 
innymi Józefa Baczyńskiego (stra-
conego w Krakowie w 1735 lub 
1736 r.) i Proćpaka z Kamesznicy, 
autora napadu na księdza w Zawoi 
(straconego w 1796 r.);

n  schronisko PTTK na Markowych 
Szczawinach, 1180 m n.p.m. (naj-
starsze polskie schronisko w Beski-
dach, powstałe w 1906 r.). 

Informacje zaczerpnięte z:  
www.zawoja.pl

Opracował: 
Mariusz Zasadziński

ProPozycJe  
naszych sąsIadów

informacja turystyczna przy 
Gminnym centrum Kultury, 
promocji i turystyki w Zawoi, 
tel.: (0-33) 877 55 33, www.zawoja.pl, 
it@zawoja.pl 

Ośrodek edukacyjny Babiogór
skiego parku Narodowego, 34-
223 Zawoja 1403, tel. (0-33) 877 51 10 
lub 877 67 02, faks: (0-33) 877 55 54,  
park@bgpn.pl, www.bgpn.pl.

Zaprasza do zwiedzania Wystawy 
Stałej, której tematyka dotyczy zagad-
nień związanych z unikatowymi walo-
rami babiogórskiej przyrody. Wystawa 
posiada cztery ekspozycje tematyczne, 
gdzie w trakcie zwiedzania uczestnicy 
poznają takie zagadnienia jak: 
1. Roślinność Babiej Góry – począw-
szy od piętra alpejskiego poprzez pię-
tro kosodrzewiny, regiel górny, a na 
reglu dolnym skończywszy. Całość 
tego fragmentu ekspozycji prezentuje 
również w formie podświetleń wybra-
ne gatunki roślin i zwierząt występują-
cych w poszczególnych piętrach. 
2. Hydrologia Babiej Góry. 
3. Obok powyższych zagadnień zwie-
dzający mogą obejrzeć: wnętrza lasu 
zawierające oryginalne pnie drzew oraz 
niektórych przedstawicieli babiogór-
skiej fauny, stylizację chaty góralskiej, 
podzielonej na dwie części, izbę czarną 
oraz izbę białą. Obie części ekspozycji 
zawierają oryginalne sprzęty gospodar-

stwa domowego. Zwiedzając dalszy ciąg 
ekspozycji, można podziwiać barwne 
stroje Górali Babiogórskich. W trzeciej 
części ekspozycji przed oczami zwie-
dzających rozpościera się panorama 
Babiej Góry. Panorama zawiera szereg 
podświetleń przedstawiających takie 
zagadnienia, jak: piętrowość roślin, 
lokalizacja babiogórskich stawków 
i potoków oraz turystyka, obrazująca 
usytuowanie szlaków turystycznych 
BgPN. Czwarta część to minigaleria, 
gdzie cyklicznie prezentowane są prace 
twórców ludowych oraz nagrodzone 
prace konkursowe.

Podczas zwiedzania ekspozycji 
Wystawy Stałej Ośrodek Edukacyjny 
poleca zajęcia multimedialne o tytule: 
„W babiogórskim lesie”. Podczas zajęć 
uczestnicy mogą, oprócz zapoznania się 
z niektórymi gatunkami fauny babio-
górskiej, usłyszeć całą gamę odgłosów 
lasu oraz jego mieszkańców, takich jak: 
niedźwiedź, głuszec, cietrzew, puchacz, 
drozd i wiele innych. Oprócz odgłosów 
zwierząt można usłyszeć wyczerpu-
jące informacje dotyczące zagadnień 
związanych z parkiem, jego historią, 
przyrodą i turystyką. Oprócz tego istnie-
je możliwość uczestnictwa w pokazach 
prezentacji multimedialnych o tematyce 
przyrodniczej z wykorzystaniem nowo-
czesnego sprzętu komputerowego.

Spotkania Edukacyjne – to naj-
częstsza forma zajęć dydaktycznych 
prowadzonych przez Ośrodek Edu-
kacyjny. Zajęcia te skierowane są 
przede wszystkim do dzieci szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
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średnich. Tematyka zajęć obejmuje 
m.in. zagadnienia dotyczące najciekaw-
szych aspektów przyrody parku, fauny 
i flory babiogórskiej. 

Kolejną formą działań związa-
nych z edukacją ekologiczną, jaka 
jest prowadzona w OE BgPN, są 
spotkania edukacyjne na szlakach 
parku. W czasie tych zajęć pracownicy 
Ośrodka udają się z grupą na szlaki, 
gdzie pokazują najciekawsze obiekty 
przyrodnicze parku oraz jego florę. 
Szczególny nacisk kładziony jest na 
„ścieżki edukacyjne”, przebiegające 
po terenie parku. Chętnych do udziału 
w zajęciach terenowych prosimy 
o uzgodnienie telefoniczne terminu 
spotkania z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem.

Ośrodek Edukacyjny BgPN reda-
guje kwartalnik „Parkuś”, adresowany 
do młodzieży szkół podstawowych, 
gimnazjów, ale również do nauczycieli 
okolicznych placówek dydaktycznych. 
Tematyka poruszana w piśmie jest 
bardzo różnorodna, począwszy od 
ochrony przyrody, a na metodyce 
pracy z dziećmi skończywszy. Ist-
nieje możliwość współredagowania 
gazetki poprzez nadsyłanie treści ar-
tykułów i uczestnictwo w konkursach. 
Wszystkich chętnych do tego rodzaju 
współpracy zapraszamy do kontaktu 
z redakcją kwartalnika.

Ośrodek Edukacyjny BgPN zaprasza 
do współpracy szkoły podstawowe 
i gimnazja z terenu Zawoi i Orawy, dla 
których oferta Ośrodka realizowana 
jest bezpłatnie. Dodatkowo Ośrodek 
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4Edukacyjny organizuje stoiska i zajęcia 
dydaktyczne podczas trwania imprez 
ekologicznych i regionalnych oraz 
prowadzi sprzedaż wydawnictw.

OE organizuje zajęcia terenowe dla 
szkół w Terenowej Izbie Edukacyjnej 
w Lipnicy Wielkiej na Przywarówce. 
Podczas zajęć prowadzone są m.in.:
- zajęcia z wykorzystaniem pomocy 
dydaktycznych
- badanie wody i gleby
- „Znajdź przyrodę wokół siebie” 
- wykonanie preparatu mikroskopo-
wego i obserwacja próbek oraz zapis 
efektów badań na karcie pracy. 

W zajęciach uczestniczy maksymal-
nie 15 osób, grupy dzieci i młodzieży 
wraz z opiekunami. Zajęcia należy 
umawiać z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Możliwe jest indy-
widualne dobieranie poszczególnych 
zajęć. Dojazd do IPT szkoła załatwia 
we własnym zakresie. OE zapewnia 
całość sprzętu wykorzystywanego 
podczas zajęć. Minimalny czas trwania 
zajęć to 4–5 godz.

Ogród roślin babiogórskich, usy-
tuowany obok budynku Dyrekcji 
i OE BgPN, umożliwia poznanie 
najważniejszych i najpopularniejszych 
gatunków roślin występujących na 
terenie Babiej Góry z zaznaczeniem 
podziału na zespoły i piętra roślinne. 
Układ ogrodu i poszczególne gatunki 
znajdujących się w nim roślin przedsta-
wiają tablice umieszczone obok tarasu 
przy głównym wejściu do Dyrekcji 
Parku. Zwiedzanie możliwe jest tylko 
w sezonie wegetacyjnym roślin!

Zwiedzanie wystawy – w okresie 
od 1 XII do 30 IV: wtorek – piątek 
w godz. 9.00–15.00 – w okresie 
ferii zimowych zapraszamy codzien-
nie oprócz poniedziałków w godz. 
9.00–15.00 – w okresie od 1 V do 30 
VI i od 1 IX do 31 X codziennie oprócz 
poniedziałków w godz. 9.00–15.00 
– w okresie od 1 VII do 31 VIII 
codziennie oprócz poniedziałków 
w godz. 9.30–16.30 – w listopadzie 
wystawa nieczynna.

Tekst: Katarzyna Fujak

centrum Kultury, promocji, 
turystyki i Sportu w Makowie 
podhalańskim, ul.Kościuszki 5, 34-
220 Maków Podhalański, tel./faks: 
(0-33) 877 18 03, tel.: (0-33) 877 14 81, 
ckptismakow@poczta.onet.pl 

Gminny Ośrodek Kultury 
w Stryszawie (34-205 Stryszawa 
263, tel./faks: (0-33) 874 72 36, goks-
tryszawa@poczta.fm, http://gokstrysza-
wa.fm.interia.pl) zaprasza na warsztaty 
twórcze.

Warsztaty odbywają się od ponie-
działku do soboty w godz. 9.00–15.00, 
prowadzone są w grupach od 15 do 20 
osób. Prace wykonane podczas zajęć 
przechodzą na własność uczestników 
warsztatów. 

Tematy zajęć:
1. Ptaszki stryszawskie: historia 

osiemnastowiecznej tradycji wytwa-
rzania ptaszków i zabawek, poznanie 
wielu gatunków ptaków, pokaz rzeź-
bienia ptaszków z drewna, malowanie 
drewnianych ptaszków.

2. Koniki stryszawskie: malowanie 
małych, drewnianych koników na 
podstawie tradycyjnych wzorów 
i kolorowych motywów.

3. Eko-zabawki z siana: wytwarza-
nie zabawek i figurek z siana.

4. Zdobnictwo bibułkowe: za-
stosowania wyrobów bibułkowych 
w dawnych czasach, pokaz wytwarzania 
kwiatów, wykonanie kwiatów z bibuły.

5. Malarstwo na szkle: historia 
tradycyjnego malarstwa na szkle, 
pokaz techniki malowania na szkle, 
samodzielne malowanie pod okiem 
instruktora

6. Pisanki wielkanocne.
7. Tkactwo artystyczne.
8. Zabawka stryszawska.
9. Garncarstwo.
10. Tradycyjne ozdoby choinkowe.

Istnieje możliwość wcześniejszej 
rezerwacji warsztatów.

Tradycje produkcji zabawek w Stry-
szawie sięgają 1. poł. XIX w. Działal-
ność ta była i często jest do dziś źródłem 
utrzymania rodziny. Pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Stryszawie 
pragną ratować ginącą dziedzinę sztuki 
oraz zawód zabawkarstwo poprzez or-

Znak promocyjny „Łączy nas Babia Góra” 
rekomendujący związek z regionem 

i nieszkodliwość dla środowiska lokalnych 
produktów z regionu.
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4ganizowanie „Warsztatów twórczych”, 
których uczestnicy samodzielnie mogą 
wykonać tradycyjną ludową zabawkę, 
obraz na szkle czy wyrób z bibuły. Gmin-
ny Ośrodek Kultury prowadzi dwa „Ba-
biogórskie Sklepiki” należące do sieci 
sklepów produktów lokalnych z regio-
nu babiogórskiego, promujących markę 
lokalną „Łączy nas Babia Góra”

Skansen architektury babio
górskiej im. Józefa Żaka w Zawoi 
Markowe rówienki; skansen pro-
wadzi Polskie Towarzystwo Tury- 
styczno Krajoznawcze „Ziemi Babio-
górskiej” Oddział w Suchej Beskidz-
kiej. Siedzibą Oddziału jest drewniany 
dworek z 1875 r. przy ul. Mickiewicza 
38 w Suchej Beskidzkiej, tel.: (0-33) 
874 36 70, biuro@sucha-beskidzka.
pttk.pl, www.sucha-beskidzka.pttk.pl

Muzeum Orawski park etnogra
ficzny w Zubrzycy Górnej (34-484 
Zubrzyca Górna, tel.: (0-18) 285 27 09, 
mope@orawa.eu lub muzeumope@
poczta.onet.pl) zaprasza na zajęcia 
edukacyjne z regionalizmu. 

Zajęcia odbywają się od ponie-
działku do piątku w godz. 9.00–15.00. 
Prowadzone są w grupach ok. 20-
osobowych, a trwają 1–3 godzin. Ter-
miny i tematy zajęć należy uzgadniać 
telefonicznie.

Tematy zajęć:
1. Od ziarna do chleba: aktywny 

udział w wyrobie pieczywa począwszy 
od młócenia cepem poprzez mielenie na 
żarnach – do wypieku „moskolików”. 

2. Ozdoby z bibuły: dawne sposoby 
dekorowania wnętrz, samodzielne 
wykonywanie kwiatów papierowych. 

3. Jak to ze lnem było: prace związane 
z otrzymywaniem materiału na „odzie-
wek”, aktywny udział w procesie obróbki 
lnu od słomy lnianej do włókna.

4. Mistrz i uczeń: historia tradycyj-
nego malarstwa na szkle, samodzielne 
wykonanie obrazu.

5. Orawskie zabawki szmaciane: 
dawne zabawki, samodzielne wyko-
nanie z gałganków zabawki-przytu-
lanki

6. Lekcje muzealne: „Nuty moje 
nuty” – ludowa muzyka Karpat, „Ochro-
na drewnianych zabytków wsi”, „Sztuka 
ludowa Orawy” – twórcy i ich dzieła.

Szkoła Dziedzictwa Kulturo
wego Babiogórców na „Burszty
nowym Szlaku” w Zawoi Gołyni 
(Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawoi 
Gołyni, 34-222 Zawoja, tel.: (0-33) 877 
50 32) zaprasza do zwiedzania Izby 
Regionalnej, w której zgromadzone 
są unikatowe eksponaty świadczące 
o życiu i pracy Górali Babiogórskich. 

Szkoła organizuje także zajęcia 
z tańca i śpiewu babiogórskiego, naukę 
haftu i robienia kwiatów z bibuły oraz 
przygotowywania potraw regional-
nych. Prowadzone są posiady z trady-
cyjnymi zwyczajami babiogórskimi 
związanymi ze świętami, pracą na roli 
i w domu.

Przy budynku Izby Regionalnej 
rozpoczyna się ścieżka edukacyjna 
prowadząca do klasztoru oo. Karmeli-
tów Bosych w Zawoi Zakamień. 

Ścieżka liczy 13 przystanków i pro-
wadzi po najciekawszych zakątkach 
Zawoi Gołyni (Izba Regionalna, stare 
budownictwo, przydrożne kapliczki, 
osobliwości przyrodnicze). Przystanki 
ścieżki dydaktycznej są oznaczone tabli-
cami z opisem otoczenia przystanku oraz 
rysunkami stanowiącymi logo Szkoły 
Podstawowej Nr 5 w Zawoi Gołyni 
i ścieżki dydaktycznej. Szlak między 
przystankami oznaczony jest podobnie 
jak ścieżka dydaktyczna Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Zawoi Przysłop.

Do Szkoły Dziedzictwa Kulturowego 
Babiogórców najlepiej dojść szlakiem 
czarnym z Przysłopia do Zawoi Gołyni.

ścieżka przyrodniczokrajoznaw
cza „Zawojski chodnik” Stowarzy
szenia inicjatyw Babiogórskich

Ścieżka promuje walory przyrodnicze 
i ochronę rzeki Skawicy, pięknej rzeki 
górskiej, w której dolinie położona jest 
Zawoja. Ścieżka przedstawia zagadnie-
nia geomorfologii regionu, hydrologii 
rzeki górskiej, podstawowych elemen-
tów przyrody nieożywionej. Daje też 
okazję do zapoznania się z walorami 
krajobrazowymi okolic Babiej Góry oraz 
jest przykładem zachowania naturalnego 
odcinka rzeki górskiej w sąsiedztwie 
dużej miejscowości. Propaguje ideę 
renaturalizacji cieków wodnych.

Ścieżka wytyczona jest pomiędzy 
Zawoją Centrum a Zawoją Wełcza 
(Trybały) na odcinku ok. 3 km. 

Rozmieszczono na niej 7 tablic: 
1. Informacja o ścieżce. 
2. Tablica w miejscu punktu widoko-
wego – opis panoramy Babiej Góry. 
3. Opis fauny potoku górskiego. 
4. Punkt widokowy – flora, opis pod-
stawowych gatunków drzew i innych 
roślin, jakie napotykamy przy rzece 
Skawicy, w tym gatunki chronione. 
5. Formy geologiczne.
6. Hydrologia rzeki w profilu podłuż-
nym.
7. Informacja o ścieżce.

Rozmieszczenie tablic uwarunko-
wane jest bezpośrednim otoczeniem. 
Ścieżka zlokalizowana jest w miejscu 
potencjalnie największego nasilenia 
ruchu turystycznego w Zawoi. Na 
ścieżce przewidziane jest ułożenie 
ławek, są miejsca, gdzie można odpo-
cząć (miejsce biwakowe).

Do ścieżki przyrodniczo-krajoznaw-
czej „Zawojski Chodnik” najlepiej do-
trzeć szlakiem czerwonym z Przysłopia 
do Zawoi Centrum (ok. 1,5 godz.).

Nadleśnictwo Sucha, ul. Zamko-
wa 7, 34-200 Sucha Beskidzka, tel.: 
(0-33) 874 21 74, 874 21 63, sucha@
lasykatowice.com.pl 

Obiekty edukacji przyrodniczej 
Nadleśnictwa Sucha: 

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Ja-
sień” – zlokalizowana jest w obrębie 
Sucha, leśnictwo Jasień, w pobliżu 
siedziby nadleśnictwa, w granicach 
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4administracyjnych Suchej Beskidzkiej, 
istnieje od drugiej połowy 2003 r., 
a jej długość wynosi 1,2 km. Obiekt 
ten powstał celem udostępnienia lasu 
mieszkańcom miasta i okolicy oraz 
przyjezdnym. Ścieżkę zaprojektowano 
tak, aby była dostępna zarówno od 
strony parku zamkowego, jak i siedziby 
nadleśnictwa. Przy każdym punkcie 
dydaktycznym ustawiono ławki i kosze 
na śmieci. Tematyką ścieżki jest róż-
norodność gatunków drzew na terenie 
Nadleśnictwa, szkody powodowane 
przez zwierzynę i metody ochrony przed 
nimi, znaczenie ptaków w środowisku 
leśnym. W punkcie końcowym znajduje 
się historyczna kaplica konfederatów 
barskich. W okresie letnim i wczesnej 
jesieni br. ścieżkę odwiedziło kilka klas 
ze szkół podstawowych, dzieci z kolonii 
letnich oraz osoby indywidualne.

Izba Edukacyjna – jest projektowana, 
a na jej siedzibę przeznaczono pomiesz-
czenie starej świetlicy usytuowane przy 
nadleśnictwie. Począwszy od 2003 r. 
gromadzone są materiały dydaktyczne, 
które będą umieszczone w sali. Te-
matyką ekspozycji będą zagadnienia 
ochrony, hodowli lasu, praca leśników 
w ujęciu historycznym (w tym dawne 
narzędzia pracy stosowane w lesie) oraz 
pszczelarstwo. Planuje się wyposażenie 
sali w sprzęt audiowizualny, gabloty 
z roślinami i szkodnikami drzew leśnych, 
a także zakup programów komputero-
wych i plansz edukacyjnych

Arboretum – zlokalizowane jest 
na terenie siedziby nadleśnictwa, 
można w nim uzupełnić wiadomości 

o gatunkach drzew rodzimych i in-
trodukowanych, mogących występo-
wać w klimacie polskim. Arboretum 
założono w 2003 r. sadząc różne 
gatunki drzew i krzewów m.in. limbę, 
cis, kosodrzewinę, jodłę koreańską, 
świerk serbski, trójiglicznię, miłorząb, 
brzozę brodawkowatą, lipę czarną itp. 
W przyszłości w arboretum posadzone 
zostaną także inne gatunki drzew oraz 
rośliny runa leśnego występujące na te-
renie nadleśnictwa. Do tej pory obiekt 
nie był udostępniony do zwiedzania 
ze względu na prace porządkowe 
i pielęgnacyjne.

Zawojskie Stowarzyszenie 
właścicieli Lasów prywatnych, 
34-222 Zawoja 1476, tel.: (0-33) 877 61 
31, 503 137 643, zswlp@wp.pl, www.
zswlp.zawoja.pl 

Stowarzyszenie zajmuje się m.in. 
edukacją dzieci i młodzieży w zakresie 
bioróżnorodności przyrody regionu 
Babiej Góry, poprzez organizowanie 
warsztatów edukacyjnych i prac na 
terenie szkółki. Udostępnia także 
skwerek edukacyjny przy szkółce dla 
dzieci i młodzieży na potrzeby zajęć 
i warsztatów terenowych. Do dyspo-
zycji są tam: domek edukacyjny, trzy 
schrony drewniane, krąg ogniskowy 
i park samochodowy. Stowarzyszenie 
organizuje też akcje ekologiczne na 
rzecz ochrony lasów.

Babiogórskie Stowarzyszenie 
Zielona Linia, 34-200 Sucha Beskidz-
ka, ul. Mickiewicza 107, tel.: (0-33) 874 

25 25, tel./faks: (0-33) 874 37 17, 607 
505 837, equal.babia.zawada@interia.
pl, www.zielonalinia.org.pl

Szlak kapliczek, czy inaczej 
„Szlak ciszy i zadumania” to ścieżka 
dydaktyczna, prowadząca drogami 
wśród kapliczek, gór i leśnych polan. 
Ścieżka ta połączyła Pasmo Jałowca 
w Beskidzie Wysokim (ulubione miej-
sce wypoczynku kardynała Stefana 
Wyszyńskiego) z Pasmem Leskowca 
w Beskidzie Małym (jeden z ulu-
bionych szczytów Karola Wojtyły). 
Prawie w całości szlak prowadzi przez 
tereny gminy Stryszawa: biegnie przez 
Zawoję, Stryszawę, Krzeszów i Targo-
szów, przecinając gminę z południa na 
północ. Początek szlaku znajduje się 
obok klasztoru oo. Karmelitów Bo-
sych w Zawoi Zakamieniu, a koniec 
– przy schronisku PTTK pod szczytem 
Gronia Jana Pawła II. Miłośnicy przy-
rody i górskich wędrówek znajdą tutaj 
reprezentatywną dla Beskidów florę 
i faunę, wraz z charakterystycznym 
dla tego regionu bogactwem runa 
leśnego. Ze względu na bogactwo 

przyrodnicze, zalety zdrowotne, ko-
rzystną lokalizację i odpowiednią bazę 
noclegową ścieżka dydaktyczna jest 
wymarzoną trasą dla turystów, którzy 
pragną uciec od współczesnej, trującej 
cywilizacji.Ścieżka dydaktyczna 
oznaczona jest znakami w kształcie 
białego kwadratu z ukośnym pasem po 
przekątnej i niemal w całości biegnie 
zgodnie ze znakami PTTK: na odcinku 
Zawoja Zakamień – Zawoja Przysłop 
są to znaki czarne, Zawoja Przysłop 
– Stryszawa Janiki – znaki czarne, 
czerwone i niebieskie, Stryszawa 
Janiki – Krzeszów – znaki niebieskie, 
Krzeszów – Krzeszów Dąb – znaki 
zielone, Krzeszów Dąb – Targoszów 
Wieczorki znaki zielone, na odcinku 
Targoszów Wieczorki – Targoszów 
Pagórek ścieżce nie towarzyszą znaki 
PTTK, a od Targoszowa Pagórka do 
schroniska Pod Leskowcem trasa 
biegnie wzdłuż znaków żółtych, ale 
w przeciwieństwie do znaków PTTK 
nie omija szczytu Leskowca. Na ścież-
ce znajdują się 4 tablice informacyjne 
z mapką trasy i jej opisem (Zakamień, 

czasy przejścia odcinków ścieżki dydaktycznej „Szlak kapliczek”

Odcinek    Tam [h]  Powrót [h] 
Zawoja Zakamień – Zawoja Przysłop  0,1�  0,1�
Zawoja Przysłop – Stryszawa Kotliki   1,�0  1,��
Stryszawa Kotliki – Krzeszów Kościół  1,1�  1
Krzeszów – Krzeszów Dąb   0,1�  0,1�
Krzeszów Dąb – Targoszów Wieczorki  0,�0  0,�0
Targoszów Wieczorki – Leskowiec   1,�0  1,1�
Leskowiec – Schronisko PTTK   0,1�  0,1�
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4 Stryszawa Kotliki, Krzeszów, Schroni-
sko PTTK), a w punktach węzłowych 
umieszczono tabliczki kierunkowe 
z czasami przejścia poszczególnych 
odcinków. Oprócz kapliczek na szlaku 
spotkamy kilka inicjatyw lokalnej spo-
łeczności. Warto dodać, jest to chyba 
jedyna w Polsce ścieżka dydaktyczna, 

która biegnie przez trzy pasma górskie 
– Beskid Żywiecki, Beskid Średni 
i Beskid Mały.

By łatwiej było zaplanować wycieczkę 
dydaktyczną, podajemy czasy cząstkowe 
na poszczególnych jej odcinkach (zob. 
ramka).

Opracował: Mariusz Zasadziński
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reVitALiSiNG  
the cOMMUNitY  

OF ZAwOJA prZYSŁOp  
ON the ‘AMBer trAiL’

The Babia Góra Mountain is the centre-
piece and highest point (1725 meters) of the 
magnificent Beskidy mountains. Protected 
as a National Park and Biosphere Reserve, 
it contains some of the last fragments of the 
ancient Carpathian Primeval Forest, which 
once extended across the entire range. 
The Mountain itself has an extraordinary 
magnetism for local people. It acts as an 
icon, uniting communities on either side 
of the Polish-Slovak border. Protected 
area status could provide a focus for new 
initiatives to reconcile the imperatives 
of revitalizing the local economy and 
the need to conserve the rich natural and 
cultural heritage, as well as providing new 
impetus for cross-border co-operation. The 
newly established a Local Partnership 
called „Babia Góra Unites Us” coordinates 
an array of local projects initiated by civic 
groups and other stakeholders. The Local 
Partnership is nurturing a wide range of 
micro-projects seeking to capitalize on 
natural and cultural assets which link 
the old ways with the new and provide 
economic, social and environmental 
benefits for everyone.

The small community of Zawoja 
Przysłop, nestled at the foot of Babia 
Góra in Poland, has seized upon the idea 
of developing environmental projects as 

a way of revitalizing their local economy. 
By putting environmental concern at the 
heart of local affairs, the community has 
succeeded in maintaining the village’s 
services and breathing new energy into the 
village. The local school was threatened 
by closure; instead of accepting its fate, 
local inhabitants decided to expand it into 
a tourist information and environmental 
education centre, thereby saving the 
school. The Przysłop centre now provides 
support for nature education, looking 
after the land, renewable energy and 
other activities. It also builds partnerships 
between local governments, community 
groups and the Babia Góra National Park. 
One of the main driving forces behind 
these activities is Father Wilk, a Carmelite 
monk, who has built a wind power 
plant and installed solar panels and heat 
pumps in his monastery. His actions 
have inspired the whole community and 
demonstrated that practical action for the 
environment is a real development option 
for rural areas.

The Elementary School No. 4 in 
Zawoja Przysłop, with the active involve-
ment of teachers, parents and children, is 
developing a model Center for Environ-
mental Education, which serves a variety 
of functions: educational, cultural, tourist 
and informational. The work done thus 
far has offered a chance for the survival of 
this small school (threatened with closing 
due to a shortage of local government 
funds). 

SUMMArY iN eNGLiSh
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Przysłop ist eine der Ortschaften, die 
typisch für ein in Beskidy gelegenes 
Dorf ist. Diese malerisch gelegene 
Ortschaft befindet sich in siebenhundert 
Meter Höhe ü. d. M., auf südlichen 
Hängen von Magurka (872 Meter ü. 
d. M.) in Jałowiec-Streifen von Beskid 
Żywiecki. Sie macht eine vorzügliche 
Aussichtsstelle auf Babia Góra Gebirge, 
Polica und Jałowiec aus. Przysłop liegt 
in drei Gemeinden: Zawoja, Stryszawa 
und Maków Podhalański, in der Nähe 
von Babiogórski-Nationalpark – dem 
internationalen Reservat der Biosphäre 
UNESCO. Hier kreuzen sich die touristi-
schen Wanderwege und Fahrradstrecken, 
die aus Zawoja, Stryszawa, Sucha 
Beskidzka und Maków Podhalański 
verlaufen. In Przysłop kann man noch 
alte hölzerne Häuser, Keller und am Wege 
gelegene Kapellen finden. Hier befindet 
sich auch ein Karmeliterkloster und ein 
Windkraftwerk, das auf Anregung von 

den Klosterbrüdern gebaut wurde. In 
Przysłop wirkt der Verein für die Ausge-
glichene Entwicklung „Przysłop“ (Sto-
warzyszenie na rzecz Zrównoważnonego 
Rozwoju „Przysłop“). Er hat zum Ziel 
die Entwicklung und Förderung der 
gesellschaftlich nützlichen Initiativen 
der lokalen Gesellschaft, wobei natur-
wissenschaftliche, landschaftliche und 
kulturelle Werte der Ortschaft und der 
ganzen Region respektiert werden. 

Bei der Grundschule Nr. 4 in Przysłop 
wurde im Rahmen des internationalen 
Programms „Bersteinwanderweg“ das 
Umweltbildungszentrum gegründet. 
Wegen seiner großen naturwissenschaft-
lichen, landschaftlichen und kulturellen 
Werte, sowie wichtigen Initiativen für 
die lokale Entwicklung wurde Przysłop 
zu einem attraktiven Schlupfwinkel, der 
gerne von Einzeltouristen und Reise-
gruppen aus ganzem Polen, sowie den 
ausländischen Gästen besucht wird. 

ÜBer prZYSŁOp

Die herkunft des Namens „przysłop” 

Die Namensetymologie der Ortschaft Przysłop wird von den Sprachwissenschaftlern nicht eindeutig 
bestimmt. Diese Bezeichnung (Przysłop, Prislop, Przysłup, Prislopul) wurde vom altslawischen Wort 
prislop (ein Übergang über einen Bergrücken, ein Gebirgspass) hergeleitet. Viele Forscher verbinden 
sie mit den Wanderschaften der Walache und ihrer Anwesenheit in Karpaty. Es ist jedoch bekannt, 
dass diese Bezeichnung schon in der topographischen Nomenklatur vorgekommen ist, bevor sie in 
der Geschichte aufgetreten sind und sie ist auch außer Karpaty bekannt. Im Rumänischen bedeutet 
sie eine Schlucht, ein Tal oder eine Wiese (einen Gebirgspass) zwischen den Gipfeln (z.B. Gebirgspass 
Prislopul Negru – 1��� Meter ü. d. M., Prislop im Gebirge Piatra – 1�1� Meter ü. d. M. und andere). 
Mit diesem Namen werden im Slowakischen die Gebirgspässe (Prislop östlich von Kubińska Hola 
– ��0 Meter ü. d. M., Sedlo Prislop in Kleiner Fatra – �0� Meter ü. d. M., Prislop und Velky Prislop 
in Niskie Tatry und andere), sowie die Hochgebirgsebenen zwischen den Gipfeln bezeichnet. In Po-
len findet man Przysłop auch in Beskid Mały, Bieszczady, Gorce, Beskiden Sądecki, Śląski und Średni 
(Mazowiecki), Tatry und Beskid Żywiecki. 

By participating in the „Valuable 
Energy” program, the school was able 
to replace regular light bulbs with 
energy-efficient ones in the entire school 
building, put in 2 heat-insulated windows 
and install 11 heat-regulation valves on 
the heaters. This project marked the first 
step in the creation of a Center for Re-
newable Energy at the school. The next 
step toward this goal was the moderniza-
tion of the heating system in the school 
and the nearby Barefoot Carmelite 
Monastery in Zawoja Zakamień and the 
installation of energy-efficient appliances 
e.g. replacement of a coal boiler with 
one powered by biomass, heat pumps 
and solar energy heat collectors. Next 
to actions related to renewable energy 
sources, the school has worked on ex-

panding its institutional capacity through 
the set up of sanitary facilities, a kitchen, 
cafeteria, after-school program, and 
library. The school has also been working 
closely with the Babia Góra National 
Park, making an important contribution 
to building community support for 
protected areas. As a result of one of the 
projects realized, the inhabitants of the 
Przysłop hamlet founded the Association 
for Sustainable Development „Przysłop” 
and developed a tourist education path 
forming a section of the Amber Trail. 
The ultimate goal is to create a model 
environmentally-friendly hamlet, which 
will serve as an example for other such 
places in the Carpathian region.

Opracowali: Piotr Szmigielski
i Dominika Zaręba

the Amber trail Greenways
The Amber Trail Greenways (ATG) is an international project seeking to link natural and cultural her-
itage conservation to community-based grassroots action and revitalization of local economies by 
creating a green corridor running from Budapest in Hungary through Banska Stiavnica in Slovakia 
and on to Krakow in Poland. 
The Amber Trail follows the ancient trade route used for transporting amber from the Baltic to the 
Adriatic Sea, pioneered by the Celts and developed during the times of the Roman Empire. For cen-
turies, merchants traveled along the Amber Trail exchanging goods and ideas. Trading precious com-
modities linked people of different nations, religions and cultures. Today, a new Amber Trail Greenway 
connects precious heritage values to community-based sustainable development initiatives in Poland, 
Slovakia and Hungary as one way of revitalizing local economies in Central Europe.
The Amber Trail is part of the Central & Eastern European Greenways (CEG) program co-ordinated by 
the Environmental Partnership for Sustainable Development Association. The Program aims to create a 
network of local partnerships involving civic, business, and governmental organizations working together 
towards the common goal of supporting community-based practical action aimed at protecting, build-
ing and revitalizing trails and natural corridors and so contributing also to an international grassroots 
movement for implementing sustainable development across Central and Eastern Europe. 
First supporter and funder of the Amber Trail Program was the Rockefeller Brothers Fund.
Contact: Polish Environmental Partnership Foundation, �1-00� Kraków, ul. Bracka �/�, tel: +��-
1�- ����0��, ��0����, ��0����, fax: +��-1�- �������, www.epce.org.pl, www.szlakbursz-
tynowy.pl
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Pflanzen, sowie Berglandschaft mit 
einem herrlichen Blick auf Babia Góra 
Gebirge, Polica und Jałowiec. 

In den Schulräumen wurde Franciszek 
Gazda – Regionalkammer eingerichtet, 
die eine Sammlung von wertvollen 
Exponaten besitzt: alte Werkzeuge, 
Haushaltsgeräte, Kleidungsstücke 
und Fotos. Die Schulgemeinschaft 
sammelte und dokumentierte den 
historischen und ethnographischen 
Stoff der „kleinen Heimat“ in Form 
von Fotoalben, Mundart- und Eigen-
namenwörterbüchern, Legenden-, 
Lieder- und Plaudertextsammlungen. 
Die Schülergenossenschaft „Sklepik 
pod Magurką“ ist ein Verkaufspunkt, 
in dem die Touristen und Besucher 
die Erzeugnisse der Volkshandwerker, 
Souvenirs und Regionalprospekte 
kaufen können. Die Schule leitet den 
Touristen- und Bildungsdienst für 
Schullandheime und andere Touristen-
gruppen. Sie wurde mit dem Grünen 
Zertifikat des 1. und 2. Grades von 
der ökologischen EKO-OKO-Stiftung 
ausgezeichnet. Dieser Prestigepreis, der 
unter Schirmherrschaft des Umwelt- 
und Bildungsministeriums vergeben 
wird, ist ein Qualitätszeichen für die 
Tätigkeit zugunsten der ausgeglichenen 
lokalen Entwicklung.

Im Rahmen des Stiftungsprogramms 
der Umweltpartnerschaft „Schulen für 
Ökoentwicklung“ wurde die Schule 
„Das Lokales Zentrum der Ökoakti-
vität – Ausgeglichener Entwicklung“ 
benannt. Die Tätigkeit der Schule wird 
von dem Verein für die Ausgeglichene 

Entwicklung „Przysłop“ (Stowarzy-
szenie na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju „Przysłop“) unterstützt. Zu 
seinen Mitgliedern gehören die Eltern 
der Schüler und andere Bewohner. Sein 
Sitz befindet sich in der Schule.

Der Verein entstand im Jahre 2000 
auf Anregung von den Lehrern, die 
in der lokalen Schule arbeiten. Er 
vereinigt die aktivsten Bewohner, die 
die Probleme ihrer Ortschaft lösen und 
für die Verbesserung der Lebensqualität 
unter Berücksichtigung der naturwissen-
schaftlichen und kulturellen Werte aktiv 
arbeiten wollen.

Der Verein unternimmt Folgendes: 
n  unterstützt die lokale Schule
n  unternimmt umweltfreundliche Initia-

tiven, wie z. B. die Wassergewinnung, 
der Aufbau einer Wasserleitung und 
einer häuslichen Kläranlagen
n  eine Thermomodernisation der 

lokalen Gebäuden der öffentlichen 
Institutionen (Schule, Kloster)

n  koordiniert das Programm „Schulen 
für Ökoentwicklung in der Babia 
Góra Region

n  arbeitet für den Schutz der kultu-
rellen Werte. Dazu gehören solche 
Unternehmungen wie Gründung der 
Regionalkammer (mit einer Samm-
lung von wertvollen Exponaten wie 
alte Werkzeuge, Haushaltsgeräte, 
Kleidungsstücke und Fotos), die 
Ausgabe eines Miniwörterbuches 
der Babia Góra Mundart, die Pro-
motion der Erzeugnisse lokaler 
Volkshandwerker und Schöpfer (bei 
der Zusammenarbeit der Lehrer)

Die Entstehung der Grundschule Nr. 
4 in Zawoja Przysłop im Jahre 1959 
geht auf die Initiative der Bewohner 
und ihren großen Beitrag zum Aufbau 
der Schule zurück. Es ist ein Herz der 
Ortschaft, das ihre Bewohner integriert 
und den Milieurang erhebt. 

Die Existenz der Schule ist be-
sonders wichtig, weil ihr ähnliche 
Schulen, die genau wie sie von dem 
Kulturzentrum der Gemeinde entfernt 
sind, in der Dorfgemeinschaft kreative 
Funktionen haben. Ihre Bildungsfunk-
tion berücksichtigt die Bedürfnisse der 
Lokalgemeinschaft aber vor allem die 
Interessen und den Entwicklungsbedarf 
der Kinder und Jugendlichen. Das 
Schulgebäude zeichnet sich in der ma-
lerischen Landschaft von Przysłop aus. 
Die Ausstattung und die gute Lokal-
basis tragen dazu bei, dass die Schüler 
perfekte Lernbedingungen haben. Gut 
qualifizierte Lehrer sorgen für ihre 
vielseitige Persönlichkeitsentfaltung in 
der intellektuellen, gesellschaftlichen, 
moralischen und körperlichen Sphäre. 
Die Kinder haben die Möglichkeit der 
Teilnahme an zusätzlichen Arbeitsge-
meinschaften in Englisch, Deutsch, 
Informatik, Sport und Erdkunde, sowie 
Moderntanz und Instrumentenspiel. Als 
Devise der Schule gilt die Beförderung 
der breit gemeinten Öko- und Regi-
onalbildung außerhalb der Ortschaft, 
womit die Schule ein positives Bild 
in der näheren und weiteren Gegend 
gewinnt. Ihre Tätigkeit zugunsten der 
Ökoentwicklung der Ortschaft Przysłop 
fing in 1999 an. Es war eine Chance, 

die Auflösung der kleinen Schule zu 
verhindern. Schüler, Lehrer und Eltern 
beschlossen, dass sie nach dem Motto 
„Einverstanden mit Dekalog und Natur“ 
(„W zgodzie z dekalogiem i naturą“) in 
dem auf dem Bernsteinwanderweg 
entstandenen Umweltbildungszentrum 
für die Lokalgesellschaft tätig werden. 
Im Rahmen der Tätigkeit für die 
ausgeglichene Lokalentwicklung orga-
nisiert man Arbeitsgemeinschaften und 
Bildungsveranstaltungen, sowie andere 
Unternehmungen, wie z. B. selektives 
Abfallsammeln, die Anwendung von 
Sonnenkollektoren, die Thermomo-
dernisierung des Schulgebäudes, die 
Anwendung von Energiesparlampen, 
die Gründung eines vielfältigen Bio-
gartens und die Inbetriebnahme einer 
Kläranlage. 

Auf Anregung von den Schularbei-
tern entstand ein erster didaktischer 
Pfad in Zawoja, der die interessantesten 
naturwissenschaftlichen, ökologischen 
und kulturellen Elemente von Przysłop 
präsentiert. Er besteht aus 14 Punkten, 
die darstellen: die Leistungen der 
Schule, die Tätigkeit der Lokalge-
sellschaft für die Umwelt und Kultur, 
lokale Schöpfer und Handwerker, 
sowie alte Hütten, Brunnen und Keller, 
Vielfältigkeit der am Wege gelegenen 
Kapellen, den Karmeliterkloster (mit 
Sonnenkollektoren, Thermopumpen 
und dem Kessel für Biomasse), das 
Windkraftwerk, örtliche Biovielfältig-
keit, Tierlebensräume, Felsenformen, 
den Bergstrom, Tannen- und Bu-
chenwälder, Plätze mit geschützten 



SpiS teLeFONów  
MieSZKAŃców prZYSŁOpiA

iNStYtUcJe
Nazwisko i imię Osiedle Numer telefonu Zakres działalności
Klasztor  Zakamień (0-��) ��� �� 11  nocleg i wyżywienie 
oo. Karmelitów Bosych
Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop” Przysłop (0-��) ��� �0 �1, (0-��) 
��� �1 ��  wspieranie inicjatyw lokalnych
Szkoła Podstawowa nr � w Zawoi Przysłop  Przysłop (0-��) ��� �0 �1 zajęcia 
edukacyjne z ekologii i kultury regionu, izba regionalna, ścieżka dydaktyczna, noclegi

FirMY
Nazwisko i imię Osiedle Numer telefonu Zakres działalności
Bartunek Józef  Bielasy �0� ��� 11� wyroby z drewna
Janik Antoni Janiki  (0-��) ��� �� 01 galanteria drzewna, pamiątki
Janik Mirosław  Przysłop  �0� �00 ��0  stolarstwo
Klimasara Andrzej Beskid �0� ��� ���,  budownictwo ogólne 
   (0-��) ��� �� ��
Klimasara Kazimierz  Beskid  (0-��) ��� �1 ��  technika grzewcza
Kozina Janusz  Bielasy  �0� �1� 0��  wyroby z drewna
Krzemień Aleksander Nowe Osiedle �0� ��� ��0 sklep spożywczo-przemysłowy
Kudzia Włodzimierz Magurka �0� ��0 ��� usługi remontowe - budowlane
Kwak Andrzej Janiki �0� 0�� ��1 elektromonter
Mędrala Krzysztof  Bielasy  (0-��) ��� �� ��  wyroby z drewna
Morawa Robert  Bubiaki  �00 1�� ���  stolarstwo
Oleksa Każimierz Spyrki �00 1�1 0�� budownictwo
Oleksa Tadeusz Przysłop (0-��) ��� �0 �� firma ogólnobudowlana
Pierog Krzysztof Beskid (0-��) ��� �� �� sklep spożywczo-przemysłowy, 
    produkcja, handel i usługi
Stuczyńska Danuta  Przysłop (0-��) ��� �� ��  gospodarstwo agroturystyczne, noclegi
Toczek Andrzej Spyrki (0-��) ��� �� �� instalacje hydrauliczne
Toczek Józef Zawoja �0� 1�� ��� sklep spożywczo-przemysłowy
Toczek Stanisław Magurka ��1 ��� ��� usługi ogólnobudowlane
Toczek Zygfryd Toczki �0� 0�� �0� stolarstwo
Zajda Ryszard  Bielasy  �0� ��� ��0  bednarstwo
Żurek Jan Spyrki (0-��) ��� �� �� Z.P.U.H. Galeria Drzewna
Żywczak Anna Lachy (0-��) ��� �� �� hafciarstwo

n  unterstützt lokale Touristikent-
wicklung – die Gründung der Re-
gionalkammer, die Ausgabe eines 
Reiseführers und einer Landkarte, die 
Eröffnung eines lokalen Touristenin-
formationspunktes, die Promotion 
in den Ausstellungen und auf den 
Touristenmärkten 

n  ist Mitglied der Partnerschaftsgruppe 
„Babia Góra verbindet uns“ („Łączy 
nas Babia Góra“), im Rahmen derer 
er gemeinsame Aktionen für die 
ausgeglichene Entwicklung der 
Babia Góra Region unternimmt

n  arbeitetet mit der Krakauer Stiftung 
„Umweltpartnerschaft“ bei der 
Organisation der Internationalen 
Tagung der Experte „Menschen 
und Park. Zusammenarbeit und 
Entwicklung“ zusammen

n  nahm an dem Programm „Ökomu-
seum – eine neue Möglichkeit der 
Darstellung der lokalen naturwissen-
schaftlichen und kulturellen Erbe“ 
teil (das Programm wird von der 
Stiftung „Umweltpartnerschaft“ aus 
Krakau geleitet)

n  ist Mitglied des LGD-Vereines 
„Podbabiogórze“ im Rahmen des 
Schemas der 2. Tätigkeit des Pro-
gramms Leader+ befördert die 
erneubaren Energiequellen durch 
Anwendung der Sonnenkollektoren 
in den Dorfhaushalten

n  aktiviert die Jugendlichen zur Tätig-
keit für die lokale Entwicklung; 

n  engagiert sich für die Aktivitäten, die 
es zum Ziel haben, Bildungschancen 
der Kinder und Jugendlichen gleich-
zusetzen (wie z. B. Organisieren 
der Fremdsprachen- und Compu-
terkurse);

n  unterstützt die Jugendinitiativen 
für die Entwicklung der Sport-
kultur (Aufbau des Sportplatzes, 
Ausstattung der Schule mit neuen 
Sportgeräten);

n  die Informatisation und der öf-
fentliche kostenlose Zugang zum 
Internet; 

n  Tourismuspromotion und -ent-
wicklung;

n  veröffentlicht selektives Abfallsam-
meln in den Haushalten;

n  Promotion und Distribution der 
Produkte lokaler Schöpfer und 
Handwerker;

n  jedes Jahr organisiert er ein lokales 
Fest „Noc Kupały i Świętojańskich 
Robaczków“. Dieses Unternehmen 
unterstützt finanziell den Ausbau 
und die Aktivitäten der Schule, 
sowie lokale Investitionen;

n  gemeinsames Singen der Weih-
nachtslieder am Tag der Heiligen 
Drei Könige zugunsten der Ent-
wicklung der Schule.

Opracowała: Anna Błachut
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MiNiSŁOwNiK  
GwArY BABiOGórSKieJ

Nazwy potraw  
i wytworów spożywczych 
breia – gęsta zupa mleczna z ciastem
bryndza – miękki ser owczy 
bukta – ciasto drożdżowe, odświętne 
bunc – twardy, suszony ser owczy 
gielas – kwaśna zupa z owoców 
hybanki – kluski z tartych ziemniaków 
jarzec – jajecznica 
kalnica – gotowana woda z dodatkiem mąki 
kanwiśniok – chleb przaśny (kiedyś pieczony dla 
żołnierzy) 
kołoc – placek drożdżowy z serem lub jagodami 
krupy – kasza 
kukiełka – bułka w kształcie osoby z ciasta droż-
dżowego 
kulasa – potrawa z tartych ziemniaków z mlekiem 
lub tłuszczem; potrawa z gotowanej na wodzie mąki, 
(bardzo gęsta) podawana z mlekiem 
kwacanka – zupa z karpieli i marchwi 
kwaśnica – zupa z kapusty podawanej z ziemniaka-
mi, okraszonej słoniną 
leberka – pasztet wieprzowy 
makuła – kluski z makiem 
mocane (moconka) – chleb moczony w roztopio-
nym tłuszczu 
moskalik – placek pieczony na płytach od pieca (z mą-
ki, ziemniaków i jajek) 
placki tarciane – placki ziemniaczane 
prazuchy – kluski na parze 
scypa – kapusta z mlekiem i ziemniakami 
skibki – prażone skórki z chleba 
spyrka – wędzona słonina 
stopka – kasza 
śtuka – gotowane mięso 
targane – bułka moczona w mleku 
uobzygła – kwaśne mleko 
uopiekanek – pieczony w węglu ziemniak 
uoscypek – wędzony ser owczy 
wuodzianka – zupa z suszonych grzybów, nie za-
bielana śmietaną 
zacierka – zupa mleczna z dużymi kluskami 

zamiałki – zupa mleczna z lanym ciastem, bar-
dzo gęsta 
żentyca – serwatka z owczego mleka 

przedmioty  
codziennego użytku 
cebrzyk – drewniane naczynie do pojenia bydła 
cierlica – przyrząd do obróbki lnu 
cieślica – siekiera 
ciosek – drewniany przyrząd do wygarniania węgli 
z pieca chlebowego 
czopek – rozbity, dziurawy garnek 
donko – pokrywka na garnek 
dzieska – naczynie do wyrabiania ciasta 
dziopa – szmata 
gielatka – dzieża do wyrobu ciasta 
gliniocek – mały, kamionkowy garnek 
gnotek – pień do rąbania drew 
kartac – szczotka do mycia podłóg 
kijanka – przyrząd do prania 
kopyś – drewniana łyżka 
kosok – sierp 
kreple – szczotki do czesania wełny 
krozalnica – przyrząd do szatkowania kapusty 
kruźlik – naczynie do przechowywania masła 
laska – metalowa krata do suszenia owoców 
łyźnik – półeczka na łyżki 
maśnicka – naczynie do wyrobu masła 
miyndlica – przyrząd do obróbki łodyg lnu 
obuocek – naczynie do noszenia wody z wygiętym, 
drewnianym uchwytem na ramiona 
powonska – ściereczka lniana do odcedzania mleka 
prasa – żelazko 
puciera – naczynie do kwaszenia mleka 
putnia – konewka 
pyciok – mały garnek 
pyjdy – nosidła do wiader
rogolka – mątewka 
ronecka – mały żeliwny garnek 
sceć– szczotka do czesania lnu 
sieckarnia – urządzenie do siekania słomy 

OSOBY prYwAtNe
Nazwisko i imię Osiedle Numer telefonu
Basiura Maria Spyrki �0� ��� ���
Bielecki Czesław  Toczki �0� 1�� ���
Biłka Lidia  Toczki  �0� ��0 ��0
Bubiak Danuta Granica �0� ��� ���
Drabek Zofia  Spyrki (0-��) ��� �� �1
Grażyna Kawiak Nowe osiedle ��� �1� ��1
Janik Barbara Magurka �00 ��1 ���
Janik Iwona Lachy ��� 0�� ���
Kobiela Wiesław Kobiele ��� �1� ���
Kowal Wiesław Zabór �0� ��0 �0�
Kowal Wiesław  Zabór �0� ��0 �0�
Kowaliczek Tadeusz  Granica �00 ��� ��1
Kozina Wojciech  Lachy (0-��) ��� �� ��
Krzeszowiak Wiesława Przysłop �0� ��� ���
Kubasiak Anna  Spyrki (0-��) ��� �� ��
Kudzia Bogusław  Magurka (0-��) ��� �� ��
Kudzia Wiesława  Warciaki ��1 0�� ���
Matonóg Andrzej  Warciaki �0� ��� ���
Pierog Maria Zabór �0� ��� ���
Pierog Rafał  Warciaki (0-��) ��� �� 0�
Pierog Władysława  Spyrki (0-��) ��� �� ��
Pochopień Renata  Spyrki (0-��) ��� �� 1�
Polak Maria  Spyrki (0-��) ��� �� ��
Polak Władysława  Magurka (0-��) ��� �� 1�
Skrzypek Stanisława Lachy (0-��) ��� �� ��
Spyrka Krystyna  Przysłop �0� 1�� ���
Spyrka Sławomir  Beskid �0� ��0 1��
Szczurek Helena  Spyrki �00 ��� �01
Świtek Anna  Bubiaki ��� 1�� ���
Toczek Danuta  Magurka �0� ��� ���
Toczek Elżbieta Zabór �0� �1� ��0
Toczek Urszula Magurka (0-��) ��� �� ��
Torba Bożena  Toczki �0� ��� 0��
Urbański Krzysztof  Zakamień ��0 ��� ���
Włodarczyk Stanisława Bubiaki �00 ��� ��1
Zachura Stanisława  Spyrki �0� ��� ���
Zemlik Stanisław Lachy �0� ��� ���
Żywczak Andrzej  Lachy (0-��) ��� �� ��
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Nazwy nosicieli cech 
akuratny – dokładny 
baraba – chuligan 
barchaty – gruby, otyły 
błanowiec – bardzo głodny 
chowaniec – adoptowane dziecko 
chudok – biedny 
chyrlok – chorowity 
ciućmok – gapa 
cliwy – brzydki 
fiskorz – fałszerz 
frajerka – kochanka 
gazdosek – młody gospodarz 
gibki – szybki 
głyc – chytry 
gryfny – zgrabny 
grzecny – wykształcony 
hastera – zła dziewczyna 
haśnik – dziecko 
holec – młody chłopiec 
huncwot – łobuz 
kadela – chytry, skąpy 
kastrok – niechlujny 
kołton – nieuporządkowany, bezmyślny 
kumoska – sąsiadka lub chrzestna 
luty – smutny 
masny – gruby 
masny – tłusty 
morowiec – odważny 
nabytni syn – syn nieślubny lub innego ojca 
nienazarty – chciwy 
niepilec – obcy 
patorocny – niezręczny 
pazgrawy – chciwy 
przezimka – panna z dzieckiem 
pyziaty – gruby 
ropsik – zbój 
setera – kobieta bardzo kłótliwa 
skokac – wesoły, żywy 
skrepulok – skąpiec 
sprzycny – niegrzeczny 
stokac – maruda 
świdrowaty – zezowaty 
uokszta – fałszywy 
uokulony – kulawy 
uopacniok – ktoś, kto wszystko robi odwrotnie niż 
potrzeba 
uopaterny – ostrożny 
uscypta – skąpiec 

wrodny – brzydki 
zapuoziały – chorowity lub niedojrzały 

Słownictwo związane  
z uprawą roli i utrzymaniem 
domostwa 
cija – koza 
corek – wydzielony deskami kawałek pomieszczenia 
dla zwierząt lub na ziemniaki 
drabiniok – wóz do zwożenia siana i zboża 
dyle – podłoga z desek
gawiedź – drób 
gumiok – wóz na kołach gumowych 
izdebka – mały pokój
kociniec – miejsce w oborze dla drobiu 
kuca – szopka przy domu 
lyterki – mały wóz drabiniasty 
morzysko – kolka u zwierząt 
notoń – podwórko 
orcyna – grunt orny 
pasionek – pastwisko 
pogrótka – podmurówka z kamienia od strony 
frontowej
półkoski – wóz z wikliny wplatanej w drabiny wozu 
przyścionki – przejście między oborą a domem 
sosiek – skrzynia na zboże
śrobek – przybudówka do stodoły, pomieszczenie 
na sprzęt rolniczy 
świtnica – największy pokój
tocki – snopy owsa 
trownica – chusta do noszenia trawy 
uokocek – snop zboża 
uokocki – snopy zboża przed omłotem 
uotawa – poplon 
wogieł – kąt 
wychodek lub sroc – ubikacja
zogać – drewutnia 
zyrdki – ogrodzenie pól, pastwisk 

wołochizmy (słownictwo 
pochodzenia wołoskiego) 
baca – główny pasterz 
bryndza – ser owczy 
gielet – naczynie do dojenia owiec 
honielnik – pomocnik pasterzy 
jarka – owca, która nie miała młodych 

skoblica – nóż bednarski 
skopiec – drewniane wiadro przeznaczone do udo-
ju krów 
uocydzarka – naczynie drewniane z dziurkami do 
cedzenia mleka 
uodropek – miotła (stara, zużyta) 
uopołka – pojemnik ze słomy do formowania chleba 
uośnik – przyrząd do ostrzenia drewna 
zaguówek – poduszka 
zieleźniok – garnek aluminiowy 
źradko – lusterko 

Nazwy części garderoby 
bacioki – gumowce 
baranica – duża, wełniana chustka na plecy, no-
szona zimą 
berchecica – flanelowa chustka na głowę 
berchetka – flanelowa półhalka 
ciacka – beret męski 
ciasnocha – koszula damska 
cuba – kok upięty z warkocza 
cucha – kożuszek krótki, bez ramion 
gunia – wierzchnie okrycie górali, wykonane z gru-
bej wełny 
iglice – spinki do włosów 
jadwiśka – bluzka 
jakla – bluzka 
kabot – płaszcz 
kabotek – krótki żakiet, marynarka 
meszty – tenisówki 
mycka – nieduża, ściśle przylegająca do głowy 
czapka 
podzofki – kalesony 
portki bukowe – spodnie 
smaciotko – chusteczka do nosa 
smatka – chustka na głowę 
taśka – torebka 
uonycka – onuca 
zachlaśnica – szeroka spódnica 
zaposka – fartuch perkalowy, przykrywający prawie 
całą spódnicę 

Nazwy czynności lub stanów 
biedkować – narzekać 
bocyć – pamiętać 
bośkać się – całować się 

brewerzyć – żartować 
bromblować – niegrzecznie odpowiadać 
bulceć – mówić szybko i niewyraźnie 
cewieć – długo chorować 
cupieć – klęczeć, kucać 
dogryzać – dokuczać komuś 
drzystać – mieć biegunkę 
fuceć się – gniewać się 
handrocyć się – przekłócać się 
harceć – chrapać 
haryndować – dzierżawić 
holofić – hałasować 
kidać – wyrzucać obornik; w znaczeniu kido sie – pa-
da śnieg 
krozać – szatkować 
krzypać – kaszleć 
muordować się – męczyć się 
pochać – palić fajkę, papierosy 
poziyrać – spoglądać 
pytać – prosić kogoś o coś 
rajić – zachwalać 
ropsikować – zbójować 
rypać – uderzać 
sarpać się – złościć się 
skrobać – obierać ziemniaki 
skropcać się – marszczyć twarz 
strzebać – jeść niechętnie 
sulać – zawijać 
ściebać – oszczędzać 
śliptać – płakać po cichu 
targać– wyrywać 
trapić się – martwić się 
ukatrupić – zabić 
uoduosobić się – odzielić się 
uotawić się – odżyć 
uozcapierzyć – rozłożyć 
usuścić – zaplanować coś bez czyjejś wiedzy 
uśkwierknoć – umrzeć, zamarznąć 
uwidzieć – zobaczyć 
uźreć – ugryźć 
wyryktować – ustroić 
wyryktować się – ubrać się ładnie 
wyscyrzać (zoby) – uśmiechać się 
wyźlamdać – uprosić 
zabocyć – zapomnieć 
zatyrać – zagubić 
zazbyrceć – zadzwonić 
zwyrtnoć się – obrócić się 
źlamdać – marudzić 



11�

juhas – pomocnik bacy 
kierdel – stado owiec 
klag – podpuszczka z żołądka cielęcego 
koliba – przenośny szałas, nocowali w nim pasterze 
kornuta – rogata owca 
koszar – zagroda dla owiec 
mraźnica – zagroda dla owiec z drzew iglastych 
redyk – spędzanie owiec z hal 
strąg – spędzanie owiec do udoju 
styra – owca hrmafrodyta 
szałas – pomieszczenie dla pasterzy 
wetula – starsza owca lub koza 
żentyca – serwatka z owczego mleka 

Słowakizmy i czechizmy 
(słownictwo pochodzenia 
słowackiego i czeskiego) 
chwost – ogon
dziedzina – wieś 
huba – grzyb
jar – potok
kładziwo – młot
kłobuk – kapelusz
krompac – kilof
kwaki – karpiele
lemiec lub obójek – kołnierzyk
modrys, brzim – modrzew
nakowa – kowadło
obec – gmina 
ostrężyna – jeżyna
siodło – przełęcz
strom – drzewo
wrecho – wymię 

hungaryzmy (słownictwo 
pochodzenia węgierskiego) 
baga – tytoń
bezera – niegodziwiec, łajdak
bitang – włóczęga

ceper – mieszkający na nizinach (pogardliwie)
cifra – ozdoba spodni
czekan – duży młot
delangus – leń, próżniak
dudy – instrument muzyczny
gazda – właściciel stada, najważniejszy na hali
gombik – guzik
gunia – wierzchnie okrycie
hajduk – żołnierz
juhas – pasterz owiec, pomocnik bacy
kujon – żartowniś, krętacz
sietniok – chory na niedoczynność tarczycy 
topanki – pantofle
wereda – wyzyskiwacz, zły człowiek 

Germanizmy (słownictwo 
pochodzenia niemieckiego) 
bajerska maszyna – tartak
bicygiel – rower
borgować – pożyczać
brusić – ostrzyć
falfa – część kołowrotka, nawija skręconą wełnę
framuga – rama okienna
fura – wóz
hamernia – huta
hamernik – hutnik
harendować – dzierżawić
hiber hop – tak samo
holweg – droga leśna
kachel – piec kaflowy 
knap – tkacz sukna
lozerka – złączenie urwanego łańcucha
piglajs – żelazko
rajbować – zacierać, wygładzać
rajśtyk – droga w lesie
rajwak – awantura
pszynkwas – w sklepiep
śperchet – piec, tzw. kuchnia angielska
śpularys – portmonetka
tajch – staw za zapor

Opracowała: Joanna Pacyga


