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Drodzy czytelnicy
Oddajemy do waszych rąk jubi-

leuszowy, 100 numer regionalne-
go pisma „Na Spiszu”. Dzieje się to 
w jubileuszowym, 25 roku pracy nad 
pismem, bowiem w kwietniu 1991r.  
miesięcznik  „Na Spiszu”  z nr 1 uka-
zał się na rynku wydawniczym. Po-
przedziła go jednorazowe wydanie 2 
stronicowej „Śpiskiej sygnorki”.  Tak 
więc świętujemy szcze- gólny 
jubileusz.

Siła naszej gazety, 
bo tak potocznie ja na-
zywaliśmy pomimo, że 
była najpierw miesięcz-
nikiem a później kwar-
talnikiem, polegała na 
pracy ludzi, na zgodnej 
pracy zespołu redak-
cyjnego wykonującego 
swa pracę całkowicie 
społecznie. Fenome-
nem jest fakt, że nikt przez 25 lat 
funkcjonowania „Na Spiszu” nie był 
zatrudniony na żadnej posadzie, nie 
pobierał żadnego wynagrodzenia 
z tytułu pracy w redakcji. Podobnie  
było i jest z redaktorami i autorami 
tekstów w Na Spiszu. Pełny wolon-
tariat. I za to wszystkim redaktorom 
i autorom tekstów w Na Spiszu skła-
dam dziś serdeczne podziękowanie.

A było ich niemało. W 100 wyda-
nych numerach „Na Spiszu” umieści-
ło swoje teksty 291 autorów pojedyn-
czych i zbiorowych tj. osób piszących 
w imieniu instytucji, placówek oświa-
towych, organizacji itp. …  Niektórzy 
autorzy tekstów występowali na ła-
mach naszego pisma wielokrotnie. 
Wśród najbardziej „płodnych” au-
torów, których teksty znalazły się 
w więcej niż 10 różnych numerach  
„Na Spiszą” są: Budz Jan (Cz.G.)- 
(79x), Kowalczyk Julian (ŁN) - (77x), 
Pukański Marian (Niedzica)-  (59x), 
Payerhin Franciszek (ŁW)- (43x), Ko-
walczyk Barbara (ŁN)-  (34x), Trajdos 
Tadeusz (Warszawa)- (32x), Łukasz 
Zofia (Krempachy)-  (28x), Magiera 
Beata (Kacwin)-  (28x), Kowalczyk 

Ryszard  (ŁN)-  (21x),  Budzyński Sta-
nisław  (Buk.T.)-  (20x), Remiszew-
ski Ryszard  (Gliwice)-  (20x), Wa-
niczek Maria (17x), Plucińska-Piksa 
Jadwiga (Kraków)-  (14x), Milaniak 
Krystyna  (GOK N)-  (14x), Sordyl 
Celina (NT)- (13x), Skawiński Ma-
rek (Olkusz)- (13x), Miśkowicz Ju-
lia (Trybsz)-  (11x), Pytel Sylwester 
(Buk.T.)-  (11x). 

A  startowaliśmy skromnie. 
Kwietniowy, pierwszy 
numer ówczesnego mie-
sięcznika był czarno-
-biały, liczył 4 strony. 
Pierwszy skład redakcji 
przedstawiał się następu-
jąco: red. n. -Julian Ko-
walczyk, redakcja: Ryszard  
Kowalczyk, Marian  Pukań-
ski, Mieczysław Rynkiewicz, 
Tadeusz Trajdos, Maria Wa-
niczkowa oraz  sekretariat: 
Anna Kowalczyk. Winietę 

tytułową wykonała  J. Flach, później 
grafiką w gazecie zajmował się Euge-
niusz Gryglak.  Z czasem coraz licz-
niejsze fotografie, także kolorowe, 
zdominowały grafikę.

  Pierwsze  9 numerów  Na Spiszu 
wydała warszawska drukarnia- Ofi-
cyna Wydawnicza Rewasz. Później 
było to m.in.  drukarnia i  wydaw-
nictwo Secesja z Krakowa i nowotar-
skie:  Podhalańska Spółka Wydawni-
cza,   drukarnia Printgraf  i od 1999r  
do dziś drukarnia MK.  

Jesienią 1994 r. miesięcznik „Na 
Spiszu” stał się kwartalnikiem i tak 
zostało. Wprawdzie niektóre numery 
trafiały się łączone, bywała zakłóco-
na ciągłość i regularność wydawania, 
ale zwyczaj 4 numerów na rok stara-
liśmy się utrzymywać. Czytelników 
nagradzaliśmy objętością wydanego 
numeru. Ze wspomnianych  4 stron 
w  1991r objętość każdego numeru 
kwartalnika  „Na Spiszu” osiąga licz-
bę od 36 do 64 stron. W 1999 r. „Na 
Spiszu” otrzymało kolorową okładkę 
i tak jest do dziś. Czasem pojawia się 
też kolorowa wkładka. 
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25 lat „Na Spiszu” 
– trochę statystyki

 8W 2016 roku wydany został setny numer czasopisma „Na 
Spiszu”. Pierwszy egzemplarz tej regionalnej publikacji 
ukazał się w 1991 roku. Łatwo więc obliczyć, że w 2016 roku 
przypada 25-lecie „Na Spiszu”. Jubileusze takie są dobrą 
okazją do podsumowania dotychczasowej pracy i wielolet-
niego dorobku Redakcji czasopisma. 
Pierwsze wydanie Pisma Związku Polskiego Spisza pt. „Na Spiszu” – jak 

już wcześniej wspomniano – trafiło do czytelników w kwietniu 1991 roku. 
Do połowy 2016 roku wyszło aż 99 numerów. Było to jednak w sumie 89 
egzemplarzy, bowiem 10 z nich opatrzono dwoma numerami – 10-11, 16-
17, 19-20, 22-23, 24-25, 33-34, 49-50, 70-71, 76-77 oraz 91-92. W pierw-
szych dwóch latach wydanych zostało po 9 numerów „Na Spiszu”. Mie-

sięcznik ten był jednak wtedy niewielki objętościowo i składał się na ogół 
z kilku stron. W latach 1994-1996 drukowano po 5-6 numerów rocznie. 
W 1997 roku natomiast wydano tylko 1 numer czasopisma, a 1 kolejnym 
– 1998 roku wyszły zaledwie 2 numery. W następnych czterech latach, tj. 

 

Rycina 2. Liczba stron czasopisma „Na Spiszu” według lat 
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Rycina 1. Rozkład wydawanych numerów „Na Spiszu” według lat
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Rycina 2. Liczba stron czasopisma „Na Spiszu” według lat

Przez 25 lat zmienił się też skład redak-
cji. Poza wyżej wymienionymi w  składzie re-
dakcji zasiadali m.in. Eugeniusz Brzyżek i Ro-
bert Kowalski  oraz przez dłuższy czas Zofia 
Łukasz, Stanisław Budzyński i Elżbieta Wa-
dowska. Pracę redakcji, z różnych okresach 
czasu, wspomagał sekretariat. Po kolei były 
to: Anna Kowalczyk, Natalia Zięba, Marzena 
Młynarczyk.

Obecnie „Na Spiszu” redaguje 9-osobowy 
zespół w składzie: od 1991r. -Julian Kowal-
czyk i Marian Pukański (od 1 nr NS) oraz  
Jan Budz (od 7 nr NS), następnie  od 2003r.  
Elżbieta Łukuś i Franciszek Payerhin  (od 47 
nr NS), od 2010r. -Barbara Kowalczyk i Be-
ata Magiera (od 74 nr NS) oraz  od 2015r. 
Krystyna Waniczek i  Sylwester Pytel (od 95 
nr NS).

Na koniec chciałbym wspomnieć o na-
szych sponsorach. Zarówno wydanie kil-
kuset sztuk kilkustronicowego bez koloru 
miesięcznika  jak też wydanie jedno lub kil-
kutysięcznego nakładu kilkudziesięciostroni-
cowego kwartalnika nie byłoby możliwe bez 
wsparcia sponsorów. Oprócz okazyjnych, jed-
norazowych dotacji na stałe wsparcie mogli-
śmy liczyć, szczególnie w ostatnich latach, 
ze strony samorządów lokalnych: gminne-
go w Bukowinie Tatrzańskiej i w Łapszach 
Niżnych oraz powiatowego w Nowym Tar-
gu. Poza tym wsparcia udzielali nam: Zespół 
Elektrowni Wodnych  w Niedzicy, Muzeal-
ny Zespół Zamkowy w Niedzicy, LGD Spisz-
-Podhale i Tatrzański Bank Spółdzielczy.  

Nad jakością pisma czuwa zarówno re-
dakcja jak i drukarnia reprezentowana przez 
redaktora technicznego Arkadiusz Moraw-
skiego wspieranego przez Andrzeja Klocka. 
17 lat współpracy z  MK pozwoliło na do-
pracowanie jakości pisma. Jako redaktor 
naczelny od początku istnienia naszego pi-
sma  z satysfakcją stwierdzam, że wieloletnia 
współpraca z jedną drukarnią i tym samym 
redaktorem technicznym  pozwoliła na wy-
pracowanie  stałego modelu współpracy: ro-
zumiemy się doskonale, wyczuwamy swoje 
oczekiwania i potrafimy je szybko realizować 
przed wypuszczeniem  do czytelników każde-
go kolejnego numeru „Na Spiszu”. Wpraw-
dzie nieraz borykamy się z terminowością, 
ale póki co zdążamy na czas. Właśnie dla-
tego, za dobrą współpracę, jest szczególnie 
wdzięczny Panom z MKi.

Zachęcam do lektury „Na Spiszu”

Redaktor naczelny Julian Kowalczyk

Jubileusz Na Spiszu
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1999-2002, nie opublikowano ani jed-
nego egzemplarza „Na Spiszu”. Jednak 
od 2003 roku omawiane Pismo przy-
brało charakter kwartalnika i wycho-
dziło regularnie. W latach 2003, 2005, 
2009, 2010 i 2014 wydrukowano po 3 
numery, z kolei w latach 2004, 2006, 

2007, 2008, 2011, 2012, 2013 oraz 
2014 na rynek czytelniczy trafiały po 
4 numery czasopisma. Statystycznie 
w omawianym ćwierćwieczu ukazywa-
ło się rocznie po 3,4 egzemplarza „Na 
Spiszu”.

W zależności od numeru zmienia-
ła się też objętość Pisma. Najmniejszy 
był 1 egzemplarz (1991 r.), który skła-
dał się tylko z 4 czarno-białych stron 
zawierających wyłącznie tekst. W prze-
ciwieństwie do niego najobszerniejszy 

były numery 94 i 97 (2015 r.), liczące 
po 64 strony i wzbogacone kolorowymi 
fotografiami. Barwne wydania „Na Spi-
szu” ukazują się od 1998 roku. Wcze-
śniej były czarno-białe. Statystyczny 
egzemplarz Pisma liczy 32,3 strony, 
choć najczęściej ukazywały się 48-stro-

nicowe numery. Warto tu jeszcze do-
dać, że cała zawartość czasopisma „Na 
Spiszu” (1-99) zajmuje łącznie 2876 
stron formatu A4. Zauważa się też, że 
na przestrzeni 25 lat istnienia Czaso-
pisma niemal systematycznie zwiększa 
się jego objętość.

Identyczny trend obserwuje się 
przy zestawieniu liczb artykułów dru-
kowanych na łamach „Na Spiszu”. 
W sumie we wszystkich numerach tego 
Pisma ukazało się 2871 artykułów. 

 

 

 

Rycina 3. Liczba artykułów w czasopiśmie „Na Spiszu” według lat 

Rycina 4. Liczba indywidualnych autorów publikujących w czasopiśmie „Na Spiszu” według 
lat 
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Rycina 3. Liczba artykułów w czasopiśmie „Na Spiszu” według lat

 
Moje spotkanie z „Na Spiszu”
 

Przypadkowe odkrycie w kiosku na Azorach w Krakowie egzemplarza gazety „ Na 
Spiszu” spowodowało przyspieszone bicie mojego serca. Ucieszyłem się bardzo z dotarcia do 
Krakowa poszukiwanej gazety. Okazało się, że była to radość przedwczesna. W Krakowie nie 
kolportowano gazety „ Na Spiszu”. Głodny wiedzy o miejscu mojego urodzenia odszukałem 
na Spiszu adres redakcji. Z rozmowy z prezesem Związku Polskiego Spisza Janem Budzem 
wynikało, że z powodu braku pieniędzy nie ma możliwości periodycznego wydawania gazety. 
W dyskusji ustaliliśmy, że ja  znajdę część środków finansowych na wydanie kolejnego 
numeru gazety „Na Spiszu”. Dzięki temu i dzięki operatywności członków Redakcji 
wznowiono wydawanie kwartalnika, który systematycznie zwiększał objętość kolejnych 
numerów. W krótkim czasie zostałem korespondentem gazety. Na jej łamach publikowałem 
uwagi krytyczne  dotyczące ochrony przyrody dokumentując teksty moimi zdjęciami 
fotograficznymi. Niedługo zostałem członkiem Redakcji gazety. Będąc radnym gminy a 
następnie  przewodniczącym rady gminy publikowałem wywiady z wójtem gminy, 
informowałem  czytelników o zdarzeniach zachodzących w gminie.
W cyklu pod tytułem „ Poszerzony CV „ przywołałem wspomnienia z mojego życia od 
urodzenia poprzez dzieciństwo, naukę w szkole podstawowej, w szkole średniej, na 
uniwersytecie, w pracy zawodowej, w pracy społecznej dla dobra wspólnego.

Zaszłości w słowackim epizodzie mojego życia stały się przyczyną moich utrapień, 
głodu  i komplikacji życiowych.                                                           

Mojemu bratu Rudolfowi jestem wdzięczny za wszelkie dobro, które od Niego 
otrzymałem.                                           

Franciszek PAYERHIN        
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Rycina 4. Liczba indywidualnych autorów publikujących w czasopiśmie „Na Spiszu” według lat

Statystycznie każdy z nich zajmował 
prawie jedną stronę. Liczba artykułów 
wahała się od 7 w numerze 43 do 70 
w numerze 97. Przeciętny numer za-
wiera 32,3 teksty, choć najwięcej wy-
dano egzemplarz zawierających po 12 
artykułów.

Do statystycznego numeru „Na 
Spiszu” swe teksty dostarczało po 
13,2 autorów. Oprócz nich na kartach 
Czasopisma ukazywały się też teksty 
Redakcji oraz różnych instytucji, or-
ganizacji i stowarzyszeń. W gronie au-
toryzowanych tekstów najmniej – bo 

po 3 – było ich w numerach 24-25 i 26, 
a najwięcej – 34 – w numerze 97. Pa-
trząc na zestawienie autoryzowanych 
tekstów widać, że ich liczba rośnie 
wraz z wiekiem i rozwojem tego regio-
nalnego czasopisma.

Podsumowując, Pismo Związku 
Polskiego Spisza „Na Spiszu” systema-
tycznie się rozwija. Ten lokalny kwar-
talnik porusza różnorodne zagadnie-
nia „Małej Ojczyzny”, nie omijając 
spraw niełatwych. Obchodzony jubi-
leusz 25-lecia Czasopisma i  wydania 
100 numeru jest też dobrą okazją, by 
życzyć Redakcji Pisma kolejnych cie-
kawych Numerów, dalszych sukcesów 
i trzymania rosnących trendów rozwo-
ju „Na Spiszu”.

Szczęść Boże!
Krzysztof Miraj

Jubileusz Na Spiszu
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Ucieszyłem się bardzo z dotarcia do Krakowa poszukiwanej 
gazety. Okazało się, że była to radość przedwczesna. 
W Krakowie nie kolportowano gazety „ Na Spiszu”. Głodny 
wiedzy o miejscu mojego urodzenia odszukałem na Spiszu 
adres redakcji. Z rozmowy z prezesem Związku Polskiego Spi-
sza Janem Budzem wynikało, że z powodu braku pieniędzy 
nie ma możliwości periodycznego wydawania gazety. W dys-
kusji ustaliliśmy, że ja  znajdę część środków finansowych na 
wydanie kolejnego numeru gazety „Na Spiszu”. Dzięki temu 
i dzięki operatywności członków Redakcji wznowiono wyda-
wanie kwartalnika, który systematycznie zwiększał objętość 
kolejnych numerów. W krótkim czasie zostałem korespon-
dentem gazety. Na jej łamach publikowałem uwagi krytycz-
ne  dotyczące ochrony przyrody dokumentując teksty mo-
imi zdjęciami fotograficznymi. Niedługo zostałem członkiem 
Redakcji gazety. Będąc radnym gminy a następnie  przewod-
niczącym rady gminy publikowałem wywiady z wójtem gmi-
ny, informowałem  czytelników o zdarzeniach zachodzących 
w gminie.

W  cyklu pod tytułem „ Poszerzony CV „przywołałem 
wspomnienia z  mojego życia od urodzenia poprzez 
dzieciństwo, naukę w szkole podstawowej, w szkole średniej, 
na uniwersytecie, w pracy zawodowej, w pracy społecznej dla 
dobra wspólnego.

Zaszłości w słowackim epizodzie mojego życia stały się 
przyczyną moich utrapień, głodu  i komplikacji życiowych.                                                           

Mojemu bratu Rudolfowi jestem wdzięczny za wszelkie 
dobro, które od Niego otrzymałem.                                                                                                                   

Franciszek PAYERHIN

Moje spotkanie  
z „Na Spiszu”

 8Przypadkowe odkrycie w  kiosku na Azorach 
w Krakowie egzemplarza gazety „ Na Spiszu” 
spowodowało przyspieszone bicie mojego serca. 

Czy  mieszkańcy terenów położonych na północ od 
Rabki dysponują nawet minimalną wiedzą na temat re-
gionu położonego po obu stronach granicy polsko-słowac-
kiej? Nie posiadam żadnych opracowań, nieznane mi są 
jakiekolwiek badania naukowe z tym związane. Pozostaje 
mi zatem podzielić się z szanownymi czytelnikami osobi-
stą refleksją opartą na przygodnych kontaktach z ludźmi, 
z którymi miałem przyjemność rozmawiać o naszej ma-
łej ojczyźnie.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej, dzisiaj przemianowanej na 
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, jeden z prowa-
dzących zajęcia z dialektologii pochwalił się znajomością 
cech gwary spiskiej i pobytem na Spiszu w miejscowo-
ści Trybsz.  Rektor w czasie egzaminu pozwolił sobie na 
krótkie wspomnienie, wtedy dowiedziałem się, że obec-
nie profesor, a w latach pięćdziesiątych XX wieku student, 
przebywał na obozie harcerskim w Łęgu nad Białką czyli 
terenach przynależnych do Frydmana. Pobyt na Polskim 
Spiszu musiał na wspomnianych naukowcach wywrzeć 
spore wrażenie, skoro po tylu latach z sentymentem go 
wspominali. Niestety, zdecydowana większość spotyka-
nych w tym czasie na uczelni  ludzi, nie licząc pochodzą-
cych z regionu,  nie miała najmniejszego pojęcia, co kryje 
się pod nazwą Spisz. Czy w drugiej dekadzie XXI wieku 
sytuacja się zmieniła? 

 Pierwszej edycji festiwalu „Barok na Spiszu” organi-
zowanego w 2012 roku przez fundację „Kulturalny szlak” 
towarzyszyła inicjatywa  udostępnienia możliwości zwie-
dzania w każdą sobotę sierpnia kościołów spiskich.  Mia-
łem wówczas okazję oprowadzać wspólnie z  księdzem 
proboszczem Ludwikiem Węgrzynem turystów indywidu-
alnych i zorganizowane grupy po frydmańskim kościele. 
Pani przewodnik przybyła z liczną grupą turystów z Dol-
nego Śląska już na samym początku bardzo się zdziwiła. 
Przyczyną jej konsternacji była informacja, że frydmański 
kościół jest znacznie starszy od obecnego drewnianego 
kościoła pod wezwaniem Michała Archanioła w Dębnie. 
Niewątpliwie wpisanie kościoła w Dębnie na listę  świato-
wego dziedzictwa UNESCO jest najlepszą promocją zabyt-
ku, jednakże pani przewodnik uznała, że warto również 
pokazać turystom z odległego regionu Polski interesujący 

Gdzie leży Spisz, 
czyli kilka pytań o skuteczną 

promocję regionu
 8Czy promocja Spisza jest skuteczna? Czy stu-
denci kierunków humanistycznych na pol-
skich uczelniach są w  stanie powiedzieć, 
gdzie leży Spisz i podać kilka faktów z jego 
historii? 

Jubileusz Na Spiszu
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kościół we Frydmanie. Po krótkiej pre-
lekcji i zwiedzaniu świątyni, kiedy tury-
ści wykonywali setki zdjęć, rozmawia-
łem z organizatorką pobytu tak licznej 
grupy osób w pierwszej miejscowości 
po przekroczeniu rzeki Białki. Oka-
zało się, że sama nie zna Frydmana, 
nie zna Spisza, nigdy wcześniej tu nie 
była, nie miała nawet zbyt wiele cza-
su do zdobycia wiedzy potrzebnej do 
poprowadzenia wycieczki.  Na szczę-
ście młoda pani przewodnik wcześniej 
mieszkała przez jakiś czas w akademi-
ku ze studentką ze Spisza. To od niej 
usłyszała o bogactwie historycznym, 
dziedzictwie kulturowym i  pięknych 
pejzażach tego zakątka ojczyzny. Po-
byt w pobliskim Dębnie spontanicznie 
zrodził chęć ujrzenia chociaż 
fragmentu krainy, o którym 
z zapałem opowiadała kole-
żanka z akademika. W tym 
przypadku spontaniczne 
rozmowy studentek okaza-
ły się wystarczającą zachętą 
do podjęcia prób poznania 
regionu.

W  2014 roku Zespół 
Szkół we Frydmanie odwie-
dził ksiądz, który zaprezen-
tował frydmańskiej mło-
dzieży świetny program 
profilaktyczny wykorzystu-
jący muzykę współczesną. 
Kiedy dowiedziałem się, że przybyły 
kapłan jest franciszkaninem, wspo-
mniałem wybitnego przedstawiciela 
Frydmana należącego również do Za-
konu Braci Mniejszych, przedwcześnie 
zmarłego, ojca Adama Jana Błachu-
ta. Rozmowa w jednej chwili przesta-
ła być tylko kurtuazją, okazało się, 
że młodego zakonnika na studia mu-
zyczne wysłał właśnie ojciec Adam 
pełniący funkcję wykładowcy w semi-
narium i  prowincjała. Ksiądz-muzyk 
natychmiast skojarzył miejsce rodzin-
ne swojego przełożonego, którego da-
rzył ogromną estymą. W trakcie dal-
szej rozmowy wyraził zainteresowanie 
życiem religijnym i przeszłością miej-
scowości, z której pochodził ceniony 
wykładowca, przełożony i przyjaciel. 
Wiem, że dawny student ojca Adama 
przynajmniej jeszcze raz odwiedził 

Spisz, gdyż wystąpił na imprezie zwa-
nej „Wielkim Spiskim Graniem” jako 
suport pewnie znacznie bardziej zna-
nego zespołu lub solisty.

 Przed kilku laty po jednej z nie-
dzielnych mszy spotkałem koleżankę 
z czasów wczesnej młodości spędzonej 
poza Spiszem. Okazało się, że obecnie 
po skończonych studiach muzycznych 
mieszka w  Krakowie i  pracuje w  fil-
harmonii. W każde wakacje stara się 
uczestniczyć z najbliższą rodziną  we 
mszy odprawianej we Frydmanie. Ma-
gnesem są uroczyste Nieszpory wyko-
nywane po niedzielnym nabożeństwie. 
Osoba  z wykształceniem muzycznym 
za każdym razem jest pod niezwykłym 
wrażeniem chóralnego śpiewu  po-

bożnego ludu, który w pięknych psal-
mach śpiewanych na dwa głosy chwa-
li imię Pana Boga. Czy unikalny śpiew 
przypadkowych parafian w  wiejskim 
kościele może zostać wykorzystany 
w działaniach promocyjnych?

Obecnie  jest znacznie bliżej do 
Frydmana, Niedzicy, Kacwina, Tryb-
sza, Łapszanki czy Łapsz niż w minio-
nych czasach. Zdecydowanie większa 
liczba turystów odwiedza nasz region 
i chętnie wraca na kolejny wypoczynek. 
Czy towarzyszy im świadomość specy-
fiki regionu?  Świetny chirurg z jedne-
go z krakowskich szpitali przez kilka 
lat spędzał wakacje pod namiotem 
nad Białką, zmienił miejsce wakacji, 
gdy to stało się zbyt popularne wśród 
innych wypoczywających. Znał histo-
rię regionu, w  czasie pobytu czytał 
przewodniki, reportaże, opracowania 

popularno-naukowe i naukowe zwią-
zane z regionem. Lekarz nadal odwie-
dza zakątki Spisza, jego fascynacja re-
gionem przynosi konkretne efekty, 
gdyż w ostatnim czasie przybywa na 
wypoczynek z grupą przyjaciół ze śro-
dowiska medycznego. 

Artyści przebywający na naszym 
terenie w  ramach „Międzynarodo-
wego Pleneru Malarskiego Niedzica 
– Łańcut 2016” bardzo żałowali, że 
bogatą historię Frydmana okraszoną 
licznymi anegdotami poznali dopiero 
w ostatnim dniu pobytu. W luźnej roz-
mowie przy pożegnalnej kolacji mówi-
li, że znajomość barwnej przeszłości 
tego miejsca bez wątpienia wpłynęła-
by na sposób postrzegania krajobrazu 

czy detali uwiecznionych na 
płótnach. 

Powyższe przykłady 
uświadomiły mi, że war-
to w  kampaniach promo-
cyjnych uwzględniać do-
tychczas niewykorzystane 
elementy kultury spiskiej, 
zwłaszcza w  kontekście 
Frydmana.

Wielu Spiszaków do-
strzega potrzebę promocji 
własnego regionu. Niewie-
lu kwestionuje konieczność 
organizowania masowych 
imprez promujących spiski 

folklor. Bezcenne wydają się być pu-
blikacje popularno-naukowe i nauko-
we takie jak „Z  dziejów Frydmana” 
zachęcające szerszy krąg badaczy i na-
ukowców do podjęcia gruntownych 
studiów nad przeszłością tych ziem. 
Może warto podjąć szerszą inicjatywę 
promocji regionu skierowaną do osób, 
które pełnią znaczące funkcje w swo-
ich środowiskach.

Do skutecznej promocji przyczy-
nił się niewątpliwie periodyk „Na Spi-
szu”, którego setny numer trzymacie 
Państwo w ręku, stając się jednocze-
śnie ulubioną lekturą wielu miesz-
kańców. Pomysłodawcy gazety mimo 
wielu przeciwności przez kolejne lata 
udowadniali, że bezinteresowna tro-
ska o  własną małą ojczyznę jest dla 
nich istotnym elementem codzienne-
go życia. 

Obelisk w centrum Frydmana

Jubileusz Na Spiszu

Obelisk w centrum Frydmana
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Na placu św. Andrzeja w Katowi-
cach czeka na mnie wóz telewizyjny. 
Gdy dojeżdżamy do Łapsz Niżnych, do-
chodzi do mnie głos operatora: - Jezu, 
co tu się dzieje! 

Ulicą Długą idzie tłum, głowa przy 
głowie, wśród nich osoby trzymające 
w ręku małe biało-czerwone propor-
czyki. Rety, przecież ja ich wszystkich 
znam! Idzie – jak za dawnych lat - Woj-
ciech Halczyn z  Piotrem Borowym, 
Wojciechem Koszczakiem i  Ignacym 
Sandrzykiem; zaraz za nimi zatopieni 
w rozmowie księża – Ferdynand Ma-
chay i  Antoni Sikora, towarzyszą im 
prof. Władysław Semkowicz z  Kazi-
mierzem Przerwą-Tetmajerem, prof. 
Walerym Goetlem i drem Marianem 
Gotkiewiczem. Niemożliwe, w jednym 

125 krzeseł
 8Ranek, budzi mnie telefon z redakcji telewizyjnych aktualności, 
słyszę naczelnego: – Spisz to twój teren, więc zbieraj się, jedziemy do 
Łapsz Niżnych. Zrobisz relację i kilka setek z uroczystości gazety „Na 
Spiszu”. Setki – dla wyjaśnienia - to w języku telewizyjnym krót-
kie sekwencje lub wywiady. 

szeregu idą śtudanci z Krakowa: Mar-
cin Samlicki, Leon Szkocki i bracia Sto-
kłosowie – Jan i Józef, w towarzystwie 
Jana Tómlona i Sebastiana Chowańca! 
To nie koniec, dalej widzę idących ra-
mię w  ramię dra Jana Bednarskiego 
z Wendelinem Haberem, tuż obok Jó-
zef Wiśmierski i Michał Balara, przeci-
ska się do przodu Jan Pluciński. Zaraz 
potem powoli Wojciech Lorencowicz 
trzymający się ramienia Zygmunta 
Lubertowicza i za chwilę Józef Stanek, 
jakby dopiero co zszedł z trasy kurier-
skiej. Przechodzi ks. prof. Józef Tisch-
ner, uśmiecha się patrząc na moją nie-
naturalnie zamurowaną pozę. 

Włączamy się bezwiednie w tłum, 
idziemy za nimi na miejsce uroczy-
stości. Przeciskamy się do środka sali. 

Wciąż jednak aktualne jest pyta-
nie, jak skutecznie promować uroki 
niezwykłej krainy historycznej. Czy 
pomysły realizowane  na poziomie re-
gionu, gminy i  każdej miejscowości 

Ponownie staję jak słup soli, patrzę co-
raz większymi oczami, bo scena nad-
zwyczajna, w morzu stojących po lewej 
dostrzegam rząd 25 krzeseł, na któ-
rych usiedli wymienieni przeze mnie, 
których dopiero co widziałem idących 
z  proporczykami. Cóż z  tego, że się 
minęli, są tu dzisiaj, bo nie mogli nie 
przyjść. To oni zapracowali swoimi do-
konaniami na południowym pograni-
czu państwa i sprawili, że Spiszacy po-
wrócili do Macierzy i po wielu latach 
doczekali się własnej gazety spiskiej. 

Po prawej, naprzeciwko nich rzędy 
ze 100 krzeseł, na których usiedli sta-
rzy i młodzi trzymający w ręku egzem-
plarze gazety „Na Spiszu”. Pierwszy 
numer dumnie dzierży w ręku naczel-
ny gazety Julian Kowalczyk, ostatnim 
setnym u samej góry macha radośnie 
Jan Budz. 

W  jednej chwili robi się cicho, 
wszyscy wstają, w środek wjeżdża for-
tepian w  biało-czerwonych barwach. 
Wolno podchodzi do niego Zygmunt 
Lubertowicz, podnosi klapę, delikatnie 
przesuwa ręką po klawiaturze, podno-
si głowę, parzy w lewo, w prawo, za-
trzymuje wzrok i  skinięciem głowy 
zaprasza Józefa Stiastnego. Zasiada-
ją razem i po chwili brzmią pierwsze 
akordy Hymnu Podhalańskiego, wszy-
scy śpiewają: 

Nie damy Popradowej fali,
Spisza z Orawą, praojców sławą,
Wszak oni ziem tę posiadali,
Aż po niziny, aż po Wag siny, - hen! –
Nie damy Tatr i szczytów ziemi,
Ani kamienia, aż w pokolenia,
Bronić ją będziem pierśmi swemi,
Tak Bóg nam każe, - Jego ołtarze – tu!

Tak zaczęły się uroczystości dwu-
dziestopięciolecia gazety i jej setnego 
numeru!

Ryszard M. Remiszewski

Uroczystości 10-lecia powrotu Spisza i Orawy do Polski, Łapsze Niżne 1930 r., 
fot. z arch. J. Kowalczyka

są skuteczne? Czy młodzi Spiszacy, 
kończący szkoły i  uczelnie, znający 
języki obce, swobodnie  posługujący 
się najnowszymi narzędziami komu-
nikacji  włączą się w  zorganizowane 

nowatorskie działania promujące re-
gion w Polsce i Europie? 

Wszystkim redaktorom, piszącym 
i  czytelnikom życzę wielu kolejnych 
jubileuszy.

Piotr Wojtaszek

Jubileusz Na Spiszu

Uroczystości 10-lecia powrotu Spisza i Orawy do Polski, Łapsze Niżne 1930 r., 
fot. z arch. J. Kowalczyka
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Zaproszenie do nawiązania stałej 
współpracy otrzymałam drogą e-ma-
ilową od redaktora naczelnego Julia-
na Kowalczyka. Co było zaskoczeniem, 
gdyż z tekstów, które czasem mu pod-
syłałam, ukazał się może cały jeden.  Po 
krótkim przeanalizowaniu za i przeciw, 
zastanowieniu się przewrotnym „co ja 
z tego będę mieć?” i w ogóle, pomyśla-
łam: „A co mi tam! Przecież i tak piszę 
na stronę www.dursztyn-spisz.pl, pro-
wadzę prywatnego bloga i lubię bawić 
się słowem”. Odpisałam więc naczelne-
mu, że propozycję chętnie przyjmuję. 

Na pierwsze spotkanie redakcyj-
ne w  Łapszach Niżnych pojechałam 
z duszą na ramieniu. Nie wiedziałam, 

Jeden rok z gazetą
 8Moja przygoda z kwartalnikiem „Na Spiszu” zaczęła się stosun-
kowo niedawno, bo na przełomie maja i czerwca 2015 r. Jestem 
więc najmłodszym stażem członkiem redakcji. 

czego się spodziewać i   czy odnajdę 
się w nowym towarzystwie. To, co od 
razu mnie ujęło, to miłe przyjęcie. Nie 
byłabym przecież sobą, gdybym nie 
przyszła mocno przed czasem. Obec-
ny na sali Julian Kowaczyk zajął się 
jednak mną bardzo serdecznie. Czas 
do nadejścia reszty współpracowni-
ków wykorzystał na przybliżenie mi 
tematyki zarządzanego przez siebie 
pisma, przedstawienie zasad i  zapo-
znanie z  archiwum. Historyczno-dy-
daktyczny charakter kwartalnika od-
powiadał więcej niż bardzo. Idealnie 
wpisywał się bowiem w moje własne 
zainteresowania. 

Pierwsze wydanie, w  którym 
uczestniczyłam już jako współpra-
cownik, trochę jednak rozczarowało 
– pomylono zdjęcia w moich artyku-
łach. Na kolejnym spotkaniu redakcyj-
nym zespół zgodnie uchwalił, że naj-
lepiej będzie, gdy na kilka dni przed 
ostatecznym złożeniem pisma zosta-
nie ono przesłane redaktorom w wer-
sji Word po to, by każdy mógł wyłapać  
błędy, nieprawidłowości i inne uchy-
bienia. I chwała Bogu, że tak się stało, 

bo gdyby nie to posunięcie, w jednym 
z zeszłorocznych numerów ukazałby 
się mój tekst z zapisem na kształt tego:  
W festynie udział wzięli sołtys wsi, wójt 
gminy i ktoś tam, ktoś tam…

Po przeszło roku współpracy mogę 
już podzielić się kilkoma refleksjami. 
Całego gremium redakcyjnego jesz-
cze nie poznałam. Odniosę się więc 
do tych osób, o których mogę coś po-
wiedzieć. Zespół redagujący pismo 
robi wiele dobrego dla podtrzymania 

spiskiej tradycji i  kultury na terenie 
Polskiego Spisza. Rozległa wiedza hi-
storyczna, językowa i  etnograficzna  
moich koleżanek i kolegów już nieraz 
budziła we mnie podziw i zaskoczenie. 
Lubię słuchać, gdy Jan Budz na kole-
giach mówi czystą gwarą spiską. I lu-
bię czytać to, co o niej napisał. Elżbieta 
Łukuś ujęła mnie rzeczowością i kom-
petencją. To osoba, która przy całym 
swoim wdzięku wie, czego chce i nie 
daje sobie w kaszę dmuchać. A redak-
tor naczelny – choć na początku nie-
co mnie onieśmielał - nie dość, że jest 
prawdziwą skarbnicą pomysłów, to 
jeszcze umie je zrealizować. 

Z małych prywatnych życzeń wła-
ściwie miałabym tylko jedno: potwier-
dzenia, że wysłane materiały dotarły 
i może szybszego odpowiadania na e-
-maile. Bo elastyczne, tj. dostosowane 
do moich wydłużonych godzin pracy 
i wyjazdów zagranicznych, kolegia już 
dostałam. 

Krystyna WaniczekLato na Spiszu, pierwsza z lewej charakterystyczna szpiczasta Czerwona Skałka w Dursztynie, 
w oddali Góra Żar. Fot. A. Morawski

Kapliczka przy drodze między Krempachami 
a Frydmanem. Fot. A. Morawski

Jubileusz Na Spiszu

Lato na Spiszu, pierwsza z lewej charakterystyczna szpiczasta Czerwona Skałka w Dursztynie, 
w oddali Góra Żar. Fot. A. Morawski

Kapliczka przy drodze między Krempachami 
a Frydmanem. Fot. A. Morawski
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Choć po mających miejsce w lipcu 
ŚDM pozostały już tylko wspomnie-
nia, to w sercach tych, którzy w nich 
uczestniczyli, zapisały się trwałymi 
zgłoskami.

25-letni Józef Łukasz w  ŚDM 
uczestniczył jako chórzysta. Śpiewał 
w  obu - dużym liczącym ponad 300 
osób i w małym śpiewającym do Drogi 
Krzyżowej. Jako że warunki głosowe 
miał odpowiednie, a  i  wykształcenie 

Krempaszanie na ŚDM
 8Każde z nich zarejestrowało Światowe Dni Młodzieży nieco ina-
czej. Niezależnie od wszystkiego, nie wyobrażają sobie, że mo-
głoby ich na nich nie być.

(ukończony kierunek - muzyka ko-
ścielna) predysponowało go mocno ku 
temu, postanowił wziąć udział w eli-
minacjach. Przesłuchania wyłaniające 
chórzystów miały miejsce na przeło-
mie stycznia i lutego i trwały dobrych 
kilka dni. Jurorzy oceniali sposób śpie-
wania, zdolność operowania głosem 
oraz umiejętność czytania nut. Naj-
większe szanse - jak przyznaje - miały 
osoby z wykształceniem muzycznym. 
Choć przeszły i takie, które go nie po-
siadały. Nie wie, czy z  terenu Spisza 
jeszcze ktoś śpiewał w którymś z chó-
rów. Zaznacza jednak, że dostać się do 
nich wcale nie było łatwo. 

Od marca próby chórzystów od-
bywały się już regularnie - co miesiąc 
i trwały całe 2 dni. Na tydzień przed 
centralnymi wydarzeniami ćwiczenia 
były już bardzo intensywne - od 10 
rano do 21 wieczorem. - Czasem trzeba 
było wyjść z jednej próby, żeby móc zdą-
żyć na drugą - wspomina swoje proble-
my organizacyjne Józef Łukasz. Takich 
osób, które - tak jak ja - śpiewały w obu 
chórach było kilka. Życia nie ułatwiały 
nam też konieczne kontrole BOR-u. Na 

początku nie tak czasochłonne. Od kiedy 
jednak był już w Krakowie papież, spraw-
dzenie jego najbliższego otoczenia, tj. 
chóru, orkiestry, księży i biskupów trwa-
ło naprawdę bardzo długo - opowiada. 
Sam przyznaje, że paradoksalnie, sto-
jąc w odległości kilkunastu metrów od 
papieża, nie bardzo miał okazję spoj-
rzeć mu prosto w oczy. - Scena chóru 
zawsze była umiejscowiona z boku ołta-
rza i oddzielona od niego ścianką. Papieża 
widzieliśmy więc tylko wtedy, gdy przy-
jeżdżał - wyjaśnia. Do spotkania twa-
rzą w  twarz tak naprawdę nie doszło. 
Choć, podobnie jak wolontariusze, 
osoby śpiewające w chórze mogły wziąć 
udział w specjalnym spotkaniu z pa-
pieżem w Tauron Arenie, nie do koń-
ca miały już na to energię. - Było kilka 
osób, którym się to udało. Mnie, śpiewa-
jącemu w obu chórach, zabrakło już sił - 
dodaje.  To, co bardzo chce jednak pod-
kreślić, to wysoki poziom artystyczny 
śpiewanych utworów. - Wracam teraz 
na spokojnie do tego, w czym wtedy tak 
intensywnie uczestniczyłem - przyzna-
je.  Odsłuchuję poszczególne wykonania, 
przeżywając je znów na nowo.

Radny gminy Nowy Targ Józef Lo-
renc do Krakowa pojechał jako wolon-
tariusz językowy ze znajomością języka 
słowackiego. Na początku patrzono na 
jego zgłoszenie niechętnie, bo bardziej 
potrzebni byli tłumacze z języków za-
chodnich. Niespodziewanie propozycję 
współpracy jednak otrzymał. Przydzie-
lono go do pomocy słowno-organiza-
cyjnej biskupom słowackim. - Moje za-
dania były proste - opowiada. W miejscu 
zakwaterowania biskupów miałem słu-
żyć im informacją oraz pomocą transla-
torską, a na wydarzeniach reagować na 
sygnały zasłabnięć, czasem przynieść 
wodę lub pomagać w  podobny sposób. 
Jako wolontariusz miał zagwaranto-
waną możliwość uczestniczenia w  2 
głównych wydarzeniach. Udało się mu 
być w sumie na 3. Jednym z nich było 
powitanie Ojca św. na Błoniach, dru-
gim sobotnie nocne czuwanie, a trze-
cim niedzielna Msza św. w Brzegach. 
Z racji pełnionej posługi miał możli-
wość przebywania w sektorach dla VIP-
-ów. W niedzielę stał nawet na stop-
niach ołtarza. Powitanie Ojca św. było Chętnych do zrobienia zdjęcia papieżowi 

Franciszkowi nie brakowało.

Pielgrzymi z całego świata w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości

Aktualności Na Spiszu

Chętnych do zrobienia zdjęcia papieżowi 
Franciszkowi nie brakowało.

Pielgrzymi z całego świata w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości
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tym wydarzeniem, na które poszedł 
zupełnie prywatnie. Nie miał wtedy 
żadnych obowiązków. Kiedy znalazł 
się w swoim sektorze, a ludzie powo-
li zaczęli się schodzić, nagle usłyszał 
swoje imię. - Odwróciłem się, a tam sta-
li nasi krempaszanie - opowiada pod-

ekscytowany. Sektor ogromny, mnóstwo 
ludzi, a ja spotkałem w nim swoich! Naj-
bardziej uderzające przeżycie, które-
go doświadczył, miało miejsce jednak 
w niedzielę. Wówczas to, rozglądając 
się, czy ktoś czegoś nie potrzebuje lub 
ktoś gdzieś nie słabnie, znalazł się na 
stopniach prowadzących do głównego 
ołtarza. - Stojąc tam na tym podwyższe-
niu, mogłem ogarnąć wzrokiem wszyst-
kich uczestniczących we Mszy św. ludzi. 
Nie sądziłem, że będzie mi to kiedyś dane 
- dodaje wzruszony. I może ten świat 
oferuje ciekawsze i bardziej interesujące 
rzeczy, niekoniecznie związane z religią. 
Ale to, co tam zobaczyłem, zaangażowa-
nie i zapał tych młodych ludzi, którzy zje-
chali do nas ze wszystkich państw świa-
ta... To było niesamowite! I takie piękne!! 

Siostra Maria Łukasz ze Zgroma-
dzenia Służebnic Ducha Św. od 1974 
r. pracuje jako misjonarka w Argenty-
nie. Z pochodzenia jest krempaszan-
ką, ciocią śpiewającego w chórze Jó-
zefa. Na ŚDM udało jej się być przez 
wzgląd na spędzany w  Polsce urlop. 
A skoro nadarzyła się ta sposobność, 
jak mogłaby z  niej nie skorzystać?! 

- Ojca św. poznałam już wcześniej, nie 
dla niego więc tam pojechałam. Czasem 
miał z nami katechezy dla zakonnic. Bar-
dzo skromny. Zawsze powtarza jedno: 
„módlcie się za mnie” - opowiada kuli-
sy tamtych spotkań. To, czym Kraków 
bardzo jej zaimponował, to organizacja 
niepozostawiająca niczego do życze-
nia. - Były chwile modlitwy i były chwi-
le rozważań. Nie traciło się czasu. Kto 
chciał, do południa mógł zwiedzać Kra-
ków lub uczestniczyć w  różnego rodzaju 
imprezach towarzyszących - opowiada. 
Bardzo podkreśla też Opatrzność Bożą 
czuwającą nad ŚDM - Tyle mówiło się 
o zamachach i odstraszano takim gada-
niem ludzi - ubolewa. A ja wierzę, że jeśli 
robi się coś dla Boga, to On zawsze czuwa. 
Sercem związana z dwoma państwami, 
Argentyną i Polską, siłą rzeczy szuka-
ła kontaktu z  pielgrzymami mówią-
cymi po hiszpańsku. - To już mój drugi 
ojczysty język. Zawsze cieszy, gdy mogę 
w  nim porozmawiać - wyjaśnia przy-
padki przepadania w  grupkach hisz-
pańskojęzycznych. Na podsumowanie 
ŚDM ma jedno określenie: To była wiel-
ka wieża Babel porozumiewająca się języ-
kiem miłości. 

Gabriel, Walenty, Szczepan i Ma-
rysia - są rodzeństwem chórzysty Jó-
zefa. Inaczej niż on, na ŚDM pojechali 
jako pielgrzymi. - Telewizja nie potrafi 
oddać tego, co tam naprawdę się działo - 
przekonuje z zapałem 23-letni Gabriel. 
- Wszędzie po horyzont widziałem róż-
ne flagi. Ludzie skakali, klaskali, śpiewali 

i bawili się. Kiedy to zobaczyłem, z jed-
nej strony wstąpiła we mnie niesamowi-
ta energia, a z drugiej poczułem wielkie 
wzruszenie - dodaje. To, co bardzo go 
uderzyło, to niesamowita gotowość po-
mocy i rozmowy emanująca ze wszyst-
kich napotkanych tam ludzi. Problemy 
językowe nie miały racji bytu, wystar-
czyło kilka słów w jednym czy w dru-
gim języku. - Któregoś dnia byłem taki 
mega zmęczony - wspomina. Wlokłem 
się z opuszczoną głową. Krok po kroku. 
W pelerynie, przemoknięty do suchej nit-
ki. Nagle podbiegła do mnie dziewczyna. 
Palcami podniosła w  górę kąciki moich 
ust i powiedziała: „smile, smile”. Potem 
przybiła mi piatkę i pobiegła dalej. Sta-
nąłem osłupiały w miejscu, a potem zwy-
czajnie musiałem zacząć się śmiać. 

21-letniemu Walentemu najbar-
dziej podobało się nocne czuwanie - 
dobór muzyki i  jego niepowtarzalna 
atmosfera. Niemniej rozemocjonowa-
ło też swoistego rodzaju religijne „mul-
ti-kulti”, najbardziej widoczne na uli-
cach tętniącego życiem Krakowa. Jak 
przyznaje, na ŚDM nie pojechał wca-
le dla Ojca św. Obecność papieża była 
raczej tym niezbędnikiem, bez które-

go o ŚDM nie byłoby mowy. - Do ko-
ścioła nie chodzę przecież dla księdza, ale 
dla Boga. I po to, żeby się do Niego pomo-
dlić - uściśla swoje stanowisko. Para-
doksalnie, jakby na przekór temu, na 
dwóch wydarzeniach znalazł się bar-
dzo blisko Ojca św. - Na Błoniach dzie-
liła mnie od niego odległość najwyżej 

Deszcz nie ostudził zapału Gabriela.

Rozemocjonowane rodzeństwo z kuzynostwem w drodze na spotkanie z papieżem.

Aktualności Na Spiszu

Deszcz nie ostudził zapału Gabriela.

Rozemocjonowane rodzeństwo z kuzynostwem w drodze na spotkanie z papieżem.
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W  ostatnim tygodniu lipca 
klasztor Ojców Franciszkanów go-
ścił młodzież z  okręgu Aberdeen-
shire w Szkocji. Młodzi przyjechali 
do Polski w związku ze Światowymi 
Dniami Młodzieży, a zakwaterowali 
się właśnie w Dursztynie. Na 2 dni 
przed końcem pobytu wyznaczono 
w klasztorze spotkanie. Mieszkań-
ców zaprosili Szkoci – w ramach po-
dziękowania za życzliwość i  dobre 
przyjęcie.

Już przed wyznaczoną godz. 
20 dziedziniec zaczął wypełniać się 
ludźmi. Zmierzających do klasztoru 
witały rzucane tu i  ówdzie polskie 
słówka: dzień dobry, cześć lub jak się 
masz? Do momentu oficjalnego roz-
poczęcia spotkania samoistnie po-
tworzyły się małe grupki. Kto chciał, 
próbował swoich sił w rozmówkach 
polsko-angielskich. A  gdy tych nie 
stało, wystarczył szeroki uśmiech, 
poklepanie po plecach lub uścisk dło-
ni. – To moja pierwsza wizyta w Polsce. 
I pierwszy wyjazd za granicę w ogóle. 
Mam 73 lata i nigdy nigdzie nie byłam 
– opowiadała podekscytowana Patri-
cia – jedna z opiekunów młodzieży. 

Szkocko-spiskie akcenty ŚDM
 8Szaleństwo lipcowej nocy, wspaniała wymiana doświadczeń, 
okazja do międzynarodowej integracji i wielki manifest mło-
dości – tak właśnie określić można to, co działo się w 30 lipca 
przed klasztorem w Dursztynie.

A wasz kraj jest po prostu piękny!
Podobnego zdania była Denise, 

która z miejsca zadeklarowała, że do 
Polski wróci na pewno. Tym razem 
z własnymi dziećmi. Gabriel i  jego 
bliźniaczy brat Rafael Polakami są 
w 3. pokoleniu. Ich dziadkowie po 
II wojnie zostali w Wielkiej Brytanii. 
Powrót do kraju w tamtych czasach 
groził represjami ze strony władz 

3 m. Podobnie w niedzielę przy jego wjeździe 
na Brzegi. 

16-letnią Marysię, tak jak brata, urze-
kła atmosfera nocy z soboty na niedzielę. 
I  inaugurujący ją zachód słońca. - Ta noc 
była jakby darem dla nas od Pana Boga. Ide-
alna - sucha i przyjemnie ciepła. Pamięta też 
drogę na Brzegi i  śpiewany podczas niej 
repertuar. - Śpiewaliśmy wszystko, co nam 
przychodziło do głowy - mówi z  błyskiem 
w oku. Od „Ogórek, ogórek”, poprzez „Szła 
dzieweczka do laseczka”, do „Roty” - pełen 
zestaw. Kiedy po drodze spotykali innych, 
np. zagranicznych pielgrzymów, uczyli ich 
polskich piosenek oraz trudnych łamaczy 
języków. Za wysiłek tamtych rewanżowali 
się charakterystyczną dla danego kraju me-
lodią. Marysia najbardziej przeżyła jednak 
Drogę Krzyżową. Jej melodię, inscenizację 
i aranżację dobitnie unaoczniającą, że rze-
czywistość Chrystusa wcale nie jest kwestią 
zamkniętą, lecz dzieje się tu i teraz. 

Do typowo religijnych doświadczeń ro-
dzeństwa Łukaszów doszły niemniej cenne, 
te koleżeńsko-przyjacielskie. Przez miesz-
kanie, które mieli do dyspozycji, przewinę-
ło się sporo znajomych. - Wpadali a to na 
kanapkę, a to na małe pranie, jeśli było komu 
potrzebne. Czasem ktoś przyniósł ciasto. Po-
magaliśmy sobie, jak mogliśmy, a potem pędzi-
liśmy na Błonia lub katechezy - dodają Mary-
sia i Walenty. Do obecnej przez cały tydzień 
piątki w  sobotę dołączył tata z  9-letnim 
Andrzejkiem.

I rodzina Łukaszów, która stawiła się 
na ŚDM prawie w komplecie (nie było tyl-
ko mamy opiekującej się niepełnosprawną 
siostrą rodzeństwa) i wolontariusz Józef 
Lorenc nie wyobrażają sobie, że mogłoby 
ich tam zabraknąć. - Takie wydarzenie ma 
miejsce w Polsce raz na kilkanaście, a może 
nawet i raz na kilkadziesiąt - podkreśla Jó-
zef Łukasz. Teraz mam 25 lat. Nawet, gdyby 
kolejne było za 2 dekady, nie będę już wtedy 
młody. Nie będę już w pełni uczestniczył - do-
daje. Mama rodzeństwa Zofia Łukasz do-
daje, że ani przez moment nie czuła oba-
wy o bezpieczeństwo swoich dzieci. - To jest 
ich czas. To ich formacja. Jak nie teraz, to kie-
dy? – pyta. A Józef Lorenc po doświadcze-
niach wyniesionych z Krakowa wie jedno. 
Jeśli będzie to tylko możliwe, pojedzie i do 
Panamy.

Krystyna Waniczek
fot. z arch. rodziny Łukaszów

Polak i Szkot – dwa bratanki.

Dziewczęta z „Honaja” tuż przed 
występem.

Aktualności Na Spiszu

Polak i Szkot – dwa bratanki.

Dziewczęta z „Honaja” tuż przed 
występem.
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komunistycznych. Obaj Polskę odwiedzili wielokrotnie. Ich 
rodzice pochodzą z Suchedniowa i z okolic Szczecina. – Co 
tym dzieciakom się tutaj podoba? Na pewno pogoda – mówił 
Gabriel bez śladu obcego akcentu. A o to, żebyśmy my dobrze 
mówili po polsku, zadbali nasi, urodzeni już w Szkocji, rodzice.

To, czego młodzież i jej opiekunowie doświadczyli na 
Spiszu i w okolicy, to spływ Dunajcem i kąpiel w Białce. – Je-
stem pod wrażeniem tego spływu. Widoki były przepiękne – mó-
wiła pochodząca z USA s. Julie Anne, która w Szkocji prze-
bywa w ramach misji. Osobiście nie lubię miast. Kiedy tylko 
mogę się z nich wyrwać, jest pięknie – podsumowała. Podoba 
mi się też tutejsza pogoda. Jest ciepło, nawet gorąco. Nie to co 
w Szkocji! 

Punktualnie o 20 rozpoczęła się oficjalna część polsko-
-szkockiego spotkania. Franciszkanin o.. Bartosz Prusie-
wicz i s. Julie Anne przybliżyli zebranym porządek wystą-
pień. Najpierw z przedstawieniem, które po prostu miało 
być śmieszne, wystąpili Szkoci. Potem odbyło się wspólne 
polsko-szkockie śpiewanie piosenek. A na końcu występ 3 
grup wiekowych dursztyńskiego „Honaja”. Scenka, którą 
zaprezentowała młodzież z Aberdeen, przyprawiła widzów 
o łzy i ból brzucha ze śmiechu, zaś zagraniczni goście entu-
zjastycznie reagowali na występ spiskiego zespołu. Im bar-
dziej powiewały dziewczęce spódnice, tym mocniej bili bra-
wo tancerzom.

– Ta młodzież jest naprawdę wspaniała. Mało śpi, dużo jeź-
dzi, ale w tym wieku organizm szybko się regeneruje  – mówił 
o swoich klasztornych gościach gwardian o. Jerzy Kulpa. Or-
ganizatorzy znaleźli nas sami. Początkowo młodzi mieli miesz-
kać w Krakowie. Ostatecznie to jednak na nas się zdecydowali. 
Jednej z przebywających tu dziewczyn szczególnie przypadł do 
gustu bigos. I chleb… ze smalcem – dodał rozbawiony.

A po oficjalnej części artystycznej narodowości dziwnie 
się wymieszały. Przy dźwiękach spiskiej kapeli Szkoci poszli 
w tany z Polkami, a Polacy ze Szkotkami. A gdy całe towa-
rzystwo już nieco ostygło, towarzyszący młodzieży biskup 
udzielił wszystkim swojego błogosławieństwa.

Tekst i zdjęcia: Krystyna Waniczek

Chętnych do obejrzenia występu młodych Szkotów nie brakowało.

Młodzież w oczekiwaniu na spotkanie z Papieżem, po-
przez organizowane spotkania, poznawała także kulturę 
regionu. Młodzi ludzie oprócz wspaniałych przeżyć ducho-
wych, mieli okazję poznać tutejsze zwyczaje, śpiew czy ta-
niec, co było możliwe dzięki zorganizowanemu dniu poświę-
conemu regionalizmowi. 

Swoje zaangażowanie wykazał tutaj zespół regionalny 
„Czardasz”  z Niedzicy, prezentując miejscową tradycję. Była 
to także okazja do poznania gościnności niedziczan, którzy 
poza miłym przyjęciem, obdarowali swoich gości specjałami 
tutejszej kuchni. Oczywiście nie mogło zabraknąć czasu na 
zwiedzanie miejscowych atrakcji, których w okolicy jest nie 
mało. Był też czas na rozrywkę i sport. Na zorganizowanym 
dnia 23 sierpnia br. festynie integracyjnym z tutejszą mło-
dzieżą, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury oraz Klubu Sportowego NIEDZICA, rozegrano 
mecze, a także przeprowadzono różne gry i zabawy. 

Podziękowania należą się duszpasterzom z  Niedzicy 
oraz wszystkim osobom i instytucjom, które w jakikolwiek 
sposób przyczyniły się do umilenia i zapewnienia młodzieży 
bezpiecznego pobytu wśród naszej społeczności. 

Wyrażamy nadzieję, że pobyt w tych jakże urokliwych 
zakątkach polskiego Spisza dostarczył gościom z Francji wie-
le atrakcji i wrażeń. Że choć zmęczeni, to zarazem radośni 
uczestnicy Światowych Dni Młodzieży powrócą do domów, 
z pełnym bagażem pięknych wspomnień. 

Red.

Integracja młodzieży 
z Francji i ze Spisza – 

uczestników ŚDM
 8Ponad 60 osobowa grupa pielgrzymów z Fran-
cji – przybyłych na spotkanie z Papieżem z oka-
zji Światowych Dni Młodzieży, prawie tydzień 
czasu  spędziła w Niedzicy.

Aktualności Na Spiszu

Chętnych do obejrzenia występu młodych Szkotów nie brakowało.
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ŚDM z udziałem strażaków z Gminy Łapsze Niżne
 8W zabezpieczaniu Światowych Dni Młodzieży w miejscowości Brzegi brali udział także strażacy 
z terenu Gminy Łapsze Niżne. 

Było ono realizowane w dwóch dniach tj. 30 lipca (OSP Kacwin, OSP Łapszanka, OSP Łapsze Niżne, OSP Łapsze Wy-
żne i OSP Niedzica) i 31 lipca (OSP Falsztyn, OSP Frydman i OSP Niedzica-Zamek). Druhowie do poszczególnych sekto-
rów rozdysponowani zostali przez Koordynatorów, gdzie swą służbę pełnili do czasu przybycia kolejnej zmiany zgodnie 
z poleceniem dowódcy. Choć udział strażaków w zabezpieczaniu polegać miał na sprawnym przeprowadzeniu ewentualnej 
ewakuacji ludzi co przewidywała instrukcja i plan ewakuacji, to jednak strażacy pomagali zawsze kiedy tylko zostali o to 
poproszeni. Głównie była to pomoc przy przemieszczaniu niepełnosprawnych czy udzielanie pomocy przy omdleniach 
oraz doznanych urazach. Warunki nie rozpieszczały więc tym bardziej dziękujemy strażakom za ich trud i poświęcenie. 
Dziękujemy, że wykonując swoje statutowe obowiązki oraz nabywając nowe doświadczenia, przyczynili się do sprawnego 
i bezpiecznego pobytu młodzieży z całego świata w Polsce.        AŚ

Krempachy potrafią się bawić
 8Dojenie krowy na czas, strzelanie z wiatrówki do baloników, ręczne piłowanie drewna czy prze-
ciąganie na linie samochodu strażackiego to konkurencje, które w niedzielę 24 lipca ściągnęły do 
Krempach tłumy złaknionych rozrywki osób.

Jak co roku w lipcu w amfiteatrze w Łęgu odbył się XIII 
Festyn Krempaski. Imprezę przy wydatnym wkładzie spon-
sorów i darczyńców zorganizowała Rada Sołecka z sołty-
sem wsi Józefem Pietraszkiem oraz krempaska Ochotnicza 
Straż Pożarna.

Rozmachem lipcowego festynu Krempachy udowodni-
ły, że potrafią dobrze się bawić! Zaproszonych gości, wśród 
których znalazł się m.in. wójt gminy Nowy Targ Jan Smar-
duch, występami taneczno-wokalnymi i muzycznymi zaba-
wiały: Krempaska Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza 
Franciszka Pacygi, Zespół Regionalny „Zielony Jawor” w 3 
grupach wiekowych, zaprzyjaźniony zespół taneczny z Tyl-
manowej oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Gwoździem programu były jednak wymyślne konku-
rencje sportowe. I tak: panie – ochotniczki mogły zmierzyć 
się ze sobą w strzelaniu z wiatrówki do baloników; dzieci 
zaprezentować umiejętność gry w unihokeja i wolnej jazdy 
na rowerze; a chętni panowie stawić czoła piłowaniu drzewa 
ręczną piłą oraz przeciąganiu na linie ważącego przeszło 2 

tony samochodu OSP. Najsilniejszym strongmanem okazał 
się, tak jak przed rokiem Przemysław Łojek.

- Impreza ta nie byłaby możliwa, gdyby jak co roku nie zna-
lazły się osoby chętne do poświecenia swojego czasu i swoich 
umiejętności – podkreślał sołtys wsi Józef Pietraszek. – To 
wspaniałe, że ciągle potrafimy się tak pięknie integrować – do-
dał radny Józef Lorenc.  

Śmiechu było co niemiara, zwłaszcza że o żołądki uczest-
ników zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich, a atmos-
ferę podkręcały dowcipne komentarze konferansjera Ja-

kuba Surmy. Organizatorzy zadbali również o stworzenie 
ciekawych damsko-męskich duetów. W dedykowanej dla 
nich konkurencjach przerzucania opony traktorowej, doje-
nia krowy na czas czy biegu z taczkami zmierzyły się pary 
nie tylko małżeńskie.

Pogoda dopisała wspaniale, wszyscy bawili się więc wy-
śmienicie! Kto chciał, mógł pozjeżdżać na zjeżdżalni, zaspo-
koić głód na stoisku pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz 
ugasić pragnienie w budkach z napojami. Na imprezie, jak 
zawsze, pojawiło się też sporo gości z okolicznych miejsco-
wości.                 Tekst i zdjęcia: Krystyna Waniczek

Dojenie sztucznej krowy było wyzwaniem dla początkujących.

„Moja-twoja” - takie cięcie drzewa można zobaczyć tylko na festynach

Aktualności Na Spiszu

Dojenie sztucznej krowy było wyzwaniem dla początkujących.

„Moja-twoja” - takie cięcie drzewa można zobaczyć tylko na festynach
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Te ubogie wyposażenie dało zalą-
żek niezwykle ważnej organizacji dla 
naszej miejscowości, jednostce Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Nowej Białej, 
wielokrotnie ratującej dobytek miesz-
kańców z pożarów, czy też pomagającej 
w czasie powodzi i podtopień.

Początkowo sprzęt gaśniczy nale-
żący do jednostki OSP w Nowej Bia-
łej, przechowywany był w drewnianej 
szopie znajdującej się obok kościoła 

110-lecie OSP w Nowej Białej
 8W 1906 roku urząd notarialny z siedzibą we Frydmanie, przeka-
zał Jednostce Straży Pożarnej w Nowej Białej ręczną czteroko-
łową sikawkę oraz po dwie sztuki: hełmów skórzanych, pasów 
oraz siekier. 

w  centrum wsi. W  kolejnych latach 
jednostka OSP wchodziła w posiadanie 
coraz lepszego sprzętu, przechowywa-
nego w coraz lepszych warunkach. Już 
w 1952 roku z  inicjatywy mieszkań-
ców powstała murowana remiza stra-
żacka, z której na początku XX wieku, 
idąc za potrzebą zwiększenia miejsca 
przechowywania sprzętu i  pojazdów 
gaśniczych, przeniesiono się do nowo 
wybudowanego budynku remizy OSP 

(naprzeciwko starego budynku, tuż 
obok budynku ośrodka zdrowia).

Pierwszy samochód gaśniczy mar-
ki Nysa zakupiono w 1972 roku, zastą-
piony w kolejnych latach przez Żuka. 
W 1988 roku jednostka pozyskała sa-
mochód marki Star 25,  zastąpionego 
w 1994 roku przez samochód Skoda 
Liaz. 2000 rok to zakup samochodu 
Daewoo Lublin 3, na którym wykona-
no zabudowę pożarniczą. Najnowszym 
nabytkiem strażaków z Nowej Białej 
jest ciężki samochód gaśniczy Renault 
Premium, posiadający zbiornik o po-
jemności 8 tysięcy litrów wody.

Uroczystości rozpoczęto mszą 
świętą koncelebrowaną przez księdza 
Pawła Skowrona – kapelana strażaków 
w gminie Rabka-Zdrój oraz proboszcza 
parafii w Nowej Białej – ks. Tadeusza 
Korczaka. Główne uroczystości jubi-
leuszowe miały miejsce przed budyn-
kiem Remizy OSP.

W  trakcie jubileuszu przyznano 
odznaczenia oraz okoliczne nagrody 
i wyróżnienia:

Postanowieniem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy z  dnia 29 lipca 2016 
roku, odznacza się Srebrnym Krzyżem 
Za Zasługi na Rzecz Ochrony Przeciw-
pożarowej druha Józefa  Hyłę, syna 
Jana.

Złoty Medal Za Zasługi dla Po-
żarnictwa: druh Jan Chałupka syn 
Franciszka

Brązowy Medal Za Zasługi dla Po-
żarnictwa: druh Rafał Długi syn Józe-
fa, druh Paweł Kurnat syn Szymona, 
druh Piotr Kurnat syn Szymona, druh 
Dariusz Łukasz syn Józefa, druh Józef 
Hyła syn Józefa, druh Andrzej Łojek 
syn Jana, druh Jan Cerwas syn Jana,

ks. Tadeusz Korczak syn Jana, Kry-
styna Węglarz córka Andrzeja.

Odznaka Strażak Wzorowy:
druh Marcin Sołtys syn Marka, 

druh Krzysztof Sral syn Jana, druh Pa-
weł Majerczak syn Jana,

druh Krzysztof Półtorak syn Jana, 
druh Jakub Łojek syn Józefa, druh Łu-
kasz Bednarczyk syn Edwarda, druh 
Jacek Bednarczyk syn Józefa, druh Pa-
weł Chałupka syn Jana.

Odznaka Za Wysługę Lat: 40 lat: 
druh Józef Hyła, 30 lat: druh 

Uroczysta msza św. w intencji świętujących swój jubileusz strażaków

Na święto OSP w Nowej Białej stawili się liczni przedstawiciele lokalnej władzy.

Aktualności Na Spiszu

Uroczysta msza św. w intencji świętujących swój jubileusz strażaków

Na święto OSP w Nowej Białej stawili się liczni przedstawiciele lokalnej władzy.
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Alojzy Długi, 25 lat: druh Julian Kur-
nat, druh Szymon Kurnat

Złota Odznaka Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej:

Karolina Hornik, Natalia Gawen-
da, Angelika Majerczak, Beata Surma, 

Senator Jan Hamerski (PiS) oraz posłanka 
Joanna Paluch (PiS) wręczają odznaczenie: 
Srebrny Krzyż Za Zasługi na Rzecz Ochrony 
Przeciwpożarowej druhowi Józefowi Hyle.

Julia Kurnat, Marcela Hornik, Andże-
lika Kalata, Anna Mogilska, Marce-
lina Domalik, Natalia Węglarz, Ewa 
Chałupka, Łukasz Krzysztofek, Kamil 
Podgórny, Grzegorz Bednarczyk, Prze-
mysław Bendik, Sebastian Łojek, Bar-
tłomiej Węglarz.

Srebrna Odznaka Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej:

Ewa Kalata, Kinga Kalata, Kinga 
Długa, Magdalena Hełdak, Elżbieta 
Majerczak, Magdalena Kamoń, Bartło-
miej Antolak, Szymon Słowik, Bartło-
miej Hornik, Michał Hełdak, Arka-
diusz Misiura, Kacper Kalata, Daniel 
Skwarek,

Brązowa Odznaka Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej:

Oliwia Dębosz, Katarzyna Łoś, 
Mariola Kalata, Barbara Kamoń, Grze-
gorz Majerczak, Mateusz Bednarczyk

Ponadto Zarząd Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Nowej Białej wrę-
czył podziękowania: Janowi Smardu-
chowi (wójt Gminy Nowy Targ), Kry-
stynie Węglarz (sołtys wsi Nowa Biała) 
oraz ks. Tadeuszowi Korczakowi (pro-
boszcz parafii w Nowej Białej).

Na koniec głos zabrali zaprosze-
ni goście: Anna Paluch (posłanka na 
sejm z partii Prawo i Sprawiedliwość), 
Jan Hamerski (senator z  partii Pra-
wo i Sprawiedliwość), Jan Smarduch 
(Wójt Gminy Nowy Targ), Władysław 
Tylka (Wicestarosta Powiatu Nowo-
tarskiego), Wiesław Parzygnat (Prze-
wodniczący Rady Gminy Nowy Targ) 
oraz sołtys wsi Nowa Biała – Krystyna 
Węglarz.

Wieczorem, w starym budynku Re-
mizy OSP miała miejsce zabawa, pod-
czas której zagrał zespół Warasy.

Zdjęcia i tekst: 
Stanisław Krzysztofek,

www.nowabiala.com

W programie festynu znalazły się: 
pokaz ratownictwa medycznego, po-
kaz trialu oraz prezentacja młodzieżo-
wej i kobiecej sekcji OSP z Nowej Bia-
łej. Na mieszkańców i  gości czekało 
wiele najprzeróżniejszych konkuren-
cji sportowych. A zwieńczeniem cało-
ści było losowanie głównych nagród. 

II Festyn Strażacki w Nowej Białej
 8Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Białej zorganizowała swój festyn po raz drugi. W tym roku im-
preza odbyła się 14 sierpnia. 

Prowadzący festyn, Józef Hyła 
i  Karolina Hornik, rozpoczęli część 
oficjalną wyjazdem podnośnikiem 
strażackim ponad głowy uczestników. 
W trakcie festynu zaprezentowały się 
zdobywająca co rusz nagrody w stra-
żackich konkursach  sekcja kobie-
ca nowobielskiej OSP,  a także sekcja 

młodzieżowa. Ratownicy medyczni 
pracujący w pogotowiu w Nowym Tar-
gu zaprezentowali widzom podstawo-
we zagadnienia ratownictwa medycz-
nego – tj. pomoc osobie nieprzytomnej 
podczas ataku padaczki oraz postępo-
wanie w  przypadku zadławienia się. 
Ich podstawy powinien znać absolut-
nie każdy, aby w razie nieszczęśliwe-
go zdarzenia, mógł udzielić pierwszej 
pomocy. Pokaz resuscytacji krążenio-
wo-oddechowej (RKO) był dobrym mo-
mentem na przećwiczenie własnych 
umiejętności na fantomie.

W  trakcie trwania festynu kto 
tylko chciał, mógł wznieść się ponad 
głowy uczestników i podziwiać Nową 
Białą z góry. Atrakcja ta była możliwa 
dzięki podnośnikowi strażackiemu, 
udostępnionemu przez zaprzyjaźnio-
ną jednostkę OSP z Białki Tatrzańskiej. 

Na motocyklu trialowym zapre-
zentował się Michał Łukaszczyk – wi-
cemistrz Polski w  trialu. Zachęcany 

Aktualności Na Spiszu

Senator Jan Hamerski (PiS) oraz posłanka 
Joanna Paluch (PiS) wręczają odznaczenie: 
Srebrny Krzyż Za Zasługi na Rzecz Ochrony 
Przeciwpożarowej druhowi Józefowi Hyle.
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Archeologiczne skarby 
Nowej Białej

 8Tegoroczne spotkanie Ocalić od zapomnienia organizowane już po 
raz piąty u państwa Grochowskich stało się niebywałą okazją do 
poznania najstarszej historii Nowej Białej. 

O cennych znaleziskach archeolo-
gicznych z jaskini w Obłazowej mówił 
sam ich odkrywca – prof. dr hab. Paweł 
Valde-Nowak, a towarzyszył mu zespół 
doktorantów z Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego uczest-
niczących w ostatnich latach w bada-
niach Obłazowej.

Pierwsze praca archeologiczne 
rozpoczęły się pod koniec lat 90. XX 

wieku. Archeologów wraz z prof. Paw-
łem Valde-Nowakiem zaprowadziły 
w  to miejsce przypadkowe, ale waż-
ne znaleziska odkryte na położonym 
pod skałą Obłazowa polu p. Bednarczy-
ka. Zaś artefakty z samej jaskini zain-
teresowały cały naukowy świat. Wśród 
nich znalazły się m.in.: najstarszy na 
świecie bumerang (datowany na około 
30 tys. lat), najstarsze znalezione 

oklaskami publiczności, pokonywał 
coraz to większe wyzwania – skoki, 
podjazdy i zeskoki. Do wspólnej zaba-
wy zaprosił też kilku śmiałków - od-
ważnych na tyle, by dali mu przesko-
czyć nad sobą motorem. Wyzwaniem 
i zarazem jednym z konkursów festy-

nu było jak najdłuższe utrzymanie się 
bez podpierania na motocyklu. Podjęło 
się go kilku śmiałków. Najlepszy czas 
uzyskał Wojtek Półtorak.

W  tym dniu rywalizować moż-
na było w  wielu dziedzinach: prze-
ciąganiu opony, w  jak najszybszym 
napełnieniu zbiornika z wodą za po-
mocą pompy ręcznej i  w  wielu, wie-
lu innych. Największą nagrodą festy-

nu były owca i króliki. A w losowaniu 
ufundowany przez sponsorów sprzęt 
AGD, piła spalinowa, kosa spalinowa, 
bony na zakupy, bony na lody i torty 
oraz kosmetyki. 

Dzieci podczas festynu mogły ma-
lować sobie twarze u Justyny Kurnat 
i  Karoliny Półtorak lub „popływać” 
w wytworzonej przez strażaków z Pań-
stwowej Straży Pożarnej w  Nowym 
Targu pianie. Zwieńczeniem impre-
zy była dyskoteka do rana. Rozpoczę-
li ją strażacy ochotnicy w nietypowych 
przebraniach.

Tekst i zdjęcia: 
Stanisław Krzysztofek

Aktualności Na Spiszu
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odkrycia - począwszy od bumerangu, 
po wiele, wiele innych, takich jak naj-
starsze w Polsce ludzkie szczątki czy 
kości zwierząt.  Wicewójt chciałby rów-
nież,  żeby oprócz samego obiektu po-
wstała i część zewnętrzna, tj. szlaki na 
drewnianych pomostach prowadzą-
ce pod jaskinię, tablice interaktywne, 
a nawet makiety zwierząt.

– Na dniach ogłosimy konkurs na 
koncepcję architektoniczną tego miejsca 
- samego obiektu i bryły, jak i jego otocze-

nia. Jest to nietypowa sytuacja dla naszej 
gminy, gdyż pierwszy raz będziemy ogła-
szać taki konkurs.  Zawsze ogłaszaliśmy 
przetargi na dokumentację projektu ar-
chitektonicznego – podkreślał Marcin 
Kolasa. 

Gmina Nowy Targ wraz z komisją 
konkursową, w skład której wchodzić 
też będzie prof. Paweł Valde-Nowak, 
planuje do końca tego roku wybrać naj-
lepszy projekt zgłoszony w konkursie. 
Projekt ten miałby wywoływać efekt 
„wow” i jednocześnie doskonale wta-
piać się w otoczenie.

– Myślę, że małymi krokami ta spra-
wa idzie do przodu i za kilka lat będziemy 
mogli wspólnie spotkać się w Parku Ar-
cheologicznym Obłazowej. Ja mam taką 
nadzieję i głęboko w to wierzę – zakoń-
czył z entuzjazmem wicewójt.

Tekst i zdjęcia: Stanisław Krzysztofek

w Polsce kości człowieka nam współczesnego, muszle Conus, kły lisów polarnych, 
kości mamutów i nosorożców, poroża nosorożców i wiele, wiele innych.

Tegoroczne spotkanie Ocalić od zapomnienia dało mieszkańcom Nowej Bia-
łej oraz przybyłym gościom możliwość zobaczenia na żywo części oryginalnych 
znalezisk z Obłazowej - w tym najcenniejszego – wiernej kopii (w skali 1: 1) naj-
starszego bumerangu. Widzowie mogli też poznać zastosowanie i znaczenie tych 
przedmiotów dla człowieka pierwotnego, a dzieci zabawić się w małych odkryw-
ców. Przy użyciu specjalnych narzędzi oraz pod nadzorem doświadczonego ar-
cheologa najmłodsi prowadzili więc własne „badania”, a zdobyte skarby zacho-
wali sobie na pamiątkę.

– Obłazowa jest naprawdę absolutnym przełomem naukowym i podejrzewam, że 
za jakiś czas może być przebojem nie tylko naukowym. Dzięki władzom lokalnym i spo-
łeczności mogą państwo wykreować tę miejscowość poprzez historię na coś niebywałego 
i wyjątkowego – powiedział podczas spotkania prof. Paweł Valde-Nowak. – Robię, 
co mogę, aby pokazać te odkrycia światu. One nie mogą zniknąć gdzieś w muzealnych 
pudełkach czy w sejfie. Obłazowa jest paleolitycznym sanktuarium – miejscem, które 
powinniśmy promować i wiedzieć o nim jak najwięcej.

Odpowiedzią na wezwanie profesora mogą okazać się prowadzone od kilku 
lat działania, by w Nowej Białej powstał Park Archeologiczny, który - jak podkre-
ślił zastępca wójta gminy Nowy Targ Marcin Kolasa: łączyłby kilka elementów. 
Z jednej strony funkcję naukowo-muzealną, a z drugiej miał charakter niesza-
blonowy – tj. pokazywał w sposób atrakcyjny dla dzieci i młodzieży wszystkie 

Aktualności Na Spiszu
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A  zabiegać i  walczyć było o  co. 
W ramach zatwierdzonej już umowy 
mieszkańcy 15 wsi spiskich i  24 wsi 
podhalańskich wchodzących w skład 3 
gmin (Nowy Targ, Łapsze Niżne i Bu-
kowina Tatrzańska) objętych obsza-
rem działania LGD „Spisz - Podhale” 

Miliony do wzięcia
 8Ponad 5 mln złotych - to kwota, która spłynie na teren 3 
gmin Podhala i Spisza w latach 2016 - 2023.

wnioskować mogą o przydzielenie im 
dotacji na działania przyczyniające się 
do rozwoju regionu.

Najbardziej preferowane inwesty-
cje to rozpoczęcie i rozwój działalno-
ści gospodarczej, innowacyjność oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy. Na 
nie trafi ok. 3,2 mln zł. Operacje wła-
sne LGD to ta sfera, którą Stowarzy-
szenie zabezpiecza samo. Składają się 
na nią kultura, promowanie trady-
cji, stosowne publikacje i inne. Na te 
przeznaczone zostanie ok. 100 tys. zł. 
Projekty grantowe dla mniejszych sto-
warzyszeń z obszaru działania LGD za-
silone zostaną kwotą 1 mln zł, a inne 
konkursy dla osób prawnych - 1,1 mln 
zł. Zalecane przez Urząd Marszałkow-
ski wspólne z innymi LGD (krajowymi 
i zagranicznymi) projekty współpracy 
oraz aktywizacja samego LGD „Spisz-
-Podhale” pochłoną kolejne 312 tys. zł. 
Środki te nie pomniejszą jednak obie-
canych milionów.

Największym zainteresowaniem - 
jak można było oczekiwać - cieszy się 
kwestia dofinansowania na zakładanie 
i rozwój działalności gospodarczej oraz 
na turystykę. - Ktoś, kto zakłada działal-
ność gospodarczą, może liczyć na sztywną 
premię w wys. 80 tys. zł oraz na pokrycie  
70% planowanych kosztów kwalifikowa-
nych tuż po podpisaniu umowy z Urzę-
dem Marszałkowskim - przybliżała za-
sady starania się o środki pracownica 
Biura Jolanta Kałafut. Dalszych 30% 
otrzyma już po rozliczeniu. Warunkiem 
otrzymania tych pieniędzy jest jednak 
stworzenie co najmniej 1 miejsca pra-
cy i utrzymanie go przez 2 lata. Takim 
samym obostrzaniem uwarunkowane 
jest też staranie się o dotację na rozwój 
działalności już istniejącej. Z tą różni-
cą, że wnioskodawca musi zatrudnić 
pracownika min. na 3 lata, a pieniądze 
(60% poniesionych kosztów - kwota od 
50 tys. do 200 tys. zł) dostanie na za-
sadzie refundacji, tj. już po poniesie-
niu kosztów.

- Przyznanych pieniędzy Urząd Mar-
szałkowski nie wypłaci nam od razu. Będą 
spływały według rozpisanego na kolejne 
lata harmonogramu - informował na 
kwietniowym walnym zebraniu po-
tencjalnych wnioskodawców prezes 
LGD Julian Kowalczyk. I choć realnie 
możliwości złożenia wniosku jeszcze 
nie ma, to znajdujące się w budynku 
Urzędu Gminy Nowy Targ biuro LGD 
już teraz służy wszystkim zaintereso-
wanym wyjaśnieniem, pomocą i wspar-
ciem  przy zgromadzeniu potrzebnych 
dokumentów. 

Krystyna Waniczek

Prezes LGD Spisz-Podhale Julian Kowalczyk 
i pracownik Biura Jolanta Kałafut na jednym 
z walnych zebrań. 

Prace nad zgromadzeniem wymaganych przepisami Urzędu Marszałkowskiego dokumentów 
trwały od 2015 r.  Szczęśliwie, znalazły swój finał 16 maja b.r. w siedzibie Urzędu. Wówczas 
to z rąk wicemarszałka Stanisława Sorysa podpisaną kilka dni wcześniej umowę ramową 
o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego odebrali prezes Lokalnej Grupy 
Działania „Spisz - Podhale” Julian Kowalczyk i przewodniczący Rady Marcin Kolasa.
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Dotąd, wraz z V jubileuszową edy-
cją w roku 2016, na festiwalu Barok 
na Spiszu odbyło się 20 zróżnicowa-
nych pod względem obsady i charakte-
ru koncertów, od koncertów kameral-
nych, po większe obsadowo koncerty 
wokalno-instrumentalne. Gościliśmy 
wielu znawców stylowego wykonaw-
stwa muzyki dawnej m.in. zespoły: Pol-
ska Orkiestra XVIII wieku, Harmonia 

Sacra, Karpacka Orkiestra Barokowa, 
Entrada, Gambasada, Filatura di Mu-
sica, a także znakomitych muzyków m. 
in.: Andrzeja Szadejkę, Andrzeja Za-
wiszę, Macieja Gocmana, Piotra Ole-
cha, Marcina Szelesta, Urszulę Sta-
wicką, Patrycję Domagalską-Kałużę, 
czy Marka Nahajowskiego. Gościliśmy 
rzadkie instrumenty, jak jedyny ist-
niejący obecnie na świecie instrument 

viola organista, wraz z  jego budow-
niczym i  jednocześnie znakomitym 
muzykiem, Sławomirem Zubrzyckim. 
Specjalnie dla festiwalu powstawały 
programy koncertowe, jak inspirowany 
legendą o księżniczce Uminie i skarbie 
niedzickiego zamku koncert muzyki 
barokowej Ameryki Łacińskiej, kon-
cert z  udziałem aktora pt. „Muzycz-
na Kolacja na cztery ręce”, czy inne 
koncerty związane z, każdego roku 
innym, tematem festiwalu. Koncerty 
miały miejsce w urokliwych wnętrzach 
spiskich kościołów: w Niedzicy, Fryd-
manie, Kacwinie, Jurgowie, Łapszach 
Wyżnych, Krempachach i Nowej Białej. 
Powstał zespół Scepus Baroque, któ-
rego pomysłodawczynią i  animator-
ką jest śpiewaczka Katarzyna Wiwer, 
powołany do realizacji festiwalowych 
idei muzycznych, który nazwę wziął od 
festiwalu. Ideą zespołu są wykonania 
muzyki barokowej pełne energii, świe-
żości, otwarte na nowe, niekonwencjo-
nalne interpretacje i konteksty. Zespół 
skupia artystów wysokiej klasy, specja-
lizujących się w wykonaniach muzyki 
dawnej, również tych wychodzących 
poza purystyczny styl wykonywania 
tej muzyki, łączących różne zaintere-
sowania muzyczne, różne inspiracje, 
w nową, ciekawą, świeżą całość. Pierw-
szym programem zespołu był, w roku 
2013, wspomniany wyżej koncert ba-
rokowej muzyki Ameryki Łacińskiej. 
Dyrektorem artystycznym tego pro-
jektu był Martin Daniel Zorzano, zna-
komity meksykański muzyk, grający 
na violone. W programie znalazły się 
utwory kompozytorów działających 
na terenach Meksyku, Boliwii i Peru, 
głównie w XVII wieku. W repertuarze 
zespołu znalazły się również następu-
jące projekty: „Vesperae dominicales”, 
koncerty kościelne oraz canzony Mar-
cina Mielczewskiego (dyr. art. Andrzej 
Zawisza), „Jesu, meine Freude – Bach-
-Buxtehude” (dyr. art. Andrzej Zawi-
sza), „Tilge, Höchster, meine Sünden 
– odpowiedź Jana Sebastiana Bacha na 
Stabat Mater Pergolesiego” (dyr. Art. 
Andrzej Szadejko). Najnowszym pro-
gramem w  repertuarze zespołu jest 
program poświęcony Mikołajowi Zie-
leńskiemu – prekursorowi polskiego 

Festiwal Barok na Spiszu
 8Festiwal Barok na Spiszu narodził w roku 2012. Ideą powsta-
nia była organizacja koncertów muzyki barokowej we wnętrzach 
kościołów na Spiszu, których wyposażenie w głównej mierze po-
chodzi z epoki baroku. 

Aktualności Na Spiszu
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baroku, z  muzyką polichóralną tego 
kompozytora, którego ukoronowa-
niem jest wspaniałe, dwunastogłoso-
we Magnificat. Szefem artystycznym 
tego projektu jest Katarzyna Wiwer. 
Wszystkie koncerty zespołu są entu-
zjastycznie odbierane przez publicz-
ność. Zespół Scepus Baroque podczas 
koncertów poza Spiszem jest amba-
sadorem i festiwalu, i samego Spisza, 
zachęcając melomanów do odwiedza-
nia tego atrakcyjnego zakątka na Pod-
tatrzu. Festiwalowe akcje otwartych 
drzwi, a tym roku zwiedzanie kościo-
łów z  przewodnikiem pół godziny 
przed koncertami, doskonale wpisują 
się w idee festiwalu i skutecznie pro-
mują spiskie zabytki, znajdujące się na 
terenie gmin Łapsze Niżne, Bukowina 
Tatrzańska i  Nowy Targ oraz pełnią 
funkcję edukacyjną nie tylko dla go-
ści spoza Spisza, ale także dla samych 
mieszkańców.

Nad koncepcją programową festi-
walu co roku czuwa Katarzyna Wiwer, 
świetna sopranistka, specjalizująca się 
w szeroko pojętej muzyce dawnej, nie 
stroniąca jednak także od pieśni, czy 
muzyki współczesnej, mająca w  re-
pertuarze również muzykę szkocką. 
Nad stroną organizacyjną i promocyj-
ną czuwa Rafał Monita. Organizato-
rem festiwalu jest Fundacja Kultural-
ny Szlak.

Red.

Tegoroczny jubileuszowy V Festi-
wal Barok na Spiszu pozwolił nam nie 
tylko zaznajomić się z  repertuarem 
sztuki muzycznej tego czasu (co festi-
wal skutecznie czyni od swojego po-
czątku), ale także przybliżył nam uni-
katowe zabytki architektoniczne, jakie 
zachowały się na terenie pogranicza 
Polski i Słowacji (co również jest ideą 
festiwalu).

Impreza na Spiszu od począt-
ku nosi podtytuł „zobaczyć i usłyszeć 
sztukę”. I tak już po raz piąty miesz-
kańcy Spisza, sympatycy tego regionu 
i muzyki oraz turyści mieli okazję zo-
baczyć sztukę barokową w spiskich ko-
ściołach i usłyszeć w nich muzykę. 

Cztery koncerty, które odbyły 
się w drugiej połowie sierpnia, po raz 
pierwszy w historii festiwalu poprze-
dzone były zwiedzaniem kościołów 
z  przewodnikiem (jako rozszerzenie 
wcześniejszej formuły „drzwi otwar-
tych”), co – jak się okazało – stanowi-
ło znakomitą promocję barokowych 
zabytków Spisza. Przewodnikami 
w tym roku byli: Piotr Wojtaszek we 

Frydmanie, Józef Górka w Jurgowie, 
Maria Waniczek w Niedzicy i ks. Ta-
deusz Korczak w Nowej Białej. Za każ-
dym razem liczne grono ciekawych 
historii osób stawiało się pół godzi-
ny przed rozpoczęciem koncertów. 
Przewodnicy ze znawstwem opowia-
dali o historii poszczególnych wsi, ko-
ściołów i ich wyposażeniu. Zwiedzaniu 
sprzyjało także koncertowe oświetle-
nie zabytków, nie spotykane na co 
dzień w tych obiektach. Oprowadzanie 
zaczynało się na zewnątrz kościołów – 
pogoda  rzeczywiście sprzyjała – a po-
tem przewodnicy szczegółowo prezen-
towali piękne, barokowe wyposażenie 
wnętrz, wplatając elementy historii 
wsi, a także związane z kościołem le-
gendy lub anegdoty. W ramach koncer-
tów festiwalowych prezentowane były 
także mini wykłady (wygłaszane przez 
samych wykonawców), które wprowa-
dzały w ideę programu, przedstawiały 
sylwetki kompozytorów, wtajemnicza-
ły w budowę historycznych instrumen-
tów oraz pomagały w intelektualnym 
spojrzeniu na kontekst kulturowy 

Barok na Spiszu 2016
 8Czy pamiętają Państwo muzykę z filmu pt. „Wszystkie poran-
ki świata”? Czy wiedzą Państwo, jaka muzyka rozbrzmiewa-
ła w królewskiej katedrze na Wawelu oraz w komnatach pała-
ców magnackich na przełomie XVI i XVII wieku w Polsce i za jej 
granicami?

Aktualności Na Spiszu
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środków muzycznego wyrazu, a prze-
jawiającej się w  nowoczesnych – na 
owe czasy – rozwiązaniach brzmienio-
wych, harmonicznych, formalnych, 
a także w obfitości i przepychu figur 
retorycznych (o czym także wspomniał 
prowadzący mini wykład Henryk Ka-
sperczak, pokazując publiczności ko-
pie nut, z których artyści wykonywali 
muzykę). Wykonawcami tego koncer-
tu byli: Katarzyna Wiwer – sopran, 
Andrzej Zawisza – klawesyn, Henryk 

Kasperczak – lut-
nia i  teorba oraz 
skrzypaczka Mo-
nika Boroni. 
Szczególnie ujęły 
publiczność prze-
piękne motety 
„Jubilet tota ci-
vitas” i  „Cantate 
Dominum” Clau-
dia Monteverdie-
go w  wykonaniu 
Katarzyny Wiwer, 
Henryka Kasper-
czaka i  Andrze-
ja Zawiszy oraz 
utwory grane solo 
na skrzypcach, 
lutni i klawesynie. 
Muzyka ta wyjąt-

kowo pięknie zabrzmiała  w akustyce 
drewnianego kościoła.

Po wieczorach z utworami autorów 
francuskiego i włoskiego baroku przy-
szła kolej na naszych rodzimych kom-
pozytorów przełomu XVI i XVII wieku. 
Ich twórczość była myślą przewodnią 
trzeciego koncertu, który odbył się 27 
sierpnia w  kościele św. Bartłomieja 
w Niedzicy. Stylowo wykonane przez 
zespół Filatura di musica (Katarzyna 
Wiwer, Magdalena Pilch, Marek Na-
hajowski, Julia Karpeta, Justyna Mły-
narczyk, Patrycja Domagalska-Kałuża) 
muzyczne opracowania psalmów po-
chodzące ze zbioru „Melodiae na psał-
terz polski” Mikołaja Gomółki, wyra-
finowane motety Wacława z Szamotuł 
i Marcina Leopolity znakomicie zesta-
wione z  twórczością kompozytorów 
angielskich i włoskich pokazały nam, 
jak ciekawa i różnorodna jest polska 
muzyka przełomu wieków. Ówczesna 

i przemiany, jakim podlegała muzyka 
tego okresu. 

Festiwal na Spiszu ma także wa-
lor edukacyjny, co sprzyja zarówno 
lepszemu poznaniu Spisza (podczas 
zwiedzania zabytków), jak i   zaznajo-
mieniu się z  prezentowaną muzyką. 
Warto dodać, że nie są to utwory na co 
dzień grywane w salach koncertowych, 
lecz specjalnie wybrane na potrzeby fe-
stiwalu, którego ideą jest propagowa-
nie muzyki dawnej w jej oryginalnym 
brzmieniu.

Tematem te-
gorocznej edycji 
były narodziny 
baroku. Podczas 
tej odsłony za-
p r e z e n t o w a n o 
programy nawią-
zujące do począt-
ków baroku, za-
równo w  Polsce, 
jak i  w  Europie. 
Usłyszeliśmy mu-
zykę kompozyto-
rów polskich doby 
przełomu, wśród 
których szczegól-
ne miejsce zajmuje 
Mikołaj Gomółka 
i  jego „Melodiae 
na psałterz polski” do słów Jana Ko-
chanowskiego oraz innych kompozy-
torów XVII-wiecznych, szczególnie 
ojca polskiego baroku – Mikołaja Zie-
leńskiego, a także m.in. Franciszka Li-
liusa, Adama Jarzębskiego, czy muzy-
kę z Albumu Sapieżyńskiego. Podczas 
festiwalowych koncertów była też oka-
zja posłuchać, co działo się w podob-
nym czasie w Europie: we Francji, An-
glii, a zwłaszcza we Włoszech. Ale po 
kolei…

Festiwal został zainaugurowany 15 
sierpnia w kościele św. Stanisława we 
Frydmanie koncertem zespołu viol da 
gamba Gambasada z programem fran-
cuskich gambistów (Marin Marais, Mr. 
de Sainte Colombe, Jean-Philippe Ra-
meau), nawiązującym do muzyki z fil-
mu „Wszystkie poranki świata”. Człon-
kowie zespołu: Justyna Młynarczyk, 
Piotr Młynarczyk i Mateusz Kowalski 
sami siebie nazywają „ambasadorami 

violi da gamba”, bo ich celem jest popu-
laryzacja tego instrumentu oraz ciągle 
rzadko w Polsce wykonywanej muzyki 
gambowej. Artyści znakomicie przybli-
żyli publiczności repertuar oraz bogate 
możliwości brzmieniowe tego instru-
mentu, który królował na dworze fran-
cuskim w XVII wieku. Piękna, ciemna, 
tajemnicza, ale też łagodna barwa ze-
społu viol da gamba wraz z niezwykłą 
muzyką siedemnastowiecznej Francji 
wprawiły nas w  stan zasłuchania. Na 

koniec podziękowano artystom rzęsi-
stymi oklaskami, a ci odwdzięczyli się 
jeszcze bisem – występ zespołu został 
znakomicie przyjęty.

Kilka dni później, 20 sierpnia 
w kościele św. Sebastiana w Jurgowie 
zostaliśmy przeniesieni w  krąg wło-
skiej muzyki pierwszej połowy XVII 
wieku. Ideą koncertu zatytułowane-
go „Barokowa awangarda, czyli wło-
ska ekstrawagancja” było pokazanie 
dwóch przeciwnych, choć współegzy-
stujących ze sobą praktyk muzycznych 
tego czasu: stile antico, będącego kon-
tynuacją „dawnej” renesansowej poli-
fonii oraz stile moderno, nowej sztuki 
komponowania, opartej na akompa-
niamencie basu cyfrowanego. Zetknię-
cie z utworami Claudia Monteverdie-
go, Johanna Schopa, Tarquinia Meruli 
pozwoliło nam  zasmakować niezwy-
kłej wyobraźni włoskich kompozyto-
rów, odważnie poszukujących nowych 
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twórczość muzyczna w Polsce nadążała 
za nowymi prądami muzycznymi, dość 
wspomnieć, że kompozytorzy z Polski 
wyruszali na naukę m.in. do Italii, Wło-
si zaś przywozili nowinki muzyczne na 
polskie dwory królewskie i magnackie. 
Zespół Filatura di musica to muzycy 
specjalizujący się w wykonawstwie hi-
storycznym, związani zawodowo z Ło-
dzią, wykształceni w renomowanych, 
zagranicznych uczelniach artystycz-
nych. Nazwa zespołu łączy przemysło-
we, włókiennicze tradycje miasta (wł. 
filatura – przędzalnia) ze sztuką mu-
zyczną. W repertuarze zespołu znajdu-
je się europejska muzyka renesansowa, 
barokowa i klasyczna. 

Ukoronowaniem tegorocznego fe-
stiwalu, można powiedzieć, perłą tego-
rocznej edycji, był koncert w kościele 
św. Katarzyny w Nowej Białej (28 sierp-
nia), podczas którego ensemble Sce-
pus Baroque zaprezentował niezwykle 
charakterystyczną i reprezentatywną 
dla tego okresu twórczość polichóral-
ną (czyli kompozycje na więcej niż je-
den chór, w ostatnim utworze usłysze-
liśmy trzy zespoły muzykujące razem). 
Zespół Scepus Baroque, skupiający ar-
tystów wysokiej klasy i  specjalistów 
w  zakresie wykonawstwa muzyki 
dawnej (tym razem w składzie: Kata-
rzyna Wiwer, Anna Zawisza, Łukasz 
Dulewicz, Marcin Liweń, Łukasz Wil-
da, Karol Kusz, Dawid Biwo, Andrzej 
Zawisza, Marian Magiera, Bogdan Pi-
znal, Andrzej Tkaczyk, Bartłomiej Wi-
tek, Patrycja Domagalska-Kałuża) zo-
stał powołany do istnienia trzy lata 
temu jako orkiestra festiwalowa ma-
jąca na celu realizację idei muzycz-
nych festiwalu. Tego wieczoru w jego 
interpretacji usłyszeliśmy szalenie 
barwne, finezyjne, bogato ornamen-
towane, a  jednocześnie wymagające 
najwyższego kunsztu wykonawcze-
go utwory polskiego mistrza polifo-
nii Mikołaja Zieleńskiego oraz jedne-
go z najważniejszych kompozytorów 
szkoły weneckiej Giovanniego Gabrie-
lego. Koncert zakończył 12-głosowy 
„Magnificat” Zieleńskiego, pochodzą-
cy z wydanego w 1611 roku w Wenecji 
zbioru „Offertoria totius anni” na 12 
głosów tworzących trzy chóry. Efekt 

„stereo”, o którym wspomniała w mini 
wykładzie Katarzyna Wiwer mogliśmy 
usłyszeć na żywo!

Ambitny program, świeże pomy-
sły muzyczne, akcja oprowadzania 
po zabytkach Spisza, zetknięcie z in-
strumentalistami specjalizującymi się 
w  historycznych praktykach wyko-

nawczych i  grającymi na instrumen-
tach dawnych – wszystko to pozwoliło 
publiczności doświadczyć żywego kon-
taktu z muzyką baroku, pogłębić wie-
dzę z zakresu historii, kultury i sztuki 
– i to nie tylko muzycznej – tego okre-
su. Jak co roku, organizatorzy dołożyli 
starań, by szata graficzna materiałów 
o  festiwalu była na wysokim pozio-
mie. Książeczka festiwalowa oprócz 
bogatych informacji o artystach, pro-
gramach przekazuje także wiadomo-
ści o  zabytkach w  miejscach koncer-
tów, zawiera zdjęcia z  poprzednich 
edycji oraz tłumaczenia tekstów, które 
doskonale przydają się w rozumieniu 
muzyki pisanej do tekstów łacińskich. 
W tym roku, jako element graficzny, 
festiwalowi towarzyszył anioł z ołta-
rza głównego w Kacwinie (w tym roku 

festiwal tam nie dotarł, trudno więc 
było go znaleźć w  kościołach odwie-
dzanych w jubileuszowej edycji).

Organizatorem V Festiwalu „Ba-
rok na Spiszu” jest Fundacja Kultural-
ny Szlak, dyrektorem wykonawczym 
Rafał Monita, a dyrektorem artystycz-
nym sopranistka Katarzyna Wiwer, 

która nie tylko co roku czuwa nad kon-
cepcją programową festiwalu, ale wraz 
ze znakomitymi muzykami jest jed-
nocześnie jego wykonawczynią. Tego-
roczny festiwal zrealizowano ze środ-
ków Województwa Małopolskiego oraz 
Gmin: Łapsze Niżne, Bukowina Ta-
trzańska i Nowy Targ (wójtowie tych 
Gmin pełnili także patronat honorowy 
nad Festiwalem), przy wsparciu Part-
nerów: ZEW Niedzica SA, Tatrzański 
Bank Spółdzielczy, SHS Zamek w Nie-
dzicy, Kotelnica Białczańska. Pomoc-
ni byli także Gminny Ośrodek Kultu-
ry w  Niedzicy, Muzeum Tatrzańskie 
i Oficyna Artystyczna Astraia. Patro-
nat honorowy także w tym roku obję-
ło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Katarzyna Śmiałkowska   
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Nad poziomem festiwalu dba dyrektor artystyczny Wi-
told Zalewski, na jego zaproszenia przyjeżdżają nie tylko ar-
tyści polscy, także zagraniczni. Festiwal charakteryzuje się 
odmiennością stylów wykonawczych i różnymi dziedzinami 
muzycznymi. To docenia publiczność, często przyjeżdżająca 
z daleka na koncerty festiwalowe.

Gdy przyglądnąłem się programom poprzednich festi-
wali, nie mówiąc o ostatnim, okazuje się, że wiele utworów 
jest rzadko prezentowanych, także ich autorzy, więc festiwal 
proponując je melomanom spełnia ogromną rolę edukacyj-
ną, i to jest jego warte podkreślenia. 

Nie podejmuję się omówienia całości XVI festiwalu, bo 
miejsca za dużo nie mam, ale odniosę się do faktu jedynego 
przedstawiciela szeroko rozumianego Podhala, w dodatku 
reprezentanta Spisza – Józefa Łukasza jr z Krempach. Jest 

synem Józefa znanego spiskiego organisty i Zofii nauczyciel-
ki historii w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II 
w Krempachach i uznaną regionalistką propagującą Spisz. 
Skończył Państwową Szkołę Muzyczną w  Nowym Targu 
w klasie fortepianu i organów, kontynuował naukę w Mię-
dzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, 
w klasie Marka Wolaka. Mimo młodego wieku ma w dorob-
ku wiele koncertów. Może nie wszyscy wiedzą, ale Józef Łu-
kasz jr podczas studiów śpiewał w studenckim kwartecie na 
koncertach, a po ich ukończeniu kontynuuje wokal w chórze 
„Psalmodia” oraz w Krakowskim Chórze Męskim.

Na festiwalu wystąpił wraz z Marią Cebulą i w towarzy-
stwie Chóru „Cantates Angelicus” z Rabki Zdroju pod dyry-
genturą Kingi Brandys-Wójciak. Tu drobny ekskurs, pani 
Kinga wyrazistym sopranem interpretowała Pietę Signore 

Spiski akcent na Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej w Zakopanem
 8Zakopiański Festiwal ma swoją renomę i cieszy się poważaniem wśród wykonawców i popularno-
ścią melomanów. Tegoroczny – XVI z kolei – odbył się od 9 lipca do 15 sierpnia 2016 r. miał akcent 
spiski, o czym warto wspomnieć.

włoskiego ba-
r o k o w e g o 
kompozyto-
ra operowe-
go Alessan-
dro Stradella. 
Na organach 
grała Maria 
Cebula. 

Przy tej 
okazji jeszcze 
jedno wtrące-
nie, bo zobo-
wiązuje mnie 
do tego uro-
dzenie ar-
tystki, jest gliwiczanką, a więc pochodzi z mojego rodzinnego 
miasta. Jej matka była organistką w kościele garnizonowym 
św. Barbary w Gliwicach. Pani Maria jest również absolwent-
ką Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Kra-
kowie w klasie Marka Wolaka, śpiewa w chórze „Psalmodia” 
i w Krakowskim Chórze Żeńskim. Wcześniej skończyła Die-
cezjalną Szkołę Organistowską II stopnia w Gliwicach w kla-
sie Brygidy Tomali. I tu kolejna dygresja, wobec której nie 
mogę przejść obojętnie, bo również mnie dotyka. Pani Maria 
ucząc się była organistką w mojej parafii urodzenia i w ko-
ściele, w którym byłem chrzczony pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Gliwicach – Łabędach.

Tyle skojarzeń, przejdźmy do koncertu festiwalowego, 
który odbył się w Sanktuarium Najświętszej Rodziny przy 
Krupówkach. Józef Łukasz jr grał utwory: Dietricha Buxte-
hude – Preludium In a Bux WV 158; Johanna Sebastiana 
Bacha – Fantazję G-dur BWV 572 i Charlsa Marii Widora – 
Toccatę z V Symfonii organowej f-moll, op. 42.

Natomiast Maria Cebula w tym koncercie zagrała: Jo-
hanna Sebastiana Bacha  Preludium i Fugę a-moll BWV 543; 
Charlsa Marii Widora – Meditation z I Symfonii c-mol op.13; 
Gordona Younga – Toccatę z Suity Katedralnej. Program 
koncertu był ambitny, oryginalny i różnorodny, co docenili 
melomani, z aprobatą i brawami. 

Przyklasnąć należy organizatorom za zastosowanie 
technik wizualnych, dzięki którym publiczność śledziła na 
ekranie grę artystów na organach.

Ryszard M. Remiszewski
Fot. Materiał prasowy Festiwalu

Aktualności Na Spiszu
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W  kursie wzięły udział osoby, 
które wykazywały zainteresowania 
krawiectwem ale zajmowały się tym 
dotąd zupełnie amatorsko, bez fa-
chowego przygotowania. Celem kur-
su było dostarczenie podstawowych, 
niezbędnych informacji dotyczących 
kroju i szycia stroju, a także praktycz-
ne zastosowanie nabytych umiejętno-
ści. Kurs obejmował zarys informacji 
na temat historii stroju regionalnego 
Spisza i specyfiki poszczególnych tren-
dów w modzie. Krok po kroku omówio-
no podstawowe techniki szycia oraz za-
sady wykonywania wykrojów odzieży. 
Dostarczono wiadomości na temat ro-
dzajów tkanin, ich właściwości i zasto-
sowania, podstawowych technik szycia 

elementów stroju (spódnicy, spodnika, 
koszuli, fartucha, lajbika).

Powstałe w trakcie warsztatów wy-
roby posłużyły do stworzenia kolekcji 
składającej się z 4 kompletów stroju. 
Efektem pracy uczestników jest tak-
że spora liczba przedmiotów ozdob-
nych i użytkowych (kokardki, kwiatki, 
korale). W  strojach zaprezentowały 
się uczestniczki warsztatów 28 sierp-
nia br. w  Kacwinie podczas imprezy 
„Gminne Dożynki, Pożegnanie Lata. 
Przegląd Orkiestr Dętych z  Gminy 
Łapsze Niżne” zorganizowanej przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach 
Niżnych. 

GOSPODYNIE+

 8W dniu 26  sierpnia 2016r. zakończyły się trwające od 30 maja 
2016r warsztaty kroju i szycia stroju kobiecego odmiany kacwiń-
skiej realizowane przez Gospodynie+ we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Niedzicy w ramach projektu: 
„Kultywowanie tradycji – warsztaty szycia” współfinansowane 
ze środków otrzymanych z Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich oraz Województwa Małopolskiego. 

Zakończenie warsztatów kroju i szycia stroju 
regionalnego w ramach projektu  

„Kultywowanie tradycji – warsztaty szycia”

Aktualności Na Spiszu
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W dorocznym konkursie na „Najładniejsze obejście” 2016r. 
w gminie Nowy Targ zwyciężyli Spiszacy! 

 8W  kategorii najładniejsza posesja zdobyli wszystkie 
możliwe nagrody! Pierwsze miejsce przyznano Zofii Łu-
kasz z Krempach, drugie ex aequo Bogumile Pietraszek 
– również z Krempach i Elżbiecie Janasik z Gronkowa, 
trzecie Annie Buczyńskiej-Kołodziej z Nowej Białej.

W  kategorii najładniejsze zagrody zwyciężyła Stanisława Kołodziej 
z Nowej Białej, na drugim Krystyna Jałowiecka z Gronkowa, na trzecim 
miejscu Elżbieta Szlembarska ze Szlembarku.

Dodatkowo wyróżniono Annę Dudę z Lasku i Anastazję Knapczyk ze 
Szlembarku.

Jak ważny to element dla krajobrazu przekonać się można corocznie, ładne obejście i zagroda przyciąga turystów. Es-
tetyka świadczy nie tyko o gospodarzu, także miejscowości i nie jest to obojętne dla wizerunku.

Komisja gminna oceniała w składzie: Marcin Kolasa – wicewójt gminy, Wiesław Parzygnat – przewodniczący Rady 
Gminy, Monika Lenart-Kuczyńska – naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej i Promocji, Katarzyna Bryja – inspek-
tor tegoż Wydziału.

Podsumowując: ładne obejście, ładna zagroda, to ładny człowiek, w domyśle dobry i otwarty, taki ci nie zaszkodzi, 
a pomoże.

Ryszard M. Remiszewski

Celebracja rozpoczęła się dzięk-
czynną mszą świętą, odprawioną 
przez ks. Mariana Błaszczyka, pod-
czas której zostały poświęcone przy-
niesione dary oraz tradycyjne wieńce 
dożynkowe, przygotowane przez de-
legacje z każdej miejscowości gminy. 
Według zwyczaju, podczas imprezy 
miało miejsce również rozstrzygnię-
cie konkursu na najbardziej zadbane 

Dożynki  gminne 2016 
 8W niedzielę 28 sierpnia na boisku sportowym w Kacwinie miesz-
kańcy Gminy Łapsze Niżne spotkali się, aby jak co roku, święto-
wać doroczne plony ziemi. 

obejście. Pożegnaniu lata towarzyszył 
coroczny przegląd orkiestr dętych z te-
renu gminy. Podziwiać mogliśmy mło-
de muzyczne talenty z Kacwina, Łapsz 
Wyżnych i Łapsz Niżnych. Na scenie 
zaprezentował się także miejscowy 
zespół regionalny – Bystry Potok oraz 
grupa regionalna sąsiadów zza granicy 
– Osturnianka. Kolejnym lokalnym ak-
centem połączonym z dawką dobrego 

humoru był występ zespołu Hajduki 
z Łapsz Wyżnych, który przygotował 
scenkę o tym, jak to się dziywce ryftuwa-
ło, kied sie przed ołtorz brało, zaś grupa 
teatralna z Niedzicy przedstawiła pró-
by asymilacji z lokalną społecznością 
zganianego ziyncia. Program imprezy 
zwieńczył koncert zespołu Sprytni, po-
rywając zebraną publiczność do wspól-
nej tanecznej zabawy. Ponadto podczas 
trwania imprezy każdy mógł skoszto-
wać lokalnych przysmaków, przygoto-
wanych przez kacwińskie gospodynie. 

Krystyna Milaniak

Aktualności Na Spiszu
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Wieści z gminy Bukowina Tatrzańska

W  tym roku hetman Stanisław 
Hodorowicz ogłosił nazwiska nowych 
zbójników. Tego zaszczytu dostąpili: 
Tomasz Dziadoń z Bukowiny, Jó-
zef Wojtas z Jurgowa, Tomasz To-
maszewski – fotograf z Warszawy 
, muzycy Łukasz i Paweł Golcowie 
z Milówki oraz aktualny Marsza-
łek Małopolski, Jacek Krupa. Zbój-
nicy otrzymali ciupagi i „Hetmańskie 
Poświadcynie”

Aby im nie było smutno od 2010 
roku wyróżniane są także kobiety.  
W  tym roku Wierchowymi Orlica-
mi zostały Anna Mlekodaj z Pod-
halańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Tar-
gu, Joanna Gronkowska (skarbnik 
powiatu tatrzańskiego) a także re-
gionalistka Zofia Stanuch z Koście-
liska. Wszyscy pasowani na zbójników 
oraz Orlice, musieli zaprezentować 
przed swoim harnasiem jakąś niezwy-
kłą umiejętność. Umiejętności kandy-
datów  uzyskały akceptację hetmana 

Hodorowicza, który uroczyście przy-
jął ich do swojej drużyny.

Tytuł zbójnika oraz przyznawa-
na godność Orlic nadawane są posta-
ciom szczególnie zasłużonym dla kul-
tury i tradycji góralskiej. Stało się już 
tradycją, że zbójników rekrutuje się nie 
tylko z Podhala, ale też ze Spisza, Ora-
wy , Żywiecczyzny, czy innych regio-
nów góralskich a także spośród osób 
zasłużonych dla kultury regionu z głę-
bi Polski.

Tegoroczny spiski Zbójnik Józef 
Wojtas to postać zasłużona dla ochro-
ny haftu i kroju regionalnego, zwłasz-

cza jurgowskiej odmiany spiskiej.  To 
na co dzień pracownik Domu Ludo-
wego, dla którego każdy element stro-
ju jest czymś niezwykłym, co stara się 
przy każdej okazji udokumentować 
i opisać. Wprowadzony został z peł-
nym ceremoniałem do zbójnickiej gro-
mady przez starszego zbójnika Edwar-
da Tybora. 

Józef Wojtas - ze Spisza wzmocnił 
zbójnicką gromadę

 8Sabałowa Noc w Bukowinie Tatrzańskiej jest coroczną okazją, 
aby wzmocnić „zbójecką brać”. 

Obecnie mamy w Polsce 170 zbój-
ników. Ich lista jest co roku aktuali-
zowana na stronach internetowych 
Domu Ludowego w  Bukowinie Ta-
trzańskiej. Jest w śród nich  m.in. „Ja-
nosik” czyli Marek Perepeczko,  jest 
Donald Tusk, który obecnie jest na 
rekonesansie w  Brukseli oraz wielu 
innych. Nie brakuje tu również Spi-
szaków, albo osób pochodzących ze 
Spisza, a są to:

Bogusław Baran - Jurgów, Emil 
Brzyzek  - Krempachy, Jan Budz  - 
Czarna Góra, Władysław Budzak 
ze Zoru (Ździar – Słowacja), Karol 
Gnybus – Jaworzyna (Tatranska 
Jaworina - Słowacja), Józef Górka – 
Jurgów, Marian Haniaczyk – Jur-
gów, Andrzej Haniaczyk  - Zako-
pane, Jan Haniaczyk – Zakopane, 
Marian Kikla - Czarna Góra, Jan 
Kotarba ze Zoru (Zdiar- Słowacja), 

Julian Kowalczyk - Łapsze Niżne, 
Józef Kuruc - Łapsze Niżne, Peter 
Michalak ze Zoru (Zdiar- Słowacja), 
Jan Miśkowicz  - Jurgów, Andrzej 
Rusnak - Nowy Targ, Edward Tybor 
– Jurgów, Tomasz Wojtas - Jurgów 
i pasowany ostatnio Zbójnik Józef 
Wojtas z Jurgowa.                                                                                                                                     

(red)

„Sabałowa Noc”  - Józef Wojtas podczas 
pasowania na zbójnika. Fot. Wojciech Kubina

Józef Wojtas dokumentuje elementy stroju rzeźbiarza Władysława Łukaszczyka z Murzasichla  
Fot. Jan Budz

Wieści z gmin Na Spiszu

„Sabałowa Noc”  - Józef Wojtas podczas 
pasowania na zbójnika. Fot. Wojciech Kubina

Józef Wojtas dokumentuje elementy stroju rzeźbiarza Władysława Łukaszczyka z Murzasichla  
Fot. Jan Budz
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Kim są zbójnicy?
„Nie smućcie sie ludzie, 
ze jest Zbójnik w rodzie,
Pódzie ón do nieba 
na samiućkim przodzie”

W 1975 roku zrodził się pomysł by pod-
czas „Sabałowych Bajań” honorować osoby 
zasłużone dla Podhala i jego kultury. Pod-
czas pierwszej w historii „Sabałowej Nocy”, 
odbywającej się w owianej zbójnickimi le-
gendami Niebieskiej Dolinie, Stanisław Król 
– ówczesny prezes Domu Ludowego, paso-
wał na Zbójników trzech działaczy kultural-
nych i społecznych z Bukowiny Tatrzańskiej: 
Franciszka Hodorowicza-Sewcowowego, 
Józefa Koszarka oraz Stanisława Parę - Ga-
nobe. Nowo pasowany Zbójnik Józef Kosza-
rek uświetnił ceremonię tańcem przy blasku 
watry, śpiewem i grą na gęślach.

11 sierpnia 2001 roku podczas „Saba-
łowej Nocy” prof. Stanisław Hodorowicz zo-
stał wyniesiony do godności Hetmana Zbój-
nickiego. „Wstań, weź tom hetmańskom 
ciupage i  idź samym wiyrchym, ale spra-
wiydliwie!” – tymi słowami Józef Koszarek 
mianował pierwszego Hetmana zbójnickiej 
braci. Pięć lat później powołano również 
Starszyznę Zbójnicką, w której skład we-
szli: Hetman Stanisław Hodorowicz oraz 
Zbójnicy: Andrzej Gut z  Poronina, An-
drzej Haniaczyk z Zakopanego, Marian 
Haniaczyk z  Jurgowa, Józef Koszarek 
z  Bukowiny Tatrzańskiej i  Józef Pitoń 
z Kościeliska. To oni oceniają kandydu-
jących do gromady.

Zbójnickie postanowienie:
Nigda i nijak nie wyzdradzić zbójnickiego 

zespolynio i towarzisiów swojik. Co dnia zýcie 
tocýć z noleznom cłekowi powogom i mirym, 
po pyrciak górnyk i prawyk krocajyncý. Grun-
tować dobro rozumnyj ślebody i rodnyk ko-
rzyni. W ludziskak drugik dzieło Boga postrzy-
gać i wedle nikogo nie okazýwać ni pysności ni 
wzgardy. Przijoźń rzetelnom i scyrom we nuku 
do świata nosić, zaś wedle towarzisiów za pra-
wo mieć przikozanie

„Jedyn za sýćkik, sýćka za jednego”.

Janosik 
- najsłynniejszy Zbójnik     

Pielęgnowanie zbójnickich tradycji nie 
wszędzie jest od razu zromumiałe i decenia-
ne. Taniec zbójnicki studenckiego zespołu 
„Skalni“, jak opowiada Stanisław Budzyński, 
nawet raz stał się problemem międzyna-
rodowym. Podczas uroczystej gali festiwa-
lu w Moskwie w ferworze tańca urwało się 
ostrze ciupagi i poleciało w stronę publicz-
ności, akurat w kierunku osoby minister kul-
tury ZSRR. Obronił ją ochroniarz, którzy wy-
rósł przez nią nagle. Ale „kurowodów“ z tym 
wiele było i wyjasnień, że to nie było celowe. 

Z kolei nie tak dawno delegacja gminy 
Bukowina Tatrzańska udała się do Peters-
burga, aby odebrać flagę „miast karnawało-
wych“. Jak się potem okazało, bardzo prze-
konywująco zachwalano kulturę rodzimą, 
tradycje zbójnickiej chwaly i sprawiedliwo-
ści. Jak wspomina Edward Tybor, podczas 
konferencji prasowej nie dla wszystkich 
było jasne o  co  Polakom chodzi, bo jed-
na z dziennikarek zapytała wsprost: “szto, 
u was mafia?“.... 

Obszary do rewitalizacji
 8Gmina Bukowina Tatrzańska przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 

W związku z tym w remizie OSP w Czarnej Górze 06.09.2016 r. miało miejsce pierwsze spotkania warsztatowe. Pra-
cowano w grupach: Bukowina Tatrzańska, Brzegi, Jurgów, i Rzepiska oraz Białka Tatrzańska, Czarna Góra, Le-
śnica i Groń. 

Spotkanie stanowi element prac nad przygotowaniem programu rewitalizacji i jest związane z wyznaczeniem obszarów 
zdegradowanych w oparciu o diagnozę problemów występujących na obszarze Gminy Bukowina Tatrzańska. W zbieraniu 
opinii i pracy  obu zespołów uczestniczył Wójt Gminy Stanisław Łukaszczyk.   

Istotnym elementem w procesie opracowywania programu rewitalizacji jest włączenie w działania społeczności lo-
kalnej i innych interesariuszy procesu rewitalizacji, gdyż ma ona służyć przede wszystkim poprawie jakości życia miesz-
kańców, powiedział dr Tadeusz Kmieć, pod którego kierunkiem przedstawiono obecnym analizy statystyczne, prognozy 
i tendencje społeczne.

Zbójnik nigdy nie cieszył się poparciem 
ani władzy, ani panów. Zbójnictwo w Kar-
patach jest dość dobrze opisane, a  także 
jego społeczne podłoże. Zbójnikami byli za-
równo ludzie pokrzywdzeni przez władzę, 
jak też zwykli bandyci tzw. rozbójnicy. Dla 
zbójnika ważny był honor, siła, zręczność 
i braterstwo. To ono prowokowało, aby po 
udanym napadzie na bogaczy podzielić się 
z biednymi i krzywdzonymi. 

Największą legendą w Tatrach jest po-
stać Janosika. Z pochodzenia Słowak, miał 
zbójować też w Polsce, a jego towarzisami 
byli również Polacy. Jego proces i śmierć opi-
sana jest w aktach sądowych oraz opiewana 
w pieśniach ludowych w Polsce i na Słowa-
cji. Tam po I wojnie światowej urósł do rangi 
bohatera narodowego, a w czasach komuni-
stycznych przypisywano mu rolę przywódcy 
klasowego, wręcz rewolucjonisty…

Czasem pół żartem, czasem na se-
rio Słowacy ujawniają żal z tego powodu, 
że w Polsce zawłaszczono im Janosika. Że 
ukradziono im legendę i jakby przyszyto do 
polskiej kultury ludowej. Wyśmiewano fabu-
łę jakże popularnego w Polsce filmu z Mar-
kiem Perepeczko w roli głównej. Ostatnio 
m.in. polska pani reżyser starała się odcza-
rować będących w błędzie Polaków, ale film 
mimo wsparcia obu państw okazał się klapą.        

No cóż Janosik jest naszą legendą i wa-
szą powiedział mi mój przyjaciel Słowak… 
- No dobrze, ale nasi górale nie dali by mu 
umierać „na hoku, kie wisioł za ziobro”. Od 
razu by Go „odbiyli z hereśtu”, albo wybu-
chło powstanie, albo inne pospolite rusze-
nie… A wy coście zrobili, aby ratować boha-
tera? Słowak zaskoczony milczał, a w końcu 
powiedział:  To je pravda, je to vaša tradícia...                                                                                             

JB

Wieści z gmin Na Spiszu
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Jako pierwszy na scenę Domu Ludowego do wręczenia odznaczenia popro-
szony został Stanisław Budzyński i jego sylwetkę Czytelnikom przybliżymy. 

Stanisław Budzyński jest wybitnym twórcą – choreografem, instruktorem 
tańca i wieloletnim kierownikiem artystycznym amatorskich zespołów folklory-
stycznych. Działalność swą w tej dziedzinie rozpoczął w 1952 roku w Studenckim 
Zespole Góralskim AGH w Krakowie, którego był założycielem, kontynuując ją 
następnie  w Międzyuczelnianym Zespole Góralskim przy Radzie Okręgowej ZSP 
w Krakowie, następnie Międzyuczelnianym Zespole Góralskim „Hyrni”, oraz Stu-
denckim Zespole Góralskim „Skalni” Akademii Rolniczej w Krakowie. Był także 
kierownikiem artystycznym i choreografem Reprezentacyjnego Zespołu Cepe-

lia „Podhale”  i „Pieniny”, który jednoczył grupy  
młodych ludzi z Podhala, Orawy, Spisza i Pienin.

Przez cały okres przeszło 40 letniej pracy za-
wodowej Stanisław Budzyński był twórcą pro-
gramów artystycznych kierowanych przez sie-
bie zespołów, a także pełnił funkcję instruktora 
– choreografa i solisty – tancerza. Jego działal-
ność wychowawcza, dydaktyczna i twórcza przy-
czyniła się w głównej mierze do wysokiego pozio-
mu artystycznego osiąganego przez wspomniane 
zespoły oraz została udokumentowana ich licz-
nymi sukcesami artystycznymi, zarówno w kraju 
jak i za granicą. 

Stanisław Bydzyński jest honorowym człon-
kiem Związku Podhalan w Polsce. W latach: 1970 
– 1979 pełnił funkcję prezesa Akademickiego Od-
działu Związku Podhalan, był również członkiem 

Zarządu Głównego; w  latach 1998-
2004 był prezesem Bukowiańskiego 
Oddziału Związku Podhalan. Należy 
podkreślić bardzo ważną rolę jaką peł-
nił Stanisław Budzyński przez ponad  
40 lat na polu krzewienia polskiej kul-
tury narodowej i edukacji artystycznej 
młodzieży umożliwiającej jej czynne 
uprawianie sztuki.

Dodać należy wielką sympatię 
Stanisława do Spisza, Spiszaków i ich 
historii. Jeszcze w  czasach komuni-
stycznych prowadził wycieczki na grób 
Wojciecha Halczyna i na prośbę prof. 
Walerego Goetla dbał o  przekazanie 
pamięci o nim. Rozumiejąc lepiej niż 
inni sytuację po II wojnie światowej 
z racji sąsiedztwa Bukowiny ze spiski-
mi wsiami uczestniczył w wielu przed-
sięwzięciach Związku Podhalan, które 
służyły współpracy, m.in. brał udział 
w  założeniu oddziału górali spiskich 
ZP w  Łapszach Niżnych. Kiedy mo-
gła powstać polska organizacja na Spi-
szu również i on się zaangażował jako 
członek redakcji „Na Spiszu”. Stani-
sław Budzyński jest też Honorowym 
Członkiem Związku Polskiego Spisza.   

 (red)

Krzyż Małopolski: złoty - Bartło-
miej Koszarek, Józef Koszarek, srebr-
ny - Stanisław Łukaszczyk, Stanisław 
Sularz; Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej otrzymali Stanisław Bachleda 
i Stanisław Budzyński.

 Doroczną Nagrodę Starosty 
Tatrzańskiego przyznano Andrze-
jowi Pietrasowi. Dodatkowo Buko-
wiańskie Centrum Kultury zostało od-
znaczone Medalem Polonia Minor 
oraz DYPLOMEM MINISTRA KUL-
TURY I DZIEDZICTWA NARODO-
WEGO ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI 
W UPOWSZECHNIANIU KULTURY 
LUDOWEJ. 

Dyplomy Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego (spe-
cjalne dyplomy uznania) otrzyma-
li: Agnieszka Koszarek, Jan Kuchta, 
Krzysztof Kudłaciak, Danuta Łapka, 
Joanna Łapka, Janusz Łukaszczyk, 
Andrzej Pietrzyk, Małgorzata Rzad-
kosz oraz Dorota Stępel. 

Odznaczeni 
i wyróżnieni

 850 „Sabałowe Bajania” stały się okazją do honorowego wyróżnie-
nia osób zasłużonych. O każdej z nich można powiedzieć wiele 
i pewnie jeszcze do tego wrócimy, zwłaszcza jeśli chodzi o doko-
nania osób odznaczonych Krzyżem Małopolski. 

Stanisław  Budzyński, 
fot. Jan Budz

Dom Ludowy: zdjęcie pamiątkowe osób odznaczonych Fot. Jan Budz
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Stanisław  Budzyński, 
fot. Jan Budz

Dom Ludowy: zdjęcie pamiątkowe osób odznaczonych Fot. Jan Budz
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W sobotę zaciętą rywalizację o ty-
tuły Cepra i  Ceperki Roku stoczyli 
przyjezdni z różnych zakątków Polski, 
natomiast w niedzielę publiczność po-
dziwiała umiejętności góralskich kawa-
lerów w walce o miano Harnasia Roku. 
Jubileuszowy Festyn nie mógł obejść 
się bez wielkich gwiazd polskiej sceny 
muzycznej. Tym razem na scenie zlo-
kalizowanej pod Kotelnicą wystąpili: 
Agnieszka Chylińska, Sylwia Grzesz-
czak, Strachy Na Lachy oraz Ira. Były 
też pokazy tańca i  śpiewu góralskie-
go w wykonaniu lokalnych zespołów 
regionalnych.

Zabawa rozpoczęła się w sobotę (6 
sierpnia) od wczesnych godzin poran-
nych, kiedy to najlepsi wędkarze zmie-
rzyli się w III Pucharze Białki w Węd-
karstwie Muchowym. 

Parę minut po 15:00 do boju o ty-
tuły Cepra i Ceperki Roku stanęło 10 
śmiałków, pochodzących z  różnych 
rejonów Polski. Ten, mający już swoją 
długą tradycję konkurs, na stałe wpi-
sał się w plan Festynu Białczańskiego. 
W tym roku kandydaci ubiegający się 
o te zacne tytuły musieli zmierzyć się 
najpierw w kilku konkurencjach elimi-
nacyjnych, następnie najlepsza piątka 
przechodziła do drugiego etapu zaba-
wy, gdzie czekały na nich cztery fina-
łowe zadania: picie wody na czas, tor 
przeszkód, konkurs wiedzy o regionie 
oraz dla Ceperek kiernicka, czyli góral-
ski robot kuchenny a dla Ceprów har-
nasiowe młotki.

Wśród pań najlepiej z  wymaga-
jącymi konkurencjami poradziła so-
bie Józefa Chmiel. Z grona mężczyzn 
ubiegających się o  tytuł Cepra Roku 
bezkonkurencyjny okazał się nato-
miast jej mąż – Andrzej Chmiel Po 

XX Jubileuszowy  
Festyn Białczański
 8To były dwa emocjonujące dni w Białce Tatrzańskiej. W weekend 
6-7 sierpnia już po raz dwudziesty odbył się tam Festyn Biał-
czański. Jedna z największych letnich imprez na Podhalu, jak 
co roku, odniosła olbrzymi sukces. Przez dwa dni we wspólnej 
zabawie udział wzięło blisko 30 tysięcy osób. 

emocjach związanych z wyborem Ce-
pra i Ceperki Roku przyszedł czas na 
atrakcje muzyczne, a tych już pierwsze-
go dnia imprezy było naprawdę sporo. 
Przeszło 10 tysięcy ludzi zgromadziło 
się wokół sceny na koncertach znanych 
polskich gwiazd - zespołu Strachy Na 
Lachy oraz Agnieszki Chylińskiej. Za-
bawę do rana poprowadzili natomiast 
członkowie zespołu Świstoki. 

Sobotnia impreza zakończyła się 
mocnym akcentem. Wszystko za spra-
wą pokazu sztucznych ogni. Fajerwer-
ki wystrzelone ze szczytu Kotelnicy 
na długo rozświetliły niebo nad całą 
okolicą, czyniąc pierwszy dzień tego-
rocznego festynu niezapomnianym 
przeżyciem.

Jeszcze więcej atrakcji organiza-
torzy Festynu Białczańskiego przy-
gotowali na niedzielę. Drugiego dnia 
zabawa pod Tatrami rozpoczęła się 
od meczu piłkarskiego Oldboysów 
reprezentujących kluby Watra Ko-
telnica oraz Cracovia Kraków. Zwy-
cięsko z  tego pojedynku wyszła dru-
żyna z Białki Tatrzańskiej pokonując 

przeciwnika  po rzutach karnych  5:4 
(w meczu 3:3)

W samo południe pod główną sce-
ną wystartowała Rodzinna Familiada, 
w której o zwycięstwo walczyły 4-oso-
bowe drużyny wspierane gorącym do-
pingiem swoich krewnych i znajomych. 
Najlepiej ze zbójeckimi konkurencjami 
poradził sobie rodzina Walkoszy.

Jedną z głównych atrakcji drugie-
go dnia festynu były wybory Harnasia 
Roku. Do walki o ten zaszczytny tytuł 
stanęło w  tym roku 5 młodzieńców: 
Krzysztof Blacha z Bustryku, Robert 
Rzepka i  Jan Styrczula z  Ratułowa, 
Janusz Gaculak z Boru i Jan Stanuch 
z  Zakopanego. Kawalerowie musieli 
wykazać się nie lada umiejętnościami 
z zakresu tańca i śpiewu po góralsku, 
operowania ciupagą ale także znajomo-
ścią gwary góralskiej czy wiedzą o re-
gionie. Ich występy  oklaskiwane były 
przez kilkunastotysięczną publiczność, 
w tym też rodziny i znajomych, którzy 
wspierali swoich faworytów głośnym 
dopingiem. Po zaciętej rywalizacji Har-
nasiem Roku 2016 został Jan Stanuch. 
Po otrzymaniu prestiżowego tytułu to 
właśnie jemu przypadł zaszczyt rozpa-
lenia wielkiej góralskiej watry i odtań-
czenia zbójnickiego w gronie wszyst-
kich dotychczas wybranych Harnasi od 
2001 roku  

Festyn Białczański obfitował 
w wiele atrakcji związanych z kulturą 
góralską. Nie scenie nie mogło więc za-
braknąć występów zespołów regional-
nych. W niedzielę swoje umiejętności 
tańca i  śpiewu zaprezentowały Zyn-
gierki Białcańskie oraz Białcanie. 

Po pokazach muzyki regionalnej 
przyszedł czas na główne wydarze-
nie niedzielnego wieczoru – koncerty 
gwiazd polskiej estrady. Drugiego dnia 
imprezy przeszło 20 tysięcy ludzi bawi-
ło się przy dźwiękach znanych utwo-
rów Sylwii Grzeszczak oraz zespołu Ira. 
Za świetną nocną zabawę odpowiadał 
profesjonalny krakowski zespół cove-
rowy – The Once Band, dzięki które-
mu ze sceny zlokalizowanej na terenie 
parkingu Kotelnicy Białczańskiej roz-
brzmiały największe polskie i światowe 
hity a goście bawili się do białego rana.

DM

Harnaś Roku 2016 Jan Stanuch 
w towarzystwie Magdaleny Dziubas - 
Nojśwarniyjsij Górolecki, 
www.podhaleregion – Fot. B. Szkaradzińska
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Podczas ostatniego sierpniowego 
weekendu, 26-28 sierpnia 2016 w Biał-
ce Tatrzańskiej,   nie zabrakło sporto-
wych emocji w iście góralskim klimacie! 
Zawodnicy mieli okazję uczestniczyć 
w biegach na różnych dystansach - 10,1 
kilometrowym biegiem o nazwie Ne-
verland Dycha czy nie Dycha? ,  długo-
dystansowych - Rombanica na pół setki   
( 52km) oraz Bieg Ziajoka – Goniacka 
Maraton (42km) o Puchar Wójta Gmi-
ny Bukowina Tatrzańska, fun runach 
REGATTA Farbowane Gymby i Biegu 
Krasnych Dziewek (doskonała zabawa 
pań w kieckach, wiankach i kierpcach),  
krótkich biegach Goniacka za Dutkiem 
oraz Biegu o Puchar Ośrodka Narciar-
skiego Kotelnica Białczańksa.  Dużym 
zainteresowaniem cieszył się ekstre-
malny 8-kilometrowy bieg z przeszko-
dami w maksymalnie trudnym terenie 
- rhSPORT Góralska Wycierucha, czyli 
zabawa dla bardziej doświadczonych. 
Do budowy przeszkód zostały użyte 
tylko naturalne materiały z drewnem, 
kamieniem i wielkimi balami siana na 
czele, do tego zawodnikom dało w kość 
mocno zróżnicowane ukształtowanie 
terenu, pionowe podbiegi i zbiegi, gór-
skie potoki, gęsty las i  pionowy wyciąg 
na starcie, co jednocześnie wyróżniło 
białczański „armagedon” pośród tego 
typu biegów.

Były też atrakcje wieczorne – kon-
certy NEW YEARS DAY ( Tribute Band 
zespołu U2),  zespoły AWARIA i Blask 
Vesper oraz znany wszystkim ze swo-
ich góralskich przebojów zespół KRY-
WAŃ. W sobotni wieczór mogliśmy po-
dziwiać pierwszy na Podhalu unikalny 

Tatrzańska Goniacka
 8W ciągu trzech dni w tym wyjątkowym wydarzeniu biegowym 
pod Tatrami wzięło udział ok. 600 biegaczy z całej Polski!

pokaz pirotechniczny grupy REGAT-
TA FLYING DRYGONS, zachwycają-
ce loty z oświetleniem i efektami pi-
rotechnicznymi, w szyku i w różnych 
widowiskowych formacjach, mijanki 
w  kluczach, pokazy z  szarfami i  fla-
gami, dynamiczne slalomy oraz efek-
towne spirale. A po koncertach w pią-
tek i sobotę każdy mógł wziąć udział 
w Baciarskiej Diskotece, loterii i kon-
kursach dla publiczności z wartościo-
wymi podarunkami.

Podczas trzech dni festiwalu 
otwarta dla wszystkich była darmowa 
strefa aktywności –  poranne rozgrzew-
ki ze znaną w całej Polsce trenerką per-
sonalną Adą Palką, szkolenie nordic 
walking prowadzone przez Polskie Sto-
warzyszenie Nordic Walking i maraton 
zumby z Martą Jelonek i Fitness pod 
Tatrami oraz stretching na mecie. Dla 
najmłodszych przez cały czas festiwalu 
dostępna była STREFA SMARKOCY – 
zawody biegowe i sprawnościowe, gry 
i zabawy z doświadczonymi animatora-
mi z Leśnego Przedszkola Dimbo oraz 
bardzo atrakcyjnymi nagrodami, ufun-
dowanymi przez sponsorów, m.in. Re-
gatta Polska i  program „Rusz się”,  
Hotel Bania Thermal & Ski, Terma BA-
NIA oraz Ośrodek Narciarski Kotelni-
ca Białczańska, Wójt Gminy Bukowi-
na Tatrzańska Stanisław Łukaszczyk, 
Pensjonat Dziubas Krzysztof Dziubas. 
Z całego serca dziękujemy za wsparcie!

Podczas GONIACKI zgromadzono 
tysiące kilometrów w  akcji POMOC 
MIERZONA KILOMETRAMI oraz 
punkty Dare2b Liga Biegów Górskich.

DM

Bukowina, 
teraz 

Tatrzańska 
 8Światli mieszkańcy Bukowi-
ny, jako jedni z  pierwszych 
spośród wsi pod Tatrami, już 
na przełomie XIX/XX wieku 
zauważyli pożytki z obsługi 
turystów. 

Klimat nie sprzyjał rolnictwu, sła-
bło pasterstwo, a uprawy udawały się 
przy dużej dozie szczęścia raz na kil-
ka lat. Szukanie dochodów z rzemio-
sła, a następnie z turystyki, stało się 
w  tej sytuacji potrzebą życia. Od sa-
mego początku uświadomiono sobie, 
że nie tylko widoki, ale ludzie, ich wia-
ra i kultura są solą tej ziemi. Dziś wy-
daje się śmieszne, ale na początku XX 
wieku wieś była mało znana i reklamo-
wała się jako Bukowina koło Jaworzy-
ny Spiskiej. W  owym czasie gwiazdą 
pod Tatrami były posiadłości, zakłady 
i atrakcje myśliwskie księcia Christia-
na Hohelohe , sławne na całą Europę. 
Jako letnisko na rzeką bardziej tury-
stycznie rozwinięta była wtedy Biał-
ka. Bukowina jako filia parafii w Białce 
długo nie miała szkoły, nawet własne-
go kościoła. Samodzielną parafią sta-
ła się dopiero w 1910 roku. W okresie 
międzywojennym do nazwy Bukowi-
na dodano słowo „Tatrzańska” dla od-
różnienia od innych wsi o tej nazwie 
w  Polsce. W  Bukowinie Tatrzańskiej 
pobudowano nowe drogi, doprowadzo-
no do domów wodę i prąd elektrycz-
ny, a  z  myślą o  turystach postawio-
no ogromny jak na tamte czasy Dom 
Ludowy (1926), aby w nim prezento-
wać kulturę ludową. Śladem Bukowi-
ny Tatrzańskiej podążyły też ostatnio 
inne miejscowości gminy Bukowina 
Tatrzańska. Najpierw ruszył Festyn 
w Białce Tatrzańskiej. Potem impre-
zy inspirowane przez Powiat Tatrzań-
ski w ramach tzw. „Tatrzańskich Wici”: 
w Białce wybór Cepra, Ceperki i Har-
nasia Roku,  „Wybór gaździny” 

Wieści z gmin Na Spiszu
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(Brzegowskie Nucicki), w Leśnicy „Wy-
bór gazdy” (Festyn Bacowski), Festyn 
Czarnogórski, czy jurgowski, mający 
już pokaźny dorobek „Dzień Polowa-
ca”. Osobnym rozdziałem w zakresie 
lokalnych atrakcji artystycznych są 
cykliczne imprezy organizowane przez 
termy w Bukowinie i w Białce.  

Nie od razu 
Bukowinę  zbudowano

Powojenny rozwój Bukowiny Ta-
trzańskiej przyspieszyły zbudowa-
ne nowe, zwłaszcza górnicze, ośrod-
ki wczasowe. Obok powstawały coraz 
większe prywatne domy z  poko-
jami do wynajęcia. Szybko wra-
stająca liczba gości sprzyjała no-
wym pomysłom na wykorzystanie 
potencjału w  postaci żywej kul-
tury, aby urozmaicić pobyt tury-
stów. I tak to 50 lat temu stworzo-
no formułę imprezy letniej, której 
nazwa nawiązuje do niezwykłej po-
staci jaką był Jan Krzeptowski Sa-
bała.  Jego witkiewiczowska po-
dobizna widoczna była wszędzie 
poprzez logo imprezy zaprojekto-
wane przez Macieja Kuchtę. Kiedy 
przychodzi czas refleksji, a do tego 
zmusza każdy jubileusz, wspomina 
się chwalebne ale też i trudne chwi-
le. Znamienną jest również zmia-
na pokoleniowa, bowiem początki 
imprezy „rozkręcał” Józef Kosza-
rek, zaś 50 - lecie celebrowano, gdy 
prezesem Domu Ludowego im. F. 
Ćwiżewicza i dyrektorem BCK jest 
jego syn, Bartłomiej Koszarek.  Po-
czątki imprezy były raczej skromne, 
z udziałem miejscowych ludzi i szeregu 
wspierających ich regionalistów głów-
nie z Podhala, ale też z Orawy,  Spisza, 
a nawet dalszych zakątków Polski. Co 
jakiś czas do pierwotnego pomysłu do-
dawano nowe elementy, nowe konkur-
sy. Dziś po pięćdziesięciu latach jest się 
czym pochwalić. Duża w tym zasługa 
niezwykle zaangażowanych ludzi i ich 
przyjaciół. Jak niegdyś powiedział je-
den z  regionalistów: w  Bukowinie 
owies, czy ziemniaki niezbyt się uda-
ją, ale kultura to tu udaje się zawsze.  
Dlatego dla postronnych obserwato-
rów kontakt z  Bukowiną, z  Domem 

Ludowych, uczestnictwo w  Sabało-
wych Bajaniach jest niezwykle poucza-
jącym doświadczeniem, które inspiruje 
i pobudza do podobnych działań w in-
nych wsiach i regionach. Tu w Buko-
winie czuć patriotyzm i szacunek do 
tradycji, widać jedność  środowiska, 
wspólną pracę wielu ludzi, dzięki któ-
rym „to co swoje” lśni jak drogocenny 
diament….

Tego nie sposób opisać
50 Sabalowe Bajania, które mia-

ły miejsce 10-14 sierpnia 2016 r.  to 
przede wszystkim  tradycyjny Konkurs 

Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpie-
waków, Drużbów i Starostów Wesel-
nych. Podczas imprezy były także inne 
zawody, przeglądy, wystawy, koncer-
ty, pasowanie na Zbójników, wybór 
Wierchowych Orlic, występy zespo-
łów regionalnych. Zaczęło się w środę 
fatalną pogodą. Złośliwi twierdzili, że 
to kara za pychę, za to że przejazd pa-
radny muzykantów, zespołów i zapro-
szonych gości zaplanowano inną tra-
są, a finał imprezy pod Termami, nie 
jak ostatnio - na Rusińskim Wierchu. 
Inni z kolei ubolewali jak pogoda może 
zniweczyć staranne i wielotygodniowe 
przygotowania wielu ludzi. Aż przykro 

było patrzeć na informacje w TV i fo-
to-relacje internetowe. Jednak wie-
czorne posiady, gdy na historycznej 
scenie  Domu Ludowego pojawiło się 
tylu ważnych gości, gdzie wymieniono 
i odznaczono tylu zasłużonych ludzi, 
gdzie panowała rodzinna wręcz atmos-
fera musiały wzbudzić litość Niebios, 
bo na drugi dzień wyszło słonko, 
a dobry nastrój trwał do końca tygo-
dnia. Wspaniałe doznania artystyczne 
w wielu miejscach było szeroko opisy-
wane i  komentowane. Spore zainte-
resowanie wzbudzały wieczorne kon-
certy pod Domem Ludowym, a także 

wystawa w nowej remizie OSP.

Jubileuszu zakończenie
„Finał”, czyli Sabałowa Noc, 

jako impreza pod chmurką, 
gdziekolwiek by się nie odby-
wała zawsze ściąga rzesze ludzi. 
Kiedy hetman Stanisław Hodo-
rowicz zakończył wybór Orlic 
i tegoroczne pasowanie na Zbój-
ników - poszli całą gromadą przy 
świetle pochodni zapalić Jubile-
uszową Watrę. Na scenie zaraz 
potem pojawił się zespół Golec 
uOrkiestra – gorąco przyjęty 
przez zgromadzoną publiczność. 
Zespół w oryginalny sposób po-
łączył elementy góralskiego fol-
ku z  elementami muzyki pop, 
rock’n’rolla i  jazzu. Prezento-
wał wyraziste, pełne zdystanso-
wanego humoru piosenki, m.in. 
Lornetka, UFO, czy niezwykle 
elektryzujące Crazy is my live. 

Jego występ ozdobił  fantastyczny po-
kaz sztucznych. W niedzielę, na zakoń-
czenie imprezy jury w składzie: et-
nomuzykolog Aleksandra Bogucka, 
językoznawca Artur Czesak, etno-
graf Benedykt Kafel, etnolog Do-
rota Majerczyk i antropolog kul-
turowy Stanisław Węglarz ogłosiło 
wyniki przeglądów konkursowych, 
w których uczestniczyli również Spi-
szacy. Zdaniem jury w  tegorocznym 
konkursie uczestniczyli sami bardzo 
dobrzy wykonawcy, a  organizowane 
od 50 lat „Sabałowe Bajania” wywarły 
wielki wpływ na rozwój głębszego zain-
teresowania kulturą tradycyjną.                                                                                    

(jb)

Bartek Koszarek - dyrektor BCK Dom Ludowy.  Fot. J. Budz
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1. Budowa Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej:
a) Kwota zadania 11 377 500,00 zł
b) Termin wykonania robót do dnia 31.10.2017 r., termin 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie 31.12.2017 r.
c) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane 

i Sieci Sanitarnych ASTEX S.E.
d) 5 lipca 2016r. nastąpiło przekazanie placu budowy

2. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy:
a) Kwota zadnia 2 397 438,11 zł
b) Termin zakończenia prac na zewnątrz 30.11.2016r.
c) Termin zakończenia zadania 31.08.2017r.

3. Remont pomieszczeń garażowych i  pomieszczenia ko-
tłowni w budynku OSP Białka Tatrzańska:

a) Kwota zadania 122 393,34 zł 
b) Dofinansowanie w  ramach „Małopolskich Remiz” 

37 828,00zł
c) Termin wykonania 30.10.2016r.
d) Wykonawca: Firma Remontowo – Budowlana Ryszard 

Smoleń

4. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Pod-
stawowej w Jurgowie:

a) Kwota zadania 3 376 241,37zł
b) Termin zakończenia robót 30.09.2016r., termin uzy-

skania pozwolenia na użytkowanie 30.11.2016r. jednak 

Realizowane i planowane inwestycje Gminy Bukowina Tatrzańska 

IMPREZY  KULTURALNE  
TEGOROCZNEGO  LATA

10 czerwiec I Gminny Konkurs Tańca Góralskiego – Leśnica
2-3 lipiec 31. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów 
   Teatralnych – Bukowina Tatrzańska
10 lipiec  Tatrzańskie Wici – Festyn Czarnogórski – Czarna Góra
16-17 lipiec 73. Tour de Pologne – Bukowina Tatrzańska
20 lipiec   Tour de Pologne Women – Bukowina Tatrzańska
24 lipiec  XIV Dzień Polowaca – Jurgów
30-31 lipiec Super Event Super Game e-sport – Białka Tatrzańska
6-7 sierpień XX Jubileuszowy Festyn Białczański – Białka Tatrzańska
10 – 14 sierpień Festiwal Folkloru Polskiego 50. Jubileuszowe 
   Sabałowe Bajania – Bukowina Tatrzańska
13 sierpień III Mistrzostwa Polski Cross Monster 2016 
   – Białka Tatrzańska
14 sierpień XI. Festyn „Brzegowskie Nucicki” – Brzegi
20 sierpień  Festiwal „Barok na Spiszu” – Jurgów
26-28 sierpień Tatrzańska Goniacka – Białka Tatrzańska

już w sierpniu uzyskano pozwolenie na użytkowanie a 5 
września dzieci rozpoczęły naukę w budynku.

c) Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Dyrda

5. Remont drogi rolniczej w Białce Tatrzańskiej:
a) Termin wykonania zadania 20.09.2016r.
b) Kwota 162  411,54 zł dofinansowanie z  Województwa 

Małopolskiego 52 000,00zł
c) Nakładka asfaltowa na długości 550m

6. Nasadzenia:
a) Kwota zadania 60  970,21zł w  tym dofinansowanie 

z WFOŚiGW w Krakowie 24 988,08zł
b) Zadanie obejmowało:
- Zagospodarowanie ronda zlokalizowanego na skrzyżo-

waniu drogi krajowej nr 49 z drogą wojewódzką nr 960 
w Bukowinie Tatrzańskiej

- Zakup 16 donic kaskadowych do powieszenia na słupach 
oświetleniowych

- zagospodarowanie pasów zieleni między jezdnią a chod-
nikiem w  pasie drogi wojewódzkiej 960 w  Bukowinie 
Tatrzańskiej

- Zlecenie wykonania ukwiecenia 16 nowych donic oraz 24 
szt. będących już w posiadaniu Gminy Bukowina Tatrzań-
ska – w Bukowinie i Białce

- Zakup obiektów małej architektury (ławki) – rondo Na 
Klinie,

Festyn czarnogórski – Sołtys Andrzej Budz 
zapowiada kolejne atrakcje…  fot. J.Budz
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Na starcie pojawiło się 130 osób z całego kraju, które 
podjęły wyzwanie ukończenia swojego dystansu. Cieszy co-
raz większa reprezentacja „miejscowych” (szeroko rozumia-
ne Podtatrze - miedzy innymi mieszkańcy naszej gminy). 
Pogoda dopisała pomimo, że na horyzoncie widać było czar-
ne chmury. 

Wszyscy zawodnicy wykazali się niesamowitym zacię-
ciem mimo że było naprawdę gorąco. Zwycięzcami na dy-
stansie Olimpijskim zostali Wożniak Jakub z Krakowa ( po 
raz trzeci z rzędu) i Maria Hajnos Małecka z Szaflar. Na dy-
stansie o połowę krótszym tryumfowali Antosik Jarosław 
z Rawy Mazowieckiej i Woźniak Justyna z Krakowa. Wrę-
czenie nagród odbyło się na lokalnym Festynie organizowa-
nym przez Komitet Rodzicielski Szkoły we Frydmanie. Nie 
tylko zwycięzcy odjechali z nagrodami. Wśród wszystkich 
którzy ukończyli rozlosowano nagrody ufundowane przez 
sieć sklepów sportowych BIKERSHOP.

 Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal ufundo-
wany przez Gminę Łapsze Niżne. Medal nie byle jaki ale 
prawie dzieło sztuki - przedstawiający zabytkowy kościół we 
Frydmanie. Tym medalem organizatorzy pragną zapocząt-
kować w kolejnych latach, serię trofeów przedstawiających 
zabytki Spisza. Jak zwykle czas mierzył Sport-Timing który 
na swojej stronie internetowej udostępni wyniki. 

Bardzo dziękujemy wszystkim zawodnikom że tak licz-
nie przybyli i Partnerom przedsięwzięcia (szczególnie ZEW 
Niedzica S.A. i Sołectwu Frydman) bo bez nich było by trud-
no zrealizować takie zawody. Relacja z zawodów na stronach 
patrona medialnego podhale24.pl, sportowepodhale a także 
TVpodhale. Foto relacja wkrótce na stronie zawodów www.
frydmantriathlon.pl

Lucjan Habieda 

Frydmański Triathlon
 8W ostatni weekend czerwca tradycyjnie odbył 
się VII Frydman Triathlon. Jak sama nazwa 
wskazuje zawody odbywają się we Frydmanie 
na terenie Gminy Łapsze Niżne. 

OSP we Frydmanie otrzymała 
nowy wóz strażacki

 8Obchody poświęcenia i  przekazania samo-
chodu pożarniczego rozpoczęła w  niedzielę 
10 lipca br. msza św., którą w intencji straża-
ków odprawił ks. Ludwik Węgrzyn – Proboszcz 
frydmańskiej Parafii.

Następnie po przejściu na plac uroczystości przed remi-
zę, po złożeniu meldunku i podniesieniu flagi państwowej, 
Prezes OSP Frydman – dh Józef Prelich przywitał wszyst-
kich gości i mieszkańców Frydmana, przybyłych na uro-
czystość. Wśród zaproszonych gości byli m. in.: dh Edward 
Siarka – Poseł na Sejm RP, a zarazem Prezes Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP w Krakowie, dh Jan Kucz-

kowicz – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Nowym Targu, kpt. Henryk Wielkiewicz – Naczelnik Wy-
działu Operacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej 
PSP w Nowym Targu, dh Jan Rataj – Radny Powiatu No-
wotarskiego, Pan Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niż-
ne, Pan Zdzisław Majerczak – Przewodniczący Rady Gminy 

Wieści z gminy Łapsze niżne
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Łapsze Niżne, Radni Gminy Łapsze Niżne – Pani Janina 
Schlegel, Pan Tomasz Markowicz, Pan Jan Noworolski, Pan 
Antoni Szewczyk i Pan Henryk Janeczek, dh Adam Święty 
– Prezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łapszach 
Niżnych, ks. Ludwik Węgrzyn – Proboszcz Parafii Frydman, 
Pan Józef Barnasz – Sołtys wsi Frydman, a zarazem Prezes 
Leśnej Wspólnoty Urbarialnej we Frydmanie, Przedstawi-
ciele Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geolo-
gicznych KRUSZGEO S.A. z Rzeszowa w osobach Pana Ta-
deusza Kruka – Wiceprezesa i Pana Ryszarda Maciulewicza 
– Członka Rady Nadzorczej oraz delegacje z zaprzyjaźnio-
nych jednostek OSP.

Prezes OSP dh Józef Prelich przytaczając historię jed-
nostki przedstawił chronologicznie nabywane kolejno przez 
OSP samochody od chwili jej założenia. Przyblizył także 
wszystkim zebranym okoliczności nabycia przekazywane-
go samochodu. W imieniu jednostki wyraził wdzięczność 
i serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili 
się do pozyskania przez jednostkę samochodu pożarniczego.

Dane techniczne samochodu: samochód ciężki typu 
MAN TGM 18.340 4x4 BB, napęd 4x4 BB – uterenowiony, 
silnik Euro 6 o mocy 250 kW (340 KM), zbiornik z wodą 
o poj. 5000 dm3 wykonany z kompozytu (z czego 10% sta-
nowi środek pianotwórczy), autopompa o wydajności 4260 
dm3/min – 8 bar (560 dm3/min – 40 bar). Inne wyposaże-
nie samochodu to działko wodno-pianowe, szybkie natarcie, 
zraszacze, maszt oświetleniowy pneumatyczny z lampami 
typu LED, wyciągarka. Pojazd zakupiono w wyniku postę-
powania przetargowego przeprowadzonego przez jednostkę 
OSP w sierpniu ubiegłego roku. Wartość brutto samochodu 
to 712 800,00 zł, z czego Gmina pokryła kwotę 550 000,00 
zł, a pozostała kwota tj. 162 800,00 zł jest w gestii jednostki 
oraz sponsorów (KRUSZGEO S.A., ZEW NIEDZICA S.A., Le-
śna Wspólnota Urbarialna we Frydmanie, wspólnota miesz-
kańców Frydmana w Ameryce).

Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie 
samochodu przez ks. Ludwik Węgrzyn oraz jego przekaza-
nie. Kluczyki do samochodu wraz z dokumentami przekazał 
Naczelnikowi OSP Frydman dh Stanisławowi Pisarczykowi 
Wójt Gminy Łapsze Niżne w asyście Posła Edwarda Siarki.

Jubileusz Ochotniczej  
Straży Pożarnej w Niedzicy

 8W niedzielę 11 września b.r. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Niedzicy świętowała swój jubileusz 
- 110 lecie istnienia, bowiem powołanie Stra-
ży Pożarnej w Niedzicy datuje się  na rok 1906.  
Warto tu przypomnieć, że było to dziewięć lat po tym, 

jak Niedzica  3 maja 1895 roku przeżyła tragiczny pożar, 
który strawił prawie całą wieś. Nie było ani jednego go-
spodarstwa, które by nie ucierpiało tego tragicznego dnia. 
Mieszkańcy Niedzicy- pogorzelcy z trudem i bólem przystą-
pili jednak do odbudowy swoich domów i budynków gospo-
darczych. Skutki pożaru były jednak bardzo tragiczne, bo po 
tej tragedii, jak podaje kronika parafialna zmarło ponad 90 
osób z wycieńczenia, z głodu i zimna.                               

To tragiczne wydarzenie zmobilizowało zapewne wła-
dze wsi, jak i samych mieszkańców do podjęcia działań ma-
jących na celu zapobieganie takim tragicznym zdarzeniom. 
Powołano Straż Pożarną, która miała czuwać nad bezpie-
czeństwem mieszkańców i ratować ich przed grożącym nie-
bezpieczeństwem pożaru, powodzi itp. Strażacy mieli do 
dyspozycji ręczną sikawkę i wóz konny, koni użyczali bo-
gatsi gospodarze. 

Uroczystość ta była także okazją do wręczenia zasłużo-
nym działaczom wyróżnień oraz podziękowań współpracu-
jącym z OSP we Frydmanie osobom i instytucjom. Statuetki 
za długoletnią działalność na rzecz ochrony przeciwpoża-
rowej we Frydmanie wręczono: dh Władysławowi Barnasz, 
dh Albinowi Kawa, dh Józefowi Organiściak s. Andrzeja, dh 
Józefowi Organiściak s. Karola oraz dh Józefowi Jurgow-
skiemu. Podziękowania w  formie pluszowych strażaków 
otrzymali: Wójt Gminy Łapsze Niżne, Pani Krystyna Sta-
nek, Firma KRUSZGEO S.A. z Rzeszowa, Leśna Wspólnota 
Urbarialna we Frydmanie, Pan Dominik Błachut i wspólnota 
mieszkańców Frydmana w Ameryce.

Kolejnym punktem uroczystości były okolicznościowe 
przemówienia zaproszonych gości, którzy gratulowali dru-
hom z Frydmana, życząc, by nowo zakupiony samochód słu-
żył im jak najdłużej.

Całość części oficjalnej zakończyła defilada, po której 
na wszystkich czekał wspólny obiad w remizie OSP, a także 
koncert strażackiej orkiestry dętej z Frydmana czy występ 
zespołu regionalnego „Mali Frydmanianie”.

Gratulujemy strażakom z Frydmana nowego pojazdu, 
życząc im satysfakcji z bycia strażakiem oraz radości w ko-
rzystaniu z nowego wozu bojowego w pełnionej służbie. Oby 
nowy wóz służył jak najdłużej, zapewniając bezpieczeństwo 
i pomoc mieszkańcom zarówno ich miejscowości, jak i całej 
gminy oraz wszystkim, którzy tej pomocy będą potrzebować.
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Z biegiem lat niedzicka straż, po-
dobnie jak inne straże, nabywała co-
raz lepszy sprzęt do gaszenia pożaru, 
bardziej wydajne sikawki i motopom-
py, a wozy bojowe ciągnione przez ko-
nie, zostały zamienione na samocho-
dy. W  latach powojennych 1946/7 
wybudowano remizę strażacką, któ-
ra służyła strażakom do 2011 roku. 
Obecnie Straż Pożarna posiada nową 
remizę i nowoczesny sprzęt do gasze-
nia pożaru. 

W niedziele 11 września  br. odby-
ła się podwójna uroczystość, bo oprócz  
złotego jubileuszu  istnienia Straży Po-
żarnej, świętowano nabycie nowocze-
snego „wozu bojowego” jakim jest  wóz 
strażacki wysokiej marki MAN.

Uroczystości rozpoczęto jak przy-
stoi strażakom w kościele pw. Św. Bar-
tłomieja , gdzie strażacy wnieśli „fere-
tron” z relikwiami św. Floriana patrona 
strażaków. W homilii ks. Józef Bednar-
czyk  podkreślił, jak ważna jest służ-
ba strażaków w dzisiejszych czasach. 
–„Strażak musi  być zawsze w pogotowiu 
niezależnie od pory roku i dnia. I gdy usły-
szy głos syreny  zostawia wszystko i pę-
dzi do remizy, by udać się na ratunek dru-
giego człowieka. Strażak w dzisiejszych 
czasach musi być wszechstronnie przy-
gotowany i wyposażony, ponieważ gasi 
pożary, ale także ratuje ludzi w wypad-
kach drogowych  oraz w czasie powodzi  
i wielu innych zagrożeniach”. 

Po zakończonej  eucharystii i od-
daniu honoru przez liczne poczty 
sztandarowe, strażacy udali się z ka-
pelanami  ks. Józefem Bednarczykiem 
i ks. Jerzym Filkiem powiatowym ka-
pelanem Straży Pożarnej do remizy 
gdzie poświęcono nowy „wóz bojowy”. 
Następnie  przedstawiciel starosty no-
wotarskiego Bogusław Waksmundzki  
przekazał strażakom  czyli jednostce 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzi-
cy Medal za Zasługi dla Podhala.                             

Na uroczystość święcenia samo-
chodu i  jubileuszu powstania Straży 
Pożarnej w  Niedzicy  przybyło wiele 
gości z  okolicznych OSP z  pocztami 
sztandarowymi, obecny był wójt gmi-
ny Jakub Jamróz i radni oraz delegacje 
straży ze Słowacji, a także mieszkańcy 
Niedzicy.

Marian Pukański 

Turniej o Puchar Wójta Gminy 
Łapsze Niżne – 7.08.2016

Kolejny turniej Pucharu Wójta Gminy Łapsze Niżne i po raz kolejny piłkarze 
z Kacwina okazują się najlepsi. Podczas finałowego meczu pokonali drużynę KS 
Łapsze Niżne 3:2. Na najmniejszym stopniu podium stanęli debiutanci w roz-
grywkach, drużyna KS Husarz Łapsze Wyżne, która w małym finale w rzutach 
karnych ograła ekipę OSP Łapszanka.

Najlepszym zawodnikiem tegorocznego Pucharu okazał się Dawid Ga-
łowicz (Błyskawica Kacwin),  najlepszym bram-
karzem Matusz Milaniak (Błyskawica Kacwin), 
zaś królem strzelców został Arkadiusz Topór (KS 
Łapsze Niżne).

I półfinał: OSP Łapszanka – Błyskawica Kacwin 
0:2 (0:0) Bramki: Handzelek Daniel; Tomasz Jacek

II półfinał: KS Łapsze Niżne – KS Husarz Łapsze 
Wyżne 6:0 (2:0) Bramki: Sulir Przemysław; Topór Ar-
kadiusz 3x; Krawontka Kamil; Bryja Paweł

Mecz o III miejsce: OSP Łapszanka – KS Husarz 
Łapsze Wyżne 2:2 (0:0) – karne 2:3 Bramki: Krzysztofiak Konrad 2x; Kuruc Piotr 2x

Finał: KS Łapsze Niżne – Błyskawica Kacwin 2:3 (1:1) Bramki: Bryja Piotr; To-
pór Arkadiusz – Szpernoga Marek; Rataj Łukasz; Julian Boute 

Na zakończenie Pucharu, Wójt Gminy Pan Jakub Jamróz wspólnie z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Łapsze Niżne Panem Zdzisławem Majerczakiem, wrę-
czyli zawodnikom pamiątkowe medale oraz puchary.
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Tegoroczne obchody rozpoczęto 
w  sobotę dyskoteką plenerową pro-
wadzoną przez  DJ STACHU. Ponad-
to zaprezentowały się zespoły takie 
jak: NOVVA, SKA Petarda czy HE-
AVY WAY. 

Tego samego dnia w  Samodziel-
nym Publicznym Gminnym Ośrod-
ku Zdrowia w  Łapszach Niżnych 
w myśl motta imprezy GRAMY DLA 
ZDROWIA!, w  ramach białej soboty 
była możliwość wykonania bezpłat-
nych badań czy skonsultowania się ze 

Wielkie Spiskie Granie
13-14.08.2016 r.

 8Za nami kolejne Wielkie Spiskie Granie – impreza, która swym 
rozmiarem przyciąga wielu mieszkańców gminy oraz turystów. 
W programie tej dwudniowej imprezy każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie – koncerty, występy zespołów, kabaretów, atrakcje dla 
całych rodzin, loterie i wiele dobrej zabawy.

specjalistami w dziedzinie gastrologii 
oraz dietetyki.

Drugi dzień rozpoczęto oficjal-
nym otwarciem imprezy, którego do-
konał Wójt Gminy Łapsze Niżne – Pan 
Jakub Jamróz. Następnie głos zabrał 
Kierownik SPGOZ, a także Pani Anna 
Leńczowska Kicińska – Prezes stowa-
rzyszenia ZDROWY SPISZ. Opowiada-
jąc o działalności stowarzyszenia, za-
chęcała do wzięcia udziału w marszu 
czyli Spiskiego Nordic Walking, któ-
ry również odbył się w trakcie trwania 
imprezy. Następnie spiskie melodie 
oraz tańce przedstawił zespół regio-
nalny „Czardasz” z Niedzicy obcho-
dzący w  tym roku jubileusz 25-lecia 
swojego istnienia. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć w  programie miejsca 
dla najmłodszych uczestników impre-
zy, dla których poza licznymi atrak-
cjami przygotowano również ciekawe 
widowisko muzyczne. Imprezę swo-
im występem uświetniła także orkie-
stra dęta z Łapsz Niżnych z kapel-
mistrzem Henrykiem Kałafut. Licznie 
przybyłą publiczność swoim występem 
rozbawił KABARET TRUTEŃ, po któ-
rym wystąpił niemiecki zespół  THE 

MASH MEN. W końcu nadszedł czas 
na wyczekiwany przez publiczność wy-
stęp Mateusza Ziółko – zwycięzcy III 
edycji programu The Voice Of Poland. 
Jego koncert dostarczył zgromadzo-
nej publiczności wielu wspaniałych 
muzycznych wrażeń i dużo pozytyw-
nych emocji. Oczekiwaną z niecierpli-
wością gwiazdą niedzielnego wieczo-
ru był zespół TSA na czele z Markiem 
Piekarczykiem – jurorem The Voice of 

Poland. Ten polski zespół rockowy za-
liczony do prekursorów heavy meta-
lu w Polsce, powstał w Opolu w 1979 
r.. Dostarczył on swoim fanom dawkę 
świetnej muzyki oraz dobrej zabawy, 
czego dowodem były kilkakrotne bisy.

Organizatorzy składają podzięko-
wania wszystkim sponsorom, partne-
rom, wolontariuszom, konferansjerom 
(Pani Katarzyna Kubasiak i DJ Stachu) 
oraz innym osobom, które przyczyni-
ły się do sprawnego przebiegu tej naj-

większej gminnej masowej imprezy.
Partnerami imprezy było Stowa-

rzyszenie „Zdrowy Spisz”, Muzeum – 
Zespół Zamkowy w Niedzicy oraz Ze-
spól Elektrowni Wodnych Niedzica 
S.A.

Główni sponsorzy to: F.H. Deli-
katesy Centrum  Stanisław Janik, 
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Do zagospodaro-
wania jest powierzch-
nia około 2.5 hektara. 
Architekci mają czas na 
zgłaszanie pomysłów 
do końca września, na-
tomiast prace konkur-
sowe należy złożyć do 
końca listopada. Zwy-
cięską pracę poznamy 
w grudniu.

Uczestnicy konkur-
su zobowiązani są opra-
cować koncepcję budyn-
ku, jak również sposobu 
organizacji i zagospoda-
rowania terenu na ob-
szarze ok. 2,5 ha. Planuje 
się również by koncep-
cja budynku prócz funk-
cji ekspozycyjnej, zawie-
rała także rozwiązania 
związane z salą audyto-
ryjną, restauracją, za-
pleczem sanitarnym, 
biurowym oraz tech-
nicznym. A  cały budy-
nek ma być dostosowa-
ny do wymagań osób 
niepełnosprawnych.

Projekt ma również 
zapewnić bezpieczeń-
stwo przechowywania i ekspozycji zbiorów muzealnych zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. z 2014 roku poz. 1240). 
Zbiory mają być zabezpieczone przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeń-
stwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prarc realizowanych na pod-
stawie pracy konkursowej przez Zamawiającego, Organizatora Konkursu nie prze-
kroczy 7 mln złotych netto.

Stanisław Krzysztofek  - http://www.nowabiala.com

KONKURS NA KONCEPCJĘ 
PARKU OBŁAZOWA

 8Gmina Nowy Targ ogłosiła we środę (14 września) konkurs na kon-
cepcję Parku Archeologicznego Obłazowa w Nowej Białej. 

Usługi transportowe – przewóz cho-
rych Adam Dunajczan, Hurt-detal 
artykuły spożywczo-przemysłowe 
Władysław Nowak, IB sp. z o.o. (Pre-
zes - Ryszard Lasyk). 

Sponsorzy: ANKAR moda mę-
ska Grzegorz Kuruc, Pensjonat i re-
stauracja „NOWAK” Łukasz Nowak, 
Gościniec H.A.T.A. Helena Szew-
czyk, Dom wczasowy „Kinga” Hele-
na Dziwisz, Villa Falsztyn Paweł Ta-
rapata, Sklepy odzieżowy i  „Moda 
damska” Stanisław Kępa, Przedsię-
biorstwo produkcyjno-handlowo-
-usługowe ”Stanek” Krzysztof Sta-
nek, Mechanika pojazdowa Robert 
Knutelski, Auto części „Malik” s.c., 
Centrum handlowe - karczma u Ma-
dejów - Ośrodek wczasowy „Pod 
Trzema Koronami”  Andrzej Made-
ja, Sklep przemysłowy-wielobranżo-
wy - art. pochodzenia zagranicznego 
Irena Bizub, Usługi remontowo-bu-
dowlane Krzysztof Pacyga-Mąka, 
Studio 9 s.c. Wiesław Gąsior, Fun-
dacja Rozwoju Jeziora Czorsztyń-
skiego, Firma Inse-et Jarosław Ko-
walczyk, Gminna Spółdzielnia „SCh” 
w Łapszach Niżnych (Prezes Edward 
Biziak), Zarząd Leśnej Wspólnoty 
Urbarialnej  w  Łapszach Niżnych 
(Prezes – Antoni Krawontka), Usłu-
gi transportowe Gacek&Krawontka 
sp.j., Cukiernia” Ciasteczka z Łapsz” 
Irena Kiedziuch, Grzegorz Kowal-
czyk, Studio fryzjersko-kosmetycz-
ne Urszula Janos, Kawiarnia-Pub 
„Caffe latte” Maria Madeja, Piotr 
Molitorys Usługi transportowo-
-handlowe, Antoni Molitorys sklep 
spożywczo-przemysłowy.

Wydarzenia swoim  patrona-
tem medialnym  objęły portale: 
podhale24.pl, TV Podhale, pieni-
ny24.pl, malopolska online.pl, gó-
ral.info.pl, podhale region, Pieniny 
info.pl i Tygodnik Podhalański.

Możemy śmiało stwierdzić, że 
miniony weekend upłynął pod zna-
kiem doskonałej zabawy. Z  pew-
nością tegoroczne Wielkie Spiskie 
Granie pokazało, jak wiele talentów 
drzemie w naszych artystach, któ-
rych mogliśmy usłyszeć. Dziękuje-
my i zapraszamy za rok!

ŚA

Wieści z gminy noWy Targ
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PODPISANIE 
UMOWY NA 

BUDOWĘ 
OBWODNICY

 8Prawdopodobnie w  drugiej 
połowie września podpisa-
na zostanie umowa na budo-
wę obwodnicy Waksmund - 
Ostrowsko - Łopuszna, a roboty 
przygotowawcze będą mogły 
ruszyć jeszcze w tym roku.
Firmę, która zaprojektuje i wybudu-

je drogę omijającą te trzy wsie, Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie wybrał 
w sierpniu. Generalnym wykonawcą zo-
stało przedsiębiorstwo Energopol z Kra-
kowa. Roboty będą kosztowały 24 milio-
ny złotych, a  termin zakończenia prac 
wyznaczono na wrzesień 2019 r. 

Oficjalne podpisanie umowy z wyko-
nawcą robót, w obecności marszałka wo-
jewództwa Jacka Krupy, miało się odbyć 
w środę w Urzędzie Gminy Nowy Targ, ale 
przełożono je na drugą połowę września. 

Obwodnica ma się rozpoczynać w No-
wym Targu, w rejonie lotniska, a kończyć 
w Harklowej. Wariant preferowany przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 
gminę Nowy Targ i pozytywnie zaopinio-
wany przez miasto Nowy Targ, to wariant 
najbardziej oddalony na południe od ist-
niejącej zabudowy miejscowości Wak-
smund, Ostrowsko i Łopuszna, a jedno-
cześnie najtańszy. Pozwala na rozwój 
terenów mieszkaniowych gminy w  po-
wiązaniu z istniejącą zabudową. Po odej-
ściu od drogi krajowej nr 49 ślad wariantu 
biegnie w kierunku północy, a następnie 
skręca w kierunku wschodnim. Wariant 
częściowo przebiega przez tereny o wyso-
kich walorach krajobrazowych, w pobli-
żu punktu widokowego w miejscowości 
Ostrowsko (rejon Gronkowa) i  obsza-
ry cenne pod względem przyrodniczym 
omijający od południa obszar leśny Czer-
wonka i Księży Bór, a od północy obszar 
leśny Brzezie. 

r/-  podhale24.pl

Słowo coraz częściej pojawiające 
się wokół nas i słowo to robi nie bez 
przesady karierę - szczególnie wśród 
młodych ludzi choć popularne sta-
je się wśród starszych. Wolontariat 
istnieje od najdawniejszych czasów 
- zwano go tylko inaczej. W czasach 
PRL-u przybrało formę nie lubianej 
często przez obywateli nazwy czynu 
społecznego, tak cenionego przez 
władze. Do czynów społecznych jed-
nak, często nawet w niedziele by od-
ciągnąć np. od kościoła. Szara prze-
szłość czynów społecznych została 
odrzucona w gospodarce wolnoryn-
kowej - gdzie wszystko ma swoją 
cenę, czas też, ale ze zmianą czasów 
i polityki zaczęła wracać idea pracy 
na rzecz innych - dziś nazwana pięk-
nie wolontariatem, a szczególnie roz-
winięta zagranicą. Dziś nikt nikogo 
nie zmusza do czynu społecznego, 
a ludzie sami organizują sie i działają. 
Świat pełny jest idei podejmowanych 
na rzecz potrzebujących, na rzecz lo-
kalnych społeczności tych dużych 
i tych całkiem małych. Bardzo zwy-
czajnie z  potrzeby serca zwykli lu-
dzie chcą robić coś dla innych. Wiele 
ogromnych przedsięwzięć społecz-
nych odbywa się na zasadzie wolon-
tariatu. W Polsce najłatwiej zauważyć 
wolontariuszy  Szlachetnej Paczki, 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy i Polskiego Czerwonego Krzy-
ża. Wolontariat to nie tylko działanie 
na rzecz bliźnich. To także np. opieka 
nad zabytkami, pomoc przy organi-
zacji imprez kulturalnych. W oparciu 
o wolontariat działają np. Amnesty 
International, Fundacja Mam Marze-
nie czy Salezjański Wolontariat Mi-
syjny „Młodzi Światu” i Diecezjalne 
Caritas. Wolontariusz pracując bez 

NIE TYLKO  
DLA SIEBIE :)

 8Z języka łac. voluntarius znaczy dobrowolny, a bezpłatna, 
świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, 
wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyja-
cielskie - to wolontariat.

wynagrodzenia zyskuje bardzo wie-
le: satysfakcję, uznanie, podwyż-
szenie samooceny, zyskuje nowych 
przyjaciół i znajomych, zdobywa wie-
dzę, doświadczenie i nowe umiejęt-
ności (dziś to bardzo ważne na rynku 
pracy). Dając innym  - sam zyskujesz. 
Cokolwiek robiąc dla drugich, czy 
ofiarowując im np. swój czas, sam 
człowiek najwięcej zyskuje. A pomy-
słów i okazji do bycia wolontariuszem 
nie brak - wystarczy chcieć. Niezwy-
kle ważne jest to dla młodych ludzi - 
okazje takie stwarza szkoła gdzie jest 
mnóstwo możliwości spełnienia się 
w takiej misji. Uczniowie i absolwen-
ci łapszańskiego gimnazjum podczas 
wakacji mieli okazję pracować jako 
wolontariusze przy realizacji projek-
tu: „Wolontariusze Podhala, Spisza 
i Orawy na rzecz dziedzictwa swo-
jego regionu” w ramach programu: 
„Wolontariat na rzecz dziedzictwa”. 
Druga grupa pomagała w organiza-
cji akcji charytatywnej „Dla Iwony 
Nowak” podczas Wielkiego Spiskie-
go Grania. Kolejna grupa pomagała 
Fundacji Na Ratunek w organizacji 
„Biegu Janosika” na terenie Spisza. 
W szkole od lat działa Szkolne Koło 
Caritas współpracujące z  lokalnym 
Stowarzyszeniem „Dzieci i Młodzież 
Spisza”. Organizowane są przedsię-
wzięcia, w których można zrobić wie-
le dobrego dla innych. Cieszymy się, 
że nasi absolwenci idą w świat zna-
jąc ideę wolontariatu i  jako młodzi 
lepiej poradzą sobie w życiu i mają 
dużą szansę odnieść sukces nie tyl-
ko w swoim zawodzie, ale też jako 
wspaniali ludzie umiejący się dzielić 
z innymi swoim czasem i serce.                       

 nauczyciele ZPO Łapsze Niżne
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Lasy Pogórza Spiskiego zajmu-
ją na ogół strome i  trudniej dostęp-
ne tereny wzniesień. Obecnie rośnie 
na nich przede wszystkim las świer-
kowy. Oprócz świerków w  drzewo-
stanie są też jodły i sosny, a czasem 
nawet drzewa li-
ściaste, choć tych 
jest niewiele. Daw-
niej tereny Spisza 
zajmowały buczyny 
karpackie. Świadczą 
o tym m.in. zbioro-
wiska w górnej czę-
ści Doliny Karwiń-
skiej, gdzie bukowy 
las chroni się w Re-
zerwacie Niebieska 
Dolina. Lasy igla-
ste porastają tak-
że Pieniny Spiskie. 
Tam na wapien-
nym podłożu domi-
nują również świerkowe drzewostany. 
Z kolei lasy liściaste na Polskim Spi-
szu ciągną się wąskimi pasami dnami 
dolin wzdłuż większych cieków wod-
nych. Tam rosną zwykle łęgi wierzbo-
we i olchowe.

Lasy w lokalnym środowisku peł-
nią wiele ważnych funkcje. Z nich po-
zyskuje się drewno, które współcześnie 
ma mnóstwo zastosowań. Dawniej 
ten stosunkowo łatwo dostępny su-
rowiec powszechnie wykorzystywa-
no na Spiszu do budowy domów i wy-
twarzania różnorodnych przedmiotów 
codziennego użytku. Był to podstawo-
wy materiał budowlany i rzemieślni-
czy używany w tym górskim regionie. 
Drewno z miejscowych lasów zostało 
też wykorzystane jako opał. Ważną 

KRZYSZTOF MIRAJ

LASY POLSKIEGO SPISZA  
I ICH FUNKCJE

 8Jednym z  przyrodniczych bogactw Polskiego Spisza są lasy. 
Zbiorowiska leśne znajdują się w każdej wsi tego podtatrzań-
skiego regionu. Największe powierzchniowo kompleksy pora-
stają wzniesienia Pogórza Spiskiego i Hombarków. 

rolę odgrywało także zbieractwo owo-
ców runa leśnego – zwłaszcza jagód 
i grzybów. Zwykle na stół kuchenny 
trafiały borówki i  maliny, z  których 
gospodynie domowe przyrządzały wy-
jątkowych smaków przetwory na zimę. 

Zapasy robiono też 
z  grzybów rosną-
cych w miejscowych 
lasach. Zbierano tu 
na ogół prawdziw-
ki, podgrzybki, kur-
ki, rydze i  maślaki. 
W  leśnych ekosys-
temach pozyskiwa-
no też różne zioła, 
które znajdowały 
zastosowanie w  lu-
dowej medycynie.

Lasy pełnią rów-
nież ogromną rolę 
pozaprodukcyjną. 

Słabo przekształco-
ne przez człowieka zbiorowiska leśne, 
zwłaszcza w górach, stanowią atrakcję 
turystyczną. Spacery w leśnej scenerii 
i ruch na świeżym powietrzu pozwala 
odpocząć i zregenerować siły. Liczą na 
to turyści wypoczywający na Polskim 
Spiszu, zwłaszcza pochodzący z wiel-
komiejskich aglomeracji. W  leśnej 
przestrzeni mniej jest też zanieczysz-
czeń. Zadrzewione ekosystemy pro-
dukują bowiem tlen i wydzielają olejki 
eteryczne, które korzystnie wpływają 
na organizm człowieka i jego samopo-
czucie. Takiemu wypoczynkowi na Pol-
skim Spiszu sprzyjają szlaki turystycz-
ne wiodące przez miejscowe lasy.

Zbiorowiska leśne w procesie fo-
tosyntezy pochłaniają dwutlenek wę-
gla, a  wydzielają tlen. Tym samym 

oczyszczają one środowisko, wzboga-
cając jednocześnie powietrze atmos-
feryczne w  tlen. Las ponadto reten-
cjonuje wodę i spowalnia jej odpływ. 
Przez to zapobiega powodziom, które 
mogą mieć katastroficzne skutki dla lu-
dzi. Zatrzymując wilgoć w glebie pod-
trzymuje podziemne zasilanie źródeł. 
To zapobiega suszom i zapewnia czło-
wiekowi dostęp do stale uzupełnia-
nych zasobów wody pitnej. Te wyko-
rzystywane są na Polskim Spiszu nie 
od dziś, bowiem niektóre ujęcia wod-
ne zbudowano w bliskim sąsiedztwie 
lasu. Stamtąd wodociągami grawitacyj-
nymi doprowadzono wodę do zabudo-
wań w dolinach. Lasy osłabiają także 
siłę wiatru, co w podtatrzańskim regio-
nie jest istotne. Halny docierający nad 
Polski Spisz z południowego zachodu 
może bowiem przynieść zniszczenia. 
Las chroni więc domostwa i majątek 
ludzi oraz zasiane na polach rośliny.

Położenie Polskiego Spisza po-
między Gorcami, Pieninami a Tatrami 
sprawia, że prowadzą tędy szlaki mi-
gracji dzikich zwierząt. Naturalnym 
siedliskiem większości z nich jest wła-
śnie las. Stąd też zarówno większe 
kompleksy leśne jak i mniejsze zagaj-
niki tworzą korytarze ekologiczne łą-
czące okoliczne parki narodowe.

Zbiorowiska leśną pełnią jeszcze 
wiele pozytywnych funkcji w  środo-
wisku i gospodarce człowieka. Na Pol-
skim Spiszu ta formacja roślinna to-
warzyszyła człowiekowi nieustannie 
od początków osadnictwa na tym ob-
szarze. Przez wieki społeczność Spisza 
prowadziła racjonalną gospodarkę le-
śną, by nie zdegradować znajdujących 
się na tym terenie zasobów przyrodni-
czych. Pozyskiwano je rozsądnie, bo las 
potrzebny był każdemu. On bowiem 
mógł zapewnić lokalnej społeczności 
pewne surowce i pozwalał przetrwać 
gorsze czasy. Stąd też las był i nadal 
pozostaje na Polskim Spiszu ważnym 
miejscem gospodarowania. Przyczy-
niał się on również do rozwoju eko-
nomicznego regionu oraz tworzenia 
cząstki kultury materialnej i  ducho-
wej. Dziś las nadal jest stałym elemen-
tem spiskiego krajobrazu i stanowi bo-
gactwo tego podtatrzańskiego regionu.

Przyroda Na Spiszu
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Ciekawy świat przyrody
Dąb (Quercus L.) –  jedno z naj-

potężniejszych i  długowiecznych 
drzew liściastych świata z rodz. buko-
watych z ok. 600 gatunkami, gł. stre-
fy umiarkowanej półkuli półn. i wyż-
szych partii gór tropików. W  Polsce 
rodzime są trzy gatunki: dąb szypuł-
kowy  (Q. robur),  dąb bezszypułko-
wy  (Q. petraea) i  dąb omszony  (Q. 
pubescens). Najczęstszy to dąb szypuł-
kowy, osiąga on największe rozmiary 

i najstarszy wiek. Dąb bezszypułkowy 
jest rzadszy, a  dąb omszony bardzo 
rzadki, zagrożony wyginięciem wpi-
sany jest do Polskiej Czerwonej Księ-
gi Roślin. Dąb to „trzon” drzewosta-
nów - wysok. ok. 50m, średnica pnia 
do 4m, grube konary i rozbudowany, 
palowy system korzeniowy (mocny jak 
dąb).  Żyje 500-1000 lat. Prawdopo-
dobnie najstarszy dąb w Europie i też 
najstarsze europejskie drzewo liścia-
ste rośnie na Litwie i ma ok. 1500 lat. 
Ok. 810 lat miał najstarszy polski dąb 
szypułkowy Bolesław - powalony tego 
lata, obecnie najstarszym jest 750-let-
ni dąb Chrobry. Liście dębu są zwykle 
całobrzegie, wrębne, klapowane, na 
ich podstawie dęby dzieli się na białe 
i czerwone. Dęby białe (nasze gatun-
ki) mają liście o  zaokrąglonych kla-
pach, przebarwiają się na żółto,  żo-
łędzie dojrzewają w  ciągu roku i  są 
jadalne. Dęby czerwone  (u nas spro-
wadzony  dąb czerwony) mają liście 
o  zaostrzonych klapach, przybierają 

odcienie czerwieni, a  ich dojrzewają-
ce w  ciągu 2 lat żołędzie są gorzkie 
i niejadalne. Kwiaty rozdzielnopłcio-
we, wiatropylne, pojedyncze kwiaty 
bardzo drobne i  niepozorne, zebra-
ne zazwyczaj w kłosowate kwiatosta-
ny. Kwiatostany męskie luźno zwisają, 
żółtawozielone. Kwiaty żeńskie poje-
dyncze lub zebrane po kilka, zależnie 
od gat. na długich szypułkach (np. d. 
szypułkowy) lub siedzące (np. d. bez-
szypułkowy), kwitną IV -V. Owoce to 
orzechy zwane żołędziami  (materiał 
na.”ludziki”) - są pokarmem np. dzi-
ków, saren, wiewiórek, dawniej karma 
dla trzody chlewnej. Drewno dębu jest 
ciężkie, twarde i trwałe, cenione w bu-
downictwie, przemyśle meblowym, 
w  stolarce wewnętrznej  , ryzykowne 
do stosowania zewnętrznego. Drewno 
z czasem ciemnieje w naturalny sposób 
od wody, z powodu zawartości garbni-
ków  reaguje łatwo ze środkami che-
micznymi np. farbami, a przy dużych 
mrozach może pękać. Od zawsze dęby 
uważano za jedne z  najszlachetniej-
szych drzew - wśród drzew pomników 
przyrody najwięcej jest dębów np. Bar-
tek. Dąb to roślina lecznicza - jego kora 
wchodzi w skład mieszanek ziołowych, 
a jej odwar był stosowany wewnętrz-
nie przy biegunkach, a  zewnętrznie 
przy odmrożeniach i oparzeniach. Za-
wiera ona dużo taniny i od stuleci sto-
suje się ją w garbarstwie. Dąb uważa-
ny był za roślinę magiczną - wierzono 
w  jego uzdrawiającą moc. Dzieci sła-
bowite i ułomne w XIX i nawet w XX 
w. przenoszono przez rozwidlone ga-
łęzie dębu tam i  z  powrotem. Pier-
wotne ludy Europy czciły stare okazy 
jako bóstwa i wyrocznie. W Grecji dąb 
był siedzibą Jowisza i  Zeusa. Rzym 
wieńczył swoich wybitnych obywate-
li wieńcem z liści dębowych corona ci-
vica. Ludy  germańskie   poświęcali je 
bogu burz -Thorowi- pioruny uderza-
ły w nie często, nie czyniąc im szkód. 
Celtowie wierzyli, że moc dębu jest 
pomocna w  zaświatach i  do grobów 
zmarłych wkładali dębowe gałęzie. 

Wiele nazw miejscowości pochodzi od 
dębu np. Dębno.  Motyw żołędzi i ga-
łązek dębu występuje w herbach kró-
lewskich i  rycerskich, dziś są na od-
znakach wojskowych i monetach np. 
polskich monetach złotego. Odwiecz-
ny symbol siły, szlachetności i sławy - 
dąb jest jednym z symboli narodowych 
np. w Anglii, Niemczech, USA, Estonii, 
na Litwie czy w Polsce. Przed niedzic-
kim zamkiem jest zakryty drewnianym 
daszkiem, pień dębu Palocsayów, który 
wg legendarnej wróżby Cyganki miał 
trwać razem z rodem Horvathów.

Kruk (Corvus corax) to nasz naj-
większy ptak z rzędu wróblowatych, za-
mieszkuje półkulę półn. W Polsce  po-
wszechny (zagęszczenie 5 – 10 par/100 
km2), ale niezbyt liczny ptak lęgowy, 
w górach do 2300 m n.p.m. Jego liczeb-

ność wzrasta. Kruki żyją długo, zwykle 
ok. 10-15 lat na wolności, spotykano 
osobniki w wieku ponad 40 lat (kruk 
z  twierdzy Tower dożył 44 lat). Jest 
wielkości jastrzębia, większy od wro-
ny  i  gawrona. Rozpiętością skrzydeł 
dorównuje  myszołowowi, dług. ciała 
do 70 cm, masa do 2kg. Upierzenie całe 
czarne z fioletowo-zielonkawo-niebie-
skim połyskiem, na podgardlu charak-
terystycznie nastroszone pióra. Ma 
masywny, krótki zakrzywiony dziób. 
Samiec ma jest bardziej połyskujący 
i większy od samicy.  Lęgi na przeło-
mie lutego i marca, poprzedzają toki   
z oryginalnymi akrobacjami samca 
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w powietrzu. Po zimie jest obfitość pa-
dliny co zapewnia pożywienie w trak-
cie gniazdowania. Kruk składa ok. 4-6 
białych, brązowo nakrapianych jaj, wy-
siaduje je samica 21-25 dni. Pisklęta, 
gniazdowniki, opuszczają gniazdo po 
ok. 40 dniach. Młode osiągają dojrza-
łość po 3 latach. Kruki wszystkożercy, 
są wszechstronne w znajdowaniu po-
żywienia. Jedzą głównie padlinę, owa-
dy, ziarna zbóż, owoce. Rzadko polu-
je, wtedy wybiera osobniki chore lub 
drobną zwierzynę. Młode mogą po-
dróżować w niedużych stadach, w któ-
rych jest określona hierarchia, często 
w niej awansują. Tworzą pary na całe 
życie i  bronią terytorium. Świetnie 
i szybko lata. Jego odgłosy to dźwięcz-
ne, gardłowe krakanie –„krr”. Stwier-
dzono, że kruki nadają sobie nawzajem 
imiona i mogą się wołać za ich pomocą. 
Spośród ptaków kruki mają najlepiej 
rozwinięte części mózgu odpowiada-
jące za kojarzenie i abstrakcyjne my-
ślenie. Kruk koegzystuje z ludźmi od 
tysięcy lat - odgrywały rolę w mitologii, 
folklorze, sztuce i literaturze. W wielu 
autochtonicznych kulturach, kruk był 
uznawany za symbol religijny lub boga. 
Czarny kruk uchodził za symbol inte-
ligencji, był ptakiem wróżebnym i pro-
roczym, ale również utożsamianym ze 
złodziejem, bo kradł drobne przed-
mioty, które przez brak wola ukrywał 
w różnych zakamarkach. Uważano go 
za „ptaka nieczystego”, o nadprzyro-
dzonej mocy -  stąd był masowo tę-
piony. Był ptakiem słońca i świtu, bo 
krakaniem obwieszczał nadchodzący 
dzień. Spostrzegawczość, pojętność 
i bystrość uczyniły z niego posła bo-
gów. „Kruk krukowi oka nie wykole” - 
swój swego nie skrzywdzi. Kruk – ptak 
Saturna – był jego ulubionym ptakiem, 
sługą i posłańcem. W mitologii Skan-
dynawów był związany z Odynem. Jest 
częstym bohaterem bajek. Pojawia się 
w Dziadach Mickiewicza. „Biały kruk” 
to unikalny okaz. W Polsce kruk jest 
objęty ochroną gatunkową częściową 
i na szczęście często możemy usłyszeć 
głos tego pięknego i niezwykłego ptaka 
pośród naszych lasów.                                     

 opracowanie Barbara Kowalczyk

PRZEPISY KUCHNI SPISKIEJ
 8Czas jesieni to czas świętowania zbiorów i koniec prac w polu. 
Na rodzinne spotkania można podać coś tradycyjnego i smacz-
nego. Proponujemy baraninę - można z niej przyrządzić dobrą 
polewkę, a i samego upiec. Na jesienne świętowanie w sam raz, 
polecamy!

POLEWKA Z BARANA
(dla 10 -12 osób):
Składniki:
Jagnięcina lub baranina (mostek, żeberka, ogon),
ziemniaki
sól i pieprz,
3 ząbki czosnku,
2 cebule przypalone,
 korzeń selera, marchwi i pietruszki, 
por i gałązki lubczyku,
Sposób wykonania:
Płuczemy mięso w zimnej owdzie i moczymy je dalej w zimnej wodzie ok. 2 go-
dzin. Potem gotujemy w garnku, gdy się zagotuje zbieramy szumowiny, dodaje-
my: sól, pieprz, czosnek i cebule przypalone na blasze lub ogniu, całe korzenie 
selera, marchwi i pietruszki, por, gałązki lubczyku. Gotujemy do miękkości Do-
prawiamy do smaku. Podajemy najlepiej z ugotowanymi wcześniej ziemiankami 
i pokrojonymi wcześniej w grubą kostkę. Gorące ziemniaki zalewamy gorącym 
rosołem. Dekorujemy pietruszką i marchewką. 

PIECZONY BARAN
całe jagnię ok. 12 kg,
Składniki marynaty:
5-7 litrów wody, ziele angielskie
liście laurowe, 
2 główki czosnku, 
10 dkg soli,
Składniki bejcy:
½ l oleju,
100 ml przyprawy magi,
10 ząbków wyciśniętego czosnku,
pieprz ziołowy,
przyprawa do mięs delikat,  
ziele angielskie,
liście laurowe,
Sposób wykonania:
Wodę zagotować z przyprawami: zielem angielskim, liściem laurowym, 2 głów-
kami czosnku i solą. Przestudzoną zalewą zalać mięso  i marynować tak ok. 24 
godzin. Po tym czasie mięso wyjąc z zalewy, odsączyć, pokroić na małe porcje 
i zabejcować. Składniki bejcy dobrze wymieszać i natrzeć nią mięso. Dalej mięso 
obsmażyć na smalcu, podlać wodą i dusić ok. 1 godziny. Dodać do niego pokro-
joną na duże kawałki główkę kapusty, marchew, pietruszkę i selery pokrojone 
w plastry. Wszystko dusić dalej do miękkości.  Smacznego! 

Coś na ząb

Przyroda i Zdrowie Na Spiszu
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Co, kogo cenisz na Spiszu, z czym ci się 
Spisz kojarzy?
- Spisz kojarzy nam się z wieloma za-
bytkami, które zachowały się do dziś. 
Można tu znaleźć stare kościoły, sy-
pańce, typową dla tego regionu zabu-
dowę szeregową. Jest tu też wiele ma-
lowniczych miejsc położonych z dala 
od zgiełku.
- Najbardziej na Spiszu cenię ludzi star-
szych, którzy mimo podeszłego wieku 
dalej pamiętają o spiskich tradycjach, 
a  przede wszystkim o  pięknej gwa-
rze spiskiej, którą się nadal posługują. 
Spisz kojarzy mi się z domem, do któ-
rego zawsze mogę wrócić i nigdy nie 
poczuję się tu obco.
- Na Spiszu cenię przyrodę i  naturę. 
Spisz kojarzy mi się ze spacerowaniem 
po łąkach, wpatrywaniem się w góry, 
ale także i z tradycją, potrawami regio-
nalnymi, pięknymi kościołami, z  go-
spodarstwami, polami uprawnymi.

Co według ciebie należy na długo zacho-
wać na Spiszu?
- Chciałabym zachować naszą gwarę, 
ponieważ coraz częściej ludzie ze Spi-
sza posługują się językiem polskim, 
a gwara „umiera”.
- Jak największą ilość lasów, łąk, pól, 
miejsca ciche i spokojne, gatunki zwie-
rząt i roślin występujących wyłącznie 
na tych terenach.
- Bardzo chciałabym, aby jak najdłu-
żej zachowała się nasza gwara. Sądzę, 
że jest to jeden z  głównych elemen-
tów charakteryzujących nas, Spisza-
ków. Niestety, coraz więcej ludzi wsty-
dzi się swego pochodzenia i nie używa 
gwary na co dzień. Wiele spiskich ro-
dzin nie posługuje się gwarą, dlatego 
młode pokolenie nie rozumie i nie zna 
tego języka. 
- Pragnęłabym zachować wzajemną 

życzliwość, jaka tu panuje. Widoczna 
jest ona np. w  sytuacji, gdy mija się 
starszą osobę, wtedy zazwyczaj mówi 
się; „Gdzie to byliście?” czy „Gdzie 
idziecie?” nie z ciekawości, lecz życz-
liwości do niej.

Co mogłoby być wizytówka Spisza?
- Na pewno widoki, miejsca atrakcyj-
ne turystycznie, m.in. zamek Dunajec, 
a także spichlerze, kapliczki.
- Wizytówką Spisza mogłyby być nasze 
kościoły, które za każdym razem, jak 
się je ogląda, urzekają swoim pięknem.

Opisz Spiszaka, mieszkańca – mieszkan-
kę Spisza, jaki ma charakter, czym się 
głównie wyróżnia, co go cechuje?
- Przede wszystkim mieszkaniec Spisza 
jest uparty, zawsze dąży do wyznaczo-
nego celu, nigdy nie myśli tylko o so-
bie, stara się pomagać innym, cechu-
je go specyficzna gwara, po której od 
razu można rozpoznać, skąd pochodzi, 
gdzie się wychował, ale przede wszyst-
kim jest bardzo pracowity i rzetelny.
- Spiszacy to pracowici, ale jednocze-
śnie bardzo pobożni ludzie. Zawsze 
szanują i doceniają niedzielę i dni świę-
te. Są otwarci na nowe znajomości. 
Ludzie, którzy odwiedzają ich domy, 
mogą liczyć na gościnność i życzliwość.
- Myślę, że Spiszaków cechuje zarad-
ność, hardość, pracowitość oraz dbanie 

o tradycję.
- Mieszkańcy Spisza są pracowici, za-
wsze można na nich liczyć. Cechuje ich 
to, że mocno trzymają się tradycji prze-
kazywanych z pokolenia na pokolenie.

Czego brakuje na Spiszu?
- Według mnie na Spiszu brakuje sta-
rych drewnianych domów.
- Ścieżek rowerowych, lepszych, bar-
dziej ciekawych szlaków turystycznych.
- Myślę, że nie trzeba dużo zmieniać. 
Jedynie zwróciłabym uwagę na popra-
wę relacji między ludźmi, bo zbyt wie-
lu ugania się za karierą i stale brak im 
czasu.

Kiedy myślisz: Spisz…..
-  Spisz to niezwykłe miejsce, które od-
wiedzają nie tylko turyści z Polski, ale 
i zza granicy. Ci wszyscy goście ogrom-
nie cenią nasz folklor i obyczaje. War-
to także wspomnieć, że mieszka tutaj 
sporo młodych ludzi, którzy starają się 
podtrzymać panujące tu tradycje. Na-
dal w kilku miejscowościach kultywuje 
się np. ogrywanie moi czy też chodze-
nie z koniem w Ostatki.
- Kiedy myślę: Spisz, to przypominają 
mi się opowieści babci, jak to dawniej 
bywało. 
- Dla mnie Spisz to piękna kra-
ina, niepowtarzalna, mająca swo-
je tradycje, wiele barwnych terenów, 
niemonotonna.
- To kraina mlekiem i miodem płynąca!

Ja jako mieszkaniec/mieszkanka Spisza 
…
- Jestem dumna z tego, gdzie się uro-
dziłem i wychowałam, ufam, że kolejne 
pokolenia będą mieć szczęście tutaj żyć 
i dostrzegą to, jakimi są szczęściarzami.
- Jako mieszkanki Spisza jesteśmy 
szczęśliwe, że tu mieszkamy, nie za-
mieniłybyśmy tego miejsca na żadne 
inne.
- Jestem dumna z  tego, kim jestem, 
gdzie się urodziłam, mam nadzieję, że 
nasza kultura i gwara nigdy nie zaginie.
Swoimi opiniami i refleksjami podzie-
liły się Agnieszka i Paulina z kl.II oraz 
Ania, Weronika, Iza, Asia, Marysia, Ela, 
Karolina z  kl.III Gimnazjum w  Łap-
szach Niżnych.

Zebrała Beata Magiera

MŁODZI O SPISZU
 8Czy Spiszem zachwycają się tylko goście? Czy Spisz ze swoją tra-
dycją, zwyczajami, zabytkami jest bliski sercom tylko ludzi star-
szych? Nie wiemy, dopóki nie zapytamy o to młodych. Oto kil-
ka odpowiedzi na pytania, które zostały zadane gimnazjalistom 
z Łapsz Niżnych.

Młodzi ludzie grający dla przyjemności 
melodie spiskie na Czarnej Górze. fot. J.Budz
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melodie spiskie na Czarnej Górze. fot. J.Budz
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We wrześniowy, piękny dzień Oj-
cowie Pallotyni goszczący w Łapszach 
Niżnych, śpiewem i  wspólną modli-
twą rozpoczęli rajd gimnazjalistów, 
którzy wyruszyli od kapliczki Matki 
Bożej Częstochowskiej na Przełęczy 
nad Łapszanką szlakiem niebieskim 
na Rzepiska Grocholów Potok - Paw-
liki, a dalej zeszli czerwonym szlakiem 
do Łapsz Wyżnych. Uczniowie szko-
ły podstawowej kl III-VI wędrowali 
przez Wichrówkę w Dursztynie, dalej 
szlakiem na Grandeus i do Łapsz Wy-
żnych. Najmłodsi dojechali do Łapsz 
Wyżnych i krótkim spacerkiem dotarli 

„... Nie lękajcie się, bo jednak wasze będzie zwycięstwo ...”
bł. ks. Józef Stanek

III RAJD IM. BŁ. KS. J. STANKA
 8Wędrówką przez Magurę Spiską i Pieniny Spiskie uczniowie ZPO w Łapszach Niżnych uczcili rocz-
nicę śmierci bł. ks. J. Stanka - patrona szkoły podstawowej, która przypada 23 września oraz pa-
miątkę 100 rocznicy jego urodzin. 

Tradycja Na Spiszu
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na miejsce spotkania wszystkich grup, czyli na teren przy amfiteatrze w Łap-
szach Wyżnych. Tam czekały na wszystkich odpoczynek, herbata i małe ognisko 
z kiełbaskami. Wędrówce uczniów towarzyszyły widoki Tatr Bielskich, Zachod-
nich i Wysokich oraz nasze Pieniny Spiskie, a wszystkich ogrzewało wrześnio-
we słońce. Szlaki choć tak blisko domu 
- zaskakiwały niezwykłością - po raz 
kolejny zobaczyliśmy jak w  pięknym 
miejscu mieszkamy. Nie zabrakło cza-
su na modlitwę, wspomnienie patrona 
naszego rajdu i wspólne świętowanie, 
rozmawianie i zabawę. To był kolejny 
III rajd im. bł. ks. J. Stanka organizowa-
ny przez naszą szkołę - tegoroczny mo-
gliśmy świętować w samo święto Matki 
Bożej Siewnej. Dziękujemy wszystkim 
za pomoc w  organizacji tego dnia, 

szczególnie Dyrekcji naszej Szkoły i p. 
Elżbiecie Łukuś oraz naszemu kateche-
cie ks. Łukaszowi Wilusz. Dziękujemy 
p. Antoniemu Sołtys - sołtysowi Łapsz 
Wyżnych za możliwość skorzystania 
z terenu przy amfiteatrze. Podzięko-
wać też trzeba wszystkim uczestni-
kom rajdu za wytrwałość i obecność, 
a Panu Bogu za cudowną pogodę. Na 
pewno bł. ks. Józef Stanek patrząc 
na swój ukochany Spisz, którym 
tak niedługo dane mu było się cie-
szyć tu na ziemi, radował się wi-
dząc tylu młodych i  wspaniałych 
ludzi (ponad 350 osób!) biorących 
udział w rajdzie jego imienia. Moż-
na podsumować nasz szkolny rajd 
słowami często śpiewanymi w łap-
szańskim kościele:  BŁOGOSŁA-
WIONY JÓZEFIE NASZ ! - MÓDL 
SIĘ ZA NAMI! 

nauczyciele ZPO 
w Łapszach Niżnych

Tradycja Na Spiszu
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W naszym kraju ludzie z zewnątrz 
postrzegają Spisz w  kategoriach wę-
gierskiej krainy historycznej nieroz-
łącznie związanej dziś ze Słowacją, 
a tylko w drobnym szczególe dziwnym 
zbiegiem okoliczności mającej też ele-
ment (skrawek) polski, czasem sta-
wiany nawet pod znakiem zapytania. 
W sensie etnograficznym eksponuje się 
niezwykłe zróżnicowanie i wielokultu-
rowość spiskiej społeczności żyjącej ze 
sobą w zgodnej symbiozie przez wieki, 
czego wyrazem jest etniczna spuścizna 
materialna i duchowa  będąca elemen-
tem tej barwnej mozaiki. Stąd dla nie-
których autorów Spisz to stary dobry 
przykład koegzystencji kultur od XI 
wieku, a obecnie wręcz wzór dla „no-
woczesnej” Europy.

Z  kolei dla autochtonów, górali 
spiskich mieszkających w Polsce, Spisz 
historyczny majaczy się na horyzoncie 
dziejów, a świadomość o nim zanika 
gdzieś w oddali, we mgle, która spowi-
ła pamięć o dziejowych wichurach. Je-
śli mówimy „Spisz” i myślimy o swojej 
Ojcowiźnie, to mamy na myśli Polski 
Spisz jako niewielki, choć inaczej zróż-
nicowany i bogaty kulturowo zakątek 
Polski, położony między Tatrami i Pie-
ninami. Dla współczesnych Spiszaków 
w Polsce ten Spisz jest bliskim sercu 
obrazem pomalowanym dolinami rzek 
i potoków, grapami i lesistymi wiercha-
mi, ozdobiony niedzickim zamkiem 
górującym nad zaporą wodną, starymi 
kościołami, nowo postawionym Krzy-
żem Milenijnym na Czarnej Górze, 
który stanowi naturalne przedłużenie 
Podhala i czerpie z jego bliskości. Po-
jęcie „Spisz” oznacza także obszar 
w Polsce prawie że jednorodny kul-
turowo, językowo i  wyznaniowo, 
choć mający także swoją specyfikę wy-
nikającą z kontaktów z innymi nacja-
mi, również z racji zaszłości politycz-
nych, w tym kształtującej się mozolnie 
świadomości narodowej, zwłaszcza 

ZROZUMIEĆ SPISZ
 8Wielu autorów piszących o Spiszu wpada w łatwą pułapkę, której 
efektem jest szereg nieporozumień i niekonsekwencji. 

w okresie XX wieku. Dla historyków 
natomiast jest częścią Zamagurza Spi-
skiego, czyli północno-zachodniego 
skrawka historycznego Spisza, sięga-
jącego w głąb Słowacji. Mieszkają tu 
rdzenni Spiszacy. Dla jednych są to gó-

rale spiscy, których kultura bliska jest 
podhalańskiej mimo pewnych różnic 
w  stroju, gwarze, czy budownictwie, 
którzy w 95 % czują się Polakami. Dla 
innych asymilowani Słowacy, którzy 
wskutek niefortunnego zbiegu oko-
liczności znaleźli się w granicach Polski 
„nie z własnej woli…”, i którzy za górali 
uznają tylko Podhalan. Co dziwniejsze 
po drugiej stronie granicy jest nawet 
obecnie „Goralski Prezydent” rodem 
z Frankowej, wszyscy na Słowacji do-
kładnie wiedzą co do wioski, gdzie 
mieszkają „Gorale”, w domyśle Pola-
cy, choć formalnie ich tam nie ma…

Spiszacy w  Polsce są góralami, 
tak jak Podhalanie, Orawianie, górale 
spod Żywca, czy z Pienin. Grupy te są 
między są między sobą blisko powią-
zane więzami rodzinnymi, tylko bra-
kuje głębszych badań i publikacji ich 
wyników. Badając dzieje naszego Spi-
sza można garściami czerpać z pokła-
dów polskiej kultury, z zachowanych 

świadectw na piśmie w metrykach pa-
rafialnych. Nieraz pytam: niech mi 
ktoś odpowie – kto nauczył j. polskiego 
naszych mieszkańców przed wiekami, 
kiedy nie było szkoły polskiej, kiedy 
zalewały ich fale bądź to słowakizacji, 
bądź to madziaryzacji ? Pytam dalej: 
a wiesz skąd pochodził twój pradziadek 
czy babka, wiesz skąd się wzięło twoje 
nazwisko ? ..E nie pytołek sie, słyszę. 
Oczywiście można się dziś „poczuć”  
Słowakiem, Niemcem, Murzynem czy 
Chińczykiem. U  jednych to wzbudzi 
uczucie politowania, u  drugich zaże-
nowanie, a u części ludzi mniej odpor-
nych złość – zwłaszcza gdy ktoś natar-
czywie swoją „murzyńskość” stawia na 
piedestale, gdy jeszcze do niej namawia 
innych. A od złości jakże blisko do wa-
śni, nienawiści – i to o co ? - to też trze-
ba brać pod uwagę. Dlatego rzeczą waż-
ną jest prostowanie oczywistych bzdur 
powtarzanych od lat o Spiszu i Spisza-
kach. To ważne także z tego powodu, 
że „herezje” o Polskim Spiszu opowia-
da nawet ostatnio w Gazecie Wybor-
czej słowacki dyplomata – ciekawe kto 
mu tych bzdur o 22 tysiącach Słowa-
ków w Polsce naplótł. Czas więc na bu-
dowanie „kanonów spiskich”. I chodzi 
tu zarówno o historyczną linię obro-
ny naszych spraw, o dotarcie do władz 
naszego Państwa, którego przedstawi-
ciele nas nie widzą, nie rozumieją, nie 
pytają o zdanie i nie wspierają. Dlate-
go trzymamy się zwłaszcza bratniego 
Związku Podhalan, którego marka była 
dawniej i dziś naszym oparciem. Cho-
dzi też o uświadamianie mieszkańców 
Spisza i Podhala, że z polskiego korze-
nia wyrośli i przy Polsce stać powinni. 
Każda inna opcja jest dezyntegrująca 
lokalne społeczności i szkodliwa. Nie 
będę wyliczał wsi, które wskutek waśni 
do dziś lizą rany, do dziś cierpią w kon-
taktach sąsiedzkich, a nieraz i rodzin-
nych….  Czy tego potrzebujemy?

Ziemia Spiska (Polski Spisz), to 
miejsce wielu niezwykłych wydarzeń 
i  legend, które opisywali wielcy po-
dróżnicy i  spiscy regionaliści zadzi-
wieni bogactwem kultury i przyrody. 
Warunki klimatyczne, glebowe i  go-
spodarcze na Polskim Spiszu oce-
niane są jako lepsze w  stosunku do 

Kultura rolna jest jeszcze podstawą 
dobrobytu, ale świat się zmienia. Krempachy 
- krowy wracają z pastwiska

Tradycja Na Spiszu
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sąsiedniego Podhala, stąd i gazdowie  
spiscy byli w przeszłości w porównaniu 
do Podhalan postrzegani jako bogat-
si. Z drugiej strony zróżnicowanie wa-
runków gospodarczych naszego Spisza 
było podobne jak na Podhalu, gdzie we 
wsiach nad Dunajcem rodziło się żyto, 
a nawet pszenica, podczas gdy w czę-
ści tatrzańskiej nieraz nie dojrzewał 
na czas nawet lichy owies. Spiszacy żyli 
tu i teraz czerpiąc dochody z tradycyj-
nego rolnictwa i pasterstwa (hodowli 
owiec i bydła mlecznego) oraz rzemio-
sła, związanego przeważnie z obróbką 
drewna, wełny i lnu. Ograniczenia pa-
sterstwa szałaśniczego dotknęły wsie 
tatrzańskie już w  1879 roku z  uwa-
gi na nabycie dóbr w  Tatrach Jawo-
rzyńskich w  przez ks. Cristiana Ho-
henlohe, a następnie wskutek zmian 
granicznych w 1920 roku. W okresie 

Tradycja Na Spiszu

PRL pasterstwo tatrzańskie ze Spisza 
i Podhala przeniosło się w Bieszczady, 
a od lat 90-tych XX wieku przeżywa cy-
kliczne gospodarcze kryzysy, które za-
ostrzyły się po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej. Niegdyś bogactwem 
Spiszanek były gęsi, dziś jest to jakże 
rzadki widok. W  wielu wsiach sym-
bolem dobrego gazdowania są liczne 
stada krów, na niektórych wierchach 
pasą się jeszcze kierdele owiec, ale jak 
długo?

Spoglądając na postęp  w turystyce 
na pobliskim Podhalu, w wielu wsiach 
spiskich mieszkańcy w porę spostrze-
gli korzyści płynące z turystyki. Patro-
nem turystyki na Polskim Spiszu jest 
Jan Pluciński z Jurgowa, wielki patrio-
ta i działacz PTTK, którego imię nosi 
most na rzece Białce. Spisz i Podhale 
łączą więc mosty w Sromowcach, we 

Frydmanie, w Krempachach, w Tryb-
szu, w Czarnej Górze, w Brzegach i na 
Łysej Polanie. O  ile zamek niedzic-
ki będący „ikoną Spisza”, a także za-
bytki architektury sakralnej zarów-
no murowane oraz drewniane są dość 
dobrze opisane i  z  reguły konserwo-
wane, o tyle zabytki świeckie, budow-
nictwo mieszkalne i zagrodowe trak-
towane jest po macoszemu, zarówno 
przez mieszkańców jak i władze samo-
rządowe (państwowe). Zbyt często za-
bytek  niedostrzegany jest jako dobro, 
bo stoi na przeszkodzie w planowanej 
budowie pensjonatu, przebudowie na 
domek letniskowy, czy też przeszkadza 
w ciągu komunikacyjnym. A szkoda, bo 
na naszych oczach znikają świadkowie 
gospodarczych przemian w społeczno-
ści Polskiego Spisza.

Jan Budz

Polak Węgier dwa bratanki
 815-17 lipiec odbyły się Uroczyste Obchody Dnia Węgierskiego w Szczawnicy. 

Delegacja z Derenku gościła również w Gminie Buko-
wina Tatrzańska. 15 lipca odbyły się posiady w Bukowiań-
skim Centrum Kultury. W kolejnym dniu delegacja gminy 
i zespół „Ciardasie” odwiedzili Szczawnicę. Niestety nie 
dopisała pogoda.

W  związku z  przyszłorocznym jubile-
uszem 300-lecia przybycia górali z Pod-
hala i ze Spisza do Derenku na Węgrzech 

do Polski przybyła  delegacja Polonii węgierskiej, aby omó-
wić wspólne przygotowanie uroczystości. Propozycja wspól-
nego spotkania wyszła podczas rozmowy z Polonią z Buda-
pesztu 8 sierpnia br. w Derenku. Gospodarzem spotkania, 
które miało miejsce 19.09.2016 r. był Wójt Gminy Bu-
kowina Tatrzańska  Stanisław Łukaszczyk. Z gminy 
Bukowina Tatrzańska, z Białki i Czarnej Góry wywodzi się 
najwięcej nazwisk osadników, a ich osiedlenie było znacznie 
wcześniej (1717) aniżeli późniejsza emigracja do Ameryki.

Ze strony węgierskiej udział wzięli: przew. Ogólno-
krajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Ewa Ró-
nay, dyr. Monika Molnar z Polskiego Ośrodka Oświatowo-
-Kulturalnego, przew. Komisji Kultury w Ogólnokrajowym 
Samorządzie Polskim - Ewa Modrzejewska oraz prawnik 
Polonii węgierskiej Zoltan Borhi. Z polskiej strony spo-
tkanie zaszczycili: wiceprezes Związku Podhalan - Alojzy 
Lichosyt, prezes Związku Polskiego Spisza - Jan Budz, Ju-
lian Kowalczyk reprezentujący LGD Spisza i Podhala i dyr. 
BCK - Bartek Koszarek.      (red)

Góralska delegacja u wojewody Borsod‚ 2016 Miszkolc, Węgry,
fot. S. Pytel

Spotkanie polsko-węgierskie u wójta Bukowiny Tatrzańskiej,
19.09.2016 r., fot. J. Kowalczyk

Góralska delegacja u wojewody Borsod‚ 2016 Miszkolc, Węgry,
fot. S. Pytel

Spotkanie polsko-węgierskie u wójta Bukowiny Tatrzańskiej,
19.09.2016 r., fot. J. Kowalczyk
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Gwara Na Spiszu

Baby zespołu Polonii Węgierskiej 
z Derenku zaśpiewały parę pieśni ze 
swojego repertuaru na tamtejszej słyn-
nej scenie. Publiczności spodobała się 
bardzo pieśń o tęsknocie za swoją sio-
strą z Bukowiny, po czym rozległy się 
gromkie brawa… Potem była też chwila 
na osobiste rozmowy, bo wszyscy ocze-
kiwali na spotkanie integracyjne w dol-
nej sali wystawowej (świetlicy) Domu 
Ludowego, które zapowiedzieli gospo-
darze gminy Bukowina Tatrzańska. 
Wójt Stanisław Łukaszczyk oddał głos 
Bartkowi Koszarkowi, który w skrócie 
opowiedział historię Bukowiny i same-
go Domu Ludowego. Towarzyszył im 
Adam Kustwan kierownik biura LGD 
Spisz-Podhale, bowiem na drugi dzień 
miał się opiekować grupą i prowadzić 
ją na uroczystości polsko-węgierskie ja-
kie odbywały się w dniach 16- 17 lip-
ca w Szczawnicy. W sieni Domu Ludo-
wego wywiązała się mniej więcej taka 
rozmowa:

- Jan, a ty jutro bedzie z nami ?
- Nie dóm rady, bo mi w dóma za-

lygo telo roboty… a tu bez tydzień trza 
być w pracy, a po pracy mało casu na 
robote i dómowe obowióńzki, zostaje 
sobota.

- No to jak to, nie do sie sprawić 
wolnego ?

- Moze i by sie dało, ale moje baby 
w dóma markotne, bo godajóm ze ino 
góniym i góniym, w dóma nic nie ro-
biym, a  cosi by z  tego było… Nieroz 

słysym: mógbyś telo nie gónić?! 
- A co to „góniym”, spytała sie jed-

na pani, a  i  drugo patrzyła na mnie 
z ciekawością….. 

- Gónić, gónić – nedy lecieć, jakby 
tu powiydzieć, tu i tam, lotać, skokać 
z miyścia na miyśce.

- Aha…zawiysiyła głos jedna z pań, 
ale widno było ze nie bars rozumie.

- Wiycie…., owca sie góni, barón 
góni od kiyrdela do kiyrdela….

- O Matko Bosko !!! krziknyły baby, 
owca sie góni, o hej owca sie góniyli…

Patrzyłem zadziwiony ich reakcją, 
intuicyjnie nacisnąłem spust migawki 
Nikkona. Bo okazało się, że na nic tłu-
maczenie, jeśli nie ma kontekstu sytu-
acyjnego. Kobiety w  mig zrozumiały 
co to  znaczy „gónić”, kiedy usłyszały, 
że owca się „goni”… A  śmiechu było 
tyle po tym historycznym odkryciu, że 
omal się nie popłakały!

Kiedy opowiedziałem znajomym 
o tym błyskotliwym osiągnięciu w za-
kresie tłumaczenia gwary, zamiast sa-
tysfakcji poczułem zażenowanie.

– Popłakały się nie ze względu na 
tłumaczenie…, Do takiego śmiechu 
może prowadzić  tylko wspomnienie 
baraniego rytuału godowego. No bo Ja-
siek, może być tak, że panie zupełnie 
inaczej zrozumiały słowo „gonić”. Nie 
trzeba było gadać, że „gonis” i wspomi-
nać barana…No bo ten goni, żeby od-
gonić ! Tak czy siak, wyszło śmiesznie.                   

 JB

CO TO GÓNIYM?
 8Było to w holu Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej 15 
lipca 2016 roku. 

Jest to projekt finansowany w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki, realizowany w Instytu-
cie Języka Polskiego PAN w Krakowie 
przez zespół naukowców: Helena Gro-
chola-Szczepanek, Rafał L. Górski, Mi-
chał Woźniak, Ruprecht von Walden-
fels. W  projekcie biorą udział także 
studenci i doktoranci, m.in. Magdale-
na Hojniak, Marta Jasiczek, Ilona Ku-
lak, Mariola Milaniak, Monika Mila-
niak, Szymon Pogwizd. Kierownikiem 
projektu jest Helena Grochola-Szcze-
panek, profesor IJP PAN w Krakowie, 
pochodząca ze Spisza i od wielu lat zaj-
mująca się badaniami języka i kultury 
wsi. Prace nad projektem potrwają do 
2018 roku. 

Ostatnie kompleksowe badania ję-
zyka mieszkańców na polskim Spiszu 
były prowadzone w latach 60. ubiegłe-
go wieku przez Józefa Bubaka, czego 
rezultatem jest zbiór tekstów gwaro-
wych pt. Spiskie teksty gwarowe z obsza-
ru Polski  (Bubak 1972). Zarówno star-
si jak i młodsi mieszkańcy posługiwali 
się wówczas jednolitą gwarą, ponieważ 
społeczeństwo wiejskie było grupą nie-
zróżnicowaną pod względem społecz-
nym, kulturowym i  językowym. Od 
badań Józefa Bubaka, w ciągu półwie-
cza język mieszkańców Spisza wyraź-
nie się zmienił. Zaciera się bogactwo 
oraz odmienność tego wielokulturo-
wego i wieloetnicznego regionu coraz 
bardziej zmierzając w kierunku kultu-
ry masowej. Istnieje zatem pilna i ko-
nieczna potrzeba, aby zachować gwarę 

POWSTAJE 
BAZA 

GWARY 
SPISKIEJ

 8W 2015 roku rozpoczęły się 
prace nad nowym przedsię-
wzięciem pt. Język mieszkań-
ców Spisza. Korpus tekstów i na-
grań gwarowych. 
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docierająca poprzez telewizję, prasę, 
telefonię komórkową i internet. W za-
chowaniach językowych mieszkańców 
wsi zauważa się, że coraz częściej poja-
wia się obok gwary także język ogólny. 
Język ludowy stracił swoją jednolitość 
na skutek mieszania się środowisk spo-
łecznych i wpływu odmiany ogólnej, co 
objawia się między innymi funkcjono-
waniem tzw. języka mieszanego z wa-
riantami gwarowymi i ogólnymi, np. 
cuchać – szorować, dziywka – córka, fryś-
ko – wartko – szybko, odziywać – ubie-
rać, ojcowie – rodzice, paradny – eleganc-
ki, parobek – kawaler, śwable – zapałki, 

warzyć – gotować. Z jednej strony zja-
wisko to można uznać za modyfikację 
wzbogacającą mowę mieszkańców wsi, 
a z drugiej – można mówić o zuboże-
niu, zatracaniu tradycyjnych elemen-
tów w języku ludowym.

Materiał zebrany podczas badań 
terenowych opracowywany jest w ko-
lejnych etapach prac, podczas których 
wykorzystuje się narzędzia informa-
tyczne przeznaczone do dokumentacji 
językowej, które umożliwiają łączenie 
warstwy tekstowej i dźwiękowej ma-
teriałów, aplikacje do automatycznej 
anotacji językowej tekstu (zmodyfiko-
wane w celu dostosowania do specyfiki 
języka gwarowego) oraz programy po-
zwalające na stworzenie bazy danych 
i jej przeszukiwanie. 

Gwara Na Spiszu

spiską w formie nagrań i tekstów. Ak-
tualne badania języka i kultury na tym 
terenie wskażą kierunek zmian języko-
wych oraz nowy obraz wsi i społeczeń-
stwa spiskiego.

Podstawowym zadaniem prezen-
towanego projektu jest dokumenta-
cja gwary spiskiej oraz opracowanie 
elektronicznej bazy tekstów i nagrań 
gwarowych z terenu polskiego Spisza. 
Materiały do projektowanej bazy są 
pozyskiwane podczas aktualnie pro-
wadzonych wywiadów z mieszkańca-
mi we wszystkich 15 wsiach polskie-
go Spisza (Czarna Góra, Dursztyn, 
Falsztyn, Frydman, Jurgów, Kacwin, 
Krempachy, Łapszanka, Łapsze Niżne, 
Łapsze Wyżne, Niedzica, Niedzica-Za-
mek, Nowa Biała, Rzepiska i Trybsz). 
W każdej wsi są rejestrowane rozmo-
wy z mieszkańcami w różnym wieku, 
ale jako priorytetowe i bezcenne uwa-
żamy nagrania z osobami starszymi, 
ponieważ gwara jest u  nich najlepiej 
zachowana. Dobrymi informatorami 
są osoby mówiące swobodnie gwarą, 
lubiące dużo opowiadać oraz mają-
ce zainteresowania regionalistyczne. 
Podczas naszych badań terenowych 
mieszkańcy zwykle chętnie zgadza-
ją się na rozmowy, przekazując nam 
wiele ciekawych historii i  co najważ-
niejsze - autentyczną gwarę spiską. 
Częstymi tematami rozmów są wspo-
mnienia z dzieciństwa, młodości, pra-
ce gospodarskie, zwyczaje, historia 
wsi, regionu oraz zachodzące zmiany. 
W poszukiwaniu respondentów korzy-
stamy z pomocy lokalnych nauczycie-
li, regionalistów i księży. Do tej pory 
odbyliśmy ekspedycje w  miejscowo-
ściach: Niedzica, Niedzica-Zamek, Łap-
sze Niżne, Łapsze Wyżne, Trybsz, Ka-
cwin, Frydman i Jurgów. Dzięki tym 
badaniom poznajemy dokładniej wła-
ściwości gwary spiskiej, występujące 
zjawiska językowe oraz panujące ak-
tualnie tendencje. Badania dają możli-
wość obserwacji, jak zróżnicowana jest 
gwara w poszczególnych wsiach oraz 
generacjach pokoleniowych. Można 
analizować także wpływ wielu czynni-
ków społecznych na gwarę, m.in. wy-
kształcenie, zawód, płeć, dłuższe po-
byty poza wsią oraz kultura masowa 

Nasi eksploratorzy podczas badań na Spiszu

Zarejestrowany i  opracowany ję-
zyk tradycyjnej społeczności spiskiej 
zostanie opublikowany w formie no-
woczesnej bazy danych, umożliwiają-
cej przeszukiwanie tekstów i nagrań. 
Wyrazy spiskie zostaną objaśnione, 
co pozwoli użytkownikowi zapoznać 
się ze znaczeniem gwarowych okre-
śleń. Oryginalną mowę mieszkańców 
wsi będzie można obserwować nie tyl-
ko w zapisie (opatrzonym językoznaw-
czymi komentarzami i objaśnieniami 
charakterystycznych zjawisk), ale tak-
że słyszeć jej brzmienie. Opracowanie 
ma umożliwić korzystanie z bazy nie 
tylko osobom umiejącym odczytywać 
zapis fonetyczny, ale ma być dostępne 
dla każdego czytelnika. 

Projekt będzie jednym z  pierw-
szych (o  ile w  ogóle nie pierwszym) 
korpusów całościowo przedstawiają-
cych język mówiony konkretnego re-
gionu w Polsce, który będzie dostęp-
ny w  internecie. Ze względu na jego 
charakter dokumentacyjny, naukowy, 
i popularyzatorski posłuży w nieogra-
niczony sposób specjalistom takich 
dziedzin jak językoznawstwo, socjo-
logia, antropologia, a także wszystkim 
pasjonatom ziemi spiskiej. Umożliwi 
dokonywania różnego typu kwerend 
prostych i złożonych. Ten sposób pre-
zentacji rezultatów wpisuje się w po-
wszechny obecnie na całym świecie 
trend do prezentacji w formie elektro-
nicznej. W internecie funkcjonuje już 
kilkadziesiąt różnego typu korpusów 
języka pisanego i mówionego.

Korpus tekstów i nagrań z polskie-
go Spisza będzie dokumentacją języka 
mieszkańców wsi w jego naturalnym, 
wiejskim środowisku na początku XXI 
wieku. Opracowanie pozwoli zapoznać 
się z cechami i zjawiskami w oryginal-
nym, tradycyjnym kodzie językowym – 
gwarze spiskiej. Teksty dostarczą tak-
że wiedzy na temat tradycyjnej kultury 
materialnej i niematerialnej, życia spo-
łecznego, zwyczajów, obrzędów spo-
łeczności wiejskiej na Spiszu. 

Badania na terenie Spisza są prze-
jawem troski o ochronę kultury i języ-
ka społeczności tej małej ojczyzny dla 
następnych pokoleń.

Helena Grochola-Szczepanek

Nasi eksploratorzy podczas badań na Spiszu
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Wśród słów szczególnie mu drogich wymienił ołdo-
masz. I wtedy nasza spiska grupka spojrzała po sobie z cie-
kawością, bo przecież niedawno umieszczaliśmy to słowo 
w słowniku Co wieś, to inna pieśń: hołdomas (NB), hoł-
domos (N) hołdómas (CG) 1. (CG, N) ‘zakończenie robót 
w polu, także na budowie’: Snopki wymłócóne a teroz chłopc-
-i hołdómas baby naryftuwały; 2. ‘udane zakończenie trans-
akcji kupna zwierząt / sprzętu’: Kupiółeś kónia, to podź idy-
me na hołdomas (NB). Jak to często bywa na Spiszu, inaczej 
wymawia się dane słowo w  poszczególnych miejscowo-
ściach – tu pojawiły się przykłady z Nowej Białej, Niedzicy 
i Czarnej Góry. A jak jest w pozostałych śpiskif dziedzinaf? 
Tajemniczo brzmiący hołdomas od kilku dziesięcioleci zaj-
mował językoznawców. Przyjrzymy się teraz jego geogra-
ficznemu rozpowszechnieniu, znaczeniom i pochodzeniu.

1. Geografia i znaczenie
Spotykamy hołdomas od Śląska Cieszyńskiego i pograni-

cza morawsko-śląskiego aż po Huculszczyznę. Uogólnione 
znaczenie to ‘poczęstunek po pracy’, ale na tak zróżnicowa-
nych terenach różne są typowe prace. Na terenach uprze-
mysłowionych, jak Zaolzie, hajdemasz to spotkanie po pracy 
w kopalni. W Zawoi pod Babią Górą krzyczano hałdonos!, aby 
oznajmić koniec roboty w polu danego dnia, czyli fajrant. Na 
Orawie po obu stronach dzisiejszej granicy háłdomas (w Lip-
nicy Wielkiej: ałdamas) to ‘poczęstunek wódką po zakończe-
niu dłuższej pracy zbiorowej (np. żniw, wykopków, wybu-
dowania domu) lub po pomyślnym zakończeniu transakcji 
handlowej (np. kupna krowy, konia, itp.)’ (J. Kąś, Słownik 
gwary orawskiej). W części Podhala słowo to jest znane. Na 
przykład w Czarnym Dunajcu, jako siedzibie gminy obejmu-
jącej też orawskie wsie Piekielnik i Podszkle, gminne dożyn-
ki nazywają się Hołdymas. Ale na przykład w Zorze (Ždiar) 
Mieczysław Małecki zanotował tylko wyzynki. Idąc dalej na 
wschód – o istnieniu wyrazu u Łemków już wiemy. Ale też 
znacznie dalej, gdzie „szum Prutu, Czeremoszu Hucułom 
przygrywa” hajdamasz to ‘koniec wspólnej roboty w lesie, za-
bawa po takiej pracy’ (J. Janów, Słownik huculski). Górnicy 
po robocie w kopalni, gazdowie przy kupnie, budowie i oczy-
wiście pracy w polu, a na Huculszczyźnie drwale – kończą 
i opijają sprawę, używając tego samego z pochodzenia słowa.

Artur Czesak

HołdÓmas
 8Kiedy spotkaliśmy się 20 kwietnia 2016 r. z pa-
niami Elżbietą Łukuś, Krystyną Milaniak oraz 
panem Janem Budzem w sali nowosądeckie-
go „Sokoła” podczas konferencji „Niematerial-
ne dziedzictwo kulturowe Małopolski”, głos 
zabrał Stefan Hładyk – prezes Zjednoczenia 
Łemków. 

2. Pochodzenie wyrazu
Obok wyrazów dawnych, znanych nam ze staropolsz-

czyzny, największe zainteresowanie budzą takie, które nie 
są znane polszczyźnie ogólnej, za to odzwierciedlają złożoną 
historię obszarów takich jak Spisz, przedzielonych granicą 
państwową, która nie do końca pokrywa się z podziałami 
językowymi i poczuciem tożsamości. W jednej z publikacji 
językoznawczych pojawiła się teza, że hałdamas jest słowem 
pochodzenia rumuńskiego. Jednak hungarysta z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego Michał Németh w 2008 r. objaśnił, że 
to węgierskie áldomás ‘ofiara, poświęcenie’, ‘napicie się po 
dokonaniu transakcji, oblewanie transakcji’, zanotowane 
już w średniowieczu, przeniknęło do rumuńskiego (aldămáș 

z wariantem aldămáș) i słowackiego (oldomáš). Po łuku Kar-
pat rozpowszechnił się zapewne przez kontakty handlowe. 
Ponieważ Słowianie wyraz ten zapamiętywali mechanicznie, 
stąd jego różne formy, przytoczone powyżej.

3. Zakończenie
Jest to i paradoksalne, i ciekawe, a może nawet dające 

do myślenia, że dziś, wiek po zakończeniu niemile wspomi-
nanej, a opisywanej choćby przez Jana Plucińskiego, polityki 
madziaryzacyjnej, nasz stosunek do wyrazów przejętych jest 
już inny. Stały się one całkowicie „nasze” i byłoby nierozsąd-
ne głoszenie haseł „oczyszczania” gwary z „obcych nalecia-
łości”. Słowo międzynarodowe, ale jeszcze bardziej „między-
ludzkie”, gdy mimo różnic języka i wiary, chłop z chłopem 
mógł się dogadać – i wypić. Hołdomas jest więc pełnopraw-
nym karpackim „euroregionalizmem”, wszędzie wywołują-
cym uśmiech wyrażający radość z zakończenia pracy i przy-
wołujący wspomnienie wspólnego biesiadowania.

Nowy Sącz: Artur Czesak i Krystyna Milaniak podczas Konferencji 
w Sokole , gdzie prof. J Kąś prezentował „Słownik gwary i kultury 
podhalańskiej”, fot. J.Budz

Gwara Na Spiszu

Nowy Sącz: Artur Czesak i Krystyna Milaniak podczas Konferencji 
w Sokole , gdzie prof. J Kąś prezentował „Słownik gwary i kultury 
podhalańskiej”, fot. J.Budz
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TY TORBO…
 8W pewnyj dziedzinie na Spi-
sie zył młodziuśki kawaler, 
co mioł na miano Jantek. 
Basz mu sie zwidziała dziywka 

Maryna, ale jyj ojce godali, ze mu jyj 
nie dadzom, bo jyf dziywka nie umiy 
nic robić. Parobek se nic z tego nie ro-
biył i basz staroł sie o to, zeby dostoł 
zgode od ojcóf. Po jakiymsi casie sta-
rania ojce młodego dziywcyncia sie 
zgodziyli i wartko jyf pozyniyli. 

Jantek był leśnicym i co dziyń set 
do lasu nacas rano, a wracoł sie, jak 
jus było ciymno. Koło dźwiyrzy do 
izby na gwoździcku wisiała płótniano 
torba, a jak gospodorz wychodziył na 
zorobek, to godoł fse do tyj torby, ze 
mo, jak go nie bedzie, zapolić w pie-
cu, nawarzyć, coby mioł co jeść, wy-
sprzontać izbe, pomyc groty i foszty, 
a jak tego nie zrobi, to dostanie po 
grzbiecie. Powiedzioł i poseł.

Maryna cały dziyń wylegiwała sie 
w doma na pościeli i kontym jednego 
oka co jakisi cos patrzyła, co ta tor-
ba robi, a torba jak wisiała, tak wisi. 
Nei nic. Jantek wróciył z  roboty, 
a w doma zimno, nie nawarzone, nie 
wysprzontane, nie pomyte. I godo do 
Maryny:

- Poć tu, bes mi trzimać torbe na 
plecaf, a jo bem jom bić, bo nie zro-
biyła tego, co zef jyj godoł.

Maryna usłuchła Jantka, wziyna 
torbe na plecy, a on jom łotoł pali-
com, kielo wlazło. Kied skoncył, Ma-
ryna ledwo zasła do pościeli, tak jom 
plecy bolały.

Na drugi dziyń, kied Jantek set 
do lasa, zaś godo to samo torbie, co 
i wcora. Kied minyła fila jak poset, 
Maryna woło do torby:

- No rus ze sie, bo tobie godo, 
a potym jo dostanym!

Ale torba jyj nie posluchala i nic 
nie zrobiyła. Jantek wróciył z robo-
ty, a w doma tak jak i wcora. Godo 
do torby:

- Toś besteryjo nic nie zrobiyła za 
tyn cos?! O niy!! Tak robić nie bedy-
my. Maryna, bier jom na plecy, jo jyj 
jus dom! - I wali po tyj torbie kielo 

Ania z prababcią Anną

jacy mo siył, a Maryna as jojcy cichuś-
ko, a tyn jesce roz i jesce roz. Jak jus 
dobiył tom torbe, Maryna posła zaś 
do pościeli.

Na trzeci dziyń zaś sicko to 
samo, co fse rano. Jantek zaś godo 
torbie, co mo robić i idzie do lasa. Mi-
nyła godzina, drugo, cworto, a tor-
ba nic. Maryna, kied uwidziała kie-
lo godzin, skocyła z  wylezanyj jus 
pościeli i wartko zacyna polić w pie-
cu, warzyła obiod, zamiotała, groty 
i foszty pomyła i potym dopiyro po-
sła se legnonć. Jantek zmyncony po 
całym dniu w lesie prziset do domu, 
a tam  było śicko tak, jak godoł. Po-
deset do torby i jyj godo:

- Moja torbusia, tak ładnie śićko, 
tak piyknie zrobiyła, trza to ci było 
dostać wcora i przed wcora?

A  z  pościeli Maryna jacy dźwi-
gnyła głowe i godo: 

- Hej! Bo to torba! Ona cały dziyn 
nic nie robiyła, to jo śićko, bo zaś by 
my dostały, a to mnie potym plecy 
bolom, a nie jom!

Jantek podeset do niyj, po-
głoskoł jom po glowie, ośmioł sie 
i powiado:

- Widzis! Jednak to prowda, co 
godajom: pokla cłowiek nie dostanie, 
to sie nie naucy!

Haj!
Godke, opowiadaną przez prabab-

cię Annę Radecką, spisała jej imiennicz-
ka Ania Radecka (15lat)

ŚPISKI TEST  
OSOBOWOŚCI  

Z PRZYMRUŻENIEM  
OKA

 8Na co dziyń kozdy z nos spotyko 
koło siebie choćjakie typy ludz-
kie. Jedni piykni, drudzy inksyj 
urody, ale sićka wiyme, ze to nie 
groty zdobióm cłowieka. 

Nojważniyjse jest to, jaki fto jest 
w środku, a to ze rózniyme sie tempera-
myntami, upodobaniami i  stylym zycia 
ubogaco rzecywistość, we ftoryj zyjyme.

Zastanowiajónc sie nad tym, jakie 
określynia funkcjonujóm w śpiskiyj gwa-
rze móc dojść do wniosku, ze patrzyme na 
siebie barz krytycnie i w nasym słowniku 
wiyncyj móc nojść określyń negatywnyf, 
a mało jest tych pochlebnyf1. Znajdujyme 
tys wiyncyj nazw przypisywanyf chłopom 
i młodym kawalerom, a mnij zwrotów go-
dajóncyf o babach.

Poźryjme w  jakif określyniaf cyn-
sto zamyko sie nase myślynie o drugiym 
cłowieku.
1. baciar ‘o mężczyźnie lub chłopaku pre-

ferującym beztroski tryb życia, skłon-
nym do zabaw, nieprzykładającym się 
do pracy’

2. byciar ‘o  silnym, wyrośniętym 
młodzieńcu’

3. bałamutnik ‘o mężczyźnie ze skłon-
nościami do flirtu, kokieterii, przesad-
nie uprzejmym („Świat nie hyruwoł, jak 
tyn bałamutnik zawrócił jej w głowie!”)

4. baraniorka ‘o  kobiecie niedbającej 
o swój wygląd i obejście’

5. bestyja ‘o  mężczyźnie lub chłopa-
ku, którego wyróżnia brak pokory 
i bezwzględność’

6. bosiorka ‘o kobiecie, która źle się pro-
wadzi, także o kobiecie lekkich obycza-
jów; czarownicy’2

1 Kwestię tę podejmuje badacz gwary orawskiej 
Józef Kąś, tłumacząc nieproporcjonalność 
określeń negatywnych w stosunku do nazw 
pozytywnych jako odzwierciedlenie systemu 
wartości mieszkańców, w którym zachowania 
pozytywne są przyjmowane jako powszech-
na norma, zatem nie zasługują na utrwalenie 
w kodzie językowym (J. Kąś, Słownik gwary 
orawskiej, Kraków 2003).

Gwara Na Spiszu
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7. buc ‘o  mężczyźnie mało uprzej-
mym, grubiańskim, aroganckim, 
złośliwym’

8. bujok ‘o mężczyźnie mało odpowie-
dzialnym, także otyłym i  leniwym’ 
(„Tyn bujok zaś nic nie robi, ino lezy 
na ławie i zre”)

9. cap ‘o mężczyźnie wykazującym się 
brakiem wiedzy i umiejętności, głu-
potą’ por. somar

10. cudok ‘o mężczyźnie lub dziecku, 
odróżniającym się od reszty spo-
łeczności; także o kimś, kto wyka-
zuje niezadowolenie, wybrzydza’ 
(„Tyn nas mały cudok zaś dziś wy-
myśloł przi jedzyniu”)

11. cygon ‘o  kimś, kto często mija 
się z prawdą, kombinuje lub jest 
nieszczery’

12. durdaś ‘o  mężczyźnie nieokrze-
sanym w  mowie i  zachowaniu; 
ordynarny’

13. dziadula ‘o kobiecie niedokładnej, 
niestarannej, mało obrotnej’

14. dziod ‘o  mężczyźnie niedbają-
cym o wygląd, niezadbanym, tak-
że o osobie ubogiej, żyjącej w złych 
warunkach’ („Coś to mi dała do od-
ziynia? Fces zebyf wyseł na świat 
jak dziod?”)

15. fesiak (z czes. fešnỳ ‘przystojny, 
elegancki, szykowny’) ‘ironicznie 
o  mężczyźnie, który nadmiernie 
eksponuje swoją pozycję, wygląd, 
odwagę’

16. fidrimićka ‘o dziewczynie lub ko-
biecie, cechującej się przebojowo-
ścią i skłonnościami do kokieterii’

17. fras ‘o kimś złośliwym, męczącym, 
nieżyczliwym’ 3

18. kalwin ‘o kimś mającym lekcewa-
żący stosunek do religii’ por. luter 

19. kokot ‘o  mężczyźnie, któremu 
przypisuje się cechy zarozumiało-
ści i pychy’

20. kolera ‘o kobiecie przebiegłej, ob-
darzonej sprytem’

21. komedyjant ‘o mężczyźnie, który 
lubi żartować; obdarzony dużym 
poczuciem humoru’

22. lejbuś ‘o kimś nieskorym do pra-
cy; leń’

23. loter ‘najczęściej o  niesfornym 
dziecku; łobuz’

24. luter por. kalwin
25. miglanc ‘o mężczyźnie nieszcze-

rym, przebiegłym, obrotnym’
26. mlazgrawy ‘o mężczyźnie flegma-

tycznym, niezdecydowanym’
27. mudraś ‘o  mężczyźnie przemą-

drzałym, niemile usposobionym, 
stawiającym się wyżej niż inni’

28. nicielnica ‘o kobiecie lub dziew-
czynie przesadnie szczupłej’ („Ha-
nuś, zjydz cosi, bo wyziyros juz 
iście jak nicielnica”)

29. niepilok ‘o kimś nieswoim, obcym’
30. nieosotany ‘o kimś mało przebo-

jowym, niezorganizowanym’
31. opica (ze słow. ‘małpa’) ‘o kobiecie 

złośliwej, nieszczerej’ 4

32. ordoś ‘o mężczyźnie niekultural-
nym, ordynarnym’

33. pieron ‘o  mężczyźnie lub mło-
dzieńcu posiadającym żywiołowy 
temperament; nieprzewidywalny’ 
(„Tyn Jasiek to dopiero pieron! Co 
to on tys nie wymyśli!”)

34. płónik ‘najczęściej o dziecku nie-
chętnie wykonującym polecenia, 
leniwym’

35. pogłuptawy ‘ o kimś, kto nie wy-
różnia się wiedzą i inteligencją, wy-
powiadający się bez zastanowienia 
i logicznego sensu’

36. popaniaty ‘o  kimś, kto cechu-
je się przesadną dumą, pychą, 
zarozumiałością’

37. prepelica ‘o  kobiecie drobnej, 
smukłej, zaradnej’

2 Węgierskiej etymologii tego słowa dowodzi M. Németh, kojarząc bosiorkę ze słowem boszorka (1798) w dialekcie węgierskim oznaczającym 
‘czarownicę’. Hasło to wyjaśnia także Słownik gwary orawskiej, definiując bosiorkę jako 1. ‘kobietę, zwykle strasznie niechlujnie ubraną, 
podejrzewaną o uprawianie magii, zwłaszcza odbieranie cudzym krowom mleka; czarownica’; 2. ‘baśniową postać kobiecą o odstrasza-
jącym wyglądzie, rzucającą uroki, mającą mniejszą moc od boginki’ (M. Németh, Emocjonalne określenia osób w polskiej gwarze orawskiej 
w świetle leksyki węgierskiej – pochodzenie a pośrednictwo [w:] Polonica, t. XXIVXXV, Kraków 2003, s. 333-334).

3 Wyraz ten często stanowi podstawę regionalnych frazeologizmów, np. Idźze do frasa!, Weznóm Cie frasi!; etymologię słowa należy wiązać 
z językiem węgierskim wśród wyrazów oznaczających diabła, piekło itd.

4 Kąś w Słowniku gwary orawskiej uwzględnia inną definicję opicy: ‘z potępieniem o dziewczynie ubranej wyzywająco, przesadnie wystrojonej’
5 Objaśnienie tego wyrazu także podaje Németh, kojarząc etymologię z węgierskim słowem suhanc ‘wyrostek, młodzian’ (Németh, Emoc-

jonalne określenia osób...., s. 338).
6 W Słowniku gwary orawskiej wyraz ten posiada nieco inną definicję: ‘z pogardą lub złośliwie o człowieku leniwym do pracy, ale skorym do 

jedzenia’. Neméth z kolei tłumaczy pochodzenie ziwana za pośrednictwem słowackiego iivaii 1. ‘zbójnik’; 2. ‘łobuz, psotnik, figlarz’ lub 
z węg. zsivany ‘rabuś, zbójnik’. Co ciekawe etymologia węgierskiego wyrazu prawdopodobnie jest zapożyczeniem z osmańskiego dżivan 
‘przystojny młody człowiek’ (Németh, Emocjonalne określenia osób...., s. 339).

38. putyra ‘o kobiecie otyłej’
39. sietniok ‘o mężczyźnie lub chłopcu 

posiadającym drobną budowę cia-
ła, wyróżniającym się słabym zdro-
wiem; także o kimś niezdarnym’

40. siuchaj ‘najczęściej o  młodym 
przystojnym mężczyźnie’ 5

41. somar por. cap
42. sowizdrzoł ‘o  mężczyźnie lub 

młodzieńcu wyróżniającym się 
niechlujnym wyglądem; także 
o kimś niepoukładanym, nieuważ-
nym i chaotycznym’

43. sprosty ‘o  kimś bez ogłady; 
prymitywny’

44. strziga/dziwozona ‘o  kobie-
cie skłonnej do złorzeczeń, 
złośliwości, potrafiącej rzucać 
uroki; także o kobiecie niedbającej 
o  wygląd, przypominającej 
magiczną postać strzigi lub dzi-
wozony’ („Ta strziga musiała ci 
porobić, tymuś tako słabo”)

45. śpekulant ‘o  mężczyźnie 
skłonnym do nieuczciwych in-
teresów; kombinator’

46. śpik ‘o dziecku’ („Śpik mały a juz 
matce pyskuje!”)

47. turoń ‘o  mężczyźnie 
niewyróżniającym się intelektem’

48. włóka ‘najczęściej o dziewczynie 
lub kobiecie, która lubi przebywać 
poza domem, prowadzi bogate 
życie towarzyskie’ („Gdzieś zaś 
chodziła włóko jedna?!”)

49. zazrak ‘najczęściej 
o nieposłusznym dziecku, chętnym 
do płatania figli; przekorny’ („Co 
zaś ześ nawyrobioł zazraku?”)

50. ziwan ‘najczęściej o  dziecku lub 
młodzieńcu skorym do psot, 
nieposłuszeństwa’ 6

Mariola Milaniak (Niedzica)
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Ceremonii tej poddawały się także kobiety, które urodziły dzieci martwe 
lub których dzieci zmarły po urodzeniu. W przeszłości kobieta po porodzie była 
uważana za rytualnie nieczystą i w związku z tym nie wolno jej było przestąpić 
progu kościoła. Nie mogła uczestniczyć w nabożeństwach, przyjmować sakra-
mentów, dotykać relikwii i przedmiotów  poświęconych1. Kościół katolicki nie 
uważał kobiet w połogu za nieczyste, nie nakładał na nie żadnych wymogów 
i zakazów izolacyjnych, nie wymuszał  wywodu. To tradycja ludowa przekazywa-
na ustnie z pokolenia na pokolenia zobowiązywała do ceremonii oczyszczenia. 
W spiskich wioskach tradycja ta utrzymywała się do końca lat 60.tych XX wieku.

Według dostępnych relacji, na Spiszu wywód odbywał się po sakramencie 

chrztu dziecka. Zaraz następnego dnia matka zabierała dziecko do chustki2, to-
warzyszyła jej kobieta zwana Pani Baba (pełniła ona we wsi funkcję położnej, 
odbierała poród i pomagała w pielęgnacji noworodka). Kobieta w połogu uwa-
żana była za nieczystą. W związku z tym nie mogła zająć miejsca w nawie ko-
ścielnej, w czasie mszy świętej przebywała  w babińcu (bocznej kruchcie). Do-
piero po skończonej Eucharystii kapłan wprowadzał ją przed ołtarz. Wówczas 
dawał matce zapaloną świecę i kładł  na jej ramieniu stułę. W czasie obrzędu 

1 Ogrodowska B., Zwyczaje, obrzędy i  tradycje w  Polsce. Mały słownik, Warszawa 2001, 
s.254

2 Kobiety  zamiast zwierzchniego odzienia zakładały odziywacki - wełniane chusty na plecy. 
Były one wygodne w noszeniu niemowlaka.

Znaczenie wywodu 
w tradycji ludowej 

Spiszaków
 8Wywód była to ceremonia kościelna,  obrzęd oczyszczający, któ-
remu zgodnie z prawem zwyczajowym  i dawnym prawem ko-
ścielnym poddawały się kobiety wszystkich stanów, mężatki 
i matki nieślubnych dzieci. 

oczyszczającego ksiądz odmawiał po 
łacinie odpowiednie modlitwy z  Ce-
remoniarzu. Następnie matka wraz 
z dzieckiem otrzymywała od kapłana 
specjalne błogosławieństwo. W akcie 
ofiary obchodziła główny ołtarz, cało-
wała wizerunek krzyża i składała pie-
niężny datek na tacę3.  

Forma wywodu zmieniała się  na 
przestrzeni  XX wieku. W czasie roz-
mów z mieszkankami Spisza  można 
zauważyć spore różnice, jakie zacho-
dziły w  niektórych spiskich wsiach. 
Pierwotna forma zachowała się w Łap-
szach Niżnych i we Frydmanie. Tu ko-
bieta z  dzieckiem czekała w  babińcu 
i  dopiero po skończonej mszy pro-
szono ją przed główny ołtarz. Z kolei 
w Niedzicy żadna z informatorek nie 
pamiętała, żeby matka oczekiwała na 
wywód w kruchcie. Mogła uczestniczyć 
we mszy świętej zajmując miejsce w ła-
wie  blisko głównego ołtarza. Podobnie 
było w Krempachach, gdzie położnica 
przebywała z  dzieckiem przed ołta-
rzem w czasie mszy świętej. Dodatko-
wo w tej wsi zachował się zwyczaj, że 
kapłan ze świecą  czekał na nią   przed 
furtą kościoła i wprowadzał ją  w pro-
cesji przed ołtarz.4   

Na Spiszu opinia publiczna była 
krzywdząca dla panny z  dzieckiem. 
Tradycja, prawo zwyczajowe  zabra-
niało jej uczestniczenia w  ceremonii 
oczyszczenia. Potwierdzają to kobie-
ty, które nie będąc  w  związku mał-
żeńskim nie brały udziału w wywodzie.

Znaczne zmiany w  życiu religij-
nym Kościoła Katolickiego przyniosły 
postanowienia II Soboru Watykańskie-
go. Rodzice dziecka wraz z chrzestny-
mi mieli już prawo wspólnie uczest-
niczyć w sakramencie chrztu. Jednak 
nie od razu przyjęto tę zmianę. Nie  

3 Trajdos T. M., Z  dziejów XVII – wiecz-
nego Jurgowa w: Prace Pienińskie, T 7, 
Szczawnica 1995, s. 68 -69 podaje , że 
proboszcz Jurgowa w  II połowie XVIII 
w podniósł opłaty stuły dwukrotnie. Jed-
nak za chrzest i  wywód płacono po 12 
grajcarów. Z badań w  terenie wynika, że 
w  XX wieku za wywód nie ponoszono 
żadnych opłat, jedynie składano ofiarę na 
tacę.

4 Łukasz Z., Ślub i  becikowe w  Krempa-
chach w: „Na Spiszu” 2007, nr4 (65), s.40

Gwara Na Spiszu
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Na Spiszu

rezygnowano też z wywodu. Siła tradycji od-
grywała tu ogromne znaczenie. Pewne zasa-
dy przekazywane przez pokolenia nie mogły 
być gwałtownie zmienione, wchodziły one 
powoli w życie. Zmiany te prześledziłam na 
przykładzie obyczajowości życia w Niedzicy. 
W latach 1968 – 1972  zmieniła się forma ob-
rzędu chrztu. Matka przebywała w zakrystii, 
czyli już na terenie uświęconym, przekro-
czyła sacrum bez wcześniejszego oczyszcze-
nia. Po zakończonej mszy brała od chrzest-
nej nowo ochrzczone dziecko i podchodziła  
przed główny ołtarz, przy którym kapłan 
udzielał jej i dziecku  błogosławieństwa. Do-
piero od 1973 r. matka wraz z mężem uczest-
niczy w obrzędzie chrztu. 

Wywód w  społeczności wiejskiej miał 
duże znaczenie, znosił wszystkie ograni-
czenia izolacyjne i  wprowadzał kobietę na 
nowo w normalny tryb życia. Izolacja doty-
czyła czasu i przestrzeni. Położnica miała wy-
znaczone miejsce w izbie, starsi pamiętają, że 
matka wyźyrała zza płafty. W związku z za-
kazem wykonywania pracy, położnica praw-
dopodobnie po porodzie mogła wypoczywać, 
gdyż jako nieczysta nie podejmowała żad-
nych prac w domu. Sporządzaniem posiłków 
zajmowały się kumy lub najbliżsi krewni. Po 
wywodzie kobieta wracała do swoich domo-
wych i gospodarskich zajęć. Mogła nawiedzać 
już kościół, odwiedzać sąsiadów, znajomych,  
wychodzić na wieś.  Ceremonia kościelna wy-
wodu utwierdzała i sankcjonowała autoryte-
tem duchownych wszystkie ludowe obrzędy 
oczyszczające i znosiła ostatecznie izolację 
obrzędową kobiet. 

Wywód był integralną częścią całego 
procesu izolacyjnego, mianowicie był logicz-
nym jego zakończeniem i  rozwiązaniem5.  
Dla kobiet miał on wielkie znaczenie, gdyż 
na nowo wracały do aktywnego funkcjono-
wania w społeczeństwie wiejskim.

Elżbieta Łukuś

5  Bystroń J. S., Słowiańskie obrzędy rodzinne. Ob-
rzędy związane z narodzinami dziecka, Kraków 
1916, s. 67

Spiszacy  
w I Wojnie Światowej 
 8Podczas I wojny światowej Zamagurze Spiskie należało do 
Austro-Węgier, które wchodziło w skład  państw central-
nych, obok Niemiec i Włoch. Przeciwnikiem był blok woj-
skowy zwany: Trójporozumieniem tworzony przez Fran-
cję, Anglię i Rosję. 

W 1914 roku mobilizacja dotarła również na Spisz, wielu młodych męż-
czyzn werbowano do wojska austro –węgierskiego a następnie wysyłano 
na front. 

Mój prapradziadek Jakub Pietraszek, urodzony 6 lipca 1897 r. 
w  Trybszu brał 
udział w I wojnie 
światowej. Wal-
czył na froncie 
włoskim w  ar-
mii  austro –wę-
gierskiej. Prapra-
dziadek Jakub 
prawdopodobnie 
miał mobiliza-
cję w  Koszycach 
gdzie stacjonował 
VI korpus.

Dowodem na 
to, że prapradzia-
dek Jakub Pietra-
szek brał udział 
w walkach I woj-
ny jest pamiątka 
rodzinna w  po-
staci Nieśmier-
telnika z  napi-
sami w  języku 
węgierskim. 

Jakub Pietra-
szek po powrocie 
z wojny założył rodzinę i zajął się gospodarstwem. Doczekał się dwóch 
synów, najstarszy Jakub brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. 

Lidia Budz

Nieśmiertelnik Jakuba Pietraszka, fot. L. Budz

Ludzie Na Spiszu

Nieśmiertelnik Jakuba Pietraszka, fot. L. Budz
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Przestrzeń pogranicza jest trud-
na do opanowania i  ujarzmienia dla 
przybyszów z zewnątrz,  jest dla nich 
archaiczna, porywająca i ciekawa, ale 
niezrozumiała. Redaktor „Prac Pie-
nińskich” tak głęboko wniknął w  tę 
trudno dostępną przestrzeń swojsko-
ści ludzi „tu s tela”, w taki sposób tro-
pi losy ludzi „tutejszych” strzegących 
swojej niezwykłości, że stał się jakby 
nieodłączną częścią kolorytu pejzażu 
pogranicza. Nie można sobie wyobra-
zić współczesnego regionalizmu bez 
przyczynków redaktora Remiszewskie-
go. Przecież główna publikacja Ośrod-
ka Kultury Turystyki Górskiej PTTK 
w Pieninach  - „Prace Pienińskie” ma 
już 25 lat. Nie sposób pominąć rów-
nież innych publikacji tego redaktora. 
Pejzaż pogranicza, który kreśli zawar-
ty w „Wędrówkach Niecodziennych”, 
jest obrazowy i  pełen różnorodnych 
barw. „Nie znajduje się w skansenie, 
ani nie jest obiektem muzealnym In 
situ, wręcz przeciwnie, jest zamieszka-
ła i prezentuje się atrakcyjnie! Zasłu-
chany w opowieści, żywo interesujący 
się gwarą, zwyczajami mieszkańców 
potrafi trafnie opisać ginące zwyczaje, 
jak choćby w „Wędrówkach…”, w „Po-
żegnaniu Spiszaka”.

 Sam mówi, że jest to: „Kolej-
na rzecz, która mnie zaskoczyła tutaj, 
w  Krempachach. Chodzicie na pogrze-
by. Ja przez długi czas nie mogłem zro-
zumieć, co to znaczy, że zmarły żegna 
wszystkich. Jak wszedłem w ten temat, to 
już zanikło, ale ja to uchwyciłem jeszcze. 
Na przykład w tych wędrówkach (książ-
ce) uchwyciłem jeszcze, dlaczego Spiszak 
się żegna ze światem, rodziną. Gdy odcho-
dzi, to on się żegna. Zadajcie sobie pyta-
nie, jaka jest historia tego zwyczaju. Ja 

RYSZARD REMISZEWSKI 
W OCZACH MŁODYCH 

- SŁÓW KILKA O MIŁOŚNIKU POGRANICZA
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jak to napisałem, to mi się odezwał etno-
graf z Krakowa i mówi, że są tylko cztery 
wsie w Polsce, a w zasadzie juz trzy, po-
noć już jedna, gdzie jeszcze to się kultywu-
je. Ale to było odkrywcze dla wszystkich. 
Dla Spiszaków to może być normalne. 
Im głębiej w to wszedłem, zobaczyłem te 
śpiewki, które mi pokazano. One były po 
węgiersku. Więc gdzie my jesteśmy? Za-
stanówcie się nad historią Spisza, dlacze-
go tu było szkolnictwo węgierskie, dlacze-
go tu było szkolnictwo słowackie. Za tym 
wszystkim  stoi historia tego regionu, któ-
ra ma swoje plusy i swoje minusy. Trze-
ba odpowiednio je odsiewać. Nieraz praw-
da jest okrutna, nie każdy ją przyjmie, bo 
nie chce przyjąć. I też trzeba to rozumieć, 
bo nie można skreślać . Jeżeli ktoś wy-
niósł z domu taką historię, to on już z nią 
umrze. Trzeba po prostu kształtować ją. 
Na przykład jego dzieci będą inaczej już 
myśleć. Trzeba być cierpliwym. Historia 
nie lubi raptusów”.

Jak wnikliwie redaktor opracowuje 
poszczególne tematy może świadczyć 
wypowiedź Prezesa Związku Polskiego 
Spisza, Jana Budza,  który mówi: ,,No 
i wam powiem, że to jest człowiek taki, 
on nie jest stąd, działa w PTTK i jego tak 
niesamowicie intryguje ta nasza kultura 
regionalna i opowieści. To jest taki czło-
wiek, który nie  pisze dla sensacji,  zwie-
trzy nosem temat i on go opracuje od a do 
z. Czy to będzie na Śpisu czy w Szczawni-
cy czy na Podhalu, dotrze do wszystkich 
ludzi, on każdy wątek rozpracuje i zrobi 
się z tego naprawdę piękna historia (…) - 
W pewnym sensie stał się konkurencją dla 
wielu dziennikarzy…, nawet dla  doku-
mentalistów taką - no nazwijmy to rywa-
lizacją.  Bo to co Rysiek pisał zawsze było 
mocno sprawdzone, nie wszyscy tak pra-
cują. A tu przychodzi człowiek z zewnątrz 

taki z Gliwic z PPTK-u w prawdzie jest tu, 
gdzieś się szwenda po górach, łazi na kon-
takty, bo on jest taki otwarty, że dużo za-
wiera kontaktów podobnie jak inni dzien-
nikarze. – Ale on  angażuje w to co robi 
całą swoją osobowość, wszystkie umie-
jętności. To nie jest taki typowy dzien-
nikarz, bo ja ostatnio miałem typowych 
dziennikarzy pod 
ręką to oni trzask 
prask szybko wart-
ko tego, a  on tak 
po pierwsze jak 
się sprawą zajął, 
to  trochę poszukał 
informacji…. Jego 
pierwszy  kontakt 
z ludźmi, co chciał 
z nimi materiał robić czy czegoś się dowie-
dzieć, jakieś zjawisko, jakiś fakt spraw-
dzić, opisać, to  potrafił lody przełamać, 
bo to nie jest człowiek, natarczywy, nie  
narzuca się, daje możliwość  rozmówcy 
swobodnego wypowiedzenia się, mało 
tego, on nie uroni nic z tej wypowiedzi. 
(…) Dowie się coś więcej, ci ludzie się mu 
tam wywnętrzą, otworzą, wszystko za-
pisuje, on sobie zawsze ten mikrofonik 
trzyma, on zawsze ten aparacik ma pod 
ręką i mało tego, zawsze ludziom gada, 
że on po prostu im dziadostwa nie zro-
bi.” Dzięki pracy redaktora Remiszew-
skiego historia nam bliska staje się na-
szą historią, z którą się utożsamiamy. 
Nie znajdziemy tego w podręcznikach, 
nie będziemy o tym uczyć się w szko-
le, ale właśnie tacy fanatycy (w  sen-
sie pozytywnym) jak mówi w jednym 
z wywiadów Jan Budz potrafią wpły-
nąć na nasze postrzeganie świata. Pan 
Józef Łukasz, który poznał pana Re-
miszewskiego i  z  nim się zaprzyjaź-
nił stwierdza: „Dokładnie umie oddać 
tego ducha i wystarczy mu odpowiedzieć 
jednym słowem, czasem bez ładu i skła-
du jakieś słowo, a on napisze taki arty-
kuł jakby tam był.” pan Remiszewski zna 
doskonale swój warsztat pracy i  mimo 
tego jest bardzo skromny. Ale jego arty-
kuły bardzo dużo mówią, kim jest we-
wnętrznie.” Dziesiątki wywiadów prze-
prowadzonych i udokumentowanych 
przez redaktora i wydawcę „Prac Pie-
nińskich” dają świadectwo o  bogac-
twie osobowości tego człowieka. 

Ryszard Remiszewski
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Nawet wydawałoby się, że z wydarzeń, 
które dość często odbywają się w na-
szym regionie, czyli np. otwarcie domu 
kultury czy izby pamięci dzięki swoje-
mu opisowi potrafi stworzyć artykuł, 
który wszystkich zaciekawi i utkwi im 
w pamięci. W artykule „Kultura to jej 
całe życie” znajdujemy fragment wy-
powiedzi ks. prof. Józefa Tischnera 
zacytowany przy wywiadzie z panią J. 
Kuchtą dotyczącego obrazu Mariana 
Gromady „Górale z muzyką. To postacie 
ze snu. Grają, choć ich nie słychać. Oni 
idą ku nam, jakby się wznosili ku szczy-
towi, nachodzą nas.” Redaktor po opi-
sie, nadal w klimacie izby góralskiej, 
dodaje: „Powieszony  [obraz] został na 
starych deskach rozebranej w sąsiedztwie 
stodoły, jest obrazem unikalnym, niespo-
tykanym. Marian Gromada zatytułował 
go „Byli chłopcy, byli…” do znanej śpiewki 
góralskiej „… ale się miny ni i my się mi-
niemy po maluśkiej chwili”. Duży, ciemny 
obraz dla ludzi wrażliwych, przedstawia 
muzykę rodzinną Gromady odchodzącą   
w ciemność, mówi o przemijaniu ludzkie-
go życia.” Wiele by można powiedzieć 
o odkryciach redaktora Remiszewskie-
go, o jego „Wędrówkach Niecodzien-
nych”, ale naszym zdaniem trafniej 
stwierdza sam redaktor: „Po śladach 
obcego łatwiej trafić piechotą.” W czasie 
rozmów z naszą ekipą dawał naw wska-
zówki, które mamy nadzieję, będą nam 
pomocne w życiu. Np. : „Teraz do tema-
tu musicie się przygotować. Musisz wie-
dzieć, o co się zapytać.  I to jest kolejna 
rzecz. Robisz sobie plan wywiadu. 

Pomimo, iż jest tak zwanym ob-
cym, to jednak potrafi niesamowicie 
wczuć się w swoją pracę. Poszukuje te-
matów, które poruszą serca i wyobraź-
nię czytelnika. Jego żyłka poszukiwaw-
cza zaowocowała nagromadzeniem 
wielu materiałów i informacji, nad któ-
rymi inni się nie pochylili, uważając je 
za mało ważne. Natomiast redaktor 
Remiszewski, wydawałoby się z błahe-
go tematu, jest w stanie stworzyć nie-
samowity artykuł nasączony treścią. 
Przemierzając szlaki Podtatrza zdarł 
niejedne buty. W drodze, w czasie swo-
ich wędrówek poznał wiele ciekawych 
osób, które go inspirowały do dalszych 
poszukiwań.

uzmysłowiłem sobie, dlaczego ten kośció-
łek jest pod wezwaniem św. Walentego. 
Co się za tym kryje i  dlaczego Walenty 
akurat tutaj na Spiszu. Pokażcie mi inny 
kościół pod takim wezwaniem gdzieś tu-
taj w okolicy.”

Za każdym odcinkiem „Wędró-
wek Niecodziennych” stoi inna histo-
ria człowieka: „Bo nie ma historii bez 
kogoś, kto ją wam przekaże. Można szu-
kać, szperać w archiwum, można wszyst-
ko i mimo że dojdziecie do dokumentów, 
to ten dokument jest w zasadzie martwy. 
Musicie wejść głębiej i zrozumieć, dlacze-
go tu się tak myśli, a nie inaczej. Ten do-
kument wam tylko będzie taką świeczką, 
dzięki której będziecie mogły wejść głę-
biej.. Ale bez tego dokumentu żyć się nie 
da. Ja dlatego te dokumenty często cytuję, 
bo bez tego nie ma historii. Jest historia 
żywa i ta zapisana  w archiwach.”

Dzięki wywiadom z panem redak-
torem Remiszewskim i osobami znają-
cymi go, możemy stwierdzić, że żywe 
zainteresowanie gwarą, zwyczajami 
mieszkańców, przeszłością, życiory-
sami zasłużonych postaci wzbogaci-
ło naszą wiedzę o regionie, ale przede 
wszystkim o  panu Remiszewskim. 
Miejsca zamieszkania, które powinny 
być chronione przed zapomnieniem 
i zniszczeniem, opisane i udokumen-
towane dzięki jego publikacjom nabie-
rają nowego życia.

Z  tekstu wywiadu wyłowiliśmy 
również bardzo znamienne wskazówki 
dotyczące życia duchowego związane 
ze świętami Wielkiej Nocy o artykule 
„W  Drodze na Szczyt” mówi: „Chry-
stus się wspinał tak samo na szczyt, jak 
my wszyscy się wspinamy przez całe ży-
cie, Droga każdego z was to jest taka dro-
ga. Droga ku zdobyciu tego szczytu. Zo-
baczcie, jak wiele można mieć przemyśleń 
będąc w górach, żeby taki tekst napisać. 
Można czerpać z kultury materialnej, to 
nie jest nic innego, tylko to, co sie dzie-
je, czym się zajmuje ludność, jakie ma 
wierzenia, przemyślenia. To jest ta kul-
tura materialna. Możecie jej nie widzieć 
nawet, bo siłą rzeczy, jak się tu przeby-
wa, to się jej nie zauważa tak bardzo, bo 
ona jest na co dzień. Ale ja jak schodzi-
łem z góry, to już widziałem te inne histo-
rie, które trudno zauważyć. Jak kopniesz 

Biegle porusza się po zagadnie-
niach związanych z  dokumentacją 
reporterską, jak i  również z  dużym 
powodzeniem sięga do archiwów, prze-
prowadza kwerendy, co owocuje publi-
kacjami takimi jak „Schronisko Drogi 
Pienińskiej” lub „Derenczanie”. 

Każde zmaganie się z  tematem 
przynosi zaskakujące efekty. Wyda-
wać by się mogło, że tylko miejscowi 
regionaliści są w  stanie stworzyć ca-
łościowy obraz rzeczy, przedstawić 
„małą ojczyznę”, czy „okolicę domo-
wą”.  Natomiast redaktor Remiszew-
ski rozwiązał „worek” z regionalizmem 
w niebanalny sposób. Autor „Wędró-
wek niecodziennych” odkrył wiele ta-
jemnic, których nie było dane poznać  
innym. Odbywa setki spotkań z wie-
loma ludźmi, w miejscach, do których 
inny dziennikarz by nie dotarł, poznał 
jak nikt inny mentalność mieszkańców 
kresów. 

Ryszard Remiszewski jest tytanem 
pracy.

‘Nie można być też głuchym. Zaczą-
łem wyłapywać w gwarze różnice. Cza-
sem trudne do wyłapania i nagle się do-
wiedziałem, że o takim Trybszu nikt nie 
powie Trybsz, tylko Trypś. W dodatku od 
strony Łapsz jest on trochę twardszy, od 
strony Jurgowa mówią bardziej miękko, 
a przecież to ta sama nazwa. Więc moż-
na zaraz się zorientować, kto z  której 
części wioski jest. A każda wieś ma swoje 
ogromne plusy i duże możliwości do popi-
su. Spisz się nie potrafił sprzedać jeszcze. 
Popatrzcie na Krempachy. Tyle lat jeż-
dżę i już po ilu latach ja się dowiedziałem, 
dzięki pani Łukasz, że po raz pierwszy na 
Spiszu będą relikwie św. Walentego. Wte-
dy specjalnie przyjechałem i to było dla 
mnie odkrywcze. Jeszcze w tym kościele 
po tysiącletniej przerwie są relikwie św. 
Walentego w kościółku cmentarnym. To 
było dla mnie odkrywcze, już sam fakt. 
I jak zobaczyłem, to się chciałem tam do-
stać. Dobrze, że obcy jestem, to mnie aku-
rat wpuszczali, ale tam był taki ścisk, że ja 
nie wiedziałem jak tam będę robił zdjęcia. 
Spiszacy mają to do siebie, że jak jest sie 
gościem, to oni ci tą większą przestrzeń 
zrobią. Ja zrobiłem wtedy piękne zdjęcia, 
a potem wspaniały reportaż. I teraz nagle 
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kamień, to cię zaboli noga, więc ja zawsze 
kopałem w coś takiego, zanim odkopywa-
łem i musiałem zostać na dłużej w jednej 
czy drugiej wsi” To co dla nas jest nor-
malne, co obserwujemy, czego „doty-
kamy”, po paru latach może stać się 
ciekawą historią. Będzie to opowiada-
ne innym. Wskazówki, których udzie-
lił nam redaktor stają się inspiracją do 
postrzegania rzeczywistości, w której 
żyjemy i poruszamy się bardzo szero-
ko. Jako dziennikarz wiele nauczył się 
obserwując i wyciągając wnioski. Nie-
które wspomnienia wyciskają z oczu 
łzę. Sam wspomina, że kiedy był za-
proszony jako dziennikarz do wsi De-
renek na pograniczu Węgiersko-Sło-
wackim (mieszkają tam Polacy, którzy 
kilka pokoleń temu opuścili nasze te-
reny) i udokumentował historię, któ-
ra dzieje się na naszych oczach, to tak 
wciągnęły go losy ludzi tam mieszka-
jących, że wchodził w nie coraz głębiej 
i nie rozumiejąc języka węgierskiego, 
obserwował i opisywał to, co się dzieje 
wokół. Kiedy Derenczanie odwiedzili 
Czarną Górę (miejscowość na Spiszu), 
chcieli zobaczyć postawiony i poświę-
cony na szczycie krzyż. Rozegrała się 
tam wzruszająca scena: „Tu jest taka 
jedna wyprawa opisana, jak pojechali-
śmy z  tą grupą Derenczan do Czarnej 
Góry zobaczyć ten krzyż milenijmy. Być 
może były osoby, które były po raz pierw-
szy tam i ostatni,  bo były one powiedzmy, 
że już w moim wieku, lub trochę starsze. 
Ale one naprawdę były spracowane, led-
wo chodziły już i tam między innymi ta-
kie z pola. I nagle się okazało, że ta babcia 
jest tego samego nazwiska co właściciel, 
który opowiadał. I nagle dogadali się ze 
sobą, bo być może te dwieście lat temu to 
była rodzina. Pierwszy raz widziałem cos 
takiego, robiłem to z ukrycia, tylko obser-
wowałem. Jako dziennikarz nie możecie 
często ingerować, możecie tylko obserwo-
wać i wyciągać z tego wnioski. Zauważy-
łem coś takiego, co do dzisiaj pamiętam 
i będę pamiętał, z tym umrę. 

Jedna babcia się schylała na tym 
polu, gdzie było zaorane już i ona te ka-
mienie zbierała, całowała, jak zauważy-
ła, że ją obserwuję, a bałem się wyciągnąć 
aparatu i ona mówi, że to zabierze na Wę-
gry, bo ona jest stąd. Nawet napisałem, 

jak Eugeniusz Gogola opowiada że to jest 
jego ziemia i wtedy ta babcia powiedziała 
:”Moja i nasza”. Wiele się nauczyłem wte-
dy i ta książeczka, to jest historia, to co się 
działo przez dziesięć lat praktycznie. To 
jest jeden przykład dziennikarstwa  histo-
rycznego”.   

Wiele obiektów turystycznych, 
które opisał, do których dotarł, zba-
dał materiały i zdjęcia, robił szkolenia 
to jest jego dorobek. Sam mówi, że trzy 
lata temu luźnych tekstów było ponad 

3.500. Prowadząc szkolenia (jest prze-
wodnikiem górskim) sam stwierdza, że 
nie tak prosto jest przekazać doświad-
czenie i mówić o dorobku swojego ży-
cia w ciągu kilkudziesięciu minut. 

Istnieje bardzo wiele utworów 
opisujących przestrzeń pogranicza 
poprzez obraz rubieży, granicy, kre-
sów, gdzie mieszkają „oni” i „my”. Ob-
raz iście Sienkiewiczowski. Zamknięte 
światy, czasami nieprzenikalne, nawet 
wrogie. Odkrycie publikacji redaktora 
Remiszewskiego i zestawienie go z no-
blistą Sienkiewiczem jest tutaj zamie-
rzone i celowe, gdyż koloryt ,,Dzikich 
Pól” w literackiej kreacji Sienkiewicza 
dla nas już archaiczny, to nic innego 
jak opowieści Spiszaków czy też Ora-
wiaków o ich życiu, ziemi, i trudnej, za-
plątanej historii pogranicza. 

Autor ,,Wędrówek...” doszedł do 
wniosku, że nie jest w stanie jak sam 
mówi „Ogarnąć wszystkiego” i zawęził 
się do regionów, które najlepiej poznał, 
polubił i nadal jest pod ich urokiem.  
We wstępie jednej ze swoich publika-
cji stwierdza, że praca nad wydaniem 
zbioru artykułów jeszcze bardziej 
związała go i utożsamiła z Pieninami, 
Orawą, Spiszem, Podhalem i południo-
wymi kresami. Mówi: ,,Im bardziej za-
tracałem się w ich poznaniu, tym bardziej 

czułem niedosyt”.  Podsumowaniem 
niech będzie stwierdzenie samego re-
daktora: ,,Nie przypuszczałem, że to za-
uroczenie sprawi, że w moim życiu poja-
wią się nowe zawody. Góry wzbudziły we 
mnie chęć dzielenia się tym, co od nich 
otrzymałem, z  początku jako przewod-
nik, z czasem jako publicysta, redaktor, 
wydawca. Wypowiadałem się, współpra-
cując długie lata zawodowo z redakcjami 
czasopism, telewizją i platformami me-
dialnymi, założyłem własne wydawnic-
two, powołałem do życia i redaguję rocz-
nik popularnonaukowy, wydaję i  piszę 
książki. Mimo, że mówię o tym wspomi-
nając, to dalej trwa i mam nadzieję, że się 
nie skończy. Pozostały w moim dorobku 
publikacje mniejsze i większe, najbardziej 
żal tych ulotnych, które zapisane na ła-
mach czasopism żyły często jeden dzień”. 

Uczniowie gimnazjum w Krempachach podczas wywiadu z red. Remiszewskim

Ludzie Na Spiszu

Uczniowie gimnazjum w Krempachach podczas wywiadu z red. Remiszewskim
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Jako młody chłopak wyjechał z Ka-
cwina, by uczyć się w Nowym Targu. 
Jednak po dwóch latach nauki w gim-
nazjum jedzie dalej, do Krakowa, by 
pomagać wznosić Nową Hutę. To, 
co najbardziej zapadło mu w pamięć 
z  tamtych lat, to wszechobecne bło-
to. Pan Antoni, choć nie miał jeszcze 
18 lat, pracował najpierw w  maga-
zynie, potem na budowie, a  następ-
nie w  zakładzie materiałów ognio-
trwałych jako kontroler. W 1995 roku 
przeszedł na emeryturę. Wspomnienia 
z czasów, kiedy miał 20 lat, wiąże jed-
nak nie tylko z pracą, lecz również z za-
interesowaniem, które w sobie odkrył 
– aktorstwem.

- Młodzi ludzie – jak mówił p.Pacy-
ga – nie mieli pomysłu, czym zająć się po-
południami. Czas wolny spędzali najczę-
ściej grając w karty i pijąc wódkę. A głód 
kultury był ogromny. Byliśmy zwykłymi 
ludźmi, którzy chcieli robić coś więcej niż 
tylko pracować. Nowa Huta była kultu-
ralną pustynią. Staraliśmy się odnaleźć 
w tej szarzyźnie.

W  budynku pierwszej pocz-
ty w Nowej Hucie na osiedlu Wandy 
otwarto Dom Kultury „Budowlani”, 
w którym utworzono grupę teatralną 
„Młoda Gwardia”. Ówczesny dyrektor 

FOTOGRAF Z KACWINA
 8Zdjęcia to jego pasja, którą potrafił się dzielić z  innymi. Od 
lat dokumentował to, co ważnego działo się w  Kacwinie.  
Pan Antoni Pacyga, kacwinianin mieszkający w Krakowie Nowej 
Hucie, jest jednak sercem mocno związany ze Spiszem, szczegól-
nie ze swoją rodzinną miejscowością.

zaproponował panu Antoniemu udział 
w próbach teatralnych. I tak się zaczę-
ło. Sztuka Leona Kruczkowskiego pt.: 
„Juliusz i Ethel” była pierwszym spek-
taklem, w którym zagrał. Przedstawie-
nie spodobało się publiczności, skoro 
udało się je zaprezentować aż kilka-
dziesiąt razy w całym kraju. Z objaz-
dowymi spektaklami wiążą się różne 
doświadczenia, na przykład w czasie 
jednego tournee robotnicy – aktorzy 
zostali poczęstowani ślimakami, któ-
rych nikt nie chciał jeść. Tego dnia, 
wspomina p.Antoni, wszyscy poszli 
spać głodni. Za udział w spektaklach 
nie otrzymywało się wynagrodzenia, 
jedyną rekompensatą była wypłata 

Antoni Pacyga

Dawne sypańce stojące w miejscu obecnej remizy OSP

dniówki za nieobecność w pracy. Przy-
goda pana Antoniego z teatrem trwała 
kilka lat, jego grupa teatralna ustąpiła 
pola powstającemu wówczas Teatrowi 
Ludowemu.

Dla pana Antoniego i  jego żony 
Anny wspólne, nowohuckie życie to 
prawie 60 lat wspomnień. Są małżeń-
stwem od 1958 roku. Pamiętają każdy 
etap budowy Nowej Huty. Także wyda-
rzenia związane z walką o krzyż, kiedy 
trzeba było uciekać przed milicjanta-
mi, czy stan wojenny, gdy za ujawnie-
nie chęci pójścia do kościoła na mszę 
został aresztowany syn państwa Pacy-
gów. Lata mijają, historia na szczęście 
się zmieniła. Jednak w domu państwa 
Anny i Antoniego upływowi czasu nie 
podlega zainteresowanie drugim czło-
wiekiem, chęć niesienia mu pomocy 
czy bezinteresowność. Te wartości po-
zostają niezmienne. 

Pan Pacyga często spędza wakacje 
z żoną w swoim domku letniskowym 
w rodzinnej miejscowości nad Kacwi-
nianką, która w pobliżu tworzy piękny 
wodospad. To spiętrzenie wody znala-
zło się już na wielu nie tylko jego zdję-
ciach, ale również na kartkach poczto-
wych, kalendarzach, a także w filmach. 
Pan Antoni, mieszkając w pobliżu tak 
urokliwego miejsca, był świadkiem 
kręcenia niektórych scen. W  swoich 
wspomnieniach nieraz przywołuje 
dawne zwyczaje, wydarzenia i zacho-
wanie ludzi. Jako dawny ministrant 
opowiada o proboszczach, a jako daw-
ny uczeń o  nauczycielach, wyciecz-
kach szkolnych. I tak pamiątką tam-
tych czasów jest na przykład zdjęcie 
z  pustelni z  Góry Zamkowej u  pod-
nóża Trzech Koron wykonane w cza-
sie wyjazdu szkolnego. Obiekt obecnie 
nie istnieje, pozostał jedynie we wspo-
mnieniach. Nasz kacwinianin pamięta 
o swoich korzeniach, zbiera materiały 
źródłowe, analizuje je, kolekcjonuje pa-
miątki z przeszłości Kacwina i Spisza. 
Pisze m.in. o parafialnej szkole w Ka-
cwinie, która istniała od niepamięt-
nych czasów, tam dzieci uczyły się ele-
mentarnych zasad religii oraz czytania 
i pisania. 

Od lat utrwalał na zdjęciach róż-
ne wydarzenia, które miały miejsce 

Ludzie Na Spiszu

Antoni Pacyga

Dawne sypańce stojące w miejscu obecnej remizy OSP



Na Spiszu nr 3 (100) 2016 r. 59

kacwińskiego w  latach 
1797 – 1815. Pan Antoni 
przyczynił się w ten sposób 
do tego, że kościół w Kacwi-
nie wzbogacił się o zabytek 
pochodzący z  drugiej po-
łowy XVIII wieku. To rów-
nież z jego relacji wiemy, że 
nasz zabytkowy baldachim 
z 1774 roku ze względu na 
swój niespotykany kształt 
wykorzystano w 1963 roku 
podczas uroczystości ko-
ronacji figury Matki Bożej 
Ludźmierskiej przez bisku-
pa Karola Wojtyłę i Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego 
w Ludźmierzu.

Pan Antoni Pacyga posiada bogatą osobowość, poczucie 
humoru, różne zainteresowania, a ponadto umie i chce się 
dzielić swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z innymi. 
Zawsze znajduje czas dla rozmówców, jest otwarty, bezinte-
resowny. Warto dodać, że przekazał uczniom i nauczycielom 
Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Ka-
cwinie swoją domową biblioteczkę – książki, albumy, wy-
cinki prasowe poświęcone Karolowi Wojtyle, późniejszemu 
papieżowi, a patronowi naszej szkoły. Podzielił się swoimi 
wieloletnimi zbiorami, mając nadzieję, że młode pokolenie 
będzie zgłębiać wiedzę na temat  Wielkiego Polaka. Będąc 
mieszkańcem Nowej Huty, czynnie angażował się w życie 
kulturalne Krakowa, doczekał się tym samym wpisu do En-
cyklopedii Nowej Huty jako działacz, a także aktor grupy 
„Młoda Gwardia”. 

Panie Antoni, za przybliżanie tego, co minęło, za 
promowanie dziedzictwa kulturowego Kacwina i Spi-
sza, za otwartość i ogromną życzliwość - dziękujemy!

Beata Magiera

w Kacwinie, jak 1000-lecie chrztu Polski, wizytacje biskupa 
Karola Wojtyły, nawiedzenia obrazu Matki Bożej, poświę-
cenie nowej szkoły. Niektóre zdjęcia nabierają teraz szcze-
gólnego znaczenia, chociażby te z biskupem krakowskim, 
który został papieżem … Karol Wojtyła, spotkany pewnego 
razu przez pana Antoniego w Krakowie, powitał go słowa-
mi: - A to nasz fotograf z Kacwina! 

Pan Antoni wiele zdjęć wykonał sam, ale również posia-
da w swej kolekcji takie, które przenoszą nas w czasy sprzed 
II wojny światowej, na przykład fotografia z roku 1932 wy-
konana na zlecenie księdza Józefa Świstka, proboszcza ka-
cwińskiego w latach 1931–1939, ukazuje ubranych w por-
tki i płócienne koszule mężczyzn pracujących w świątyni 
przy położeniu nowej posadzki w miejsce kamiennych płyt. 

To dzięki panu Pacydze poprzedni kacwiński proboszcz 
ksiądz Tadeusz Majcher, odnalazłszy w zabudowaniach ple-
banii niszczejące, drewniane elementy nieokreślonego za-
stosowania, poznał historię Grobu Pańskiego, konstrukcji 
„sprawionej” przez księdza Daniela Udrańskiego, proboszcza 

Zdjęcie z 1932 r. z prac remontowych w Kacwinie

Młodzi kacwinianie z wizytą 
u pustelnika na Górze Zamkowej 
(p.Antoni stoi najwyżej pierwszy 
z prawej)

SPISKIE KOŚCIOŁY W PUBLIKACJACH
 8W czasie ostatniej dekady ukazało się wiele różnorodnych pozycji na temat Spisza. 

Obok poruszanych zagadnień z etnografii, kultury ludowej autorzy poświęcili wiele uwagi tematyce historycznej regio-
nu. Duże zasługi w zakresie popularyzacji wiedzy o zabytkach architektury sakralnej na polskim Spiszu posiada Andrzej 
Skorupa, profesor AGH, znawca tematyki dziejów sztuki Podtatrza. W 1993 roku opublikował „Zabytkowe kościoły 
polskiego Spisza” (Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”). Była to pierwsza pozycja książkowa, która opisywała całościowo 
architekturę spiskich kościołów. Po siedmiu latach Andrzej Skorupa opracował drugie wydanie, w którym znacznie posze-
rzył wiedzę czytelników na temat wyposażenia spiskich świątyń, dodatkowo wzbogacając treść większą ilością kolorowych  
zdjęć. Książka ta znalazła odbiorców wśród wielu mieszkańców regionu. Z pozycji tej bardzo często korzysta młodzież, 
która zgłębia wiedzę przed Konkursem Wiedzy o Spiszu organizowanym przez PTTK Gorce w Nowym Targu. Ta książka 
wypełniła wyraźny brak informacji o architekturze spiskich kościołów w publikacjach dotyczących historii sztuki. Z pew-
nością wielu Spiszaków poszerzyło czy też nadrobiło braki wiedzy o swoim parafialnym kościele. Jednak na tym nie koniec.

Od 2010 roku wydawnictwo Astraia opublikowało już kilka monografii, które w interesujący sposób przybliżają 

Ludzie Na Spiszu

Zdjęcie z 1932 r. z prac remontowych w Kacwinie

Młodzi kacwinianie z wizytą 
u pustelnika na Górze Zamkowej 
(p.Antoni stoi najwyżej pierwszy 
z prawej)
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Kampania Polska 1939  
– nowa wystawa czasowa  
w Muzeum Podhalańskim  

 8W  Muzeum Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego 
w Nowym Targu otwarta został nowa wystawa czaso-
wa zatytułowana „Kampania Polska 1939 w dokumen-
cie i na fotografii. 

Podhale – Orawa – Spisz 
– Pieniny – Beskidy.” Na eks-
pozycji przygotowanej we 
współpracy z  Polskim To-
warzystwem Historycznym 
w Nowym Targu, znalazło się 
szereg nieznanych i nie publi-
kowanych dotychczas fotogra-
fii dokumentujących krwawe 
zmagania polskich żołnie-
rzy z niemieckim i słowackim 
agresorem. Temu ostatniemu 
poświecono dwie tablice, na 
których można m.in. przeczy-
tać fragment protokołu pod-
pisanego 21 listopada 1939 
r. w  Berlinie przez Matúša 
Černáka posła pełnomocne-
go Republiki Słowacji oraz Jo-
achima Ribbentropa Ministra 
Spraw Zagranicznych III Rze-
szy,  na mocy którego, z po-
gwałceniem prawa między-
narodowego, Spisz i  Orawa 
został wcielone do Republiki 
Słowackiej. Dokumentowi to-
warzyszą dwa zdjęcia ilustrujące akt podpisania w/w protokołu. 

Warto wspomnieć, iż  wystawie towarzyszą specjalnie przygotowa-
ne na tą okazję lekcje muzealne pod wspólnym tytułem „Moja mała oj-
czyzna”. Muzeum zaprasza do udziału w nich przedszkola, szkoły pod-
stawowe i gimnazjalne w poniedziałki (w godz. 10.00-15.00) i wtorki 
(w godz. 8.30-15.00). W ramach lekcji przewidziano zwiedzanie wysta-
wy historycznej z przewodnikiem, warsztaty edukacyjne oraz rozwią-
zywania zadań przez uczniów, indywidualnie i w grupach. Każda lekcja 
muzealna jest dostosowana do wieku uczestników i indywidualnych po-
trzeb grup. Dla zainteresowanych możliwa będzie także projekcja fil-
mu dokumentalnego. Czas trwania lekcji to ok. 1,5 godz., a jej koszt to 
5,00 zł. Zapisy na warsztaty prowadzi Pani Wiktoria Kowalczyk telefo-
niczne pod numerem 18 266 77 76 lub mailowo: wiktoria_kowalczyk@
mok.nowytarg.pl.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Podhalańskiego 
im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, które mieści się w Ratuszu 
na nowotarskim rynku.

(ROCH)

dzieje spiskich kościołów oraz szczegółowo 
przedstawiają wyposażenie świątyń. Auto-
rem tekstów tych wydań  jest Andrzej Sko-
rupa, a zdjęć Rafał Monita – inicjator kon-
certów „Barok na Spiszu”. W  ramach serii  
„Zabytkowe kościoły Podtatrza” ukaza-
ły się następujące publikacje: „TRYBSZ ko-
ściół drewniany” (2010r.), „NIEDZICA 
kościół św. Bartłomieja”(2013r.), „FRYD-

MAN kościół św. Stanisława BM”(2014r.), 
„KACWIN kościół Wszystkich Świętych” 
(2015r.) i „KREMPACHY kościół św. Mar-
cina i św. Walentego” (2015r.). Wielką za-
letą tych pozycji jest bogata  szata graficz-
na, wysokiej jakości zdjęcia, które pomagają 
w rozpoznawaniu świętych i patronów opi-
sywanego kościoła. Wielokrotnie pojawiał 
się problem ze wskazaniem danego świętego, 
gdyż w wyposażeniu spiskich kościołów wy-
stępuje ogromne bogactwo postaci świętych. 
Monografie opisujące kościoły mają podobny 
układ i konwencje, a na samym początku wid-
nieje data znacząca w historii danego kościo-
ła. A. Skorupa podaje, co w tym samym czasie 
wydarzyło się ważnego w dziejach Polski i Eu-
ropy. Następnie autor tekstu snuje rozważa-
nia dotyczące dziejów wsi i parafii, po czym 
opisuje skrupulatnie wyposażenie wnętrza, 
obok opisów ołtarzy podaje również informa-
cje o zabytkach sztuki ruchomej, takich jak fe-
retrony, obrazy, chorągwie procesyjne czy też 
szaty liturgiczne, monstrancje i kielichy. 

Wydane pozycje książkowe służą pomocą 
młodym mieszkańcom naszego regionu, któ-
rzy nieraz sami oprowadzają turystów po ko-
ściołach. Czytelnik poznaje też dzieje opisanej 
miejscowości, często dowiadując się o cieka-
wostkach dotyczących parafialnego kościoła. 

Elżbieta Łukuś

Historia Na Spiszu
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Wraz z  pocztami sztandaro-
wymi Związku Podhalan, a  także 
sztandarami organizacji strażac-
kich i  regionalnych z  całej Mało-
polski, asystowano przy ul. Fran-
ciszkańskiej podczas mszy świętej 
odprawianej w kościele Ojców Fran-
ciszkanów. Następnie sztandary 
rozstawione zostały po obu stro-
nach ulicy Grodzkiej w oczekiwaniu 
na  kondukt pogrzebowy. 

Kondukt żałobny wyruszył po 
mszy świętej z ul. Franciszkańskiej 
ulicą Grodzką do Katedry na Wa-
welu. Na jego czele maszerowały 
ze sztandarami kompanie repre-
zentacyjne. Orkiestra grała melo-
die maryjne i żałobne. W konduk-
cie uczestniczyły: delegacje szkół, 
GOPR i Związku Podhalan, ruchów 
religijnych, zakonów i zgromadzeń 
żeńskich i męskich, niepełnospraw-
ni, Rycerze Kolumba, Bractwo Kur-
kowe, Zakon św. Łazarza, Maltań-
czycy i Bożogrobcy. Szli w nim także 
seminarzyści, kapłani, biskupi, 
przedstawiciele samorządów oraz 
wyższych uczelni, w tym Papieskie-
go Uniwersytetu im. Jana Pawła II. 

Za konnym karawanem z trum-
ną podążali krewni kard. Machar-
skiego i orkiestra wojskowa oraz ty-
siące krakowian. Tłumy widać było 
także wzdłuż trasy konduktu na Wa-
wel. Po dojściu konduktu na Wzgó-
rze Wawelskie trumnę nieśli przed-
stawiciele różnych środowisk, także 
górale ze Związku Podhalan. Ciało 
zmarłego przeniesiono uroczyście 
do katedry na Wawelu, gdzie w na-
stępnym dniu (w piątek) zakończyły 
się uroczystości pogrzebowe.

W  naszych wspomnieniach  
Ś. P. Franciszek pozostanie jako cho-
dząca dobroć i życzliwość. Mogliśmy 
to poznać w podczas wielu uroczy-
stości religijnych i spotkań. Przypo-
mnijmy, że na Spiszu erygował para-
fię w Czarnej Górze i poświęcił nowy 
kościół wybudowany pod przewod-
nictwem Ojca Huberta Kasztelana, 
Cystersa. Poświęcił również naj-
młodszą spiska świątynię jaką jest 
kościół P.W. Miłosierdzia Bożego 
w Rzepiskach na Bryjowym Potoku, 
kiedy proboszczem w Jurgowie był 
ks. Władysław Podhalański.                                                                                                                        

(red)

POGRZEB 
KARDYNAŁA

 8Delegacja Związku Polskiego Spisza z pocztem sztandaro-
wym wzięła udział w uroczystości pogrzebowej Ś.P. Ks. Kar-
dynała Franciszka Macharskiego w Krakowie. 

PAMIĘTAJMY 
O HALCZYNIE

 8W Lendaku pod Tatrami na tere-
nie Słowacji po raz kolejny spotka-
li się przy grobie Wojciecha Hal-
czyna członkowie Motocyklowego 
Stowarzyszenia Pomocy Polakom 
za Granicą „WSCHÓD-ZACHÓD” 
z Grodziska Wielkopolskiego. 

Grób został odnowiony przez rodzinę 
i nieco zmienił wygląd. Dla tych, którzy byli 
tam po raz pierwszy postać polskiego góra-
la i bohatera przybliżył Jan Budz – prezes 
Związku Polskiego Spisza. Na cmentarzu 
oddano hołd temu patriocie, odmówiono 
modlitwę za spokój 
duszy a  następnie 
wszyscy udali się 
do kościoła, gdzie 
odprawiona zosta-
ła msza święta w in-
tencji ŚP. Wojciecha 
i jego rodziny. 

W tym miejscu 
ze smutkiem trzeba 
powiedzieć, że nie 
ma już zabytkowe-
go domu, który wy-
budował Wojciech Halczyn po 1920 roku. 
Obok starego gotyckiego kościoła powstaje 
nowa świątynia, bowiem Lednak się rozra-
sta a liczba mieszkańców przekroczyła 5.200 
osób. Od czerwca br. roku zmienił się także 
proboszcz miejscowej parafii, mimo to byli-
śmy życzliwie przyjęci. Życzliwość okazywa-
li wobec motocyklistów z Polski napotkani 
mieszkańcy Lendaku i przedstawiciel rodzi-
ny Wojciecha Halczyna.

Z racji porządków i przygotowywania te-
renu pod nowe pochówki zagrożonym był 
też grób Wojciecha Halczyna. Został jednak 
na swoim miejscu, m.in. dzięki interwencji 
Stowarzyszenia z Grodziska Wielkopolskie-
go. W załączeniu na dowód, że nie wszystko 
jest jak być powinno przytaczamy korespon-
dencje z przedstawicielami polskich władz. 
Osamotniony grób Wojciecha Halczyna 
jest symbolem i znakiem tego jak traktuje 
się polskich górali na Słowacji. Należy tyl-
ko ubolewać jak Polska szanuje swoich 

Kraków. W rzędzie sztandarów Związku Podhalan, także poczet sztandarowy Związku 
Polskiego Spisza, fot. J.Budz

Z ostatniej chwili Na Spiszu

Kraków. W rzędzie sztandarów Związku Podhalan, także poczet sztandarowy Związku 
Polskiego Spisza, fot. J.Budz
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bohaterów, jak dba o pamiątki po nich, zwłaszcza że sto-
warzyszenia mają niewielki wpływ na szereg spraw za gra-
nicą kraju. 

Grodzisk Wlkp. dnia 15 maja 2012r.

     
Pan J.E. Andrzej Krawczyk
Ambasador Nadzwyczajny 
i Pełnomocny RP
814 91 Bratislava
Hummelova 4

 
Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom Za Gra-

nicą WSCHÓD-ZACHÓD zgodnie ze swoją misją, którą jest 
wspieranie Polaków zamieszkałych poza granicami Rzecz-
pospolitej Polskiej organizuje co roku rajdy motocyklowe 
do miejsc zaznaczonych obecnością rodaków w przeszło-
ści i obecnie. Od 27 kwietnia do 13 maja 2012 r. 50 moto-
cyklistów z całej Polski przejechało 6500 km. Trasa rajdu 
„Śladami Polaków do Turcji” wiodła przez Ukrainę, Moł-
dawię, Rumunie, Bułgarię, Turcję, Grecję, Albanię, Macedo-
nię, Serbię, Węgry i Słowację. 12 maja 2012 r. – po drodze 
z Jablonki na Słowacji motocykliści zajechali do wsi Lendak 

na Spiszu, rodzinnej miejscowości polskiego działacza nie-
podległościowego Wojciecha Halczyna, którego postać jest 
zupełnie nieznana w Polsce, a który dla Polski zrobił bar-
dzo dużo. Był członkiem polskiej delegacji na konferencję 
pokojowa w Paryżu w 1919 r. i do prezydenta USA Woodro-
wa Wilsona w sprawie przyłączenia Orawy i Spisza do Pol-
ski. Na Spiszu zwany „Polskim Prezydentem”. Był prostym 
gazdą, który szerzył na Spiszu kulturę polska i patriotyzm. 
W Lendaku jest pochowany. Po jego śmierci powstał komi-
tet uczczenia jego pamięci, którego staraniem 18 paździer-
nika 1935 roku na grobie Halczyna stanął kamienny pomnik 
z tablicą w języku polskim o treści „Wojciechowi Halczy-
nowi Straconemu – przyjaciele z Polski. Błogosławieni 
umarli, którzy w Panu umierają”. Kilka miesięcy później 
tablica ta została usunięta. Stanęliśmy przy grobie tego wiel-
kiego Polaka i było nam wstyd, ze Polska tak szybko zapo-
mniała o tak zasłużonym człowieku. Jego grób zaniedba-
ny, pochylony, obrośnięty mchem, wymaga pilnej naprawy 

– złożyliśmy tam kwiaty i zapaliliśmy znicze.
Zwracamy się z prośbą o pilne zajęcie się przez 

Pana Ambasadora sprawą! Prosimy o przywrócenie daw-
nej świetności pomnikowi i przywrócenie napisu z 1935 
roku. My jako obywatele wolnej Polski jesteśmy to winni 
Wojciechowi Halczynowi, który swoim życiem pokazał, że 
każdy, bez względu na pochodzenie i wykształcenie może 
zrobić dla kraju bardzo dużo a to w jaki sposób dbamy o gro-
by naszych przodków świadczy o naszym dla nich szacunku 
i o naszej kulturze.

Proszę w imieniu wszystkich uczestników rajdu o infor-
mację w tej sprawie.

Rafał Lusina – komandor rajdu
Do wiadomości:
Pan Radosław Sikorski – Minister MSZ Warszawa         
 
Odpowiedź Ambasadora:   

Bratysława, 26.06.2012

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pismo Motocyklowego Stowarzysze-

nia Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód w sprawie 
przywrócenia na cmentarzu w Lendaku (powiat Kezmarok) 
tablicy na grobie zasłużonego polskiego działacza niepod-
ległościowego Wojciecha Halczyna uprzejmie informuję, że 
Ambasada RP w Bratysławie uznaje wniosek Stowarzyszenia 
za uzasadniony i podejmie w tej sprawie stosowne działania. 
W pierwszej kolejności zamierzamy powiadomić zarządcę 
cmentarza, na którym znajduje się grób zasłużonego Pola-
ka oraz władze Lendaku o planowanym przedsięwzięciu, aby 
mogło zostać ono pomyślnie przeprowadzone. Po zakoń-
czeniu tych czynności Ambasada wystąpi ro Rady Ochrony 
Miejsc Pamięci Narodowej w Warszawie o przyznanie środ-
ków na wykonanie i umieszczenie tablicy w języku polskim, 
o treści z roku 1935 a także odrestaurowanie pomnika Woj-
ciecha Halczyna.

Z poważaniem,
Ambasador RP w Słowacji,  Andrzej Krawczyk

W Święto Stygmatów św. Franciszka z Asyżu, 
tj. w sobotę 17 września o godz. 22.00, 
w szpitalu im. Narutowicza w Krakowie, 

odszedł do Pana w wieku 94 lat 

śp. o. Paschalis Gryguś OFM
Ceremonie pogrzebowe odbyły się 

w piątek 23 września 2016 r.
w kościele w Krempachach (miejsce urodzenia w 1922 r.). 

O. Paschalis był wychowankiem Pani z Skałki 
i jej naocznym świadkiem w pewnym okresie ich życia. 

Jest zachowana bogata korespondencja, 
którą ze sobą prowadzili. 

Polecamy Panu Bogu 
w naszych modlitwach śp. o. Paschalisa.

Z ostatniej chwili Na Spiszu

Lendak: J.Budz opowiada motocyklistom o W. Halczynie,
fot. Rafał Lusina
Lendak: J.Budz opowiada motocyklistom o W. Halczynie,
fot. Rafał Lusina



Tatrzański Bank Spółdzielczy się rozwija
- W Białce Tatrzańskiej powstaje nowa inwestycja Tatrzańskiego Banku 

Spółdzielczego…
- Jest nam niezmiernie miło poinformować naszych Klientów, iż rozpoczęliśmy budo-

wę nowego budynku bankowego w Białce Tatrzańskiej. Tatrzański Bank Spółdzielczy działa 
na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska od 1925 r.  realizując swoją misję zagospodarowa-
nia lokalnego pieniądza do lokalnych potrzeb. Staramy się tak zagospodarować środki aby 
przynosiły rozwój bogatej  oferty turystycznej.  Dzięki inwestycjom  mieszkańców wspo-
maganych środkami naszego Banku możemy  pochwalić się jako cała Gmina usługami tu-
rystycznymi na najwyższym poziomie.

Również Tatrzański Bank Spółdzielczy stara się nadążyć za swoimi Klientami w roz-
woju swoich usług. Obiekt będzie nowocześnie wyposażony i z dużym parkingiem do wy-
korzystania przez naszych Klientów.

Mamy nadzieję, iż inwestycja  będzie realizowana zgodnie z planem a sam budynek 
i jego otoczenie  ładnie wkomponuje się w krajobraz pięknie rozwijającej się Białki Tatrzań-
skiej, zaś wszystkich Klientów zachęcamy do korzystania z naszych usług. Więcej szczegó-
łów jest na naszej stronie internetowej wwww.tatrzanskibs.pl.

Jesteśmy polskim Bankiem, tutaj płacimy nasze podatki  i jesteśmy najbliżej naszych 
Klientów. Staramy się aby pieniądze wypracowane przez nasz Bank wracały z powrotem 
do społeczności lokalnej poprzez finansowanie różnego rodzaju imprez i wydarzeń na te-
renie naszej Gminy w myśl zasady - swój do swego po swoje.

- Dziękuję za rozmowę.

dobre lokaty, korzystne kredyty

Bank Spółdzielczy w Nowym Targu
Bank Spółdzielczy w Nowym Targu działa na lokalnym rynku od 1877 roku. Jest bezpiecznym i najstarszym bankiem na 

Podhalu.  Na stornach internetowych banku  widnieje hasło: „BANK SPÓŁDZIELCZY NAJBLIŻEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI” , 
bo  to instytucja finansowa, do której zawsze jest najbliżej – najlepiej rozumie  potrzeby lokalnej społeczności i wychodzi im 
naprzeciw. Taka współpraca trwa już od pokoleń, gdyż bank jest partnerem solidnym i godnym zaufania.  I nie jest to pusty 
slogan, bo wielu ludzi potwierdza, że to codzienna praktyka.  Nowotarski bank obsługuje zarówno klientów indywidualnych 
jak i   podmioty gospodarcze. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze handlu, prywatnych przedsiębiorstw, rolnictwa, 
przemysłu rolno-spożywczego oraz samorządów. Oferta banku poczynając od bankomatów nie odbiega od tego co oferu-
ją banki komercyjne.  Ale w banku spółdzielczym łatwiej o  porozumienie z klientem i nie ma się co dziwić, że tu każdy znaj-
dzie coś odpowiedniego dla siebie.

Zarząd banku działa w składzie: Marianna Bura - Prezes Zarządu, Janina Pawlińska - Zastępca Prezesa, Maria Fąfrowicz - 
Członek Zarządu. Pracami Rady Nadzorczej  kieruje Mieczysław Olcoń, jej przewodniczący. Bank Spółdzielczy w Nowym Tar-
gu posiada swoje placówki terenowe w Szaflarach, w Niedzicy i Łapszach Niżnych. Na Spiszu działalność bankowa rozwija się 
dynamicznie, a jej fakt wynika z połączenia się z samodzielnym niegdyś łapszańskim Bankiem Spółdzielczym.  Dlatego miesz-
kańcy członkowie banku z terenu gminy Łapsze Niżne wchodzą w skład organów statutowych. 

BANK SPÓŁDZIELCZY NAJBLIŻEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Punkt Kasowy  
w Łapszach Niżnych

ul. Długa 136A jest najmłodszą Banku 
Spółdzielczego. Placówka  czynna 

jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30 – 15.30. Informacji 

telefonicznych udziela się  
pod nr Tel. / Fax: 18 265 93 80

Oddział w Niedzicy
ul. 3 Maja 14, czynny jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach: 
7.45 – 14.00 Informacji o ofercie 
można zasięgnąć telefonicznie 

u Kierownika pod nr 18 262 85 26. 
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