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25. Babiogórska Jesieñ

Fot. arch. GCKPiT, Bartosz Oczkowski
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25. BABIOGÓRSKA JESIEÑ

Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ pragnê za-
prosiæ Pañstwa do odwiedzenia Zawoi
w dniach 26-27 wrzeœnia 2009 roku na
tradycyjne œwiêto muzyki i tañca – XXV
„Babiogórsk¹ Jesieñ”. W tym roku przy-
pada jubileusz tej imprezy, która na sta-
³e wpisa³a siê do kalendarza imprez folk-
lorystycznych nie tylko w Ma³opolsce,
ale i w kraju.

Po raz kolejny powitamy schodz¹cy
z górskich hal redyk – stada owiec pod
opiek¹ bacy i juhasów. Juhasi, zgodnie
z tradycj¹, dokonaj¹ podzia³u stada, od-
daj¹c owce w³aœcicielom. Szczêœliwe za-
koñczenie sezonowego wypasu to w³a-
œciwy powód by rozpocz¹æ œwiêtowa-
nie.

„Babiogórska Jesieñ” jest imprez¹ za-
mykaj¹c¹ doroczny cykl festiwali folk-
lorystycznych województwa ma³opol-
skiego. Wraca do wsi z gór jesienny re-

Szanowni Pañstwo
dyk, który w ksi¹¿ce Babiogórskie œcie¿-
ki. Opowieœæ minionych lat tak opisa³a
rodowita Zawojanka, etnograf Urszula
Janicka-Krzywda:

Najpierw jedzie wóz wy³adowany pa-
sterskim dobytkiem: osmolony miedzia-
ny kocio³, drewniane naczynia do do-
jenia owiec – gielety i ustawione rzêdem
wiêksze od nich faski – puciery gdzie gro-
madzi siê mleko, wype³nione ma³ymi
owczymi serkami – oscypkami. Wóz
ubrany odœwiêtnie ga³êziami chojny, za
nim k³êbi siê stado. Na czele pochodu
baca i pasterze – juhasi, wracaj¹ po kil-
ku miesi¹cach do wsi do swoich.

Popularnoœæ naszej imprezy wynika
z jej ¿ywej formu³y, jej autentycznoœci i
nawi¹zaniu do tradycji. To tak¿e okazja
do zaprezentowania prac twórców lu-
dowych oraz zespo³ów regionalnych
z okolic Babiej Góry.

Myœlê jednak, ¿e g³ównym celem tego
jedynego w swoim rodzaju œwiêta jest
oderwanie siê od szarej codziennoœci,
aby choæ przez chwilê popatrzeæ na
piêkno otaczaj¹cej nas przyrody, pos³u-
chaæ œpiewu, muzyki i ludowych m¹-
droœci, wtopiæ siê w nasz¹ rodzim¹ tra-
dycjê .

Pobyt w Zawoi to tak¿e okazja do
czynnego wypoczynku w piêknym gó-
rzystym terenie. Zawoja oferuje wiele
atrakcji. Oprócz pieszych wêdrówek
szlakami turystycznymi, mo¿na pojeŸ-
dziæ rowerami po wyznaczonych œcie¿-
kach czy spróbowaæ konnych wycie-
czek. Zarówno latem jak i zim¹ warto
zwiedziæ zawojskie zabytki. Dodatkow¹
atrakcj¹ naszej miejscowoœci jest biegn¹-
cy przez ni¹ Szlak Architektury Drew-
nianej i Rowerowy Szlak Bursztynowy.
Szczycimy siê równie¿ wytyczonym
przed laty Szlakiem Ks. Kardyna³a Ka-
rola Wojty³y.

Przypominaj¹c o urokach i atrakcjach
Zawoi chcia³bym przede wszystkim za-
prosiæ Pañstwa na jubileuszow¹, ju¿
dwudziest¹ pi¹t¹, „Babiogórsk¹ Jesieñ”,
której program artystyczny zapowiada
siê bardzo atrakcyjnie. Podczas dwóch
dni trwania imprezy wyst¹pi¹ zespo³y
folklorystyczne z kraju i zagranicy.

Nie zabraknie tak¿e w programie grup
reprezentuj¹cych inne rodzaje muzyki.
Na tej ciekawej imprezie ka¿dy znajdzie
coœ dla siebie – od nastolatka do stulat-
ka. Jestem g³êboko przekonany, ¿e wa-
lory Zawoi oraz program tegorocznej 25.
„Babiogórskiej Jesieni” bêdzie niezapo-
mnianym prze¿yciem i sprawi, ¿e za rok
spotkamy siê ponownie u stóp Królo-
wej Beskidów Babiej Góry…

Marek Listwan
Wójt Gminy Zawoja
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W ca³ym okresie okupacji straci³o ¿ycie ok.
70 mieszkañców Zawoi, walcz¹cych na fron-
cie, w obozach koncentracyjnych, na tere-
nie Zawoi lub w innych miejscowoœciach.
Chlubn¹ kartê historii tego okresu zapisali
Zawojanie, daj¹c schronienie uchodŸcom
i ewakuowanym z ró¿nych terenów kraju,
a zw³aszcza z Warszawy po klêsce powsta-
nia warszawskiego, jak równie¿ z terenów
dzisiejszej Ukrainy. Mimo nêdzy, jaka pa-
nowa³a w okresie okupacji na terenie Za-
woi, a zw³aszcza wielkiej klêski nieurodza-
ju ziemniaków w 1943 roku (wówczas pod-
stawowe po¿ywienie ludnoœci) mieszkañ-
cy naszej miejscowoœci otwarli drzwi swo-
ich chat przyjmuj¹c uchodŸców i ewaku-
owanych jeszcze przed apelem ks. arcybi-
skupa Adama Sapiehy skierowanym do ro-
daków.

Wzmo¿ony nap³yw uchodŸców i ewa-
kuowanych do Zawoi mo¿na podzieliæ na
trzy okresy:

- okres I (maj-lipiec 1944 r.) – z terenów
dzisiejszej Ukrainy, g³ównie powiatu Stryj,
przed szalej¹cym terrorem nacjonalistów
ukraiñskich i zbli¿aj¹cym siê frontem,

- okres II (wrzesieñ-paŸdziernik 1944 r.)
– z Warszawy z koñcowego okresu powsta-
nia warszawskiego i tu¿ po jego klêsce,

- okres III (styczeñ 1945 r.) – uchodŸcy
z Warszawy tymczasowo zakwaterowani
w okolicy Nowego Targu i Poronina przed
zbli¿aj¹cym siê frontem.

Na podstawie dokumentów zachowa-
nych przez mojego Ojca œp. Wilhelma Bar-
tyzela – w okresie okupacji kierownika biura
Rady G³ównej Opiekuñczej – Polski Komi-
tet Opiekuñczy delegatura w Zawoi (jedy-
nej polskiej organizacji dzia³aj¹cej legalnie
na terenach okupowanych) – ustali³em nie-
pe³ne dane 141 osób, uchodŸców z powia-
tu Stryj oraz w miarê pe³ne dane 146 osób
– uchodŸców z Warszawy, zakwaterowa-
nych w Zawoi. Zdajê sobie sprawê, ¿e spo-
rz¹dzona lista osób jest niepe³na, gdy¿ nie
ujmuje wszystkich osób przyby³ych do Za-
woi, lecz tylko te osoby, które mia³y kon-
takt z delegatur¹ Polskiego Komitetu Opie-
kuñczego. Równie¿ zachowane dokumen-
ty s¹ niekompletne. Wed³ug pisma Polskie-
go Komitetu Opiekuñczego w Nowym Tar-
gu z dnia 20.10.1944 r. do Zawoi mia³o byæ
skierowanych ok. 250 osób z Warszawy
schroni³a siê w Zawoi posiadaj¹c podrobio-
ne dokumenty to¿samoœci, o czym œwiad-
czy³aby wzmo¿ona penetracja funkcjonariu-
szy gestapo w okresie paŸdziernika-listo-
pada 1944 r.

Nieznanym jest fakt wydania kogokol-
wiek z uchodŸców w rêce gestapo przez
mieszkañców Zawoi, mimo ¿e w grupie
uchodŸców znajdowa³y siê osoby narodo-
woœci ¿ydowskiej, za których ukrywanie
grozi³ w najlepszym wypadku obóz kon-
centracyjny. Wiêkszoœæ uchodŸców przyby-
³a do Zawoi bez ¿adnego dobytku i œrod-
ków do ¿ycia. Dziêki udzielonej pomocy
przez mieszkañców Zawoi i delegatury Pol-
skiego Komitetu Opiekuñczego mieli za-
pewniony dach nad g³ow¹ i skromne por-
cje ¿ywnoœciowe.

Sporz¹dzaj¹c zestawienie uchodŸców
i ewakuowanych chcia³em ukazaæ jak wie-
lu jest „cichych bohaterów” wœród naszych

¯yje wœród nas wielu
Okres II wojny œwiatowej – tak tragiczny w dziejach narodu polskiego –
Zawoja prze¿y³a wzglêdnie spokojnie. W zasadzie jedynym zbiorowym
mordem pope³nionym przez okupanta by³a egzekucja kilkunastu
mieszkañców Zawoi wyznania moj¿eszowego w dniu 3 lub 4 lipca 1943 r.

mieszkañców, którzy ¿yj¹c sami w wielkiej
nêdzy, dzielili siê przys³owiow¹ „kromk¹
chleba” z potrzebuj¹cymi.

Dokonane zestawienie danych uchodŸ-
ców i ewakuowanych jest chyba pierwsz¹
prób¹ ustalenia iloœci osób znajduj¹cych
schronienie w Zawoi w okresie okupacji –
dlatego te¿ zwracam siê z proœb¹ do wszyst-
kich, którzy posiadaj¹ jakiekolwiek infor-
macje o ich przekazanie w celu sporz¹dze-
nia w miarê pe³nych danych na ten temat.
Byæ mo¿e uda siê ustaliæ, przynajmniej w
niektórych przypadkach, dalsze losy
uchodŸców, miêdzy innymi, kiedy opuœcili
Zawojê i gdzie zamieszkali na sta³e.

Mam cich¹ nadziejê, ¿e ¿yj¹cy jeszcze
uchodŸcy lub ich rodziny spróbuj¹ nawi¹-
zaæ kontakt ze swymi opiekunami z okresu
okupacji.

Za wszystkie uzyskane informacje dziê-
kujê.

Roman Bartyzel

Od redakcji: Wykaz i dane osób, które
w okresie okupacji znalaz³y schronienie
w Zawoi znajduje siê u Pana Romana Barty-
zela. Artyku³ (obecnie uzupe³niony) ukaza³
siê w Piœmie „Pod Diablakiem” nr 3/1996.

Z KART HISTORII
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100 lat temu, 1.X. 1909 r w Zawoi urodzi³
siê Wilhelm Bartyzel. Przyszed³ na œwiat jako
najstarszy syn ubogich rodziców, posiada-
j¹cych 1 ha kamienistego, górskiego grun-
tu. Po ukoñczeniu miejscowej szkoùy pod-
stawowej, musia³ pozostaæ w domu. Po
odbyciu s³u¿by wojskowej podejmuje dzia-
³alnoœæ spo³eczn¹, organizuj¹c strajki robot-
ników leœnych i furmanów, najpierw tylko
w swojej okolicy, a nastêpnie na terenie
ca³ego powiatu ¿ywieckiego (pod pseudo-
nimem Wielkopolski). W zwi¹zku z t¹ dzia-
³alnoœci¹ by³ wielokrotnie zatrzymywany
i aresztowany przez ówczesn¹ policjê oraz
dwukrotnie by³ osadzony w Berezie Kartu-
skiej. Pierwszy raz od 6.VII do 24.XII 1934 r.
i drugi raz od 22.VII.1935 r. do 26.IV.1936 r.

W czasie wojny pracowa³ jako robotnik
leœny, a póŸniej ksiêgowy Polskiego Komi-
tetu Opiekuñczego w Zawoi. By³ równie¿
dzia³aczem Armii Krajowej – przyjmowa³
przysiêgi od cz³onków oraz by³ ³¹cznikiem.

Po wojnie z innymi miejscowymi dzia³a-
czami za³o¿y³ Gminn¹ Spó³dzielniê „Samo-
pomoc Ch³opska” w Zawoi, w której w la-
tach 1945-1977 pe³ni³ funkcjê g³ównego
ksiêgowego. W 1977 r. przeszed³ na eme-

Setna rocznica urodzin Wilhelma Bartyzela
ryturê. W swojej przedwojennej dzia³alno-
œci zaznaczy³ siê równie¿ jako wspó³orga-
nizator budowy koœcio³a w Skawicy.

W okresie od 14.05.1952 r. do 4.11.1952
r. zosta³ osadzony w areszcie œledczym
Wojewódzkiego Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego w Katowicach – podejrzany
o próbê dokonania „zamachu stanu”
i wspó³pracy z „Ogniem” oraz z innymi dzia-
³aczami Stronnictwa Narodowego.

W latach 1956-1966 by³ wspó³za³o¿ycie-
lem Komitetu Elektryfikacyjnego w Zawoi
i spo³ecznie pe³ni³ funkcjê ksiêgowego.

By³ ziêciem znanego poety ludowego
w latach miêdzywojennych, Józefa Nocka
spod Tarnowa i bliskim przyjacielem wspó³-
za³o¿yciela „Wsi, Jej Pieœni” – Jantka z Bu-
gaja. Wiersze swe publikowa³ m.in. we „Wsi,
Jej Pieœni” i w „Wielkopolaninie”.

By³ cz³onkiem i wspó³za³o¿ycielem Gru-
py Literackiej „Gronie” w ¯ywcu.

Wilhelm Bartyzel by³ odznaczony br¹-
zowym i z³otym Krzy¿em Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, dwukrotnie odzna-
czony medalem 40-lecia PRL, kilkakrotnie
Odznak¹ Zas³u¿onego Dzia³acza wojewódz-
twa krakowskiego i bielskiego, posiada³

Drogi

Przed nami le¿¹ dwie drogi,
Przed nami p³on¹ dwa œwiaty,
Na jednej drodze s¹ g³ogi,
Na drugiej nêc¹ nas kwiaty.
Przed nami b³yszcz¹ dwie gwiazdy,
Przed nami szumi¹ sztandary,
Wo³a i wabi nas ka¿dy,
Ka¿dy z nich ¿¹da ofiary.
Pielgrzym, gdy spotyka dwie drogi,
Nieznane sobie rozstaje,
Toczy ze sob¹ bój srogi,
A¿ droga wybrana zostaje.
Przed nami gwiazdy migoc¹,
Przed nami p³on¹ sztandary,
A dusze m³ode trzepoc¹,
A w piersi p³on¹ po¿ary.

równie¿ najwy¿sze odznaczenia spó³dziel-
cze.

Wilhelm Bartyzel zmar³ 10 marca 1990
roku i jest pochowany na cmentarzu w Za-
woi.
Pod Diablakiem 9(10), paŸdziernik, listo-

pad, grudzieñ 1991 r.

Sympozjum odby³o siê w Sali Rycerskiej
suskiego zamku w dniu 11 wrzeœnia 2009 r.
Przebiegowi Sympozjum towarzyszy³a wy-
stawa, prezentuj¹ca dokumenty i materia³y
pochodz¹ce z lat 1939-1945 z terenu gmin
stowarzyszonych.

Równie¿ z okazji przypadaj¹cej roczni-
cy wybuchu wojny og³oszony zosta³ kon-
kurs poetycki pod has³em „Pamiêci naszych
przodków – ofiar II wojny œwiatowej, w któ-
rym udzia³ wziêli mieszkañcy gmin wcho-
dz¹cych w sk³ad SGB.

W czasie Sympozjum zosta³y wyg³oszo-
ne bardzo ciekawe referaty poœwiêcone tej
tematyce. Dr Maciej Korkuæ, z Oddzia³u IPN
Kraków, mówi³ o „Sytuacji polityczno-mili-
tarnej w obszarze oko³obabiogórskim Pol-
ski w czasie II wojny œwiatowej w latach
1939-1945”. Nastêpnie g³os zabra³ Jerzy
Mydlarz z Makowa Podhalañskiego, który
mówi³ o „Stratach osobowych, kulturowych
i materialnych obszaru Babiej Góry zada-

Rok 2009 przebiega pod znakiem obchodów 70-tej rocznicy wybuchu
II wojny œwiatowej, wojny, która na zawsze zmieni³a oblicze Europy i œwiata.
W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku rocznic¹, Stowarzyszenie Gmin
Babiogórskich zorganizowa³o VI Sympozjum Popularno-Naukowe, którego
tematem by³y „Straty osobowe, cywilizacyjne i materialne zadane przez
hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny œwiatowej w miejscowoœciach
oko³obabiogórskich w latach 1939-1945”.

nych przez hitlerowskie Niemcy w latach
1939-1945”. Ks. Jaros³aw RaŸny, pracuj¹cy
w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Kra-
kowie, przybli¿y³ nam „Sytuacjê koœcio³a
rzymsko-katolickiego w czasie II wojny
œwiatowej i zadane straty przez najeŸdŸców
na polskie obszary w rejonie Babiej Góry
w latach 1939-1945”.

Bardzo ciekawie na temat „Dzia³añ
obronnych polskich formacji militarnych
z hitlerowskimi Niemcami i ich efektach
w obszarze Babiej Góry w latach 1939-1945”
opowiadali Stanis³aw Bednarz z Jordano-
wa i dr Piotr Sadowski z Pcimia.

Natomiast Emilia Rutkowska przedsta-
wi³a nam „Ruch regionalny w obszarze Ba-
biej Góry w nowej sytuacji historycznej po
1945 r.”.

Na zakoñczenie Sympozjum zosta³y wrê-
czone dyplomy i wyró¿nienia dla osób
szczególnie zaanga¿owanych w przygoto-
wanie Sympozjum oraz wystawy.

Przesz³oœæ. Wspó³czesnoœæ. Przysz³oœæ obszaru oko³obabiogórskiego

Sympozjum SGB

Tematy poruszane podczas Sympozjum
zostan¹ umieszczone w okolicznoœciowym
wydawnictwie przygotowanym przez Sto-
warzyszenie Gmin Babiogórskich.

MK

Marek Listwan – starszy gazda SGB wita goœci
sympozjum

Z KART HISTORII
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

Jeszcze sto lat temu  sianokosy by³y wa¿-
nym wydarzeniem w tutejszej gospodarce,
zdominowanej przez hodowlê byd³a
i owiec. Udany zbiór siana czêsto decydo-
wa³ o kondycji  babiogórskich gospodarstw;
od jego iloœci i jakoœci zale¿a³a liczba hodo-
wanych zwierz¹t i ich mlecznoœæ. A tu jak
na z³oœæ w³aœnie w sianokosy, które przy-
padaj¹ tutaj na prze³om czerwca i lipca,
bardzo czêsto la³o od rana do wieczora  i nie
zawsze skutkowa³y zamawiania baców, oraz
czarowników.  Na wszelki wypadek na d³u-
go przed sianokosami przestrzegano zaka-
zu rzucania na ziemiê grabi zêbami do góry
„coby sie chmury nie targa³y”, a w same
sianokosy uwa¿ano by nosiæ je na prawym
ramieniu, zêbami w dó³.

Tym razem sianokosy odbywa³y siê nie
na odleg³ych górskich ³¹kach i polanach,
ale w skansenie im. Józefa ̄ aka na Marko-
wych Rówienkach w Zawoi Górnej. Zno-
wu jak przed laty dzwoni³y kosy, stuka³y
m³otki przy ich klepaniu, p³ynê³y œpiewki.

Imprezê rozpocz¹³ wystêp zespo³u re-
gionalnego z Makowa Podhalañskiego „Po-
lana Makowska”.  Na nowej, specjalnie przy-
gotowanej na tê okazje estradzie prezento-
wa³y siê tak¿e: „Zbyrcok” z Juszczyna, „Ma³a
Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej oraz „Ju-
zyna” z Zawoi i „Zbójnik” ze Skawicy.

Wystartowa³o 6 ekip. Niektóre sk³ada³y
siê  tylko z kosiarza, inne – jak to dawniej
bywa³o – pracowa³y  w niewielkich zespo-
³ach, gdzie baba roztrzepywa³a trawê i gra-
bi³a siano nierzadko z pomoc¹ dziecek.
Kosiarze pomagali te¿ sobie wzajemnie: kto
pierwszy skoñczy³ pracê wspomaga³ s¹sia-
da: tak tu zawsze bywa³o.

Na terenie skansenu organizatorzy wy-
tyczyli  jednakowe „zagony”. Najpierw by³o
losowanie oznaczonego numerem „pola”,
potem klepanie kosy, wreszcie koszenie,
roztrzepywanie pokosów, grabienie i ko-
pienie czyli uk³adanie siana w kopy na tzw.
ostwiach. Wszystko odbywa³o siê w skró-

Zawojskie sianokosy
W sobotê 11 lipca odby³y siê w „I Zawojskie Sianokosy” – o Puchar Wójta Gminy Zawoja. Ta nowa, ciekawa impreza
to kolejne ogniwo w prezentacjach miejscowych tradycji regionalnych.
W I Zawojskich Sianokosach, które odby³y siê na terenie Skansenu im. Józefa ¯aka na Markowych Rówienkach wziê³o
udzia³ 6 zespo³ów rywalizuj¹cych miêdzy sob¹ o Puchar Wójta Gminy Zawoja.

conym czasie, bo jak wiadomo siano schnie
nieraz kilka dni.

Puchar wójta zdoby³ so³tys Górnej Za-
woi Antoni Zaj¹c, który uwino³ sie z robot¹
w rekordowym czasie. Tradycyjn¹ zespo-
³ow¹ pracê po³¹czon¹ z pomoc¹ s¹siedzk¹
zaprezentowa³a z kolei grupa ze Skawicy
Centrum. Wszyscy  kosiarze otrzymali dy-
plomy, drobne upominki i zasiedli do
wspólnego poczêstunku, którym by³o pie-
czone prosiê.

Organizatorami tej sympatycznej, a za-
razem edukacyjnej  imprezy byli: „W Góry”
Tomasz Winczewski, Babiogórski Park Na-
rodowy, Urz¹d Gminy w Zawoi i GCKPiT
w Zawoi.                                              (rpd)

Fot. arch. GCKPiT
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

Najm³osi uczestniczyli w grach i zabawach
integracyjnych, a dodatkowo w niedzielê
dzieci szuka³y na placu „s³onia” – czyli po-
szukiwa³y ukrytego znaku, który mog³y
wymieniæ na nagrodê.

Ciekaw¹ propozycj¹, nie tylko dla naj-
m³odszych, by³ wystêp znanego krakow-
skiego iluzjonisty Paw³a Poniatowskiego.

Na Jarmarku Babiogórskim nie mog³o za-
brakn¹æ wystêpów i koncertów zespo³ów.
Przez dwa dni na estradzie koncertowali

Jarmark Babiogórski
Tradycyjnie 1-2 sierpnia w Zawoi odbywa³ siê Jarmark Babiogórski
organiowany przez GCKPiT w Zawoi. W tym roku mieszkañcy gminy oraz
przebywaj¹cy turyœci mogli przez dwa dni bawiæ siê na stadionie sportowym
w Zawoi Centrum. Program Jarmarku by³ urozmaicony. Organizatorzy
zadbali o ty, by ka¿dy „znalaz³ coœ dla siebie".

m.in.: Babiniec, Juzyna, Mioduszyna, Jacek
Dewódzki i Pawe³ Nawrocki, Follow Me,
Œwist, Pan Heniek Show. Po koncertach
wszyscy mogli siê bawiæ podczas sobotniej
i niedzielnej zabawy tanecznej, która trwa-
³a do póŸnych godzin nocnych.

Dodatkowymi atrakcjami Jarmarku by³o
mini weso³e miasteczko dla dzieci, loteria
fantowa oraz kiermasz kilku twórców lu-
dowych.

(rpd)

Fot. arch. GCKPiT
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 Na scenie starostowie do¿ynek przekazali
na rêce Marka Listwana – wójta Gminy Za-
woja chleb do¿ynkowy, który nastêpnie
zosta³ rozdany wszystkim goœciom. Okolicz-
noœciowe przemówienia wyg³osili wójt
gminy oraz starosta suski Andrzej Paj¹k.
Po oficjalnym otwarciu do¿ynek nadszed³
czas na czêœæ artystyczn¹. Na estradzie jako
pierwsze wyst¹pi³y zespo³y z naszej gminy:
zespó³ regionalny "Zbójnik" ze Skawicy i
Ko³o Gospodyñ Wiejskich "Zawojanki" z
Zawoi.  Po ich koncertach publicznoœæ ogl¹-
da³a przedstawienie teatralne pt. "Lekki za-
robek" w wykonaniu Stowarzyszenia Rota
z Zubrzycy Górnej.
Dodatkow¹ atrakcj¹ sobotniego popo³udnia
by³y konkursy dla dzieci i doros³ych zogra-
nizowane przez Babiogórski Park Narodo-
wy. Po raz pierwszy do¿ynki skawickie
goœci³y bacê z owcami, który specjalnie
przyby³ na imprezê by pokazaæ jak siê wy-
rabia tradycyjne oscypki. Ka¿dy móg³ spró-
bowaæ tego góralskiego specja³u i napiæ siê
¿entycy.
Wczesnym wieczorem na estadzie pojawi³
siê Jan Zieliñski z zespo³u Bolter. Publicz-

Skawickie do¿ynki22 sierpnia, po raz jedenasty,
w Skawicy odby³y siê Do¿ynki
Gminne. Impreza tradycyjnie
rozpoczê³a siê od uroczystej Mszy œw.
odprawionej w skawickim koœciele.
Po jej zakoñczeniu uczestnicy
przemaszerowali z wieñcem
do¿ynkowym na plac szkolny.
Barwny korowód prowadzi³a
Orkiestra Dêta ze Skawicy.

noœæ nie zwa¿aj¹c na padaj¹cy deszcz tañ-
czy³a w rytmie najwiêkszych jego przebo-
jów. Dobra zabawa "rozkrêci³a" siê na do-
bre i trwa³a do koñca imprezy. Najpierw w
rytmie disco polo podczas Biesiady Polskiej,
a póŸniej w czasie koncertu zespo³u Avan-
ti, przy w³oskich przebojach. Po zakoñcze-
niu koncertów przemokniêci uczestnicy
do¿ynek bawili siê nadal przy muzyce me-
chanicznej.

Pomimo brzydkiej pogody i ci¹gle padaj¹-
cego deszczu uczestnicy XI Do¿ynek Gmin-
nych w Skawicy nie zawiedli. Zgromadze-
ni na placu przy szkole, pokazali sobie
i wszystkim, ¿e umiej¹ siê dobrze bawiæ, nie
tylko gdy œwieci s³oñce i jest ciep³o, ale rów-
nie¿ gdy pada deszcz. Dla takiej publiczno-
œci warto je organizowaæ. Czekamy na nich
do przysz³ego roku.                             (rpd)

Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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Po Mszy œw. odby³o siê spotkanie uczestni-
ków uroczystoœci w schronisku na Hali Kru-
powej. Wœród goœci honorowych tego wy-
darzenia by³y m.in. rodziny ofiar katastro-
fy: Irena Bajerowa z synem i wnukiem, cór-
ka profesora Zenona Klemensiewicza, ¿ona
pilota – Janina Doliñska wraz z synem, cór-
ki ówczesnego Ministra Komunikacji Piotra
Lewiñskiego – Iljana i Jolanta.

W uroczystoœci wziêli udzia³ przedsta-
wiciele w³adz gminy Zawoja Marek Listwan
– wójt gminy Zawoja, Krzysztof Chowaniak
– przewodnicz¹cy Rady Gminy Zawoja,
Andrzej Paj¹k – starosta Powiatu Suskiego,
przedstawiciele Babiogórskiego Parku Na-
rodowego, Nadleœnictwa Sucha, Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
oraz mieszkañcy gminy Zawoja. Profesor
Tomasz Szmuc – prorektor AGH w Krako-
wie ds. Nauk, w imieniu ofiar katastrofy,
podziêkowa³ w³adzom gminy oraz miesz-
kañcom Zawoi i Skawicy za pamiêæ o zmar-
³ych pod szczytem Policy.

Pomnik powsta³ z inicjatywy Rady Gmi-
ny Zawoja. Autorem projektu jest S³awomir
Kudzia.

30 sierpnia 2009 r. na Policy
odby³a siê uroczystoœæ ods³oniêcia
Pomnika Pamiêci Ofiar Katastrofy
Samolotu AN - 24 PLL "LOT".
Samolot pasa¿erski z 53. osobami
na pok³adzie rozbi³ siê 40 lat temu.
Wszyscy zginêli. Przyczyny
tej tragedii do dziœ owiane s¹
tajemnic¹. Uroczystoœæ na Policy
rozpoczê³a siê Msz¹ œw.
odprawion¹ w intencji ofiar
katastrofy przez ks. Józefa Bafiê
proboszcza parafii
w Skawicy i ks. Ryszara  Wiêcka –
proboszcza parafii w Zawoi
Centrum.

Pamiêci ofiar tragedii
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W ho³dzie „¯o³nierzom wyklêtym”

Na pocz¹tek dwa zaprzêgi konne z grupa
rekonstrukcyjn¹ GRH „B³yskawica” z Wak-
smundu przejecha³y przez Zawojê. Nastêp-
nie w asyœcie pocztów sztandarowych i w
obecnoœci rodzin poleg³ych, kombatantów
oraz w³adz gminnych zosta³y z³o¿one wi¹-
zanki kwiatów na grobach poleg³ych w
1946 r. partyzantów, po czym nast¹pi³ prze-
marsz do koœcio³a p.w. œw. Klemensa w Za-
woi Centrum, gdzie zosta³a odprawiona uro-
czysta msza œw.

Po Mszy œw. w Gminnym Centrum Kul-
tury, Promocji i Turystyki, dla wszystkich
zainteresowanych, odby³ siê wzruszaj¹cy
koncert utworów patriotycznych w wyko-
naniu Andrzeja Ko³akowskiego z Gdañska,
barda „¯o³nierzy Wyklêtych”.

Po koncercie wszyscy goœcie, jak i uczest-
nicy koncertu, zostali zaproszeni na poczê-
stunek w kawiarni „Melodia”, gdzie w sym-
patycznej, rodzinnej atmosferze mo¿na by³o
wys³uchaæ przemówieñ i opowieœci kom-
batantów.

Po oficjalnych uroczystoœciach dla
wszystkich chêtnych odby³ siê wspólny pik-
nik przy ognisku w sza³asie i na placu przy
kawiarni „Zacisze” w Zawoi Mosorne, gdzie
Pan Andrzej Ko³akowski w luŸnej atmosfe-
rze i wspó³udziale mieszkañców z Zawoi
Mosornego i goœci z Waksmundu i Nowe-
go Targu, zaœpiewa³ liczne utwory patrio-
tyczne i biesiadne.

W uroczystoœciach wzi¹³ udzia³ Pose³
Stanis³aw Piêta, oraz bohaterowie tamtych
czasów m.in. Pan Andrzej Bryndza ps.
„Borsuk” partyzant oddzia³u „B³yskawica”,
a póŸniej „Huraganu”, Pan Kazimierz Pau-
lo ps. „Ska³a” dowódca V kompanii Zgru-
powania Oddzia³ów mjr. Józefa Kurasia
„Ognia” a tak¿e najm³odszy partyzant III
Wileñskiej Brygady AK Pan Jerzy Widej-
ko ps. „Jureczek”, który mia³ 11 lat i wal-
czy³ z broni¹ w rêku z hitlerowskim i so-
wieckim okupantem.

Warto nadmieniæ, ze obecny w Zawoi
Pan Czes³aw Stolarczyk z Rdzawki za
walkê w oddziale mjr „Ognia” i ukazywa-
nie prawdziwej historii tamtych lat, oraz Pan
S³awomir Hajos z Zawoi za dzia³alnoœæ
podziemn¹ w latach 80-tych, nieustanne

trwanie przy prawdzie, i propagowanie eto-
su „¯o³nierzy Wyklêtych” – zostali odzna-
czeni Medalami Okolicznoœciowymi z oka-
zji 70 Rocznicy Powstania Polskiego Pañ-
stwa Podziemnego, które to medale zostan¹
wrêczone na uroczystoœciach w Gdañsku
26 wrzeœnia.

Organizatorzy dziêkuj¹, sponsorom
i wszystkim, którzy pomogli przygotowaæ
tê niezwyk³¹ uroczystoœæ, szczególnie zaœ

6 wrzeœnia 2009 r. odby³a siê
w Zawoi uroczystoœæ
upamiêtniaj¹ca „¯o³nierzy
Wyklêtych,” czyli partyzantów
zbrojnego oporu przeciw
sowieckiemu okupantowi
i narzuconej komunistycznej w³adzy
w latach 1945-1955 na terenie
Beskidów i Podhala, w tym
upamiêtniaj¹ca tak¿e dwa oddzia³y
partyzanckie ziemi babiogórskiej
tj. Grupê Operacyjn¹ „B³yskawica”
i Grupê Operacyjn¹ „Huragan”.

przyczynili siê do zorganizowania wieczor-
nego pikniku w Zawoi-Mosorne przy ka-
wiarni „Zacisze” tj. Urszuli i Tomaszowi, Ma-
zurom, Beacie i S³awomirowi Hajosom, W³a-
dys³awie Tryba³a, Andrzejowi Mazurowi,
Ma³gorzacie i Arturowi Mazurom, Januszo-
wi Mazurowi, Wies³awowi Hajosowi, Kata-
rzynie i Wojciechowi Zaj¹com, Kazimierze
i Grzegorzowi Tryba³om, Lucynie i Tade-
uszowi Oczkowskim.                              (rpd)

Koncert Andrzeja Ko³akowskiego – barda „¯o³nierzy Wyklêtych”. Fot. Zygmunt Krauzowicz.

Przemarsz pocztów sztandarowych z cmentarza do koœcio³a

Na cmentarzu w Zawoi Centrum z³o¿ono kwiaty na grobach poleg³ych partyzantów
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Mieszkañcy czytaj¹ j¹ do poduchy. W nie-
dzielê 6 wrzeœnia na hali sportowej przy
Zespole Szkó³ w Skawicy promowa³a je
m³odzie¿ i aktorka Dorota Segda.

Du¿y format, twarda ok³adka i ponad 600
stron, na których spisane s¹ dzieje Skawicy
od XVI wieku. Pomys³odawcami ksi¹¿ki s¹
dwaj bracia Jerzy i Kazimierz Paj¹kowie. To
oni dwa lata temu za³o¿yli Komitet Spo³ecz-
ny, do którego do³¹czyli jeszcze Ma³gorza-
ta Gasek i Piotr Wajsman. Ca³a czwórka pra-
cowa³a nad ksi¹¿k¹. Szukali autorów tek-
stów, wyszukiwali ciekawe zdjêcia, zbierali
bajki i legendy.

Promocja Monografii
Skawicy

W ksi¹¿ce tej mo¿na znaleŸæ wiele
smaczków historycznych, o których ma³o
kto do tej pory wiedzia³. „Monografia Ska-
wicy” jest przeznaczona przede wszystkim
dla mieszkañców tej miejscowoœci. – Wy-
drukowaliœmy jej nieco ponad 600 egzem-
plarzy, bo tyle jest domów w Skawicy -
mówi Kazimierz Paj¹k.

Dodaje on, ¿e pieni¹dze ze sprzeda¿y
ksi¹¿ki, bêd¹ przeznaczone na pokrycie
kosztów jej powstania. – Nikt nie chce na
niej zarobiæ, to ma byæ ksi¹¿ka dla ludzi –
t³umaczy Paj¹k.

Ma³gorzata Tarosz

600 stron dziejów wsi. To by³a promocja jakich ma³o. „Monografia Skawicy”
to ksi¹¿ka, o której w ostatnich dniach mówi ca³a wieœ.

Fotografie z promocji: GCKPiT w Zawoi

Strona tytu³owa ksi¹¿ki



12     POD DIABLAKIEM       JESIEÑ 2009

Przed wyruszeniem w góry uczestnicy rajdu uczestniczyli we Mszy
œwiêtej w koœciele parafialnym w Skawicy, a póŸniej wys³uchali
okolicznoœciowych przemówieñ wójta gminy Zawoja Marka Listwa-
na oraz jego zastêpcy Franciszka Klimasarê.

Po przewiezieniu grup do Skawicy Suchej Góry wszyscy wyru-
szyli na szlak. Po dotarciu do schroniska na Krupowej Hali i chwili
odpoczynku uczestnicy rajdu pomaszerowali dalej. Trasa prowa-
dzi³a przez szczyt Policy, gdzie znajduje siê niedawno poœwiêcony
pomnik Pamiêci Ofiar Katastrofy Samolotu AN-24  PLL LOT, i Halê
Œmietanow¹. Po d³ugim marszu grupy dotar³y na Prze³êcz Krowiar-
ki, sk¹d autokarami dotar³y do swoich miejscowoœci.

Sprzyjaj¹ce warunki pogodowe oraz malowniczo po³o¿ona tra-
sa rajdu sprawi³y, ¿e atmosfera wœród uczestników by³a mi³a, a z
twarzy  nie znika³y uœmiechy. Cieszyli siê równie¿ z tego, ¿e trady-
cyjnie spotkaj¹ siê na tym szlaku za rok.                                         (rpd)

Ponad 400 uczestników wyruszy³o 9 wrzeœnia Szlakiem
Papieskim od Skawicy przez Policê na Krowiarki.
Tegoroczny rajd by³ ju¿ 31. rocznic¹ ostatniej wêdrówki
ks. kardyna³a Karola Wojty³y przed Jego wyborem na
Stolicê Apostolsk¹.

Rajd Szlakiem
Ks. Kard. Karola
Wojty³y

Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

Gratulujemy laureatom XLIII Konkursu „Saba³owe Bajania” w Bu-
kowinie Tatrzañskiej: Bart³omiejowi Spyrce  (Kapela Œwist) zajêcia
I miejsca w konkursie instrumentalistów – kategoria m³odzie¿owa,
„Ma³ej Juzynie” (Justyna Skrzypek, Paulina Wójtowicz, Alicja ̄ urek)
II miejsca  w konkursie œpiewu grupowego – kategoria dzieciêca
oraz III miejsca KGW Zawojankom w kategorii grup doros³ych.

Koœció³ p.w. œw. Klemensa w Zawoi Centrum
Patronat honorowy: Ks. Kard. Kardyna³ Dziwisz

ZAPRASZAMY

Z KRONIKI WYDARZEÑ



13POD DIABLAKIEM      JESIEÑ  2009

Projekt „Oszczêdnoœæ energii i odnawialne
Ÿród³a energii lekarstwem na zmiany kli-
matyczne” obejmujê edukacjê ekologiczn¹
dzieci i mieszkañców Gminy Zawoja z za-
kresu oszczêdnoœci energii i sposobów ogra-
niczaj¹cych emisjê CO

2
 do atmosfery oraz

z zastosowania odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu zostan¹ przeprowa-
dzone zajêcia edukacyjne dla uczniów
dwóch szkó³ podstawowych w gminie Za-
woja. Odbêd¹ siê konkursy plastyczne i wie-
dzy w szko³ach objêtych projektem. Zostan¹
przeprowadzone warsztaty dla spo³eczno-
œci lokalnej z zakresu oszczêdzania energii,
zastosowaniu energii odnawialnej w gospo-
darstwach domowych oraz o praktycznych
sposobach ograniczania emisji CO

2
 do at-

mosfery.

i laureatem konkursu dotacyjnego na realizacjê
projektu ekologicznego w ramach programu „Szko³y dla Ekorozwoju 2009”

Certyfikaty, przyznawane w ramach progra-
mu Szko³y dla Ekorozwoju, zosta³y wrêczo-
ne 46 szko³om oraz nauczycielom z ca³ej
Polski, którzy nie tylko propaguj¹ dzia³ania
proekologiczne, ale tak¿e aktywizuj¹ i in-
tegruj¹ lokalne spo³ecznoœci.

Program z roku na rok zyskuje coraz
wiêksz¹ popularnoœæ: w ubieg³ych latach
przyznano zaledwie 7 certyfikatów Zielo-
nej Flagi i 4 odznaczenia LCAE, zaœ pod-
czas tegorocznej konferencji wrêczono a¿
29 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktyw-
noœci Ekologicznej oraz 17 Zielonych Flag.
Liczymy, ¿e za kilka lat ka¿da z 30 tysiêcy
szkó³ w Polsce bêdzie mog³a o sobie po-
wiedzieæ „Jestem Szko³¹ dla Ekorozwoju,
szko³¹, która edukuje i wdra¿a i promuje
dobre rozwi¹zania ekologiczne”.

Podczas konferencji miêdzynarodowi
eksperci przedstawiali wyzwania i perspek-
tywy edukacji na rzecz zrównowa¿onego
rozwoju w Polsce i na œwiecie; Henny Krom-
hout przedstawi³ historiê programu Eco-
Schools, zaœ Fiona Elwood z Urban Mines
opowiedzia³a o kszta³cie edukacji ekologicz-
nej w Wielkiej Brytanii. Nie zabrak³o rów-
nie¿ przedstawicieli Ministerstwa Œrodowi-
ska oraz firm wspieraj¹cych program Szko-
³y dla Ekorozwoju: Toyoty oraz Cadbury.
Jednak¿e spotkanie by³o przede wszystkim

Szko³a Podstawowa nr 4  w Zawoi Przys³op po raz trzeci
wyró¿niona miêdzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi 

W trosce o œrodowisko

Dziêki inicjatywie Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska coraz wiêcej szkó³ w
Polsce osi¹ga œwiatowy poziom edukacji ekologicznej. Œwiadczy o tym liczba
certyfikatów wrêczonych szko³om podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji
Szko³y dla Ekorozwoju 2009, która odby³a siê 7 wrzeœnia 2009 we Wroc³awiu.
A¿ 29 szkó³ otrzyma³o certyfikat Lokalnego Centrum Aktywnoœci Ekologicznej
(LCAE), a 17 szkó³ zosta³o wyró¿nionych miêdzynarodowym certyfikatem
Zielonej Flagi.

œwiêtem nauczycieli oraz szkó³, którzy z
dum¹ odbierali wyró¿nienia za swoje osi¹-
gniêcia:

W ramach Konferencji odby³ siê równie¿
Zielony Happening, promuj¹cy œwiadomoœæ
wp³ywu ka¿dego obywatela na œrodowisko
naturalne, i informuj¹cy o tym, w jaki spo-
sób mo¿na zmierzyæ swój prawdziwy œlad
ekologiczny. Podczas happeningu goœcie
mogli zostawiæ swoje „zielone odciski” stóp,
a nastêpnie dokonaæ ich pomiaru, by sym-
bolicznie oszacowaæ swój wp³yw na œrodo-
wisko.

Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska od
1997 r. pomaga mieszkañcom ponad 20
regionów Polski zmieniaæ swoje otoczenie
– rozwijaæ wspó³prace lokaln¹, przedsiêbior-
czoœæ i szacunek dla œrodowiska naturalne-
go. Fundacja jest cz³onkiem Stowarzysze-
nia Environmental Partnership for Sustaina-
ble Development dzia³aj¹cego w Europie
Œrodkowo-Wschodniej.

Wspólnie z ponad 600 partnerami z Pol-
ski - organizacjami pozarz¹dowymi, szko-
³ami, instytucjami samorz¹dowymi oraz
przedsiêbiorstwami - Fundacja realizuje
szeœæ d³ugoletnich programów, które po-
magaj¹ liderom z danego regionu wprowa-
dzaæ zasady zrównowa¿onego rozwoju w
codzienne ¿ycie Polaków: Grupy Partner-

skie, Zielone Szlaki – Greenways, Szko³y
dla Ekorozwoju, Czysty Biznes, Ekomuzea,
Marka Lokalna. Dziêki wspó³pracy z fun-
datorami prywatnymi i publicznymi progra-
my s¹ nieustannie dostosowywane do zmie-
niaj¹cych siê potrzeb lokalnych spo³eczno-
œci. Dzia³ania obejmuj¹ m.in.: pomoc finan-
sow¹, doradcz¹, szkoleniow¹, tworzenie
sieci wspó³pracy, certyfikacjê œrodowi-
skow¹, proponowanie innowacyjnych roz-
wi¹zañ oraz upowszechnianie sprawdzo-
nych wzorów dzia³añ przyjaznych dla œro-
dowiska.

W ramach realizowanych programów
Fundacja przyznaje tak¿e certyfikaty œrodo-
wiskowe: Zielona Flaga, Lokalne Centrum
Aktywnoœci Ekologicznej, Przyjazny Rowe-
rom, Czysta Turystyka oraz Zielone Biuro.

Wydana zostanie ulotka edukacyjno-in-
formacyjna „Zapobiegaj zmianom klimatycz-
nym – ograniczaj emisjê CO

2
”, która zosta-

nie rozprowadzona wœród mieszkañców
Gminy Zawoja. W Szkole Podstawowej nr
4 w Zawoi zostan¹ przeprowadzone inwe-
stycje na rzecz oszczêdzania energii ciepl-
nej i zmniejszenia emisji CO

2,
 czyli: wymia-

na zaworów grzejnikowych zwyk³ych na
zawory termostatyczne oraz izolacja ci¹gu
ciep³owniczego. Równie¿ zostan¹ przepro-
wadzone dzia³ania inwestycyjne w szkole
na rzecz zmniejszenia zu¿ycia energii elek-
trycznej tzn. monta¿ ma³ej elektrowni s³o-
necznej. Wytworzona energia elektryczna
zostanie wykorzystana do oœwietlenia ze-
wnêtrznego szko³y. Oœwietlenie za pomoc¹
¿arówek diodowych. Bêdzie ona równie¿
s³u¿yæ do celów edukacyjnych i demonstra-

cyjnych. Na bie¿¹co bêdzie prowadzony
monitoring oddzia³ywania na œrodowisko
przy pomocy narzêdzia internetowego „Kal-
kulatora CO

2
” (www.eko-spec.pl).

Patronem medialnym jest portal eduka-
cyjny www.eduskrypt.pl. Partnerami projek-
tu s¹: Babiogórski Park Narodowy, Nadle-
œnictwo Sucha, Stowarzyszenie na rzecz
Zrównowa¿onego Rozwoju „Przys³op”, Se-
kretariat Grupy Partnerskiej „£¹czy nas Ba-
bia Góra”, Gazeta Krakowska, Kronika Be-
skidzka, pismo „Pod Diablakiem”, Ekolo-
giczny Biuletyn Informacyjny dla Mediów
Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska.

Projekt jest finansowany przez Fundusz
Partnerstwa ze srodków pochodzacych z fir-
my Toyota oraz Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Gminê Zawoja i Powiat Suski.        (mz)

CENNE INICJATYWY
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Wyjœcie ze stadami w góry i powrót, czyli
redyk wiosenny i jesienny, mia³y uroczysty
charakter. Zw³aszcza z rozpoczêciem sezo-
nu wypasowego zwi¹zanych by³o wiele
zabiegów magicznych i obrzêdów.

Stadem w czasie wypasu opiekowa³ siê
zespó³ ludzi, na czele którego sta³ baca. Do
jego zadañ nale¿a³o kierowanie wypasem
i przetwórstwem mleka. Pe³ni³ on tak¿e
funkcjê lekarza i maga ochraniaj¹cego zwie-
rzêta i ludzi przed dzia³niem czarów. Bacy
podlegali juhasi i ich pomocnicy, ch³opcy
– podrostki nazywani honielnikami.

Bazê sezonowego gospodarstwa stano-
wi³ sza³as, gdzie mieszkali opiekunowie sta-
da i gdzie przetwarzano uzyskane od owiec
mleko. Sza³asy by³y wznoszone z drewna,
na zr¹b. Dachy czterospadowe lub nowsze,
dwuspadowe kryto dranicami (rodzaj de-
sek dartych przy pomocy klinów z d³ugo-
œci pnia) lub gontem. Najwa¿niejszym miej-
scem w sza³asie by³o p³on¹ce w nim przez
ca³y czas ognisko (watra). Nad ogniem, od
œciany do œciany przeci¹gano ¿erdŸ, a o ni¹
zaczepiano rodzaj drewnianego haka z ga-
³êzi lub korzenia – samorodka, tzw. jadwi-
gê, na której wisia³ kocio³ do gotowania.
Na œcianach wieszano pó³ki. Sta³y tu po-
trzebne w gospodarstwie pasterskim naczy-
nia. Gromadzono tutaj te¿ sery. W niektó-
rych sza³asach by³a wydzielona przepierze-
niem z desek czêœæ s³u¿¹ca jako magazyn
i sypialnia bacy. Owce przebywa³y w nocy
i podczas dojenia w przenoœnej zagrodzie
zwanej koszarem.

Owce przebywaj¹ce na hali dojono od
maja do lipca w³¹cznie trzy razy dziennie,
a pod koniec wypasu, gdy mia³y ju¿ mniej
mleka, tylko dwa razy dziennie. Dojeniem
owiec zajmowali siê juhasi. Uzyskane mle-
ko podgrzewano w kotle zawieszonym
w sza³asie nad watr¹. Gdy œciê³o siê – baca
wybiera³ kawa³ki sera rêkami, wk³adaj¹c je
do lnianej p³achty zwanej grudziank¹. Za-
wieszony w niej ser, czyli gruda lub bunc,
ocieka³ z serwatki. By³ on tak¿e produktem
wyjœciowym do wyrobu bryndzy i oscyp-
ków - ma³ych serków uformowanych ze
s³odkiego sera. Moczono je nastêpnie w gê-
stym roztworze soli, a potem wêdzono.
W serwatce pozostawa³y drobiny sera. By³a
to ¿êtyca.

Przez ca³y czas wypasu przestrzegano
wielu magicznych zakazów i nakazów oraz
stosowano szereg zabiegów maj¹cych za-
chowaæ stado i ludzi w zdrowiu, zapewniæ
obfitoœæ mleka, odwrociæ od pasterzy i sta-
da wszelkie niepowodzenia i nieszczêœcia.

Po œw. Michale, czyli na pocz¹tku paŸ-
dziernika, stada wraca³y do wsi. Stare przy-
s³owie mówi³o: Kto pasie po Michale, nie
wróci na hale, czyli spotka go coœ z³ego,
co uniemo¿liwi mu powrót w góry na przy-
sz³y rok. Wracano weso³o, z muzyk¹ i œpie-
wem. Powracaj¹cych wita³a ca³a wieœ.Juhasi
rozdawali dzieciom i dziewczêtom zwierz¹t-
ka z sera i ma³e serki tzw. redyka³ki. Nie-
rzadko powrót z hal koñczy³a zabawa.

W przesz³oœci wêdrówka na hale i po-
wrót do wsi odbywa³y siê etapami. Wiosn¹

Œladami pasterskich tradycji

Hodowla owiec i byd³a oraz zwi¹zane z ni¹ pasterstwo, jeszcze do
pocz¹tków XIX stulecia by³y pod Babia Gor¹, podobnie jak w ca³ym
Beskidzie ¯ywieckim podstaw¹ gospodarki. Owce wypasano na
grzbietowych halach, byd³o na œródleœnych polanach. Wypas owiec by³
sezonowy; w góry ze stadami wyruszano po œw. Wojciechu (23 kwietnia),
wracano zaœ po œw. Michale (29 wrzeœnia).

w miarê cofania siê, zaœ jesieni¹ w miarê
postêpowania zimy pasiono stada na ni¿ej
po³o¿onych polanach tzw. spodkach.

Obok owiec pasiono tak¿e byd³o, któ-
rego jeszczce do niedawna sporo hodowa-
no pod Babi¹ Gór¹. W ca³ym Beskidzie
¯ywieckim funkcjonowa³o tak¿e sza³aœnic-
two leœne i polaniarskie; na niewielkich œró-
dleœnych polanach, b¹dŸ w lesie, pasiono
krowy, wo³y, a tak¿e owce. Zw³aszcza przez
ca³y okres sianokosów byd³o przebywa³o
poza wsi¹. Dozorowa³y je kobiety i dziew-
czêta, a niekiedy ca³e rodziny, które na ten
okres przenosi³y siê do szop, zwanych tu
letnikami. Szopa taka posiada³a, obok po-
mieszczenia dla zwierz¹t, tak¿e czêœæ
przeznaczon¹ na siano i przestrzeñ miesz-
kaln¹ posiadaj¹c¹ czasem kurny piec. Po
wysuszeniu siana zostawano jeszcze na jakiœ
czas z byd³em, by wróciæ tu u schy³ku lata
na powtórny zbiór paszy – tzw. potrawu.

Ciekawym akcentem ¿ycia polaniarskie-
go i gospodarki pasterskiej by³o funkcjo-
nowanie jeszcze na pocz¹tku XX wieku in-
strumentów sygnalizacyjnych, s³u¿¹cych do
przekazywania informacji na dalekie odle-
g³oœci. By³y to ró¿nego rodzaju rogi paster-
skie i trombity, dzisiaj ju¿ wy³¹cznie pre-
zentowane przez zespo³y regionalne.

Podobnie do odleg³ej przesz³oœci nale¿y
magia pasterska, która niegdyœ odgrywa³a
tak istotn¹ rolê w pasterskiej egzystencji.
Przy pomocy czarów zabezpieczano swoje
stado, a tak¿e starano siê szkodziæ konku-
rentom. Parali sie nimi zw³aszcza bacowie.
To w³aœnie oni potrafili odczyniaæ czary
i uroki rzucone na ludzi i zwierzêta przez
ró¿nego rodzaju guœlorzy i czarownice, sta-
li na stra¿y dawnych tradycji, obrzêdów,
zwyczajów, magicznych zakazów i naka-
zów, otoczeni powszechnym szacunkiem
i lêkiem.
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Ju¿ na d³ugo przed wyruszeniem w góry
baca i juhasi przygotowywali siê do tru-
dów pobytu na sza³asie. Starali siê przede
wszystkim zaopatrzyæ w sprzêt chroni¹cy
ich samych i powierzone im zwierzêta od
chorób i z³ych mocy. Do takich przedmio-
tów nale¿a³ miêdzy innymi pas i koszula.

W Polskich Karpatach u schy³ku XIX stu-
lecia w powszechnym u¿yciu by³y szerokie
pasy typu trzos, nazywane opaskami czy
te¿ pasami bacowskimi, gdy¿ chêtnie nosili
je pasterze. Specjalne pasy, przeznaczone
dla baców, wykonywali tylko niektórzy
szewcy, umiej¹cy nadaæ im magiczn¹ moc.
Szewc taki w dniu Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
(7 paŸdziernika) szed³ na nieszpory i po
powrocie z nabo¿eñstwa przystêpowa³ do
pracy; któr¹ nale¿a³o roz³o¿yæ na trzy lub
dziewiêæ dni. Niektórzy zaszywali w pasie
karteczkê z zapisanym fragmentem ewan-
gelii œw. Jana wraz ze œwierkow¹, a jeszcze

lepiej cisow¹, drzazdg¹. Ten kto taki pas
ubra³ by³ nadzywczaj silny i odporny na
dzia³anie wszelkich z³ych mocy i czarów.

Podobne w³aœciwoœci mo¿na by³o nadaæ
koszuli. Przygotowywa³y je krewne paste-
rzy. Najpierw w dniu Wszystkich Œwiêtych
(1 listopada), ukradkiem w koœciele k³u³y
stu³ê ig³¹ przeznaczon¹ do szycia koszuli,
odmawiaj¹c przy tym na opak litaniê do
Wszystkich Œwiêtych. Wierzono, ¿e wino-
wajczyni przy³apana przez ksiêdza na go-
r¹cym uczynku umrze natychmiast w strasz-
liwych mêczarniach. Takie niebezpieczeñ-
stwo mog³o zlekcewa¿yæ tylko kochaj¹ce
serce matki, siostry, dziewczyny. Szycie
koszul zaczynano w Dzieñ Zaduszny (2 li-
stopada) i kontynuowano przez dziewiêæ
kolejnych dni tak, aby pracê tê zakoñczyæ
w dniu œw. Marcina (11 listopada).

Najwiêcej obowi¹zków zwi¹zanych
z przygotowaniem siê do wypasu spoczy-

wa³o na bacy. Musia³ on zaopatrzyæ siê
w szereg przedmiotów potrzebnych do wy-
konywania zabiegów magicznych chroni¹-
cych ludzi i stado przed czarami. Zbieranie
tej swoistej „apteczki” nie by³o rzecz¹ ³atw¹,
wymaga³o doœwiadczenia i odwagi.

W œwiêto Trzech Króli (6 stycznia) baca
stara³ siê zdobyæ trochê mirry, kadzid³a
i œwiêconej kredy. Móg³ te przedmioty za-
braæ z koœcio³a lub kupiæ je od s³u¿by ko-
œcielnej (organisty, koœcielnego). W dniu
Matki Bo¿ej Gromnicznej (2 lutego) œwiêci³
gromnicê przeznaczon¹ specjalnie na po-
trzeby sza³asu, a tak¿e stara³ siê zeskrobaæ
trochê wosku ze œwiecy p³on¹cej w tym
dniu na o³tarzu. Zbiera³ równie¿ skrzêtnie
wosk, który skapywa³ na pod³ogê koœcio³a
z gromnic wiernych. Nastêpnie w dniu œw.
B³a¿eja (3 lutego) œwiêci³ w koœciele wodê,
a po zachodzie s³oñca rozczynia³ ni¹ m¹kê
i piek³ placki z owsianej m¹ki tzw. moska-
le. Dawane choremu zwierzêciu po kawa³-
ku przez dziewiêæ kolejnych dni by³y bar-
dzo skutecznym lekarstwem w razie cho-
roby owiec spowodowanej czarami. Sku-
tecznym œrodkiem by³ tu tak¿e popió³ po-
œwiecony w Œrodê Popielcow¹, nad którym
w domu, bez œwiadków baca odmówi³ od-
powiednie zaklêcia. Najwa¿niejszym dniem
dla pasterzy by³ Wielki Pi¹tek. Baca i juha-
si robili wtedy z owczego mleka mas³o
i œwiêcili je wraz z pokarmami we Wielk¹
Sobotê. Smarowano nim potem rêce przed

Pasterskie czary
Warunki pracy i bytowania na odleg³ych od ludzkich osad halach by³y
trudne, wymagaj¹ce od pasterzy doœwiadczenia, a nierzadko si³y i odwagi.
Dawa³y siê we znaki kaprysy pogody, niszcz¹ce stado choroby i drapie¿niki,
wreszcie ludzie – inne zespo³y wypasowe, z którymi przychodzi³o nieraz
walczyæ o pastwiska, a w odleg³ej przesz³oœci tak¿e zbójnicy. Nie sprzyja³a te¿
ludziom i zwierzêtom dzika górska przyroda. Nic wiêc dziwnego, ¿e w³aœnie
hodowla owiec, obfitowa³a w magiczne zakazy i nakazy, zabiegi, wierzenia,
czary. Mia³y one zachowaæ stado i ludzi w zdrowiu, zapewniæ mlecznoœæ
dobytku, spokój i dostatek.

25. BABIOGÓRSKA JESIEÑ
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pierwszym udojem, ¿eby nie bola³y przy
pracy. Mas³o to leczy³o tak¿e wszelkie wrzo-
dy i rany.

W nocy z Wielkiego Pi¹tku na Sobotê
baca móg³ zdobyæ najcenniejsze przedmioty
do swojej „apteczki”, których posiadanie
gwarantowa³o udany wypas, zdrowie stada
i ludzi. Tak wiêc, gdy by³ odwa¿ny i gotów
na wszystko, stara³ siê wejœæ w posiadanie
Hostii i stu³y. Nie by³o to przedsiêwziêcie
bezpieczne. Na œmia³ka, który w tym celu
musia³ zakraœæ siê do koœcio³a, czyha³y ró¿-
nego rodzaju widma, by pora¿onego stra-
chem zadusiæ. Móg³ siê te¿ nawet zatrz¹œæ
w posadach koœció³. Ka¿dy odwa¿ny i do-
œwiadczony baca wêdrowa³ te¿ noc¹ nago,
bez œwiadów, na cmentarz, aby zaopatrzyæ
siê w koœci i zêby nieboszczyka, drzazgi
z trumny, ziemiê z mogi³y. Na Podhalu s¹-
dzono natomiast, ¿e akcesoria te powinno
siê kupiæ od grabarza, ale zap³at¹ nie mo-
g³y byæ pieni¹dze, lecz produkty z gospo-
darstwa. Tak czy inaczej, by³o to przedsiê-
wziêcie nader niebezpieczne, bo zmar³y
czêsto upomina³ siê o zabrane rzeczy. Taka
przygoda mia³a podobno spotkaæ przed
z gór¹ stu laty jednego z babiogórskich ba-
ców, który na cmentarzu stan¹³ oko w oko
z nieboszczykiem. Ten zapytany: cegoz
kces?, odpar³ œmia³kowi: Jak by jo ci w³azi³
do cha³upy tobyœ mnie tez nie pusco³. Czy
siê w koñcu dogadali ze sob¹ – nie wiado-
mo.

Podobne w³aœciwoœci, jak przedmioty za-
brane z cmentarza, mia³ pierworodny bara-
nek. W tym celu baca hodowa³ w swojej

zagrodzie m³od¹ owcê, a gdy przynios³a
pierwszego baranka natychmiast ucina³ mu
g³owê i zakopywa³ j¹ pod cisem. Miêso z ja-
gniêcia zjada³, zaœ koœci zakopywa³ na gra-
nicy hali, gdzie mia³ gospodarowaæ. Hala
taka by³a bezpieczna od czarów i drapie¿-
ników niszcz¹cych stado, zaœ cis nabiera³
ogromnej si³y magicznej, odpêdza³ czary,
z³e moce, choroby, itp. Zabieg ten nale¿a³o
powtarzaæ co dziewiêæ lat. Cennym nabyt-
kiem by³a tak¿e woda u¿yta do obmywa-
nia zw³ok zmar³ego, sznur z wisielca i drza-
zgi z drzewa powalonego przez piorun.

Istotnym elementem gromadzonych
przez bacê akcesoriów potrzebnych potem
w czasie wypasu by³y tak¿e zio³a. Przede
wszystkim du¿e znaczenie mia³y tu zio³a
œwiêcone w oktawê Bo¿ego Cia³a, w dniu
Matki Bo¿ej Zielnej (15 sierpnia), a tak¿e
roœliny zbierane przez bacê przed œwitem
w wigiliê œw. Jana Chrzciciela (23 czerwca)
i œw. Jakuba Aposto³a (25 lipca) i przezna-
czone wy³¹cznie na u¿ytek pasterzy. Wraz
ze wspomnianymi wy¿ej przedmiotami
wchodzi³y w sk³ad tej swego rodzaju „ap-
teczki” zabieranej na halê i przechowywa-
nej tu przez bacê w osobnym kuferku.

Odpowiednich zabiegów wymaga³o te¿
przygotowanie narzêdzi i naczyñ u¿ywa-
nych nastêpnie w gospodarstwie pasterskim.
Tak wiêc baca i juhasi starali siê nadaæ spe-
cjalne w³aœciwoœci ciupagom. S³u¿y³y one
nie tylko jako laska czy rodzaj czekana
wysoko w górach, ale tak¿e pe³ni³y funkcjê
podrêcznej siekiery i wreszcie broni, któr¹
górale karpaccy umieli siê doskonale po-
s³ugiwaæ. ¯eby wiêc ciupaga by³a zawsze
ostra, stylisko nie z³ama³o siê, a przy pracy
i w walce mia³a nadzwyczajn¹ si³ê, nale¿a-

³o moczyæ j¹ przez trzy dni w wodzie brzo-
zowej - soku wytoczonym wczesn¹ wiosn¹
z pnia brzozy. Jeszcze skuteczniejsze by³o
przeciêcie ciupag¹ wê¿a w momencie, gdy
ten œci¹ga wzrokiem ptaka lub tylko prze-
strzeni pomiêdzy ptakiem a wê¿em.

Specjalnym zabiegom poddawano te¿
no¿e u¿ywane do krajania sera, oraz no¿e
s³u¿¹ce do obcinania ratek owcom. Baca
ku³ je osobiœcie bez œwiadków, o pó³nocy,
a przy kuciu recytowa³ specjalne, tylko ba-
com znane, „modlitwy”. Najlepsz¹ por¹ do
wykonywania tej pracy by³ okres od wigilii
œw. £ucji (12 grudnia) do wigilii Bo¿ego Na-
rodzenia (24 grudnia), a tak¿e Wielki Pi¹-
tek. Poœwiêciæ taki ñó¿ nale¿a³o we Wielk¹
Sobotê. Tak przygotowany by³ narzêdziem
nie tylko po¿ytecznym ale i niebezpiecz-
nym. Otó¿ je¿eli wbi³o siê go do naczynia
z mlekiem w marcu, przed pe³ni¹ ksiê¿yca,
mog³o to spowodowaæ pomór byd³a i owiec
we wsi oraz wyschniêcie trawy na halach.

Drewniane naczynia czyli statki u¿ywa-
ne na sza³asie wykonywa³ zazwyczaj sam
baca. W rodzinach bacowskich przechodzi-
³y one z ojca na syna jako cenna spuœcizna.
Aby mia³y moc odpêdzania czarów i sprzy-
ja³y dobrej produkcji nabia³u zaczynano je
robiæ w dniu œw. Tomasza Aposto³a (21
grudnia). W œcianki nale¿a³o wprawiæ drza-
zgê drewna cisowego lub œwierkowego. Po-
maga³o równie¿ wyciêcie na naczyniu krzy-
¿a w ma³o widocznym miejscu. Niekiedy
tak¿e pasterskie statki ozdabiano rzeŸb¹
w postaci g³owy kota lub psa, gdy¿ tych
zwierz¹t boi siê ¿aba, a w³aœnie pod jej
postaci¹ czarownica pojawia³a siê najczê-
œciej.

Baca i juhasi obok gromadzenia ró¿nych

25. BABIOGÓRSKA JESIEÑ
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akcesorów pomocnych potem w czasie
wypasu, musieli przygotowaæ siê do cze-
kaj¹cej ich pracy odpowiednim zachowa-
niem w wa¿nych obrzêdowo momentach
roku. Tak wiêc baca id¹c na pasterkê (24
grudnia), na nabo¿eñstwo odprwaiane
z okazji zakoñczenia starego roku (31 grud-
nia), na sumê w Nowy Rok (1 stycznia) sta-
ra³ siê mieæ przy sobie kawa³ek chleba, aby
potem nie zabrak³o go na hali podczas
wypasu. Po pasterce pasterze szli poœpiesz-
nie do domu nie zatrzymuj¹c siê pod ko-
œcio³em i z nikim nie rozmawiaj¹c. Takie
zachowanie by³o gwarancj¹, ¿e bêd¹ do-
brze pracowali i skutecznie pilnowali sta-
da.

Zbli¿a³ siê wreszcie termin wyruszenia
w góry czyli pora wiosennego redyku. Aby
ustaliæ jego datê, kilka tygodni wczeœniej
baca zaprasza³ juhasów do swojej cha³upy.
W czasie tego spotkania obecni k³adli ka-
pelusze jeden na drugim. Zabezpiecza³o to
halê przed zniszczeniem jej przez krety i po-
wodowa³o, ¿e owce nie rozbiega³y siê ze
stada.

Dzieñ wyruszenia w góry nie by³ obo-
jêtny. Musia³ to byæ dobry dzieñ przyno-
sz¹cy szczêœcie ludziom i satadu. Za naj-
lepszy uwa¿ano taki, w którym ubieg³ego
roku przypada³a wigilia Bo¿ego Narodze-
nia (24 grudnia). W Beskidzie Wyspowym
i w Gorcach za szczêœliwe dni dla wyrusze-
nia redyku uwa¿ano czwartek lub sobotê,
u Babiogórców sobotê, bo w ten dzieñ
Matka Boska œciezecki przechodzi. Na Pod-
halu oprócz soboty dobrym dniem by³a
œroda. Zdecydowanie z³ymi dniami na wy-
ruszenie ze stadem by³ natomiast pi¹tek
i ka¿de œwiêto. Powszechnie uwa¿ano, ¿e
we œwiêto siê iœæ nie godzi, bo jest cz³owie-
kowi i bydlêciu na odetchnienie. Na tere-
nie Beskidu Œl¹skiego i na Podhalu istnia³
zakaz wypêdzania owiec w Dni Krzy¿owe.
Na Spiszu za zdecydowanie z³y okres na
wyruszenie redyku uwa¿ano czas po pe³ni
ksiê¿yca i nów, oraz ka¿dy poniedzia³ek.

W Karpatach Zachodnich na hale wyru-
szano ze stadami po dniu œw. Wojciecha.
Stare przys³owie mówi³o: Na œwiêtego Woj-
ciecha na runi pociecha czyli zaczynaj¹ siê
zieleniæ pastwiska, przyroda budzi siê po
d³u¿szej tu ni¿ na nizinach zimie, powoli
niknie œnieg. Przed Wojciechem nie godzi-
³o siê iœæ na hale. Tak nakazywa³a tradycja
i przekazywana z pokolenia na pokolenie
ludowa wiedza o klimatycznych i przyrod-
niczych cyklach nadaj¹cych od wieków rytm
góralskiej gospodarce.

W dniu œw. Wojciecha bacowie uczest-
niczyli we Mszy œwiêtej. Œwiêcili wtedy
wodê, a po nabo¿eñstwie z p³on¹cego
przed koœcio³em ogniska zabierali ¿arz¹ce
siê wêgielki do glinianych lub ¿elaznych ka-
ganków, by potem na hali, w sza³asie, od
nich zapaliæ ogieñ – watrê. W tym samym
celu zabierali tzw. sajty – smolne szczapy
drewna, od których zapalano watrê.

Kilka dni przed ustalon¹ dat¹ redyku
baca powiadamia³ juhasów kiedy odbêdzie
siê tzw. mieszanie owiec, a oni informowa-

li o tym ich w³aœcicieli. W oznaczonym dniu
gospodarze przypêdzali owce do zagrody
bacy, który na tê okazjê przygotowywa³
odpowiednie zagrodzenie z ¿erdzi. Ka¿dy
gospodarz znaczy³ uprzednio swoje zwie-
rzêta naciêciem czy kolczykiem zapinanym
na uchu, znakiem wypalanym na skórze,
malowanym farb¹ itp., ¿eby by³o wiadomo
czyj¹ s¹ w³asnoœci¹. Pierwsza przyprowa-
dzona do bacy owca mog³a staæ siê prze-
wodniczk¹ stada œlepo bacy pos³uszn¹ je-
¿eli ten przepêdzi³ j¹ dooko³a swojej ciupa-
gi wbitej w ziemiê.

Po zgromadzeniu owiec ko³o cha³upy
bacy gospodarze – w³aœcicele zwierz¹t i ju-
hasi byli przez niego goszczeni przez ca³¹
noc. Po zachodzie s³oñca baca wchodzi³ do
zagrody i sam bez œwiadków obsypywa³
zgromadzoine w niej owce ziemi¹ zebran¹
spod progu koœcio³a.

Rano baca z juhasami obchodzi³ trzy-
krotnie zagrodê z owcami okadzaj¹c zwie-
rzêta, pasterzy i ca³y zabierany ze sob¹ na
halê dobytek zio³ami œwiêconymi w dniu
Matki Bo¿ej Zielnej (15 sierpnia), kropi³
wod¹ œwiêcon¹ w dniu Trzech Króli (6 stycz-
nia) jako kropid³a u¿ywaj¹c ga³¹zek œwier-
ka lub jod³y. W czasie tych zabiegów obec-
ni odmawiali w skupieniu „Ojcze Nasz”.
Baca kropi³ te¿ i okadza³ juhasów i honiel-
ników, aby trzymali siê razem, nie bili siê
miêdzy sob¹, byli zdrowi i bezpieczni od
czarów, czuli jednoœæ ze stadem i dbali o
nie jak o siebie. W czasie tego zabiegu klê-
czeli oni z odkrytymi g³owami.

Przed wypêdzeniem owiec na drogê
baca przy wyjœciu z zagrodzenia rozci¹ga³
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³añcuch tak, aby ka¿da sztuka musia³a przez
niego przejœæ. Niekiedy te¿ k³adziono dwie
skrzy¿owane ciupagi, czasem powi¹zane
owym w³aœnie ³añcuchem. Przepêdzano
tak¿e owce przez stu³ê, o ile baca taka po-
siada³, a tak¿e przez no¿yce do ich strzy¿e-
nia. Wszystko to mia³o spowodowaæ trzy-
manie siê stada, si³ê zwierz¹t, zdrowie i od-
pornoœæ na czary. Przy wypuszczeniu owiec
na drogê baca liczy³ je po raz pierwszy. Li-
cz¹c nie wolno by³o pokazywaæ zwierz¹t
palcem, a najwy¿ej kapeluszem. Jeden z ju-
hasów g³oœno liczy³ owce, drugi po ka¿dej
dziesi¹tce przesuwa³ na ró¿añcu jeden pa-
ciorek. Powszechnie uwa¿ano, ¿e zbyt czê-
ste liczenie stada szkodzi zwierzêtom.

Pierwszej owcy, która wychodzi³a z za-
grodzenia baca smarowa³ racie œwiêconym
czosnkiem. Po wyjœciu stada na drogê baca
pyta³ juhasów: – Owiecki cyjeœcie? Juhasi
zaœ odpowiadali: – Pana Boga, ludzkie
i nase.

Zabieg ten mia³ spowodowaæ jednoœæ
stada i zespo³u wypasowego. Teraz baca
kreœli³ w kierunku marszu krzy¿, a nastêp-
nie czasem jeszcze raz obchodzi³ ju¿ stoj¹-
ce na drodze stado dooko³a zgodnie z ru-
chem s³oñca i kropi³ je œwiêcon¹ wod¹.

Szed³ pierwszy, niekiedy poprzedzany
przez psa. Obawiano siê, ¿e na drodze id¹-
cego stada ktoœ mo¿e podrzuciæ czary,
a wtedy zaszkodz¹ one jedynie temu, kto
pierwszy przez nie przejdzie. Po bokach
kroczyli juhasi, z ty³u honielnicy. Za sta-

dem jecha³ wóz wy³adowany sprzêtem pa-
sterskim. Juhasi przez ca³¹ drogê g³oœno
gwizdali, aby odpêdziæ od owiec i ca³ego
orszaku wszelkie z³e si³y. Ca³y pochód od-
bywa³ siê z powag¹, bez œpiewów, œmie-
chów, itp. Wychodz¹cego redyku nie wol-
no by³o odprowadzaæ, a kobiety obowi¹-
zywa³ zakaz p³aczu, gdy¿ w przeciwnym
razie przez ca³y sezon pada³ deszcz, a owce
i ludzie chorowali z imna i wilgoci. Juhasi
w czasie drogi przestrzegali zakazu pod-
pierania siê ciupag¹, aby owce nie ³ama³y
nóg i nie kula³y. Ciupagê nale¿a³o nieœæ
w rêku. Upuszczenie jej na ziemiê mog³o
spowodowaæ pomór owiec.

Stado i pasterze docierali tak na halê,
gdzie mieli spêdziæ kilka nastêpnych mie-
siêcy. Juhasi pilnowali pas¹cych siê owiec,
baca zaœ udawa³ siê do Ÿród³a, z którego
potem przez ca³y sezon brano wodê, aby
j¹ powitaæ. Kropi³ Ÿród³o œwiêcon¹ wod¹,
nabiera³ wodê do gielety i zanosi³ do sza³a-
su. Najpierw czyni³ nad sza³asem znak krzy-
¿a, ¿egna³ siê i wreszcie wchodzi³ do œrod-
ka w towarzystwie najstarszego spoœród ju-
hasów. Tu obaj klêkali i odmawiali pacierz.
Nastêpnie baca ¿egna³ ciupag¹ wszystkie
cztery k¹ty i kropi³ wnêtrze œwiêcon¹ wod¹.
Teraz dopiero przystêpowano do sprzata-
nia i naprawiania powsta³ych przez zimê
szkód.

Kolejn¹ czynnoœci¹ by³o zak³adanie
watry. W miejscu, gdzie mia³a p³on¹æ przez
ca³y sezon baca znaczy³ ciupag¹ krzy¿.
Ogieñ zapalano krzesiwem, gdy¿ musia³ to
byæ „¿ywy”, œwiêty ogieñ. W dalekiej prze-
sz³oœci rozpalano ten pierwszy ogieñ œwi-

drem ogniowym. Niekiedy przynoszono go
te¿ na sza³as ze wsi, a zgaœniêcie ognia po
drodze zwiastowa³o nieszczêœcie. Pierwsze-
go ognia nie wolno by³o przynieœæ pod ¿ad-
nym pozorem z innego sza³asu, bo oba by
wkrótce zgorza³y. Gdy w sza³asie pojawi³y
siê pierwsze p³omyki watry baca a za nim
juhasi obecni we wnêtrzu mówili z powag¹:

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus,
witaj¹c potê¿ny ¿ywio³. Baca zwraca³ siê
te¿ do ognia prosz¹c go, aby p³on¹³ przez
ca³y sezon, by³ pasterzom i stadu ¿yczliwy.
Przy paleniu pierwszej watry wystrzegano
siê stawania ty³em do ogniska, gdy¿ mog³o
to spowodowaæ po¿ar wywo³any przez ob-
ra¿ony ogieñ. Po zapaleniu watry baca k³ad³
na dno kocio³ka lub garnka ma³y kamieñ,
sypa³ na niego trochê œwiêconych zió³,
wrzuca³ wêgielki, wychodzi³ z sza³asu i oka-
dza³ go dooko³a id¹c zgodnie z ruchem s³oñ-
ca.

Juhasi w tym czasie zajmowali siê gro-
dzeniem koszaru dla owiec. By³ to równie¿
bardzo wa¿ny moment w czasie ca³ego se-
zonu wypasowego. Pierwszy ko³ek u¿yty
do grodzenia powinien byæ œciêty jednym
ciosem siekiery. Pod ko³ki te baca wk³ada³
œwiêcone zio³a. Nastêpnie na pierwszym
palu wbitym w ogrodzenie zawiesza³ za-
chowan¹ ze œwi¹t Bo¿ego Narodzenia (24-
25 grudnia) pod³aŸniczkê – wierzcho³ek
jode³ki lub œwierka.

Po ustawieniu koszaru nale¿a³o w od-
powiedni sposób zabezpieczyæ wejœcie do
niego, aby do œrodka nie dosta³o siê ¿adne
z³o. Jeszcze u schy³ku XIX stulecia bacowie
na babiogórskich halach zakopywali w tym
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miesjcu stu³ê, œwiecê do chrztu, zêby i ko-
œci zmar³ego,wosk z Pascha³u, a tak¿e wê-
gielki i zio³a u¿yte do okadzania sza³asu.
Wykopane wg³êbienie zasypywano ziemi¹,
wraz z zawartoœci¹. Nastepnie baca krzy-
¿owa³ nad nim ciupagi lub zapala³ niewiel-
kie ognisko podsycane œwiêconymi zio³a-
mi.

Zanim do przygotowanego koszaru
wpuszczono owce baca wsypywa³ na jego
œrodek przyniesione z lasu mrówki, aby
zabra³y ze sob¹ wszelkie z³o, jakie jeszcze
mog³o tu pozostaæ i ¿eby owce tak trzyma-
³y siê razem jak mrówki w mrowisku. Na-
stêpnie we wrotach do koszaru ponownie
rozci¹gano ³añcuch, czêsto zapiêty na k³ód-
kê. W Beskidach Zachodnich by³ to ³añcuch,
który opasywa³ nogi sto³u w czasie spo¿y-
wania wieczerzy wigilijnej. U Babiogórców
jeszcze w po³owie XIX wieku zamiast ³añ-
cucha k³adziono mêskie spodnie. Nastêp-
nie baca wpuszcza³ do koszaru owce po
jednej, czyni¹c nad ka¿d¹ znak krzy¿a. Po-
œrodku koszaru wbijano jode³kê. Najlepiej
nadawa³o siê do tego dziewiêcioletnie
drzewko o dziewiêciu kondygnacjach ga-
³¹zek. Dooko³a niej trzykrotnie przepêdza-
no owce. Baca bieg³ dooko³a jode³ki zgod-
nie z ruchem s³oñca i sypa³ za siebie œwiê-
con¹ sól, za nim zaœ pod¹¿a³y owce.Wró-
¿ono, ¿e ile owiec wypad³o z obiegaj¹cego
jode³kê korowodu, tyle mia³o zgin¹æ w cza-
sie ca³ego sezonu wypasowego.

Po dokonaniu opisanego zabiegu juha-
si siadali w koszarze na ziemi co powodo-
wa³o, ¿e owce przestawa³y beczeæ i od tej
pory sta³y spokojnie w zagrodzeniu.

Gdy owce znalaz³y siê wreszcie w ko-
szarze, baca niekiedy jeszcze raz okadza³
go wraz ze zgromadzonym wewn¹trz do-
bytkiem. Do kadzenia u¿ywa³ œwiêconych
zió³ lub te¿ ¿ywicy zebranej z dziewiêciu
œwierków. Dokonywa³ tego z obna¿on¹
g³ow¹, a nastêpnie odmawia³ wraz z juha-
sami pacierz. U¿yte do kadzenia ziele wy-
rzuca³ przy wejœciu do koszaru.

Wa¿nym momentem w ¿yciu sza³asu by³
te¿ pierwszy udój. Przed jego rozpoczêciem
baca nad owcami kreœlil w powietrzu znak
krzy¿a, a juhasi smarowali rêce wspomnia-
nym ju¿ mas³em, ¿eby ich przez ca³y sezon
nie bola³y i nie puch³y. Przy pierwszym
cedzeniu mleka na naczynie (pucierê) k³a-
dziono szmatkê do cedzenia (satê), a na ni¹
krzy¿yk wykonany z wosku zebranego ze
œwiecy pashalnej lub krzy¿yk z ga³¹zek
œwierka. Nastêpnie baca obchodzi³ puciarê
dooko³a zgodnie z ruchem s³oñca, a juhasi
postêpowali za nim. Mleko z pierwszego
udoju pasterze nieœli do sza³asu w prawej
rêce i po drodze co najmniej trzy razy przy-
stawali, aby owce powoli siê pas³y, by³y
syte i dawa³y du¿o mleka. Nastêpnie baca
przelewa³ mleko do kot³a nad ogniskiem
przez szmatkê zawieszon¹ na œwierkowej
ga³¹zce, o kszta³cie krzy¿a. Musia³a to byæ
ga³¹zka, na któr¹ nigdy nie œwieci³o s³oñce.
Z mlekiem do ogniska musia³ podchodziæ
ty³em i w ten sam sposób wracaæ. Zabieg
ten ochrania³ owce przed utrata mleka spo-

wodowan¹ czarami. Ser zrobiony z mleka
uzyskanego w czasie pierwszego udoju
baca zachowywa³. Teraz rozpoczyna³o siê
ju¿ normalne ¿ycie na sza³asie wype³nione
ciê¿k¹ prac¹ i trosk¹ o stado.

Przez ca³y czas wypasu przestrzegano
równie¿ wielu magicznych zakazów i na-
kazów, stosowano szereg zabiegów maj¹-
cych zachowaæ stado i ludzi w zdrowiu,
zapewniæ obfitoœæ mleka, itp.

Dzwonki nosi³y na hali tylko tee owce,
które siê nie doi³y. Zawieszenie dzwonka
dojce mog³o spowodowaæ znikniêcie mle-
ka.Aby by³o go pod dostatkiem, a wyroby
z niego udane, dbano te¿ przez ca³y czas
wypasu o naczynia u¿ywane w gospodar-
stwie pasterskim. Drewniane statki nale¿a-

³o myæ w sza³asie na stoj¹co. W tym celu
w ogniu watry rozpalano ma³e kamyki
i wrzucano je nastêpnie do naczyñ nape³-
nionych zimn¹ wod¹. Myj¹cy musieli staæ
ty³em do ognia i tak wrzucaæ kamyki do
naczyñ aby woda nie chlapnê³a na ziemiê.
Woda po wrzuceniu kamyków wrza³a, a gdy
nieco przestyg³a szorowano naczynia ga-
³¹zkami œwierka. Najlepiej nadawa³y siê do
tego ga³¹zki m³odego drzewa oœwietlane-
go pierwszymi promieniami wschodz¹ce-
go s³oñca, którego cieñ pada³ na sza³as. Na-
czynia po wyszorowaniu p³ukano zimn¹
wod¹ czerpan¹ z potoku na pr¹dzie. Wodê
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u¿yt¹ do mycia nale¿a³o wylewaæ pod
œwierk, aby nie marnowaæ t³uszczu i daæ
drzewu po¿ytek. Obowi¹zywa³ zakaz my-
cia w bie¿¹cej wodzie gielet u¿ywanych do
dojenia, aby mleko z ni¹ nie odp³ynê³o.
W tym samym celu przestrzegano zakazu
mycia do dnia œw. Jana Chrzciciela (24
czerwca) kadzi, w której robi³o siê ser i za-
kazu dawania czy te¿ sprzedawania ¿enty-
cy za próg sza³asu.

¯eby owce by³y zdrowe a wypas udany
dzieñ zaczynano modlitw¹ do œw. Miko³a-
ja. Odmawia³ j¹ baca wraz z juhasami.
W tym celu tak¿e w ka¿dy pi¹tek po wie-
czornym udoju okadza³ owce œwiêconym
zielem.

Obok zabiegów maj¹cych na celu uzy-
skanie du¿ej mlecznoœci stada, bardzo wa¿-
na byla troska o zdrowie owiec. Tak wiêc
¿eby nie dokucza³y im wrzody, juhasów
obowi¹zywa³ zakaz suszenia po dojeniu r¹k
nad ogniem watry. Aby z kolei owce nie
³ama³y nóg przestrzegano zakazu ³amania
patyków na ognisko na kolanie i w ogóle
unikano ³amania ga³êzi. Bez szkody dla sta-
da tylko baca móg³ u³amywaæ ga³¹zki po-
trzebne do cedzenia mleka ale tylko do
wigili œw. Jana Chrzciciela (23 czerwca) i wy-
³¹cznie wczeœnie rano, zanim odezwie siê
pierwszy ptak. Nigdy te¿ nie wo³ano g³o-
œno na owce, gdy¿ mog³o to spowodowaæ
chorobê nazywan¹ s³onecznic¹.

Radzono sobie tak¿e w razie choroby
zwierz¹t. Gdy owca zapad³a na tzw. ¿abê
nazywan¹ te¿ ³omowic¹ (owrzodzenia prze-
³yku) leczono j¹ uderzaj¹c ga³¹zk¹ jedliny
w kszta³cie krzy¿a. Œrodkiem leczniczym
w razie uk¹szenia wê¿a by³o okadzanie
zwierzêcia spalon¹ skór¹ wê¿ow¹. S¹dzo-
no, ¿e aby ochroniæ stado przed wê¿ami
baca nie powinien ich zabijaæ, bo zemszcz¹
siê one za œmieræ wspó³plemieñca i bêd¹
k¹sa³y powierzone cz³owiekowi owce.

Nie wolno by³o te¿ przeganiaæ owiec
such¹ ga³êzi¹ lub kijem, bo mog³y zdech-
n¹æ. Œmieræ stada powodowa³o pojawienie
siê na hali obcego psa w wigiliê œw. Jana
Chrzciciela (23 czerwca). ¯eby jego obec-
noœæ nie zaszkodzi³a zwierzêtom nale¿a³o
przepêdziæ k³opotliwego goœcia ciupag¹ lub
kijem okurzonym dymem watry w sza³a-
sie. Je¿eli ju¿ owca na hali pad³a, skóry z niej
nie oddawano nigdy do wsi przed zakoñ-
czeniem sezonu wypasowego, bo mog³o za
ni¹ pójœæ ca³e stado.

Inny problem stanowi³a ochrona owiec
przed drapie¿nikami. I tak aby niedŸwiedŸ
nie przyszed³ do koszaru wszytskich obo-
wi¹zywa³ zakaz siadania w sza³asie na za-
waterniku - k³odzie umieszczanej z boku
watry, s³u¿¹cej do podtrzymywania ognia.
¯eby na stado nie napad³y wilki przestrze-
gano zakazu klaskania na owce. Najlepiej
przed drapie¿nikami zabezpiecza³ jednak
rodzaj obiaty sk³adanej im z pierwszego ja-
gniêcia narodzonego na hali. Zabite zwie-
rzê baca zanosi³ w pobliski g¹szcz pewien,

¿e od tej pory ¿¹den drapie¿nik nie tknie
stada.

NajgroŸniejszym jednak wrogiem zwie-
rz¹t i ludzi by³y czary. Móg³ je rzucic zawi-
syny baca, gospodarz, czarownik, mozna
je by³o niechc¹cy zawlec za sob¹. St¹d ju-
hasi nie opuszczali hali podczas sezonu bez
potrzeby. W odleglej przeszloœci obowi¹-
zywa³o ich te¿ zachowanie czystoœci seksu-
alnej do dnia sw. Jana Chrzciciela. Po œw.
Janie kontakty z kobietami mogli mieæ tyl-
ko juhasi. Baca przez ca³y sezon musia³ ¿yæ
wstrzemiêŸliwie. Kobiety jako istoty ¿yj¹ce
za pan brat z si³ami nieczystymi mia³y za-
kaz wstêpu na halê. GroŸna dla stada by³a
zw³aszcza obecnoœæ kobiet w czasie men-
struacji. Wtedy same stawa³y siê nieczyste
i mog³o wraz z nimi przywêdrowaæ ka¿de
z³o. Niechêtnie widziano te¿ na sza³asie
kogoœ obcego. Na wszelki wypadek, gdy
odchodzi³, baca w œlad za nim sypa³ trochê
soli lub popio³u z watry, aby zniszczyæ
ewentualne z³o, które zostawi³. Odwiedzi-
ny mieszkañców wsi na hali by³y rzadko-
œci¹. Mia³y miejsce w dniach œwi¹t paster-
skich, czyli œw. Jana Chrzciciela i œw. Jaku-
ba. Przychodzili wtedy wlaœciciele owiec,
rodziny opasterzy, wyjatkowo kobiety. Baca
urz¹dza³ poczestunek, przybysze przypro-
wadzali muzykê, tañczono, œpiewano.

Powoli nadchodzi³a jesieñ. Koñczy³ siê
trwaj¹cy prawie piêæ miesiêcy sezon wypa-
sowy. Jego graniczn¹ dat¹ by³a wspomnia-
na ju¿ uroczystoœæ œw. Micha³a Archanio³a
(29 wrzeœnia). Po tym dniu pasterze opusz-
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Materia³y, które pos³u¿y³y do przygoto-
wania tego artyklu³u pochodz¹ czêœcio-
wo z publikowanych materia³ów etno-
graficznych siêgaj¹cych XIX stulecia, w
czêœci z moich w³asnych badañ, prowa-
dzonych na terenie Polskich Karpat od
1968 roku. Magia jest sfer¹ kultury trud-
no dostêpn¹ dla intruza z zewn¹trz. Ota-
cza j¹ tajemnica gwarantuj¹ca jej moc,
a w ostatnich czasach tak¿e wstyd
przed zacofaniem, pos¹dzeniem o
ciemnotê itp. Tajemnica i wstyd rodz¹
z³o¿on¹ barierê nieufnoœci, której prze-
kroczenie, równie¿ w dzisiejszej skompli-
kowanej rzeczywistoœci, jest bardzo trud-
ne. O magii, zaklêciu, obrzêdzie nikt nie
opowie swobodnie i prosto, jak o daw-
nym tañcu, stroju, zwyczaju. Dla obcych
nie istnieje, dla swoich jest obwarowa-
na licznymi magicznymi zakazami.

czali swoje letnie sadyby i wracali z dobyt-
kiem do wsi. Ze œpiewem i muzyk¹ przy-
bywa³ z gór jesienny redyk, jak nazywano
te uroczyste powroty. Wed³ug powszech-
nego przekonania nie godzi³o siê paœæ po
Michale, wiêc najdalej do najbli¿szej nie-
dzieli po tym œwiêcie nale¿a³o zlikwidowaæ
pasterskie gospodarstwo. Stare przys³owie
mówi³o: Kto pasie po Michale, nie wróci na
hale, co oznacza³o ¿e ka¿dego kto nie usza-
nuje dawnej tradycji spotka nieszczêœcie.

Dzieñ przed redykiem przygotowywano
stado do drogi. Ca³y sezonowy dobytek,
wêdzone sery czyli oscypki i faski z bryndz¹
umieszczano na wozie. Nastêpnego dnia
rano przed opuszczeniem pastwiska baca
¿egna³ znakiem krzy¿a pal¹ce siê przez ca³y
sezon w sza³asie ognisko, modli³ siê, a na-
stêpnie zalewa³ ogieñ wod¹. Potem zamy-
ka³ drzwi sza³asu znacz¹c je krzy¿em ryso-
wanym œwiêcon¹ kred¹. Wreszcie stado
rusza³o. Na czele szed³ baca, za nim owce
pilnowane przez juhasów, honielników,

z ty³u toczy³ siê wy³adowany wóz. Wraca-
no radoœnie, ze œpiewem i muzyk¹. Po przyj-
œciu do wsi pasterze dzielili stado oddaj¹c
zwierzêta w³aœcicielom. Dziewczêta i dzie-
ci obdarowywali zwierz¹tkami z sera tzw.
redyka³kami (najczêœciej jeleniami, baran-
kami, kogutami). W odleg³ej przesz³oœci
mia³y one znaczenie magiczne; zapewnia-
³y p³odnoœæ i dostatek. Wieczorem w karcz-
mie lub cha³upie bacy zaczyna³a siê zaba-
wa. Jeszcze pod koniec XIX wieku pod
Babi¹ Gór¹ w dzieñ redyku baca ofiarowy-
wa³ miejscowemu proboszczowi baranka
jako dziêkczynne wotum za udany wypas.
Kilka dni po redyku pasterze wracali jesz-
cze na halê by opatrzeæ sza³as na zimê, czyli
zabezpieczyæ go przed œniegami i wichura-
mi, uporz¹dkowaæ segmenty koszaru – ru-
chomego zagrodzenia dla owiec, itp.

Na halach i polanach opustosza³e sza³a-
sy czeka³y do nastêpnej wiosny.

Urszula Janicka-Krzywda
Fotografie: Adam Dyrcz
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Naczynia, niezbêdne do dojenia mleka,
przechowywania go oraz przerabiania na
ser, œmietanê i mas³o by³y w ca³ych Beski-
dach podobne, podobne te¿ nosi³y nazwy.
W ka¿dym sza³asie znajdowa³ siê przede
wszystkim miedziany kocio³ do gotowania
wody i ¿entycy oraz drewniane gielety do
dojenia owiec, puciery do klagania mleka,
oboñki i rajtoki do przenoszenia wody
i mleka, konwie, putnie, faski i beczu³ki,
oraz czerpaki na wodê i ¿entycê. Tam, gdzie
wypasano krowy, same lub z owcami, by³y
w sza³asie tak¿e skopce do ich dojenia, ko-
ryta do oddzielania œmietany od mleka,
bazarnie, czyli szerokie beczki do jej prze-
chowywania oraz maœnice do ubijania ma-
s³a. Naczynia te by³y w wiêkszoœci w³asno-
œci¹ baców, którzy zamawiali je u wiejskich
bednarzy, a czêsto te¿ sami wyrabiali pod-
czas d³ugich zimowych miesiêcy, najwy¿ej
ceni¹c przy tym sprzêt stary, odziedziczo-
ny po ojcu albo po dziadkach.

Najcenniejszym sprzêtem w sza³asie by³
kocio³ do gotowania wody i warzenia ¿en-
tycy, kupowany lub dziedziczony przez
bacê po poprzednikach. Najczêœciej mie-
dziany, bo takie uwa¿ano za najlepsze i sta-
rano siê zdobyæ za wszelk¹ cenê, mia³ po-
jemnoœæ trzydzieœci do czterdziestu litrów
i kszta³t ró¿ny – pó³kulisty, wyd³u¿ony lub
trapezowaty w przekroju pionowym, albo
mocno wybrzuszony w dolnej czêœci. Za-
opatrzony by³ w przymocowane nitami

do zewnêtrznej strony œcianek dwa prze-
ciwleg³e ucha, o które zaczepiano hakowato
zgiête koñce pa³¹ka z grubego prêta mie-
dzianego.

Pozosta³e naczynia by³y w dawnych cza-
sach wy³¹cznie drewniane i nawet po poja-
wieniu siê metalowych i emaliowanych
baniek i wiader, nadal preferowano te wy-
konane z drewna, uwa¿aj¹c, ¿e przecho-
wywane w nich mleko i ser maj¹ lepszy
smak. By³y to naczynia przewa¿nie klep-
kowe, bednarskiej roboty, rzadziej dr¹¿one
lub d³ubane. Do ich wyrobu u¿ywano drze-
wa œwierkowego, jaworowego lub jesiono-
wego, a w czasach dawniejszych tak¿e lim-
bowego. Klepki œci¹gano jedn¹ lub dwie-
ma obrêczami z ga³¹zek odartych z kory
albo – zw³aszcza w przypadku du¿ych i wy-
sokich naczyñ – z metalowej taœmy, dno
stanowi³ jednolity kr¹¿ek drewniany, wpra-
wiony w rowek po wewnêtrznej stronie
klepek. W ten sposób robiono gielety, pu-
ciery, konwie, rajtoki, oboñki oraz beczu³ki
i bary³ki, podczas gdy czerpaki i koryta
wyrabiano z wydr¹¿onych pniaków, zwy-
k³ych lub tzw. mosorowych. Szczególnie
interesuj¹ce by³y mosory (mosorki), osobli-
we naczynia typu samorodnego, ró¿nych
rozmiarów, od ma³ego czerpaka po wiel-
kie puciery, a nawet s¹sieki, chêtnie u¿y-
wane w Beskidzie Œl¹skim, spotykane jed-
nak równie¿ na ¯ywiecczyŸnie, w Beski-
dzie Wyspowym i w rejonie Babiej Góry.
Otrzymywano je z pni drzew, zw³aszcza
bliŸniaczych (jode³, jaworów, lip, topól
i œwierków), które po œciêciu wysoko po-
nad ziemi¹ nadal ¿y³y i – butwiej¹c przez
kilka lat od œrodka – oblewa³y siê pod kor¹
twardniej¹c¹ miazg¹ drzewn¹, zwan¹ w³a-
œnie mosorem. Mia³a byæ ona niezwykle
twarda, st¹d naczynia z tego rodzaju drze-
wa by³y bardzo cenione.

W ka¿dym sza³asie znajdowa³o siê kilka
gielet, niskich wiaderek o pojemnoœci oko-
³o 25 litrów, u¿ywanych do dojenia owiec
i przenoszenia mleka, a tak¿e niekiedy jako
sto³ki do siedzenia. Gieleta mia³a szerokie
okr¹g³e dno i niskie œcianki zwê¿aj¹ce siê
ku górze, zrobiona bowiem by³a z klepek
u góry wê¿szych ni¿ u do³u. W przedniej
czêœci naczynia by³y one krótsze, tworz¹c

obni¿on¹ krawêdŸ; na krañcach tylnej, wy-
¿szej krawêdzi przewiercone by³y otwory,
w które wsuwano okorowany patyk, pro-
sty lub lekko wygiêty do góry, s³u¿¹cy jako
uchwyt. Skopiec, wy¿sze od gielety wiader-
ko, u¿ywane do dojenia krów, zrobiony by³
z klepek rozszerzaj¹cych siê nieco ku gó-
rze, wiêc jego koliste dno mia³o obwód
mniejszy ni¿ krawêdŸ górna. Jedna z kle-
pek by³a d³u¿sza od pozosta³ych i mia³a
wyciêty otwór, s³u¿¹cy jako uchwyt.

Puciera, do której przelewano mleko
z gielety i w której przerabiano je na ser,
by³a wiêksza i wy¿sza, mia³a szerokie, okr¹-
g³e dno i œcianki rozszerzaj¹ce siê ku gó-
rze, z klepek znacznie wê¿szych u do³u.
By³a wysoka na oko³o 40 cm i mia³a po-
jemnoœæ od oko³o 50 do 100 litrów. Pozba-
wiona uchwytów, mia³a za to drewnian¹ po-
krywê, podobnie jak beczki do przecho-
wywania ¿entycy, równie¿ robione z kle-
pek.

Do noszenia wody u¿ywano rejtoków
i putni, bêd¹cych rodzajem konwi, wyso-
kich i smuk³ych naczyñ o niewielkim dnie
i œciankach zwê¿aj¹cych siê lekko ku gó-
rze, zrobionych z w¹skich klepek, z któ-
rych najd³u¿sza, wystaj¹ca ponad pozosta-
³e i s³u¿¹ca za uchwyt, mia³a wyciêty otwór
lub r¹czkê z rozszerzonym pó³koliœcie za-
koñczeniem. Rejtok mia³ pojemnoœæ oko³o
18 do 20 litrów i okr¹g³e dno, podobna do
niego putnia mia³a dno owalne. Na Œl¹sku
Cieszyñskim, ̄ ywieckim i w Gorcach kon-
wi u¿ywano tak¿e do przenoszenia mleka
owczego lub krowiego z polan; trzymano
je wówczas w rêkach lub w p³achcie na
plecach.

Naczynia i sprzêty pasterskie
z babiogórskich sza³asów
Do koñca XIX wieku hodowla owiec i byd³a, oparta o sezonowy wypas na
górskich pastwiskach, odgrywa³a wa¿n¹ rolê w gospodarce wiejskiej
Beskidów Zachodnich, wiêksz¹ nawet ni¿ rolnictwo, niezbyt tu dochodowe
i nie zapewniaj¹ce utrzymania z powodu surowoœci klimatu i nieurodzajnoœci
gleb. Wykorzystywano po³o¿one z dala od wsi, na górskich zboczach
i grzbietach, naturalne lub sztucznie wytworzone œródleœne polany i hale.
Pasterze pozostawali tu przez ca³e lato wraz ze zwierzêtami, mieszkaj¹c
w prymitywnych sza³asach i oprócz wypasu zajmuj¹c siê produkcj¹ sera.

Oboñka

Skopiec
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Jeœli na hali znajdowa³y siê te¿ krowy –
w ¯ywieckim czêste by³o wypasanie ich
razem z owcami – z mleka wyrabiano nie
tylko ser, ale i mas³o. Mleko zarówno owcze,
jak i krowie zlewano razem, do specjalne-
go koryta, w którym pozostawiano je na
kilka godzin, a¿ do wydzielenia siê z wierz-
chu œmietany. Koryto takie by³o p³askie i sze-
rokie, wydr¹¿one w jednym kawa³ku drew-
na; posiada³o cztery poziome r¹czki, które
opierano o wbite w ziemiê niewielkie so-
chy. W dnie przewiercony by³ otwór, zaty-
kany d³ugim, stercz¹cym do góry czopem.
Gdy z wierzchu mleka wydzieli³a siê œmie-
tana, wyjmowano czop i spuszczano mle-
ko do podstawionej pod koryto puciery.
Pozostawion¹ z wierzchu œmietanê przele-
wano do bazarni, du¿ej, szerokiej beczki
z klepek, w której przechowywano j¹ przez
ca³y tydzieñ, codziennie dolewaj¹c œwie¿¹.
Mas³o wyrabiano raz na tydzieñ, z lekko ju¿
skwaœnia³ej œmietany, u¿ywaj¹c do tego ta-
kich, jak zazwyczaj masielnic lub du¿ej,
specjalnej maœnicy, w której mas³o ubijane
by³o przy pomocy dziurkowanej toparki,
poruszanej za pomoc¹ du¿ego drewniane-
go ramienia, umocowanego na sosze.

Do transportowania ¿entycy lub mleka
owczego czy krowiego z hali lub polany
do wsi, a niekiedy te¿ wody z oddalonego
Ÿród³a, u¿ywano niegdyœ oboñki, p³askiej
beczu³ki o pojemnoœci od 10 do 20 litrów,
wykonanej z szerokich klepek œci¹gniêtych
dwiema drewnianymi obrêczami, posiada-
j¹cej dwa wprawione na sta³e dna, wciœniê-
te w wy¿³obione po wewnêtrznej stronie
klepek rowki. Szpary miêdzy klepkami
uszczelniano ¿ywic¹, a w jednej z klepek
przewiercano okr¹g³y otwór, zamykany
drewnianym czopem. Na dwóch lub czte-
rech przeciwleg³ych klepkach znajdowa³y
siê zazwyczaj pojedyncze ucha, przez któ-
re przewlekano sznur u³atwiaj¹cy przeno-
szenie lub zawieszanie oboñki. P³askie dna
oboñki by³y czêsto zdobione ryzowanym
ornamentem roœlinnym lub geometrycznym,
dat¹ wykonania, inicja³ami lub nawet na-
zwiskiem w³aœciciela. Oboñki noszono na
plecach lub przyczepiano do siod³a koñ-
skiego, po jednej z ka¿dej strony. Stosun-
kowo wczeœnie wysz³y z u¿ycia, zast¹pio-
ne przez emaliowane, kupne bañki.

Do wy³awiania z puciery resztek sera
oraz do mieszania i czerpania gotowanej
w kotle ¿entycy u¿ywano warzechy – wiel-
kiej ³y¿ki na d³ugim, mocnym trzonku, wy-
konanej z jednego kawa³ka drewna ja-
worowego lub lipowego. £y¿ka ta mia³a
œrednicê od 10 do 20 cm i kszta³t bardzo
ró¿ny – okr¹g³y, owalny, ³y¿kowaty, misecz-
kowaty, czerpakowaty ze sto¿kowatym
wg³êbieniem. Trzonek posiada³ na koñcu
hak albo otwór do zawieszania, okr¹g³y lub
sercowaty. Warzechy, wyrabiane przez ba-
ców na halach lub we wsi w okresie zimo-
wym, czêsto mia³y dekoracyjny wygl¹d
i zdobione by³y na koñcu trzonka ryzowa-
nym ornamentem geometrycznym lub ro-
œlinnym.

U¿ywany do rozbijania w pucierze œciê-
tego (czyli sklaganego) mleka ciosek, to ro-
dzaj drewnianej ³opatki z dwoma pod³u¿-
nymi wyciêciami, umocowanej prostopadle
do d³ugiej cienkiej r¹czki. Do tego samego
celu s³u¿y tak¿e gracka, czyli m¹tewka, oraz
ferula, rodzaj d³ugiej, sp³aszczonej z obu
stron pa³ki, posiadaj¹cej dwa wyciêcia do
trzepania mleka przy klaganiu. Ciosek u¿y-
wany jest tak¿e do wyrabiania mniejszych
iloœci mas³a, zw³aszcza owczego.

Niezbêdnym, a przy tym najbardziej oso-
bistym i dekoracyjnym naczyniem w sza³a-
sie, by³ czerpak. By³o ich zazwyczaj kilka,
ka¿dy bowiem posiada³ swoje w³asne na-
czynie, którego u¿ywa³ do spo¿ywania ¿en-
tycy, podstawowego po¿ywienia na hali.
Czerpaka u¿ywano te¿ jako miarki do mie-
rzenia iloœci udojonego mleka na pocz¹tku
wypasu oraz do odmierzania iloœci sera
potrzebnego do wyrobu jednego oszczyp-
ka. Wykonywane z drewna cisowego lub
jaworowego przez baców i juhasów lub
przez specjalistów w zimie po wsiach, by³y
zdobione rzeŸbionym ornamentem, mia³y
te¿ bardzo ozdobne uchwyty. Wyrabiano
je z pni drzewnych bez sêków i pozbawio-
nych kory, dr¹¿¹c je od œrodka i wyg³adza-
j¹c od zewn¹trz. U do³u, po wewnêtrznej
stronie œcianek ¿³obiono poziomy rowek,
w który po rozgrzaniu naczynia w gor¹cej
wodzie wprawiano dno. Po ostudzeniu i wy-
schniêciu œcianek by³o ono mocno osadzo-
ne. R¹czkê, czyli uchwyt, wykonywano
oddzielnie i nastêpnie wprawiano w pio-
nowy rowek wy¿³obiony po zewnêtrznej
stronie œcianek. Z zewn¹trz obwi¹zywano
œcianki u do³u taœm¹ z ³yka lub metalow¹
(na ogó³ mosiê¿n¹), umacniaj¹c w ten spo-
sób dno i r¹czkê. R¹czki czerpaków, z re-
gu³y bardzo ozdobne, mog³y byæ poziome
i na koñcu wygiête w dó³, b¹dŸ pionowe
i wygiête w kierunku naczynia. Pierwsze
by³y typowe dla Beskidu Œl¹skiego, drugie,
zbli¿one do podhalañskich, czêstsze by³y
w pozosta³ych rejonach.

Innym niezbêdnym naczyniem w sza³a-
sie by³ rosolnik, w którym w silnym roz-
tworze soli moczono uformowane oszczyp-
ki. By³ to ¿³ób wydr¹¿ony w pniu drzewa
œwierkowego, œciêty p³asko od spodu
i wsparty na trzech doœæ grubych, pó³okr¹-
g³ych balikach. Z wierzchu nakrywano go

pokryw¹ z dwu nieheblowanych dranic
spiêtych dwiema poprzeczkami. Czêsto mia³
pojemnoœæ wystarczaj¹c¹ na pomieszczenie
trzystu oszczypków naraz. Nazwa rosolnik
pochodzi³a od roztworu soli, który przez
to, ¿e moczono w nim t³uste serki, by³ prze-
t³uszczony przez nie jak rosó³. Okreœlano
ni¹ równie¿ inne drewniane naczynia,
o mniejszej nawet pojemnoœci, jak cebrzyki
czy puciery, jeœli z braku odpowiedniego
¿³obu u¿ywano ich do tego w³aœnie celu.

Do obowi¹zków pasterzy nale¿a³o dba-
nie o czystoœæ naczyñ, w których przecho-
wywali i przerabiali mleko. Natychmiast po
opró¿nieniu gielety z mleka p³ukano j¹
wod¹, któr¹ nastêpnie przelewano kolejno
do innych gielet, a na koñcu do koryta dla
psów. Podobnie przep³ukiwano i inne na-
czynia, a dwa razy w tygodniu wyparzano
je w gor¹cej wodzie, do której wrzucano
dodatkowo rozpalone kamienie. Do wypa-
rzonej w ten sposób puciery wrzucano tak-
¿e grudziarkê. Po wyparzeniu naczynia szo-
rowano w potoku piaskiem i ga³¹zkami
œwierkowymi. Podobnie czyszczono te¿
kocio³ do gotowania ¿entycy.

W ka¿dym sza³asie znajdowa³a siê sól,
niezbêdna przy wyrobie bryndzy oraz

Czerpak

PucieraPojemnik na mas³o
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oszczypków. Kupowano j¹ i przynoszono
na hale i polany w kryszta³ach (by nie zwil-
gotnia³a) i tam dopiero œcierano na kamien-
nych ¿arnach specjalnymi rozcieraczami
kamiennymi lub t³uczono w drewnianych
stêpkach. Przechowywano j¹ nastêpnie
w drewnianej solniczce, zawieszonej na
œcianie. Solniczki wycinano no¿em z jed-
nego kawa³ka drzewa jesionowego, nada-
j¹c im cylindryczny kszta³t i z jednej strony
zaopatruj¹c w wy¿sz¹ krawêdŸ i r¹czkê do
zawieszania. Sól przeznaczon¹ dla owiec za-
chowywano w kawa³ku i podawano im
b¹dŸ roz³o¿on¹ na p³askich kamieniach, tzw.
skrzy¿alach, b¹dŸ wciœniêt¹ w rozszczepio-
ny koniec wbitego w ziemiê palika.

Dzwonki dla owiec i krów wyrabiane
by³y przez kowali z ¿elaza i niekiedy mie-
dziowane z zewn¹trz, rzadziej nabywane
w sklepach z ¿elazem. Dziêki nios¹cemu
siê po polanie ich dŸwiêkowi, towarzysz¹-
cemu ka¿demu ruchowi zwierz¹t, pasterze
doskonale orientowali siê w po³o¿eniu i lo-
sie powierzonych im owiec, krów i wo³ów.
Dzwonki, zawieszane na szyi zwierzêcia na
szerokiej, skórzanej obro¿y z ³adn¹
sprz¹czk¹ z kolorowych metali, inne by³y
dla owiec, inne – mniejsze – dla jagni¹t,
jeszcze inne, najwiêksze, dla krów i wo-
³ów. Zarówno wiosenne zawieszanie
dzwonków owcom i krowom, jak te¿ zdej-

mowanie ich w jesieni by³o chwil¹ uroczyst¹
dla pasterzy i dla w³aœcicieli zwierz¹t.

W pocz¹tku XX wieku rozpocz¹³ siê stop-
niowy zanik sezonowego wypasu owiec
i byd³a i zwi¹zanej z nim gospodarki sza³a-
œniczej. Tam, gdzie przetrwa³a jeszcze przez
kilkadziesi¹t lat, tradycyjne drewniane na-
czynia by³y zastêpowane przez metalowe
i emaliowane wiadra, bañki, konwie, mied-
nice, ³atwiejsze do utrzymania w czystoœci
i do przenoszenia. Wraz z ca³kowitym nie-
mal zaprzestaniem tego typu gospodarki,
zamian¹ hal na pola i ³¹ki i zaginiêciem sza-
³asów, przesta³y byæ potrzebne urz¹dzenia
i naczynia tylko w nich stosowane. W u¿y-
ciu zachowa³y siê jedynie te z tradycyjnych
naczyñ, które stosowane by³y równie¿ w go-
spodarstwie wiejskim.

Magdalena Doliñska

„Prace i Materia³y Etnograficzne”1950/51,
t. 8-9, s. 290-291.
6.W³odzimierz Kubijowicz, ¯ycie pasterskie
w Beskidach Magurskich, „Prace Komisji Et-
nograficznej PAU”, nr 2, Kraków 1927.
7. Anna Kutrzebianka, ̄ ycie pasterzy w pa-
œmie babiogórskim, „Gronie” 1938, t. 1, nr 1,
s. 50-55.
8.Jan Setkowicz, Naczynia mosorowe
w sza³asach owczarskich na halach Beski-
du ¯ywieckiego i Œl¹skiego, „Karta Groni”
1985, nr 13, s. 83-100.
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Górale Babiogórscy, nazywani te¿ Babio-
górcami, zamieszkuj¹ wsie po³o¿one u pó³-
nocnych podnó¿y Babiej Góry (1725 m
n.p.m.), najwy¿szego szczytu Beskidów
Zachodnich. Od po³udnia granicz¹ z Ora-
wiakami, od zachodu z Góralami ¯ywiec-
kimi, od wschodu z Góralami Podhalañski-
mi, od pó³nocnego wschodu z Kliszczaka-
mi. Obecnie centrum zasiêgu Górali Babio-
górskich to dolina rzeki Skawicy i jej do-
p³ywów, od wschodu ograniczona Pasmem
Policy, od zachodu Pasmem Ja³owieckim.
Le¿¹ w niej wsie: Zawoja, Skawica i Bia³ka
Górna. Dolinê tê od pó³nocy zamyka mia-
steczko Maków Podhalañski granicz¹ce
przez rzekê Skawê z dzisiaj powiatowym
miastem Sucha Beskidzka.

Jeszcze w XIX wieku zasiêg obszaru za-
mieszkanego przez Górali Babiogórskich
by³ znacznie wiêkszy, jednak wraz ze schy³-
kiem XIX wieku ogranicza³ siê on do poda-
nych tu granic.

Hodowla owiec, w mniejszym stopniu
byd³a, by³a podstaw¹ bytu Babiogórców a¿
do pocz¹tków XX stulecia. Jeszcze na prze-
³omie XIX i XX wieku, na stokach Babiej

Góry, Policy i Ja³owca czynnych by³o kil-
kanaœcie hal, na których trwa³ zbiorowy
wypas owiec, oraz szereg polan, gdzie pa-
siono stada wo³ów. W ni¿szych partiach gór
wypasano byd³o mleczne i zbierano siano.

Wœród tekstów babiogórskich paster-
skich przyœpiewek i pieœni najwiêcej miej-
sca poœwiêca siê samej pracy przy pasieniu
owiec i byd³a, codziennym zajêciom i tro-
skom pasterzy, ale tak¿e ich zabawom, flir-
tom m³odych itd.

Tak wiêc teksty te mówi¹ o nieustannej
walce o teren wypasu – halê, polanê, koñ-
cz¹cej siê nierzadko krwaw¹ bitk¹ jego
amatorów i obroñców.

£orawscy wolorze
Do³u pomykajcie,
Nie wase sa³asy
To ik poniechajcie.
* * *
Porombali bace
Skroœ górne polany.
Kto go tyz porombo³?
Ch³opcy skawicany.

* * *
Hej, co to za juhasi.
Co trowecko zmioni?
Jak nom baca nie wyp³aci,
Do wójta pódomy!

Praca na sza³asie nie nale¿a³a do lek-
kich. Ostry, górski klimat, czêsta zmiana po-
gody, czyhaj¹ce na stada drapie¿niki, któ-
rych nie brakowa³o w babiogórskiej kniei,
wreszcie zagra¿aj¹cy owcom babrusie, czyli
czarownicy i oczywiœcie zbójnicy. Wszyst-
kie te czynniki sprawia³y, i¿ pasterzem –
juhasem móg³ byæ tylko œmia³y ch³op – od-
wa¿ny i silny.

Ton skawicki juhas
Ku £orawie chodzi³,
Gorzo³ecko pijo³,
Z niedŸwiedziem sie wodzi³.

* * *
Juhasicek jo se
Ladaco, ladaco,
Jak troche urosnom
To ³ostanom bacom.

* * *
Nima se to nima,
Jako juhasowi,
Zyntycki popije
I tak dobrze zyje.

Pasterskie
œpiewanie pod Babi¹ Gór¹
O czym mówi³y œpiewane tu przed stu laty pieœni oraz opowiadane legendy,
czyli jakby powiedzia³ folklorysta, jaka by³a tematyka tradycyjnego folkloru
s³ownego Górali Babiogórskich? Informacji na ten temat dostarczaj¹ nam
archiwalne materia³y zbierane przez ludoznawców od ponad wieku,
publikowane przez nich artyku³y, a przede wszystkim wspó³czesne
penetracje terenowe etnografów. Z materia³ów tych wynika, ¿e ca³y folklor
s³owny Górali Babiogórskich zdominowany by³ przez tematykê pastersk¹, co
zwi¹zane by³o z charakterem tutejszej gospodarki.

25. BABIOGÓRSKA JESIEÑ



26     POD DIABLAKIEM       JESIEÑ 2009

Silni, odwa¿ni, podziwiani przez rówie-
œników byli przedmiotem westchnieñ nie
jednej dziewczyny.

Pasom sie ³owiecki,
Po lesie, po lesie,
Moja frajerecka,
Ko³aca mi niesie.

* * *
Krowki moje, cielotecka,
Jo jest wasa pastyrecka.
Jak sie wydom za juhasa,
Koz was bedzie krowki paso³?

By³a byk sie juz wyda³a,
Kiebyk dziesioæ krówek mio³a.
A jo bidno pastyrecka,
Ni mom ani ciolontecka!

Zazdroszczono pasterzom swobodnego
¿ycia, jakie przez kilka miesiêcy wiedli z da-
la od wiejskiej biedy i chêtnie z nich ¿arto-
wano, najczêœciej poddaj¹c w w¹tpliwoœæ
ich pracowitoœæ i kompetencje.

Juscyñscy juhasi,
Ko³o watry siedzom,
Gorza³ecko pijom,
Moskolicki jedzom.

* * *
Juhasi z Juscyna,
Coœcie tacy œmieli?
Pilnujcie barana,
To sie wam ³ocieli.

* * *
Hej, lecia³y ³owiecki,
Doko³a górecki,
A za nimi ³owcarysek,
Potargo³ portecki.

* * *
Pastyrze ladaco,
Pod smereckiem siedzom,
Napiekli se gruli,
I ze spyrkom jedzom.

Najwy¿szy stopieñ w pasterskim fachu,
czyli baca, cieszy³ siê powszechnym po-
wa¿aniem i szacunkiem. By³ gospodarzem
hali, opiekunem stada, trochê przedsiê-
biorc¹, trochê znachorem, a nawet i cza-
rownikiem. Zajmowa³ w tradycyjnej spo³ecz-
noœci jedno z najwa¿niejszych miejsc. Cza-
sem, gdy zbyt wiele wymaga³ od pasterzy,
by³ sk¹py i surowy – próbowali siê bunto-
waæ, ale niewiele mogli tu wskóraæ.

Zenie baca ³owce,
Prosto ³od Police,
Juhasi nie pasom,
Nie do³ im ¿entyce.

* * *
Nie do³ baca syra,
Nie do³ baca mlika,
Niekze sie na jesieñ,
Z babami redyka!

Wielu baców ¿y³o za pan brat ze zbójni-
kami, „czêstuj¹c” ich serem i baranin¹. Od-
wa¿ni, którzy mieli siê odwagê sprzeciwiæ,
czêsto przyp³acali to ¿yciem, jak baca z Hali
Czarnego, który, jak mówi legenda, zosta³
z zemsty ugotowany w kotle z ¿entyc¹ przez
zbójników.

Chycili, chycili,
Bacoska zbójnicy,
Bedom go warzyli,
W kotliku ¿entycy.

Bli¿ej wsi, na polanach, dziewczêta pa-
s³y ja³ówki i krowy. Nabia³ znosi³y codzien-
nie do wsi. Dzieñ na polanie wype³nia³y
pory kolejnych udojów, produkcja sera i ma-
s³a, pilnowanie stada. Prawie ka¿dej pracy
na polanie towarzyszy³y œpiewki:

Paœcie mi sie krówki,
Kie jo wos wygna³a,
Bo jo wom trowecki,
Nie bedom zbiyera³a.

* * *
Pastereczki luka³y,
Kie krówecki pasa³y,
Krówecki sie potraci³y,
Pastereczki p³aka³y.

* * *
Hej polana, polana,
W babiogórskim lesie,
Hej jak jo se zaœpiwom,
To mi sie poniesie.

* * *
Hej paœcie mi siê, paœcie,
Pomalutku ³aŸcie,
Hej a jo se za wami,
Jako za krówkami.

Czêsto mo¿na by³o te¿ us³yszeæ paster-
skie przeœpiewywania, nios¹ce siê z pola-
ny na polanê. Najczêœciej mia³y one formê
œpiewanego dialogu:

O holu, o holu, holu malowana, oj dana!
Jakos ci sie pasie Marysiu z³ociutko,

kochano?

O holu, o holu, na holi równiutko,
oj dana!

Mnie sie dobrze pasie, Hanusiu
s³odziutko, kochano!

Wielu piosenkom pasterskim towarzy-
szy³o tzw. lukanie; przeci¹g³y okrzyk wy-
konywany na g³oskach u! hu! hu! hu!

Owce paœli juhasi, krowy na polanach
dziewczêta. Przy pomocy przyœpiewek „roz-
mawiali” ze sob¹. Rodzi³y siê miêdzy nimi
sympatie, pocz¹tkowo na odleg³oœæ, potem
nastêpowa³y wêdrówki m³odych ku sobie,
spotkania, robione sobie nawzajem ¿arty.
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Juhasi, juhasi,
Kaœcie owce paœli?
Straci³ak wionecek,
Wyœcie mi go naœli.

* * *
Popod las, popod las,
Krówecki pasa³a,
Sama nie wiedzia³a,
Komu wionek da³a.

* * *
Juhasi, juhasi,
Ja wasa dziwcyna,
Jak mi sie co stanie,
To wasa przycyna.

* * *
Zawojscy juhasi,
£owce potracili,
Przy we³coñskik pastereczkak,
Ca³om nocke byli!

* * *
Pas³a krówki i gna³a,
Lod las w dolino,
Przyœli ku niej juhasi,
Zjedli jej juzyno.

A co by wos juhasi,
Brzucho ³ozbola³o,
Ze z tyj moje juzyny,
Kapecko ³osta³o.

Oprócz dziewcz¹t na pastwiskach nie-
opodal wsi byd³o pas³y te¿ dzieci. Czêsto
w ten w³aœnie sposób zarabia³y u bogatych
gazdów na swoje utrzymanie. Rodzice ma-
³ych pasterzy w zamian za ich pracê otrzy-
mywali trochê ziemniaków, zbo¿a czy s³o-
niny. Pas¹ce byd³o dziecko oprócz zwyk³e-
go posi³ku mia³o otrzymywaæ te¿ codzien-
nie juzynê, czyli podwieczorek, który na

polanê przynosi³ mu ktoœ doros³y. W prak-
tyce ró¿nie bywa³o z wywi¹zaniem siê z te-
go obowi¹zku. Pasienie byd³a by³o dla dzie-
ci nierzadko ciê¿k¹ prac¹. Trudno te¿ by³o
im pogodziæ pasterskie obowi¹zki z nieod-
part¹ chêci¹ zabawy, tak naturaln¹ w tym
wieku.

Œpiewa³a, luka³a,
Krówecki pasa³a,
£uciek³y w ³owiesek,
Bucoskiom dosta³a.

* * *
 Niebedom jo pas³a,
Za gornusek mas³a,
Ani za pó³ Syrka,
Bo jo nie pastyrka.

 Nie bedom spiywa³a,
Ani tyz luka³a,
Bo mi se matusia,
Juzyny nie da³a.

* * *
 GaŸdzino, gaŸdzino
A dyæ mnie nie bijcie,
Moskalika dejcie
Œmietanki przygoñcie.

* * *
Paœcie mi sie, paœcie,
Moje ciolontecka,
Jescek jo nie dziwce,
A juz pastyrecka.

* * *
Hej, kieby ci sie ch³opce,
Krówki w brzyzku pas³y,
Hej, to by ci gaŸdzina,
Doda³a omasty.

* * *
Na polanie so³tysowy,
Pastyrecka pas³a krowy,
Pas³a, pas³a i œpiwa³a,
Na juzyne wyg³ada³a.

Œpiewano i opowiadano pod Babi¹ Gór¹
przy ka¿dej okazji, nie tylko przy czynno-
œciach pasterskich, ale i przy tañcu, cele-
bruj¹c obrzêdy, skubi¹c pierze czy wêdru-
j¹c na jarmark. Ka¿da okazja by³a dobra.
Ten kto umia³ œpiewaæ, cieszy³ siê po-
wszechnym szacunkiem i oczywiœcie po-
wodzeniem u p³ci przeciwnej. Stare teksty
i melodie by³y przekazywane z pokolenia
na pokolenie, ale i dociera³y tu nowe, przy-
noszone w te rejony ze œwiatu.

Dzisiaj prezentuj¹ je dzia³aj¹ce w regio-
nie zespo³y regionalne: „Babiogórcy” i „Ju-
zyna” z Zawoi, „Polana Makowska” z Ma-
kowa, „Zbójnik” ze Skawicy, „Zbyrcok”
z Juszczyna, „Ziemia Suska” ze Suchej.

Urszula Janicka-Krzywda,
Joanna Bucka

Fotografie: arch.GCKPiT w Zawoi

Cytowane w tekœcie pieœni pochodz¹ w wiêk-
szoœci z repertuaru Zespo³u Regionalnego
„Juzyna”, dzia³aj¹cego przy Gminnym Cen-
trum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi
oraz ze zbiorów prywatnych kierownika
artystycznego Zespo³u – dr Urszuli Janickiej-
Krzywdy.
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Ludnoœæ pasterska pochodzenia wo³oskie-
go przynios³a kolonizacjê niedostêpnych te-
renów górskich, znajduj¹cych siê dot¹d
poza ekumen¹ typowo rolniczych wsi, lo-
kowanych na regularnych nadzia³ach zie-
mi i posiadaj¹cych zwart¹ zabudowê ³añ-
cuchow¹, skupion¹ wzd³u¿ dolin potoków
i równoleg³ych do nich szlaków komuni-
kacyjnych. Przesuniêta zosta³a wówczas
górna granica sta³ego osadnictwa, która siê-
gnê³a wy¿szych partii grzbietów góruj¹cych
nad dolinami Skawicy i jej licznych dop³y-
wów. Na grzbietach i stokach wykszta³ci³y
siê z czasem liczne przysió³ki powsta³e
z osad zarêbnych i polaniarskich, wydartych
otaczaj¹cym lasom. Wraz z nap³ywem wo-
³oskich osadników – pasterzy przyniesione
zosta³y nowe formy i metody gospodarki
hodowlanej i pasterskiej, a tak¿e zwi¹zane
z nimi formy ¿ycia pasterskiego i sza³aœni-
czego. Z biegiem czasu okaza³y siê one
najbardziej w³aœciwymi dla prowadzenia
gospodarki w trudnych górskich warun-
kach, gdzie ja³owa na ogó³ ziemia, ostry
klimat i ukszta³towanie terenu nie dawa³y
wystarczaj¹cych plonów mog¹cych wy¿y-
wiæ mieszkañców. Ludnoœæ wo³oska uleg³a
z czasem asymilacji, wtapiaj¹c siê w spo-
³ecznoœæ babiogórsk¹ i wnosz¹c w jej kul-
turê w³asne zwyczaje i obyczaje, instytucje
prawne, a tak¿e tradycjê budowlan¹. Mate-
rialnym ich œladem pozostaje do dziœ folk-
lor, terminologia pasterska oraz nazewnic-
two topograficzne.

W wiekach XVII i XVIII gospodarka pa-
sterska i sza³aœnicza prze¿ywa³a swój naj-
wiêkszy rozkwit. Objê³a tereny po³o¿one
w wy¿szych partiach górskich grzbietów,
zajmuj¹c znaczne przestrzenie posiadaj¹ce
znikom¹ wartoœæ z punktu widzenia rolni-
czego i daj¹ce siê zagospodarowaæ jedynie
w sposób ekstensywny poprzez wypas sza-
³aœniczy i gospodarkê polaniarsk¹. Na sto-
kach Babiej Góry, Ja³owca, Mêdralowej i Po-
licy pasterstwo objê³o tereny powy¿ej 800 m
n.p.m., po³o¿one poza granic¹ sta³ego osad-
nictwa, wœród porastaj¹cych je lasów i na-
turalnych polan œródleœnych. Trud wielu
pokoleñ górali pozwoli³ wydrzeæ beskidz-

kim lasom znaczne przestrzenie polan i hal
œródleœnych poprzez prowadzon¹ trzebie¿
¿arow¹ i posusz drzew. Powsta³e w ten spo-
sób pastwiska i ³¹ki dawa³y zaplecze pa-
szowe dla licznych wypasanych tu stad
owiec i byd³a, a tak¿e dostarcza³y siana na
d³ugie miesi¹ce ¿ycia w dolinach.

Najstarsza wzmianka poœwiêcona Skawi-
cy w Inwentarzu Starostwa Lanckoroñskie-
go z 1646 roku, wymienia³a obok tej wsi
tak¿e „œwie¿o osadzone Zawoje”. Kolejna,
odnosz¹ca siê ju¿ bezpoœrednio do nowej
osady, a pochodz¹ca z Ksiêgi Ingrosacyjnej
Dóbr z 1816 roku, charakteryzowa³a Zawo-
jê pod wzglêdem osadniczym, podaj¹c, ¿e
znajduje siê ona 25 zarêbkach i 120 pola-
nach po³o¿onych na okolicznych stokach.
By³a to ju¿ w tym czasie stosunkowo du¿a
osada, posiadaj¹ca swoje sta³e osiedla na
du¿ych polanach, m.in. Czato¿y, Marko-
wych Rówienkach, Ryzowanej, Policznem,
a tak¿e maj¹ca wyspy osadnicze po³o¿one
wy¿ej na polanach: Sulowej Cyrhli na Sta-
rym Groniu (Groniku) i Straconej Polanie
na Norczaku. Polany i hale stanowi³y w³a-
snoœæ b¹dŸ wspó³w³asnoœæ górali. Na ka¿d¹
z nich gospodarze posiadali dokument
stwierdzaj¹cy posiadanie i daj¹cy zezwole-
nie na wypas za stosown¹ op³at¹ wnoszon¹
przez bacê na zamek lanckoroñski. Czêœæ
hal i polan nale¿¹cych do wielkiej w³asno-
œci ziemskiej by³a przedmiotem dzier¿aw
ch³opskich, z ustanawianym ka¿dorazowo
rocznym czynszem dzier¿awnym na rzecz
zamku. Z koñcem XVIII i pocz¹tkiem XIX
stulecia czêœæ hal i polan babiogórskich
zakupiona zosta³a przez górali od rz¹du
austriackiego, który przej¹³ skonfiskowane
po I rozbiorze dobra koronne. Wkrótce jed-
nak upomnieli siê o nie nowi w³aœciciele
ziemscy, nabywcy rozparcelowanych dóbr
rz¹dowych. Ciosem dla pasterstwa beskidz-
kiego okaza³a siê tzw. regulacja serwitutów
ch³opskich, przeprowadzona w latach 1853-
1892 przez wielk¹ w³asnoœæ ziemsk¹ i w³a-
dze zaborcze. Serwituty, pochodz¹ce z cza-
sów pañszczyzny, dawa³y dot¹d ch³opom
mo¿liwoœæ korzystania z bezp³atnego po-
boru drewna na budulec i opa³, a tak¿e –

co by³o najwa¿niejsze – zezwala³y na wy-
pas byd³a i owiec po lasach pañskich. Re-
gulacja ta przyznawa³a uw³aszczonym
w 1848 roku ch³opom tzw. lasy ekwiwalen-
towe w zamian za zrzeczenie siê poboru
drzewa oraz dawa³a na w³asnoœæ niewiel-
kie skrawki wyrobionych wczeœniej polan
i hal za rezygnacjê z wypasu po lasach. Za-
kaz wypasu w lasach zniszczy³ jego pod-
stawy przyrodnicze, poniewa¿ to las stano-
wi³ g³ówne miejsce wypasania byd³a i owiec.
Sianokoœne polany i ni¿sze hale zamieniaæ
zaczê³y siê wkrótce w ³¹ki, a czêsto w pola
uprawne, na które z racji nowego u¿ytko-
wania przesuwa³o siê osadnictwo sta³e. Za-
potrzebowanie na drewno zmusza³o wielk¹
w³asnoœæ do racjonalnej gospodarki leœnej,
realizowanej m.in. poprzez wykup ch³op-
skich polan i hal i przeznaczanie ich pod
zalesienia. Rozwiniêta dot¹d gospodarka
sza³aœnicza stawa³a siê od po³owy XIX wie-
ku jedynie zajêciem ubocznym Górali Ba-
biogórskich. Potwierdzaj¹ to dane statystycz-
ne z hal babiogórskich z tego stulecia.
W 1870 roku na obszarze Babiej Góry funk-
cjonowa³y jeszcze 22 gospodarstwa halne,
z czego na pó³nocnych stokach znajdowa-
³o siê 7 sza³asów.

W roku 1904 sza³asy czynne by³y na dwu
halach: Œmietanowej pod Kiczork¹ i Czar-
nego (Czarnej) pod Cylem, gdzie wypasa-
no ³¹cznie 600 owiec. Pozosta³e hale: Czar-
na Cyrhel, Budryków Wierch, Dejakowe
Szczawiny, Kaczmarczykowe Szczawiny,
Markowe Szczawiny, Stonów (S³onów),
Sulowa, hala ¯arnowska (¯arnowskiego)
nale¿a³y ju¿ do zamar³ych. Zosta³y one
wch³oniête i zalesione przez wielk¹ w³a-
snoœæ (jak Budryków Wierch), b¹dŸ prze-
znaczone na sianokoœne ³¹ki (jak Stonów
i Czarna Cyrhel). Wzmiankowana w tym
czasie hala Sulowa u¿ytkowana by³a rolni-
czo i sta³a siê terenem sta³ego osadnictwa.

Pierwsze lata po I wojnie œwiatowej przy-
nios³y chwilow¹ odbudowê sza³aœnictwa ba-
biogórskiego, spowodowan¹ wzrostem cen
we³ny oraz potrzeb¹ samowystarczalnoœci
w trudnych latach odbudowy. W 1924 roku
ogó³em czynnych by³o 11 sza³asów, z cze-
go 7 znajdowa³o siê po pó³nocnych stokach
Babiej Góry, a 4 po po³udniowej. Ogó³em
wypasano w tym czasie 2500 sztuk owiec
i 260 sztuk byd³a rogatego w dwu wolar-
niach. Kolejne lata przynios³y jednak nie-
mal ca³kowite zaniechanie zorganizowane-
go wypasu pod Babi¹ Gór¹. Przyczyni³a siê
do tego intensyfikacja gospodarki leœnej,
prowadzonej przez wielk¹ w³asnoœæ
ziemsk¹, a tak¿e zmiany w strukturze za-
wodowej ludnoœci odchodz¹cej od rolnic-
twa i pasterstwa do prac w budownictwie
i us³ugach, zwi¹zanych z funkcjonowaniem
uzdrowiska w Zawoi. Ten stan pog³êbi³ siê

Sza³asy, letniaki, budy…
Masyw Babiej Góry (1725 m n.p.m.) wraz z otaczaj¹cymi go pasmami:
Ja³owca (1111 m n.p.m.) od zachodu i Policy (1369 m n.p.m.) od wschodu,
stanowi³ w przesz³oœci obszar, na którym istnia³o intensywne ¿ycie pasterskie.
£agodne grzbiety wzniesieñ, posiadaj¹ce charakterystyczne dla tej czêœci
Beskidów odnogi, stworzy³y dogodne warunki do prowadzenia gospodarki
sza³aœniczej i polaniarskiej. Zagospodarowanie naturalnych hal œródleœnych,
a tak¿e wytrzebionych polan, pozostawa³o w œcis³ym zwi¹zku
z osadnictwem i stosunkami spo³eczno-gospodarczymi okolicznych wsi.
Obok powstaj¹cych tu od XV wieku wsi ksi¹¿êcych i szlacheckich, wa¿n¹
rolê w osadnictwie tej czêœci Beskidów, a tak¿e innych rejonów Karpat
Zachodnich, odegra³y nap³ywowe fale ludnoœci wo³oskiej, przybywaj¹ce ze
wschodu pomiêdzy XV i XVII stuleciem.
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w latach po II wojnie œwiatowej. W latach
50. i 60. sporadycznie zagospodarowywa-
ne by³y dwie z zawojskich hal: Œmietanowa
pod Kiczork¹, nale¿¹ca do Komitetu Upraw-
nionych (wspólnota gromadzka), oraz hala
Czarnego pod Cyhlem, stanowi¹ca wspó³-
w³asnoœæ 14 gospodarzy. Ta ostatnia wkrót-
ce w³¹czona zosta³a w obrêb Babiogórskie-
go Parku Narodowego. W tym czasie po-
zosta³e hale zawojskie stanowi³y polany sia-
nokoœne (Markowe Szczawiny, Trzebuñska
pod Ja³owcem), b¹dŸ u¿ytkowane by³y rol-
niczo (Stonów, Sulowa Cyrhla). Zalesieniu
uleg³y natomiast hale: ̄ urowa poni¿ej Cza-
to¿y i czêœciowo Trzebuñska na Ja³owcu.
Obecnie od paru lat u¿ytkowana jest nie-
wielka hala Barankowa. Zosta³a ona u schy³-
ku XIX stulecia zamieniona na grunty orne,
a na jej czêœci powsta³o niewielkie osiedle.
W latach 70. XX wieku rozpocz¹³ siê tu pro-
ces powolnego odchodzenia od prowadze-
nia gospodarki rolniczej: pola uprawne za-
mieni³y siê z czasem na nieu¿ytki, czêœæ
opuszczonych domów rozebrano, inne zo-
sta³y wykupione przez przybyszy z miasta
i zagospodarowane jako letnie chaty. Pro-
wadzony tu aktualnie wypas istnieje g³ów-
nie jako atrakcja turystyczna. Z tego same-
go powodu w ostatnim roku owce pojawi-
³y siê po prawie stuletniej przerwie na sto-
kach Policznego, w s¹siedztwie wyci¹gu
krzese³kowego na Mosorny Groñ.

W masywie Babiej Góry i s¹siednich
pasm Ja³owca i Policy, w zale¿noœci od stref
wysokoœciowych i powi¹zanych z nimi wa-
runków geomorfologicznych, botanicznych
i klimatycznych wykszta³ci³y siê dwie for-
my gospodarki pasterskiej – owczarstwo
i wolarstwo. Owczarstwo prowadzone by³o
w ramach gospodarki typu sza³aœniczego,
zwi¹zanego z czasowym pobytem ludzi
i owiec na wytrzebionych wœród lasu ha-
lach i polanach. Hale i polany wypasowe
w warunkach babiogórskich po³o¿one by³y
w dwu strefach wysokoœciowych. Paster-
stwo tzw. œredniogórskie prowadzone by³o
w strefie wysokoœciowej pomiêdzy 800
a 900 m n.p.m., oraz wy¿ej na wysokoœci
950-1150 m n.p.m. Znajdowa³y siê tu hale
i polany przeznaczone g³ównie pod u¿yt-
kowanie sianokoœne, zaœ wypas owiec od-
bywa³ siê pierwotnie na obrze¿ach otacza-
j¹cego lasu, a same ³¹ki by³y nawo¿one
przez koszarowanie. Na pó³nocnych sto-
kach Babiej Góry, w wy¿szej strefie wyso-
koœciowej, znajdowa³a siê hala Czarnego
pod Cylem, po³o¿ona na stoku, na wyso-
koœci pomiêdzy 1060-1090 m n.p.m. Pozo-
sta³e hale i polany po³o¿one by³y w strefie
ni¿szej i posiada³y charakter grzbietowy, ty-
powy dla odnóg masywu. Nale¿a³y do nich
miêdzy innymi: hala Czarna Cyrhel (stano-
wi¹ca wspólny kompleks z hal¹ Czarnego
pod Cylem), Sulowa Cyrhel, polana Stonów
i Stracona na Norczaku. Do strefy tej nale-
¿a³y tak¿e po³o¿one i u¿ytkowane przez za-
wojan hale pasm s¹siednich: Hala Mêdralo-
wej, Hala Kamiñskiego, Trzebuñska na Ja-
³owcu i Œmietanowa pod Kiczork¹.

Pasterstwo wysokogórskie wystêpowa³o

w najwy¿szej strefie wysokoœciowej Babiej
Góry, obejmuj¹cej naturalne halizny na
wysokoœci pomiêdzy 1400 a 1725 m n.p.m.
Halizny tego typu wykorzystywane paster-
sko, znajdowa³y siê po po³udniowej stro-
nie Wielkiej Babiej Góry i wraz z niewielki-
mi polanami po³o¿onymi ni¿ej stanowi³y tra-
dycyjne miejsce wypasu wo³ów, prowadzo-
nego przez pasterzy orawskich do II wojny
œwiatowej. W przesz³oœci wypasane mia³y
byæ tam tak¿e wo³y zawojskie przeprowa-
dzane na polanê Wielkie Pole z hali Czar-
nego pod Cyhlem.

Podstawow¹ jednostk¹ architektoniczn¹,
zwi¹zan¹ z wypasem na halach, by³ sza³as
pasterski, maj¹cy charakter osady sezono-
wej, przestrzennie uto¿samianej z lokalizacj¹
danej hali czy zespo³u hal, stanowi¹cych
wspólny kompleks wypasowy. Okresowe
wykorzystywanie hal i polan wymaga³o
posiadania obiektów budowlanych, zapew-
niaj¹cych schronienie zarówno pasterzom,
jak i zwierzêtom. Liczba tych obiektów

w danym zespole sza³aœniczym determino-
wana by³a form¹ prowadzenia gospodarki
sezonowej na hali (wypas owiec, owiec
wraz z byd³em, gospodarka sianokoœna).
W sk³ad zespo³u wchodzi³y dwie podstawo-
we budowle: sza³as pasterski, zwany tak¿e
kolib¹, oraz koszar (kosor), stanowi¹cy ogro-
dzenie dla zwierz¹t. Koszarowi towarzyszy³
przenoœny schron dla pasterzy dozoruj¹cych
zwierzêta noc¹, zwany bud¹ (przypomina-
j¹cy kszta³tem budê dla psa) lub koleb¹ (ro-
dzaj niewielkiego pó³daszkowego sza³asu).
Przy sza³asie pasterskim znajdowa³y siê tak-
¿e czêsto niewielkie szopy lub budki, prze-
znaczone w razie niepogody do przetrzy-
mywania m³odego przychówku.

Najwa¿niejszym pod wzglêdem architek-
tonicznym obiektem zespo³u sza³aœniczego
pozostawa³ sza³as pasterski. S³u¿y³ on jako
pomieszczenie mieszkalne dla pasterzy
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i miejsce produkcji wyrobów mlecznych,
przy czym funkcja produkcyjna pozostawa³a
zawsze nadrzêdn¹. Najstarsz¹ form¹ sza³a-
su spotykan¹ na stokach Babiej Góry,
a znan¹ tak¿e w Beskidzie ¯ywieckim, by³
sza³as sochowy o bryle asymetrycznej, zró¿-
nicowanej wysokoœciami œcian i nierówny-
mi po³aciami dachu. Budowle tego typu
omawiali w swoich pracach badacze pro-
blematyki pasterstwa beskidzkiego: Ludo-
mir Sawicki, W³odzimierz Kubijowicz, Bro-
nis³awa Kopczyñska-Jaworska. Pe³ny opis
tego typu budowli, znanej ze stoków Ba-
biej Góry (Czarna Cyrhel ) i funkcjonuj¹cej
jeszcze w latach 50. XX wieku, przedstawi³
w swoich publikacjach Jan Setkowicz. Bu-
dowla ta, zwana po zawojsku tak¿e kolib¹,
posiada³a rzut prostok¹tny o wymiarach ok.
3 na 4 m. Œciany krótsze, dostosowane do
stokowego po³o¿enia na hali, posiada³y
zró¿nicowan¹ wysokoœæ. Usytuowana
w wy¿szej czêœci stoku ni¿sza œcianka sza-
³asu mia³a 80 cm, a przeciwleg³a 150 cm.
Ni¿sza zbudowana by³a z czterech okr¹gla-
ków, ujêtych w koñcach parami wbitych
w ziemiê s³upków – kulików i zwi¹zanych
w górnych czêœciach witkami z ga³êzi. Œcian-
ka wy¿sza posiada³a podobne rozwi¹zanie
i wykonana by³a z bierwion ciêtych siekier¹
na pó³. Œciany boczne (szczytowe) szalo-
wane by³y deskami tartacznymi, tzw. ob-
rzynkami, przybijanymi do le¿¹cej na zie-
mi belki podwaliny, gór¹ do zewnêtrznych
krokwi dachu. Sza³as nakrywa³ dach o nie-

równych d³ugoœciach po³aci, niejednako-
wych spadkach i wysokoœciach okapów.
Posiada³ on asymetrycznie umieszczon¹
wzglêdem rzutu budowli kalenicê, któr¹
stanowi³a wirchlina (œlemiê) z ¿erdzi, za-
wieszona na osadzonych w ziemi, przy œcia-
nach szczytowych, wysokich sochach. Na
wirchlinie spoczywa³y dwie zewnêtrzne
krokwie dachowe, wsparte koñcami na ni¿-
szej, belkowej œciance sza³asu, zwanej za
groniem. Do krokwi nadbite by³y poprzecz-
nie ³aty i pokrycie dachowe, które stanowi-
³y nadbite na nak³adkê obrzynki. Ta d³u¿-
sza i posiadaj¹ca ³agodniejszy spadek po-
³aæ dachu nosi³a nazwê zawatrza. Po³aæ
krótsza dachu, o du¿ym spadku, zwana by³a
nadwatrzem i os³ania³a wy¿sz¹ œciankê,
zwan¹ zawatrzyskiem. Œcianka ta os³ania³a
od strony zewnêtrznej umieszczone we-
wn¹trz sza³asu palenisko – watrê. Obrzyn-
ki, stanowi¹ce wype³nienie po³aci, wspie-
ra³y siê bezpoœrednio na wirchlinie i gór-
nej krawêdzi œcianki. Konstrukcjê dachu
stabilizowa³a z zewn¹trz dodatkowa para
soch, wbitych ukoœnie w ziemiê przed za-
watrzyskiem i zahaczonych swoimi rosocha-
tymi koñcówkami o zewnêtrzne koñce wir-
chliny. Wejœcie do sza³asu umieszczone by³o
w œciance szczytowej, w zale¿noœci od eks-
pozycji i ukszta³towania terenu od strony
wschodniej lub po³udniowej. Stanowi³y je
jednoskrzyd³owe, deskowo-sp¹gowe
drzwiczki, zawieszone na stojaku – s³upku
wbitym w ziemiê przy zawatrzysku. Prze-
strzeñ w szczycie nad niskimi prostok¹tny-
mi drzwiczkami pozostawa³a niezaszalowa-
na, dostarcza³a œwiat³o i stanowi³a ujœcie

dymu z paleniska. Najwa¿niejszy element
wyposa¿enia sza³asu stanowi³a watra, pa-
lenisko, przy którym produkowano prze-
twory mleczne i gotowano strawê dla pa-
sterzy. Usytuowane by³o w niewielkim za-
g³êbieniu w ziemi, ob³o¿onym wokó³ ka-
mieniami. Od zawatrzyska izolowa³y je
du¿e p³askie kamienie, zwane skrzy¿ala-
mi. Nad watr¹ umieszczano kocio³ paster-
ski, zawieszany na d³ugim, mieczowanym
ramieniu, zwanym rozwodnikiem lub od-
wodziejem, osadzonym w pionowym s³up-
ku. Ruchome ramiê pozwala³o odwodziæ
(odsuwaæ) kocio³ z nad ognia. Nad watr¹
znajdowa³a siê umieszczona wysoko na dwu
soszkach poleñ – ¿erdŸ, na której suszono
drewno dla paleniska, a w s³otne dni odzie¿
pasterzy. Wnêtrze sza³asu dope³nia³y nie-
zbêdne do spania ³awy – prycze przy œcia-
nach oraz usytuowana na przeciwleg³ej
zawatrzysku œciance pó³ka, zwana komar-
nikiem, s³u¿¹ca do przechowywania serów.
W sza³asie mieœci³y siê naczynia niezbêdne
do przetwarzania mleka, zwyczajowo nale-
¿¹ce do bacy: puciera czyli drewniany sza-
flik do klagania mleka, cebrzyk z roso³em
(roztworem solnym) do moczenia oscyp-
ków, gielety do dojenia i na bryndzê. Przed-
stawiony przez J. Setkowicza sza³as na hali
Czarna Cyrhel nale¿a³ do typu tradycyjnych
sza³asów koszarawsko-pilszczañskich, roz-
powszechnionych w wielu wariantach
w Beskidzie ¯ywieckim, a znane tak¿e na
Œl¹sku Cieszyñskim. Granica wschodnia jego
zasiêgu koñczy³a siê na pó³nocnych stokach
Babiej Góry. Sza³asy tego typu, o stosunko-
wo prostej, niemal archaicznej konstrukcji,
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charakteryzowa³y siê du¿¹ funkcjonalnoœci¹.
Gotowe, modu³owe elementy konstrukcyj-
ne, dawa³y siê z ³atwoœci¹ transportowaæ
w obrêbie hali lub wiêkszego kompleksu
wypasowego, co szczególne mia³o znacze-
nie na wiêkszych obszarowo halach kosza-
rawskich czy pilszczañskich, z których nie-
jednokrotnie pochodzili zatrudniani przez
zawojan bacowie.

Na halach zawojskich, obok przenoœnych
sza³asów tego typu, spotykane by³y sza³asy
sta³e o konstrukcjach zrêbowych, zwane
bacówkami. Sza³asy te swoimi bry³ami i roz-
wi¹zaniami konstrukcyjnymi nawi¹zywa³y
do budowli znanych z terenów wypaso-
wych ca³ych Beskidów, Orawy i Gorców.
Typologiê tych budowli, znanych m.in. z hal
po³o¿onych na po³udniowych stokach Ba-
biej Góry, przedstawi³a W. Jostowa. Budow-
le te, o zbli¿onych do przenoœnych sza³a-
sów rozmiarach, wznoszone by³y w z drew-
na œwierkowego lub jod³owego w konstruk-
cji zrêbowej. Solidne podwaliny budowa-
no na podmurowaniu z kamienia, ³¹cz¹c je
na zamek zwany k³ódk¹. Na podwalinach
spoczywa³y niskie œciany, sk³adaj¹ce siê
z kilku belek wi¹zanych w wêg³ach na rybi
lub jaskó³czy ogon. Œciany nakrywa³ wydat-
ny dach dwuspadowy pó³szczytowy, kon-
strukcji krokwiowo-p³atwiowej, z wysuniê-
tym wydatnie przyczó³kiem nad frontow¹
œcian¹ szczytow¹. Po³acie dachu kryte by³y
deskami tartacznymi lub kilkoma szorami
gontów. Wejœcie do sza³asu usytuowane by³o
asymetrycznie we frontowej œcianie szczy-
towej. Jednoskrzyd³owe drzwi deskowo-

sp¹gowe ujête by³y belkowym obramie-
niem. Asymetryczne usytuowanie wejœcia
wi¹za³o siê z lokalizacj¹ paleniska (watry),
które znajdowa³o siê w naro¿niku po we-
wnêtrznej stronie œciany szczytowej i izolo-
wane by³o od niej kamieniami. Dym z pa-
leniska znajdowa³ ujœcie w niewielkich
otworach dymnikowych w szczytach nad
przyczó³kami. Wnêtrze sza³asu, pozbawio-
ne stropu i pod³ogi, posiada³o natomiast
przyœcienne ³awy s³u¿¹ce do spania i pó³ki
do przechowywania serów i sprzêtów ba-
cowskich. Sza³asy zrêbowe przyjmowa³y
ró¿ne warianty, na ogó³ ró¿ni¹ce siê forma-
mi dachów. Najstarsze posiada³y dachy
dwuspadowe pó³szczytowe. Nowsze mia³y
dachy dwuspadowe o zredukowanym do
daszku okapowego przyczó³ku frontowym
lub dachy dwuspadowe z zaszalowanymi
deskami szczytami. W latach po II wojnie
œwiatowej konstrukcja zrêbowa sza³asów
wyparta zosta³a przez stosowan¹ powszech-
nie w budownictwie ludowym konstrukcjê
szkieletow¹ z szalunkiem deskowym.
Wostatnich latach prowadzenia zorganizo-
wanego wypasu sza³aœniczego na halach
zawojskich rozpowszechnionym typem sza-
³asu by³y na ogó³ proste budy konstrukcji
szkieletowej, szalowane deskami i przykryte
daszkami pulpitowymi. Ewenementem w
budownictwie pasterskim Babiej Góry by³y
natomiast próby wprowadzenia tzw. wzor-
cowych bacówek murowanych z kamienia.
Próby tego typu czyni³y wydzia³y rolne
w³adz administracyjnych celem podniesie-
nia i intensyfikacji produkcji hodowlanej.

Murowana bacówka powsta³a m.in. w la-
tach miêdzywojennych na hali Czarnego
pod Cylem. Podobna uleg³a spaleniu w 1951
roku na hali Œmietanowej pod Kiczork¹.

Drugim wa¿nym sk³adnikiem zespo³u
sza³aœniczego by³ kosor (koszar), stanowi¹-
cy rodzaj przenoœnego ogrodzenia ograni-
czaj¹cego swobodê owiec na czas udoju,
a tak¿e miejsce ich nocnego pobytu. Ogro-
dzenie to spe³nia³o wa¿n¹ rolê przy u¿yŸ-
nianiu hali. Przesuwane planowo w obrê-
bie terenu wypasowego pozwala³o na ra-
cjonalne nawo¿enie gleby przed przysz³ym
sezonem wegetacyjnym ³¹k. Na halach za-
wojskich rozpowszechnione by³y dwa typy
kosorów. Najstarsze posiada³y przenoœne
przês³a zwane krzas³ami, zbudowane zwy-
kle z trzech poziomych dr¹¿ków ograniczo-
nych po bokach pionowymi s³upkami wbi-
tymi w ziemiê. Pomiêdzy dr¹¿ki wplatane
by³y pionowo giêtkie darte ze œwierkowe-
go drewna deski zwane tyninami. D³ugoœæ
poszczególnych krzase³ wynosi³a od 2 do
4 m. Poszczególne modu³y ³¹czono ze sob¹,
wi¹¿¹c witkami z ga³êzi s³upki i zabudo-
wuj¹c nimi zwykle prostok¹tn¹ przestrzeñ
pod koszarowanie. Kosor dzielony by³ na
dwie czêœci, przeznaczone dla owiec nie
dojonych i ju¿ wydojonych. Przegroda ta
sk³adaj¹ca siê z kilku krzase³ nosi³a nazwê
honielnicy lub goniarki. Na czas dojenia
wyjmowano z krzase³ czêœæ tynin, tworz¹c
otwory zwane str¹gami lub okiennicami,
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przez które pasterze wyjmowali owce do
dojenia. Ten typ koszaru p³otowego rozpo-
wszechniony by³ na obszarze ca³ych Beski-
dów.

Nowszy, u¿ytkowany do dzisiaj w przy-
zagrodowym wypasie owiec i byd³a typ
ogrodzenia, stanowi³ koszar typu dr¹¿ko-
wego. Odpowiednikiem krzas³e³ by³y tutaj
wrótka, przês³a zbudowane z 3 do 5 pozio-
mych dr¹¿ków ujêtych wbitymi w ziemiê
s³upkami. Wi¹zano je, podobnie jak w po-
przednim wypadku, witkami z ga³¹zek.
Wobrêbie koszaru, który przesuwano zwy-
kle co 2-3 dni na nowe miejsce, umieszcza-
ne by³y co jakiœ czas p³askie kamienie skrzy-
¿ale, na których wyk³adano bry³y soli dla
owiec. Koszarowanie byd³a na hali wymaga-
³o posiadania w pobli¿u kosoru przenoœnego
schronu dla pasterza pilnuj¹cego stada noc¹.
Stanowi³y je koleby i budy (kszta³tem przy-
pominaj¹ce budy dla psów), posiadaj¹ce
zwykle prowizoryczn¹ konstrukcjê z desek,
nakryt¹ p³askim lub pulpitowym daszkiem.

Mieœci³o siê w nich wyrko dla pasterza i le-
gowisko dla dozoruj¹cego psa.

Osobne zagadnienie zwi¹zane z paster-
stwem i sezonowym osadnictwem w wy-
¿szych partiach gór stanowi gospodarka
polaniarska. We wsiach beskidzkich jej
podstawê ekonomiczn¹ stanowi³a w³asnoœæ
indywidualna lub wspó³w³asnoœæ parcel na
polanach po³o¿onych na terenach nieza-
mieszkanych, znajduj¹cych siê wy¿ej,
w znacznym oddaleniu od wsi. Area³ pola-
ny by³ uzupe³nieniem gospodarstwa po³o-
¿onego we wsi i stanowi³ z nim organiczn¹
ca³oœæ. Czasowe osadnictwo polaniarskie
wi¹za³o siê z ekspansywnym zagospodaro-
waniem wolnych terenów pod uprawy
³¹kowe i zasiewowe. Z czasem obejmowa-
³o ono tereny dawnych hal, wykorzystywa-
nych uprzednio pod wypas sza³aœniczy i go-
spodarkê sianokoœn¹. Na polanach prowa-
dzona by³a gospodarka mieszana ³¹kowo-
rolno-wypasowa, prowadzona w obrêbie
parceli przez indywidualnych gospodarzy.
Ten typ gospodarki wymaga³ czasowego
przebywania na polanach, uzale¿nionego
od aktualnego stanu u¿ytkowania polany,

stanu prac w gospodarstwie we wsi oraz
wolnej si³y roboczej w rodzinie. Zasadni-
cze znaczenie w gospodarstwie polaniar-
skim mia³ wypas, g³ównie byd³a domowe-
go, na skoszonych ³¹kach lub r¿yskach po
sprzêcie zbó¿, pozwalaj¹cy na nawo¿enie
gleby. W areale bêd¹cym do dyspozycji
w obrêbie polany tylko nieznaczna czêœæ
przeznaczana by³a ka¿dorazowo pod za-
siew, wiêkszoœæ gruntów stanowi³y ³¹ki.

Niezbêdnym warunkiem prowadzenia
gospodarstwa na polanie stawa³a siê ko-
niecznoœæ posiadania odpowiedniego sie-
dliska, zapewniaj¹cego schronienie ludziom,
zwierzêtom oraz p³odom rolnym. Na pola-
nach zawojskich siedliskiem takim by³ let-
niok, budynek o przeznaczeniu mieszkal-
no-gospodarczym, budowany w obrêbie
wydzielonej na polanie parceli. W swej naj-
starszej postaci by³ to budynek o jednym
wnêtrzu, mieszcz¹cy zarówno ludzi, jak
i zwierzêta. Jego form¹ wyjœciow¹ mia³ byæ
sza³as pasterski. Budynki nowsze, pocho-
dz¹ce z koñca XIX i pocz. XX wieku, po-
siada³y program dwuwnêtrzny, sk³adaj¹cy
siê z niewielkiej mieszkalnej izby zwanej
piekarni¹ i z przeznaczonej dla byd³a,
znacznie wiêkszych rozmiarów stajni.
Z chwil¹ wch³oniêcia ni¿szych polan przez
osadnictwo sta³e przysió³kowe, dokonywa³
siê funkcjonalny rozwój programu budyn-
ku, przekszta³caj¹cy go w jednobudynkow¹
zagrodê. By³ wiêc letniok typem pierwot-
nym zawojskiego domu mieszkalnego. Bu-
dynki nowsze budowane by³y z drewna
œwierkowego b¹dŸ jod³owego w konstruk-
cji zrêbowej, z wêg³ami wi¹zanymi na wê-
gie³ g³adki (rybi ogon). Podwaliny spoczy-
wa³y na kamiennych peckach lub podmu-
rowaniu u³o¿onym z luŸnych kamieni. Zr¹b
œcian, na ogó³ mniej starannie obrobiony,
uszczelniany by³ glin¹ z regu³y jedynie w po-
mieszczeniu mieszkalnym. Nakrywa³ go
dach dwuspadowy z wydatnymi przyczó³-
kami, o konstrukcji krokwiowo-p³atwiowej,
kryty gontem. Do obu pomieszczeñ pro-
wadzi³y jednoskrzyd³owe drzwi deskowo-
sp¹gowe, umieszczone w belkowych
odrzwiach w wzd³u¿nej, frontowej œcianie
nazywanej blatow¹. Wnêtrze piekarni do-
œwietla³o niewielkie okienko umieszczone
tu¿ obok drzwi wejœciowych. Wyposa¿enie
wnêtrza by³o skromne i surowe. Pozbawio-
na powa³y piekarnia posiada³a zbudowa-
ny z kamienia na glinie piec kurny, zwany
kurlokiem. Znajdowa³y siê w niej tylko nie-
zbêdne sprzêty, jak ³awy do spania czy sto³-
ki. Ruchomy sprzêt kuchenny, a tak¿e drob-
ne narzêdzia rolnicze przynoszono ze sob¹
lub przywo¿ono ze wsi jedynie na czas po-
bytu. Nad stajni¹ znajdowa³ siê zwykle strop
z luŸno u³o¿onych ¿erdzi, gdzie gromadzo-
no zebrane z ³¹k siano, na którym wed³ug
tradycji pierwotnie spano. Przy letniaku,
w niewielkim zag³êbieniu w ziemi, znajdo-
wa³o siê gnojowisko, w którym gromadzo-
no nawóz wynoszony ze stajni. Gdy poby-
towi na polanie towarzyszy³ wypas wiêk-
szego stada owiec lub byd³a, na parceli usta-
wiany by³ przesuwny koszar z ¿erdzi. Now-
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sze letniaki budowane w pierwszych dzie-
siêcioleciach XX wieku, na ogó³ odchodzi-
³y od form tradycyjnych zarówno w kon-
strukcjach, jak i programach funkcjonalnych.
Na wiêkszych area³owo polanach budynek
otrzymywa³ dodatkowe pomieszczenia po-
miêdzy piekarni¹ a stajni¹: sieñ lub obszer-
ne boisko. Do œcian szczytowych dobudo-
wywano czêsto szopy zwane jatami. Prze-
chowywano w nich drewno na opa³, ostrew-
ki na siano lub trzymano owce. Budynki
o rozbudowanych w ten sposób progra-
mach upodabnia³y siê do typowych jedno-
dworczych zagród zawojskich. Zmiany
w konstrukcjach obejmowa³y g³ównie kon-
strukcjê dachu i œcian. Nowsze letnioki na-
krywano dachami dwuspadowymi o szalo-
wanych deskami szczytach i kryto, obok
gontu, coraz powszechniejsz¹ w u¿yciu
pap¹. Zrêbowe dot¹d œciany ustêpowa³y
miejsca tañszym i mniej pracoch³onnym
w wykonaniu œcianom o konstrukcjach
szkieletowych.

Budownictwo pasterskie hal i polan by³o
wyk³adnikiem okreœlonych poczynañ go-
spodarczych, znamionuj¹cych kilkuwie-
kow¹ dzia³alnoœæ mieszkañców podbabio-
górskich wsi w warunkach trudnego œro-
dowiska górskiego. Zabudowania wznoszo-
ne na halach i polanach Babiej Góry i s¹-
siaduj¹cych z ni¹ pasmach Ja³owca, Mêdra-
lowej i Policy zwi¹zane by³y œciœle z forma-
mi sezonowego wykorzystywania tych te-
renów. Do ruchliwej gospodarki sza³aœni-
czej w okresie jej rozkwitu dostosowane
by³y proste, ³atwe do przenoszenie z miej-
sca na miejsce sza³asy i koszory. Jako obiek-
ty produkcyjne charakteryzowa³y siê one
prostot¹ i surowoœci¹ formy, a tak¿e zredu-
kowanym do minimum, tylko niezbêdnym
wyposa¿eniem. Inaczej przedstawia³y siê
zabudowania polaniarskie, zwi¹zane z ³¹-

kowo-rolno-wypasowym wykorzystaniem
polan przez indywidualnych ich w³aœcicie-
li. Charakter budowli dostosowywany by³
tu do potrzeb u¿ytkowników i prowadzo-
nej przez nich gospodarki. Cechowa³a je
wiêc wiêksza dba³oœæ o trwa³oœæ konstruk-
cji i solidnoœæ wykonania.

Zachodz¹ce w ostatnich dziesiêcioleciach
przemiany w³asnoœciowe i ekonomiczno-
gospodarcze stosunkowo wczeœnie wyru-
gowa³y zorganizowany wypas sza³aœniczy.
W dobie wspó³czesnych przemian ekono-
miczno-spo³ecznych i zawodowych, zacho-

dz¹cych w rolnictwie beskidzkim, przes¹-
dzony jest tak¿e los budownictwa polaniar-
skiego. Ostatnie budowle, œwiadkowie daw-
nego ¿ycia pasterskiego babiogórskich gó-
rali, schodz¹ dziœ z hal i polan. Pozostaje
jedynie ¿ywa dot¹d tradycja, a tak¿e garœæ
historycznych opisów i archiwalnych foto-
grafii.

Marek Grabski
Fotografie: Adam Dyrcz

25. BABIOGÓRSKA JESIEÑ



34     POD DIABLAKIEM       JESIEÑ 2009

Baca – owczarz kieruj¹cy sezonowym wy-
pasem w górach, czêsto wspó³w³aœciciel lub
w³aœciciel pastwiska; funkcjê swoj¹ pe³ni³
do¿ywotnio – przechodzi³a ona z regu³y
z ojca na syna, niekiedy przez szereg po-
koleñ.
Bacówka – sza³as pasterski w górach,
w którym mieszkaj¹ baca i podlegli mu pa-
sterze, oraz gdzie przetwarzane jest mleko
uzyskane od owiec.
Bryndza – ser owczy ze s³odkiego mleka,
rozdrobniony, doprawiony sol¹ i wyrobio-
ny na jednolit¹ masê.
Buda – przenoœna budka, schron z dasz-

kiem, w którym nocowali pasterze pilnuj¹-
cy  na hali stada.
Bundz – œwie¿y ser owczy.
Carek – ma³a zagroda, miejsce odgrodzo-
ne wewn¹trz budynku lub w koszarze, prze-
znaczone dla ma³ych (m³odych) zwierz¹t.
Cetyna – œciête ga³¹zki drzew iglastych czê-
sto u¿ywane jako zimowa pasza dla owiec
i kóz; tak¿e igliwie.
Czerpak – drewniany kubeczek z uchwy-
tem s³u¿¹cy do nabierania i picia p³ynów,
czêsto d³ubany lub toczony z jednego ka-
wa³ka drewna.
Cytanie – liczenie (owiec).

Faska – drewniane, klepkowe naczynie na
bryndzê.
Ferula – mieszad³o w kszta³cie wios³a, przy-
rz¹d do rozbijania œciêtego mleka.
Gadzina – zwierzêta hodowlane.
Gieleta – drewniane naczynie klepkowe
s³u¿¹ce do dojenia owiec.
Grudzianka – kawa³ek lnianego p³ótna
o rzadkim splocie, w którym zawiesza siê
ser do odciekniêcia z resztek serwatki.
Hala – pozbawiona drzew polana, najczê-
œciej naturalna, grzbietowa.
Honielnik – ch³opiec – podrostek, pomoc-
nik juhasa.

S³owniczek pasterski
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Fot. Adam Dyrcz

Jadwiga – zakrzywiona ga³¹Ÿ, najczêœciej
zaczepiana o belkê w sza³asie, s³u¿¹ca do
zawieszania kot³a w sza³asie.
Juhas – pasterz owiec podleg³y bacy.
Juzyna -  podwieczorek wynoszony paste-
rzom-dzieciom na pastwisko.
Kierdel  – stado owiec.
Klag – naturalna podpuszczka otrzymywa-
na z kawa³ka ususzonego ¿o³¹dka cielêce-
go, u¿ywana do œcinania mleka przezna-
czonego do produkcji nabia³u.
Koliba (tak¿e koleba) – sza³as pasterski.
Komarnik – rodzaj pó³ki w sza³asie s³u¿¹-
cej do  obsuszania i przechowywania sera,
a tak¿e do wêdzenia oszczypków.
Koszar – odkryta, przenoœna zagroda dla
owiec
Kotelnica – kotlinka w lesie, w¹wóz os³o-
niêty ze wszystkich stron od wiatru gdzie
siê owce koci³y (rodzi³y potomstwo).
Kotlik – kocio³ek metalowy z pa³¹kiem do
zawieszania nad ogniem.
Krowiarka – dziewczyna pas¹ca krowy na
polanie.
Letniak – szopa pasterska na polanie,
w której mieszka³a ca³a rodzina podczas sia-
nokosów i sezonowego wypasu byd³a.
Mieryndzaæ, mierendaæ – prze¿uwaæ
o owcach, rzadziej o krowach.
Mieszanie – ³¹czenie owiec nale¿¹cych do
ró¿nych gospodarzy w stado.
Mira – udój owiec dokonywany na hali
w obecnoœci ich w³aœcicieli, na podstawie
którego obliczano iloœæ sera, któr¹ baca mu-
sia³ im dawaæ za okres sezonowego wypa-
su.

Mosor – samorodny kawa³ek pnia, z któ-
rego wykonywano niektóre naczynia pa-
sterskie, np. czerpaki.
Oboñka – naczynie drewniane z klepek,
okr¹g³e, niskie, z otworem z boku w klep-
ce zatkanym czopem, s³u¿¹ce do transpor-
tu mleka i innych p³ynów.
Okno – otwór w przegrodzie koszaru, przy
którym dojono owce.
Oscypek, (oszczypek)  – solony i wêdzo-
ny ser owczy, formowany w owalnych fo-
remkach.
Palica – kij pasterski, niekiedy rzeŸbiony.
Pasionka – niewielkie pastwisko po³o¿o-
ne w pobli¿u domu.
Polana – ³¹ka górska, czêœciowo koœna,
miejsce wypasu, na którym czêsto sta³ tak-
¿e sza³as.
Potraw – trawa odrastaj¹ca po pierwszym
koszeniu.
Pow¹ska – lniane p³ótno o rzadkim splo-
cie s³u¿¹ce do cedzenia mleka.
Pó³baca – pomocnik bacy.
Puciera (putera) – du¿e drewniane naczy-
nie klepkowe na mleko.
Putnia – rodzaj drewnianego wiadra z kle-
pek u¿ywanego do noszenia wody.
Rajtok – drewniane naczynie klepkowe,
z jedna klepka wystaj¹c¹, s³u¿¹c¹ jako
uchwyt.
Redyk – wyjœcie ze stadem owiec wiosn¹
na halê i powrót do wsi jesieni¹ (redyk wio-
senny i jesienny).
Redyka³ka – niewielkie serki w formie
zwierz¹tek, rozdawane przez juhasów dzie-
ciom i dziewczêtom przy jesiennym redy-

ku; niegdyœ o znaczeniu magicznym.
Rosó³ – osolona woda s³u¿¹ca do mocze-
nia oszczypków.
Rówienka – œródleœne pastwisko.
Serwatka – p³yn powsta³y ze œciêtego mle-
ka przy wyrobie sera.
Skopiec, skopek – drewniane naczynie
klepkowe z uchwytem, u góry szersze, s³u-
¿¹ce do dojenia krów.
Spodek – polana po³o¿ona poni¿ej hali,
gdzie owce  pas¹ siê wiosn¹  a¿ uroœnie na
hali trawa.
Str¹ga – przegroda z otworami w kosza-
rze, przez które przechodzi³y owce do do-
jenia.
Sza³as (koliba, koleba) – pasterska buda,
w której przez sezon wypasowy mieszkaj¹
pasterze; tak¿e ca³oœæ pasterskiego gospo-
darstwa na hali.
Œciel – œció³ka pod zwierzêta stoj¹ce w bu-
dynku (przewa¿nie opad³e liœcie i szpilki
drzew).
Watra – ognisko.
Watrzysko – miejsce na ognisko w sza³a-
sie.
Wyrek – prycza, rodzaj prymitywnego le-
gowiska do spania w sza³asie.
Zawaternik – k³oda do podtrzymywania
ognia.
Zwarnica – gorsza ¿êtyca ze spodu kot³a.
¯êtyca – gotowana serwatka pozosta³a po
wyrobie sera; mo¿e byæ s³odka i kwaœna.

25. BABIOGÓRSKA JESIEÑ



36     POD DIABLAKIEM       JESIEÑ 2009

Kalendarium
Babiogórskiej Jesieni w Zawoi

I Babiogórska Jesieñ
21-22 wrzeœnia 1985

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Orawa” z Lipnicy Wielkiej
Zespó³ regionalny „Orawskie Dzieci” z Lipnicy Wielkiej
Zespó³ regionalny „Polana Makowska” z Makowa Podhalañskiego
Zespó³ KGW „Spod Grubej Jod³y” Zawoja Barañcowa
Zespó³ KGW Zawoja Centrum
Zespó³ KGW „Zawojanki” Zawoja Dolna
Zespó³ KGW Skawica
Kapela Ludowa z Zawoi
Zespó³ folklorystyczny „Bielsko” z Bielska Bia³ej
Zespó³ regionalny „Chybie” z Chybia
Zespó³ regionalny „Magurzanie” z Zarzecza
Zespó³ regionalny „Osieczanki” z Osieka
Orkiestra Dêta przy WOP z Gliwic
Orkiestra Dêta z KWK „Lenin” z Mys³owic
Kapela Podwórkowa „Szmelc Paka” z Makowa Podhalañskiego

Imprezy towarzysz¹ce: Kiermasz twórców ludowych. Kiermasz
wyrobów wêdliniarskich i garma¿eryjnych. Imprezy turystyczne
i rekreacyjno-sportowe.

II Babiogórska Jesieñ
20-21 wrzeœnia 1986

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy „ z Zawoi
Zespó³ regionalny „Orawa” z Lipnicy Wielkiej
Zespó³ regionalny „Orawskie Dzieci” z Lipnicy Wielkiej
Zespó³ regionalny „Polana Makowska” z Makowa Podhalañskiego
Zespó³ regionalny „Kordon” z Lipnicy Ma³ej
Zespó³ KGW „Spod Grubej Jod³y” Zawoja Barañcowa
Zespó³ KGW Zawoja Centrum
Zespó³ KGW „Zawojanki” Zawoja Dolna
Kapela Ludowa z Zawoi
Chór Nauczycielski „Gorce” z Nowego Targu
Zespó³ Pieœni i Tañca „Gronie” ¯ywca
Zespó³ regionalny „Juhas” z Ujso³
Zespó³ regionalny „Kasinianie” z Kasiny Wielkiej
Zespó³ regionalny „Magurzanie” z Zarzecza
Zespó³ regionalny „Mali £opuœnianie” z £opusznej
Zespó³ regionalny „Pisarzowa” z Pisarzowej
Zespó³ regionalny „Œwarni” z Nowego Targu
Zespó³ regionalny „Rybarzowice” z Rybarzowic
Orkiestra Dêta GB WOP z Gliwic
Orkiestra Dêta KWK „Lenin” z Mys³owic
Kapela Podwórkowa „Przed 13-st¹” ze Œwinnej
Kapela Podwórkowa „Szmelc Paka” z Makowa Podhalañskiego
Zespó³ rockowy „DDU” z Bia³ki

Imprezy towarzysz¹ce: Kiermasz twórców ludowych. Rajd szla-
kami Babiej Góry z okazji 80-lecia schroniska na Babiej Górze
i jubileuszu makowskiego oddzia³u PTTK. Zawody strzeleckie o pu-
char „Babiogórskiej Jesieni”. Przegl¹d piosenek turystycznych.

Zespó³ KGW „Spod Grubej Jod³y” z Zawoi Górnej

Kapela ludowa z Zawoi

Chór Nauczycielski „Gorce” z Nowego Targu

Kapela Podwórkowa „Szmelc Paka” z Makowa Podhalañskiego
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III Babiogórska Jesieñ
11-13 wrzeœnia 1987

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespó³ KGW „Spod Grubej Jod³y” Zawoja Barañcowa
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi Dolnej
Zespó³ folklorystyczny „Kordon” z Lipnicy Ma³ej
Zespó³ dzieciêcy „Orawianie” z Przywarówki
Zespó³ folklorystyczny „Polana Makowska”

z Makowa Podhalañskiego
Grupa œpiewacza z Chy¿nego
Kapela Ludowa z Zawoi
Zespó³ Pieœni i Tañca „Beskid” z Bielska Bia³ej
Zespó³ dzieciêcy „Gronicek” z Gilowic
Zespó³ dzieciêcy „Mali £opusznianie” z £opusznej
Zespó³ regionalny „Nadwiœlanka” z Kêt
Zespó³ regionalny „Pilsko” z ¯ywca
Orkiestra dêta KWK „Lenin” z Mys³owic
Zespó³ estradowy i Orkiestra Dêta GB WOP z Gliwic
Kapela Podwórkowa „Szmelc Paka” z Makowa Podhalañskiego

Imprezy towarzysz¹ce: Kiermasz twórców ludowych. Kiermasz
wyrobów wêdliniarskich i garma¿eryjnych. Imprezy turystyczne.

IV Babiogórska Jesieñ
22-24 wrzeœnia 1988

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy’ z Zawoi
Zespó³ regionalny „Orawianie” z Jab³onki
Zespó³ folklorystyczny „Polana Makowska”

z Makowa Podhalañskiego
Zespó³ regionalny „Makowianie” z Makowa Podhalañskiego
Zespó³ KGW „Spod Grubej Jod³y” Zawoja Barañcowa
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi Dolnej
Zespó³ KGW z Zawoi Centrum
Kapela Ludowa z Zawoi
Zespó³ dzieciêcy „Gronicek” z Gilowic
Zespó³ regionalny „Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej
Zespó³ regionalny „Nadwiœlanka” z Kêt
Zespó³ regionalny „Œwarni” z Nowego Targu
Orkiestra dêta GB WOP z Gliwic
Orkiestra dêta KWK Lenin z Mys³owic
Zespó³ country „Starzy Znajomi” z Katowic
Zespó³ regionalny „Suszanie” z Suchej Górnej z Czechos³owacji

Imprezy towarzysz¹ce:
• Kiermasz twórców ludowych.
• Konkursy zwi¹zane z „Babiogórsk¹ Jesieni¹”: konkurs malarski,
konkurs rzeŸby, konkurs na projekt proporczyka i znaczka oko-
licznoœciowego, konkurs piosenki dzieciêcej.
• Prezentacja wydawnictw zwi¹zanych z „Babiogórska Jesieni¹”.

V Babiogórska Jesieñ
15-17 wrzeœnia 1989

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Orawskie Dzieci” z Lipnicy Wielkiej
Zespó³ „Orawskie Roztoki” z Lipnicy Wielkiej
Zespó³ regionalny „Makowianka” z Makowa Podhalañskiego
Zespó³ KGW „Spod Grubej Jod³y” Zawoja Barañcowa
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi Dolnej
Zespó³ KGW z Zawoi Centrum
Kapela Ludowa z Zawoi

Zespó³ KGW z Zawoi Dolnej

Kiermasz twórczoœci ludowej

Orkiestra Dêta KWK „Lenin” z Mys³owic-Weso³ej

Kiermasz handlowo-gastronomiczny

Zespó³ Pieœni i Tañca „Beskid” z Bielska-Bia³ej
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Zespó³ regionalny „Œwarni” z Nowego Targu
Zespó³ „Fil” z Wilamowic
Orkiestra dêta KWK Lenin z Mys³owic
Kapela „Suvadovcov” z Czechos³owacji
Zespó³ regionalny „Suszanie” z Suchej Górnej z Czechos³owacji

Imprezy towarzysz¹ce: Kiermasz twórców ludowych. Targi sztu-
ki ludowej. Ogólnopolski turniej pi³karski TAXI. Rajdy piesze. Za-
wody Strzeleckie o Puchar „Babiogórskiej Jesieni”. Konkurs Pio-
senki Dzieciêcej. Konkurs rêkodzie³a artystycznego

VI Babiogórska Jesieñ
8-9 wrzeœnia 1990

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespól regionalny „Makowianka” z Makowa Podhalañskiego
Zespó³ folklorystyczny „Orawa” z Lipnicy Wielkiej
Grupa Œpiewacza z Lipnicy
Zespó³ KGW „Spod Grubej Jod³y” Zawoja Barañcowa
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi Dolnej
Kapela Ludowa z Zawoi
Kapela Ludowa z Lipnicy
Zespó³ „Weselica” z Niedzicy
Zespó³ dzieciêcy z Zembrzyc
Zespó³ taneczny „Arnika” z Zawoi
Kabaret „Frey” z Bia³ki
Zespó³ folklorystyczny „Oravan” z Czechos³owacji

Imprezy towarzysz¹ce:
• Kiermasz twórców ludowych.
• Targi sztuki ludowej.

VII Babiogórska Jesieñ
20-22 wrzeœnia 1991

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespó³ KGW „Spod Grubej Jod³y” Zawoja Barañcowa
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi Dolnej
Kapela Ludowa z Zawoi
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny „Makowianka” z Makowa Podhalañ-
skiego
Zespó³ dzieciêcy „Orawianie” z Lipnicy Wielkiej
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny z Zubrzycy Górnej
Zespó³ Pieœni i Tañca „Ziemia Cieszyñska” z Cieszyna
Chór „Gorce” z Nowego Targu
Zespó³ folklorystyczny „Oravan” z Czechos³owacji
Zespó³ „Track” z Czechos³owacji

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi sztuki ludowej i nieprofesjonalnej.
• Rajdy turystyczne szkó³ Zawoi, Skawicy, Orawy i Bielska-Bia³ej.
• Zlot Przewodników Beskidzkich Ziemi Suskiej.
• Prezentacje programów – wizytówek szkó³.
• Spotkanie cz³onków i sympatyków Stowarzyszenia Mi³oœników
Ziemi Babiogórskiej.
• Jesieñ z Gitar¹, Ksiê¿ycem i Tañcem:
- recital Tomasza Seredyñskiego z Krakowa,
- recital zespo³u „Starzy Znajomi – Old Frends” z Katowic,
- mikrofon dla wszystkich.

Publicznoœæ Babiogórskiej Jesieni w Zawoi Wid³ach

Orkiestra Dêta WOP z Gliwic

Pierwszy pokaz obrzêdów pasterskich w wykonaniu zespo³u „Holny”
z Zakopanego, 1991 r.

Otwarcie VIII Babiogórskiej Jesieni
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VIII Babiogórska Jesieñ
25-27 wrzeœnia 1992

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Grupa œpiewacza „Wieœniane Dzieci” z Zawoi
Zespó³ folklorystyczny „Polana Makowska” z Makowa Podhalañ-
skiego
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny z Zubrzycy Górnej
Zespó³ KGW „Spod Grubej Jod³y” Zawoja Barañcowa
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi Dolnej
Kapela Ludowa z Zawoi
Zespó³ folklorystyczny „Holny” z Zakopanego
Zespó³ folklorystyczny „Magurzanie” z £odygowic
Zespó³ folklorystyczny „Porêbiok” i „Koniczynka” z O³awy
Zespó³ folklorystyczny „Silesianie” z Katowic
Zespó³ folklorystyczny „Wierchy” z Milówki
Zespó³ „Sequia” z Boliwii
Zespó³ folklorystyczny „Spiezoviec” z Twardoszyna ze S³owacji

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi sztuki ludowej i nieprofesjonalnej.
• Rajd M³odzie¿y szkolnej szlakami pasma babiogórskiego.
• XXVI Rajd Turystyczny PTTK Babia Góra.
• Prezentacja programu szkó³.
• Spotkanie m³odych przyrodników organizowane przez Babio-
górski Park Narodowy.
• „Zawoja w Fotografii i £owiectwie” – wystawa trofeów Waldema-
ra Jod³owskiego i Ko³a £owieckiego „KNIEJA” z Zawoi.

IX Babiogórska Jesieñ
22-26 wrzeœnia 1993

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny „Juzyna” z Zawoi
Zespó³ folklorystyczny „Orawa” z Lipnicy Wielkiej
Zespó³ folklorystyczny „Polana Makowska”

z Makowa Podhalañskiego
Zespó³ „Styrnale” z Orawy
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi Dolnej
Zespó³ folklorystyczny „Holny” z Zakopanego
Zespó³ folklorystyczny „Ziemia Myœlenicka” z Myœlenic
Zespó³ folklorystyczny „Drimmkol” z Macedonii
Zespó³ folklorystyczny „Kersoneso D”Oro Citta Di Milazzo” z W³och
Zespó³ Folklorystyczny „Oravan” ze S³owacji

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej.
• Rajd m³odzie¿y szkó³ podstawowych szlakami Pasma Babiogór-
skiego.
• Rajd m³odzie¿y ZMW.
• Spotkanie góralskich muzyków.
• Pokaz psów zaprzêgowych.
• Wystawa fotografii z terenu Zawoi Jakuba Byrczka.
• Otwarcie skansenu im. Józefa ¯aka w Zawoi Markowej.
• Ogólnopolska Konferencja Koziarska organizowana przez Woje-
wódzki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Bia³ej.
• Program kabaretowy z Warszawy.

X Babiogórska Jesieñ
22-25 wrzeœnia 1994

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny „Juzyna” z Zawoi

Zespó³ folklorystyczny „Silesianie” z Katowic

Jesienny redyk w Zawoi Górnej

Zespó³ regionalny”Juzyna”podczas przegl¹du zwyczajów pasterskich

Zespó³ folklorystyczny „Drimmkol” z Macedonii

Zespó³ folklorystyczny „Kersoneso D”Oro Citta Di Milazzo” z W³och
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Zespó³ folklorystyczny „Polana Makowska” z Makowa
Podhalañskiego

Zespó³ KGW z Zawoi Centrum
Zespó³ folklorystyczny „Holny” z Zakopanego
Zespó³ folklorystyczny „Magurzanie” z £odygowic
Zespó³ Pieœni i Tañca „Krakowiacy” z Krakowa
Zespó³ regionalny „Odrow¹¿anie” z Odrow¹¿a Podhalañskiego
Zespól Folklorystyczny „Ziemia ¯ywiecka” ¯ywca
Studencki Zespó³ Góralski „Skalni” z Akademii Rolniczej

w Krakowie
Zespó³ muzyki andyjskiej –„Varsovia Manta” z Warszawy
Kabaret „Agrafka” z Gminnego Oœrodka Kultury w Kolnie
Kabaret „Aœka” z Centrum Kultury w Sycowie
Kabaret „Kociuba”z Centrum Kultury w Sycowie
Zespó³ regionalny „Spie¿ovec” ze S³owacji
Narodowy Zespó³ Pieœni i Tañca „Politechnik” z Kijowa

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej.
• Rajd rowerowy.
• XXVII Rajd turystyczny „Babia Góra”.
• Spotkania w Babiogórskim Parku Narodowym.
• Przegl¹d dorobku szkó³ gminy Zawoja – koncert „Dzieci dzie-
ciom”.
• Spotkanie m³odzie¿y gmin orawskich i gminy Zawoja.
• Pokaz lotu balonem nad Zawoj¹.
• Wystawa Okolicznoœciowych Haftowanych Kartek Jacka Kotar-
by .
•  „Zawoja w fotografii” – wystawa poplenerowa zorganizowana
przez Wojewódzki Oœrodek Kultury z Bielska-Bia³ej.
• Musztra paradna Orkiestry Reprezentacyjnej Stra¿y Granicznej
z Nowego S¹cza.

XI Babiogórska Jesieñ
22-24 wrzeœnia 1995

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny „Juzyna” z Zawoi
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny „Ma³e Podhale” z Jab³onki
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi Dolnej
Zespó³ regionalny im. Bartusia Obrochty z Zakopanego
Œl¹ski Zespó³ Regionalny „Goczo³ki” z Gocza³kowic
Zespó³ folklorystyczny „Holny” z Zakopanego
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny „Ma³e Kêty” z Kêt
Zespó³ Pieœni i Tañca „Milówka” z Milówki
Zespó³ folklorystyczny „Ziemia ¯ywiecka” z ¯ywca
Zespó³ „Krywañ” z Zakopanego
Zespó³ Regionalny „Drevar” z Krasno nad Kysucou ze S³owacji
Narodowy Zespó³ Folklorystyczny „Gudy” z Grodna na Bia³orusi

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• Jesienny Turniej Pi³ki Rêcznej.
• Rajd Babiogórskiej Jesieni.
• XXVIII Rajd Turystyczny „Babia Góra”.
• Rajdy i wycieczki turystyczne m³odzie¿y szkolnej.
• Pokaz sztuki walki Ju Jitsu.
• Spotkania uczestników rajdów turystycznych.
• Wystawa malarstwa Czes³awa Pyrgiesa „Przestrzenie Karpackie”
• Blok programów dla dzieci Radia „Bielsko” z Bielska-Bia³ej.
• „Noc z Gitar¹ i Ksiê¿ycem” – wspólne muzykowanie przy ogni-
sku.
• VI Posiady Gawêdziarzy – Konkurs Gry na Unikatowych Instru-
mentach Ludowych.

Narodowy Zespó³ Folklorystyczny „Gudy” z Grodna na Bia³orusi

Zespó³ „Krywañ”

Pokaz psów zaprzêgowych

Musztra paradna Orkiestry Reprezentacyjnej Stra¿y Granicznej
z Nowego S¹cza
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XII Babiogórska Jesieñ
 20-22 wrzeœnia 1996

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny „Juzyna” z Zawoi
Kapela Muzykuj¹cej Rodziny Bugajskich z Zawoi
Zespó³ folklorystyczny „Brenna” Z Brennej
Œl¹ski Zespó³ Regionalny „Goczo³ki” z Gocza³kowic
Zespó³ folkowy „Gronicki” z Bukowiny Tatrzañskiej
Zespó³ folklorystyczny „Holny” z Zakopanego
Zespó³ Pieœni i Tañca „Ma³e Katowice” z Katowic
Zespó³ „S³owiki” z Krakowa
Zespó³ „Trebunie Tutki” z Zakopanego
Kapela „Wa³asi” z Istebnej
Zespó³ muzyki andyjskiej -Varsovia Manta z Warszawy

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• Wystawa fotografii Andrzeja Tkaczyka „Impresje Babiogórskie”.
• Wystawa Adama Chowaniaka – „RzeŸba w drewnie”.

XIII Babiogórska Jesieñ
19-21 wrzeœnia 1997

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny „Juzyna” z Zawoi
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Holny” z Zakopanego
Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca „Nawojowiacy” z Nawojowej
Zespó³ „Syrbacy” z Grodziska Mazowieckiego
„Serce Górala i Groñ” – Józef Skrzek i Kapela „Wa³asi”
Zespó³ wokalno-taneczny „Gama”z Zawoi
Zespó³ wokalno-taneczny SP nr 1 w Skawicy
Zespó³ cygañski „Roma”
Zespó³ country „Johnny Walker Band”
Poleski Zespó³ Pieœni i Tañca „Lenok” z ¯ytomierza (Ukraina)

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• Rajd M³odzie¿y szkolnej.
• Rajd turystyczny „Babia Góra”.
• Ogólnopolski Rajd Turystyczny ZMW Zarz¹du Wojewódzkiego
ZMW W Bielsku-Bia³ej.
• Spotkanie Redakcji Prasy Lokalnej Stowarzyszenia Gmin Babio-
górskich.
• Wystawy:
- „Kapliczki Zawojskie” – prace Henryka Miedziñskiego,
- „Koœcio³y drewniane Ma³opolski” – akwarele Mariana Czes³awa
Ko³odzieja,
- „Srebro - Bi¿uteria Artystyczna” - Józefa Jacka Dobrowolskiego,
- „Kompozycje z suchych kwiatów” – Anny Fabiañczyk-Dobrowolskiej,
- „Na Szkle Malowane” – prace Jolanty i Tomasza Dobrowolskich,
- „Babia Góra i Zawoja w literaturze”.

XIV Babiogórska Jesieñ
18– 20 wrzeœnia 1998

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny „Juzyna” z Zawoi
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi
Kapela Ludowa Rodziny Bugajskich z Kêt
Orkiestra Dêta z Zawoi
Zespó³ regionalny „Fil-Wilamowice” z Wilamowic
Zespó³ regionalny „Holny” z Zakopanego

Kapela Muzykuj¹cej Rodziny Bugajskich z Zawoi na 12. BJ

Zespó³ „Trebunie Tutki” z Zakopanego

Poleski Zespó³ Pieœni i Tañca „Lenok” z ¯ytomierza

Zespó³ „Syrbacy” z Grodziska Mazowieckiego

Otwarcie wystawy - „Kapliczki Zawojskie” – prace Henryka Miedziñskiego
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Zespó³ regionalny „Magurzanie” z £odygowic
Dzieciêcy Zespó³ Ludowy „Œl¹zaczek” z Katowic
Reprezentacyjny Zespó³ Folklorystyczny Uniwersytetu
Jagielloñskiego „S³owianki” z Krakowa
Zespó³ Pieœni Tañca „Ziemia Cieszyñska” z Cieszyna
Zespó³ „Carrantuohill” z Krakowa
Zespó³ „Coach” z Krakowa
Zespó³ m³odzie¿owy „Aneks” z Pewli Wielkiej
Zespó³ „Adeptus” z Jeleœni
Zespó³ „Geno” z Przyborowa
Zespó³ „Jocer” z Zawoi
Zespó³ Folklorystyczny „Flajsovianka” ze S³owacji
Zespó³ Folklorystyczny „Magura” ze S³owacji
Zespó³ Taneczny „Patrya” z Wêgier
Zespó³ „Chudoba” z Wroc³awia

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• XXVIII Rajd PTTK „Babia Góra”.
• XXXIII Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Górskiej PTTK.
• Wystawa „Babiogórskie panoramy i mapy panoramiczne Edwar-
da Moska³y”.
• Wystawa poplenerowa „Grupy Janowskiej” KWK „Wieczorek”.
• XXXVII Sesja dziennikarzy Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lo-
kalnej w kraju i za granic¹.

XV Babiogórska Jesieñ
24 – 26 wrzeœnia 1999

Regionalny Zespól Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Juzyna” z Zawoi
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi
Kapela „Spod Magurki” z Suchej Beskidzkiej
Kapela Rodziny Bugajskich z Kêt
Zespó³ „Kapela” z Wêgierskiej Górki
Zespó³ „Trebunie Tutki” z Bia³ego Dunajca
Zespó³ Regionalny „Holny” z Zakopanego
Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca „Gilowianka” z Gilowic
Zespó³ regionalny „Miechowiacy” z Miechowa
Zespó³ folklorystyczny „Swojacy” z Wierzchos³awic
Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca Uniwersytetu Œl¹skiego „Katowi-
ce” z Katowic
Orkiestra Dêta Gminy Zawoja
Zespó³ folkowy „Golec Orkiestra” z Milówki
Zespó³ „Gronicki” z Bukowiny Tatrzañskiej
Zespó³ „Varsovia Manta” z Warszawy
Zespó³ „Blus £okers” z Makowa Podhalañskiego
Teatr Ludowy „Tradycja” z Okleœnej
Zespó³ folklorystyczny „Drevar” ze S³owacji
Zespó³ Pieœni i Tañca „Ondrejnica” z Czech
Zespó³ folklorystyczny „Kosiwskie Wizerunki” z Ukrainy

Imprezy towarzysz¹ce
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• XXXIX Rajd PTTK „Babia Góra”.
• Wycieczki piesze m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych i gimna-
zjów z gminy Zawoja.
• „Inspiracje folklorystyczne” – spotkanie m³odzie¿y z Józefem
Brod¹ i Januszem Kohutem.
• „Metamorfozy” – spektakl Teatru „3/4 ZUSNO Oœrodka Teatral-
nego „Banialuka” z Bielska-Bia³ej.
• „Walka dobra ze z³em w œwi¹tyni Boga Ognia” – czyli spektakl
„Perperuna” Teatru „Akt” z Warszawy.
• Prezentacja strachów polnych ze zbioru galerii autorskiej Floria-
na Kohuta.

Zespó³ „Chudoba” z Wroc³awia

Zespó³ Regionalny „Holny” z Zakopanego na scenie BJ

Stanis³aw Jasku³ka –  konferansjer BJ

Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego. Józef Gawe³.
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XVI Babiogórska Jesieñ
 23-24 wrzeœnia 2000

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Juzyna” z Zawoi
Zespól regionalny „Halniok” z Zubrzycy Dolnej
Dzieciêcy Zespó³ Góralski „Holniki” z Sidziny
Dzieciêcy Zespó³ Regionalny „Gronicki” z Jordanowa
Zespó³ Pieœni i Tañca „Ma³e Podhale” z Jab³onki
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi
Kapela „Spod Magurki” z Suchej Beskidzkiej
Kapela rodzinna Bugajskich z Kêt
Zespó³ folklorystyczny „Holny” z Zakopanego
Zespó³ regionalny „Gronie” z £êtowni
Studencki Zespó³ Pieœni i Tañca „Krakus” Akademii Górniczo-Hut-
niczej z Krakowa
Zespó³ „Siwy Dym” z Poronina
Zespó³ folkowy „Gronicki” z Bukowiny Tatrzañskiej
Zespó³ Pieœni i Tañca „Œl¹sk” z Koszêcina
Zespó³ „Chudoba”
Zespó³ „De Press”
Zespó³ folklorystyczny „Likava” z Likavki ze S³owacji
Zespó³ folklorystyczny „I Giullari” z W³och

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• XL Rajd PTTK „Babia Góra”.
• Wystawa „Ziemia zawojska w kulturze”.
• Pokazy spadochronowe i pokazy walki w wykonaniu ¿o³nierzy
VI Brygady Powietrzno-Szturmowej im. Gen. K. Sosabowskiego
z Krakowie.
• Wystawa fotograficzna Wies³awa Adamika - Kulisy filmów „Pan
Tadeusz”, „Ogniem i mieczem”, „Quo vadis”.
• Otwarcie wystawy „Szko³a Kaskaderów 13” – zdjêcia Magdaleny
Smo³awskiej i Wies³awa Adamika.
• Spotkanie z Markiem So³kiem i jego „Szko³¹ Kaskaderów 13” –
pokazy kaskaderskie.

XVII Babiogórska Jesieñ
29-30 wrzeœnia 2001

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Ma³a Juzyna” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Orawianie” z Lipnicy Wielkiej
Zespó³ regionalny „Skalniok” z Zubrzycy Górnej
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi
Zespó³ folklorystyczny „Dolina Popradu” z Piwnicznej
Zespó³ regionalny „Hajduk” z Koszêcina
Zespó³ Pieœni i Tañca „Krakowiacy” z Krakowa
Zespó³ folklorystyczny „Kyczera” z Legnicy
Kapela „Spod Magurki” z Suchej Beskidzkiej
Orkiestra Dêta OSP z Zawoi
Orkiestra Dêta z Namestova ze S³owacji
Zespó³ De Press
Zespó³ „Baciarka” z Wêgierskiej Górki
Zespó³ rockowy „P³acz Jeremiasza” z Ukrainy
Zespó³ folklorystyczny „Kvitek” z Hradec z Czech
Zespó³ folklorystyczny „Huculszczyzna” z Ko³omyi z Ukrainy
Zespó³ folklorystyczny „Kicina” z Ni¿nej ze S³owacji

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• Wrêczenie nagród w konkursie „Najpiêkniejszy ogródek przydo-
mowy”.

Zespó³ folklorystyczny „Kyczera” z Legnicy

Zespó³ De Press

Zespó³ Pieœni i Tañca „Œl¹sk” z Koszêcina

Orkiestra Dêta OSP z Zawoi
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XVIII Babiogórska Jesieñ
19-20 wrzeœnia 2002

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Juzyna” z Zawoi
Zespó³ „Corne Sadze &Okowita” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Gronicki” z Jordanowa
Zespó³ regionalny „Holniki” z Sidziny
Zespó³ regionalny „Jaferki” z Koszarawy
Zespó³ folklorystyczny „Polana Makowska” z Makowa Podhalañ-
skiego
Zespó³ regionalny „Stryszawskie Gronicki” ze Stryszawy
Zespó³ regionalny „Orawianie” z Lipnicy Wielkiej
Zespó³ regionalny „Rombañ” z Chy¿nego
Kapela „Spod Magurki” z Suchej Beskidzkiej
Zespó³ folklorystyczny „Holny” z Zakopanego
Zespó³ Pieœni i Tañca „Wolbromiacy” z Wolbromia
Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca „Podegrdzie” z Podegrodzia
Zespó³ Tañca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
z Lublina
Zespó³ „Grojcowianie” z Wieprzca
Zespó³ „Turnioki” z Jeleœni
Zespó³ „Buraky” z Wroc³awia
Zespó³ folklorystyczny „Gronicki” z Bukowiny Tatrzañskiej
Orkiestra Deta OSP Z Zawoi
M³odzie¿owy Zespó³ Folklorystyczny „Skotnica” z Orlova-Lutynia
z Czech
Zespó³ „Jaszapati z Wêgier

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• IV Sympozjum Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich „Dziedzic-
two Kulturowe obszaru Babiej Góry” – wystêp zespo³u z Oravskiej
Polhory.
• Wrêczenie nagród w konkursie „Najpiêkniejszy ogródek przydo-
mowy”.

XIX Babiogórska Jesieñ
20-21 wrzeœnia 2003

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi wraz z Kapel¹
Rodzinn¹ Bugajskich
Zespó³ regionalny „Juzyna” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Skalniok” z Zubrzycy Górnej
Zespó³ regionalny „Stryszawskie Gronicki” ze Stryszawy
Zespó³ regionalny „Hardzi” z £êtowni
Kapela „Halny” z ¯ywca
Zespó³ folklorystyczny „Holny” z Zakopanego
Zespó³ regionalny „Biskupianie” z Biskupic Rad³owskich
Zespó³ Pieœni i Tañca „Mietniowiacy” z Mietniowa k/Wieliczki
Zespó³ Pieœni i Tañca „Pieniny” z Kroœcienka
Zespó³ folklorystyczny „Komes” z Kêdzierzyna KoŸla
Grupa Œpiewacza „Same Swoje” z Przeciszowa
Skaldowie
Zespó³ „Milan Band”
Zespó³ Taneczny „Patrya” z Wêgier
Zespó³ folklorystyczny z Rabcic ze S³owacji

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• Sprz¹tanie œwiata – Babia Góra 2003.
• Pokaz mody babiogórskiej w wykonaniu zespo³u „Juzyna” z Zawoi.
• Wrêczenie nagród w konkursie „Najpiêkniejszy ogródek przydo-
mowy”. Zespó³ Skaldowie

Zespó³ Taneczny „Jaszapati” z Wêgier

Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca „Podegrdzie” z Podegrodzia

Zespó³ Tañca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej z Lublina

Otwarcie Babiogórskiej Jesieni
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XX Babiogórska Jesieñ
18-19 wrzeœnia 2004

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Juzyna” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Skalniok” z Zubrzycy Górnej
Zespó³ regionalny „Holniki” z Sidziny
Zespó³ regionalny „Rombañ” z Chy¿nego
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi
Zespó³ folklorystyczny „Holny” z Zakopanego
Zespól Œpiewaczy „Same Swoje” z Przeciszowa
Kapela Rodziny Bugajskich z Kêt
Orkiestra Dêta z Zawoi
Jacek Wójcicki
Zespó³ folkowy „Turnioki” z Jeleœni
Krzysztof Krawczyk
Zespó³ folkowy „Krywañ”
Zespó³ estradowy „230 wolt”
Taneczny Zespó³ Folklorystyczny z Austrii
Zespó³ regionalny „Górole” z Mostów z Czech

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• Powitanie i przedstawienie uczestników Eskapady Automobilo-
wej – Wielka Beskidzka.
• Wrêczenie nagród w konkursie „Najpiêkniejszy ogródek przydo-
mowy”.

XXI Babiogórska Jesieñ
17– 18 wrzeœnia 2005

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Gronicki” z Jordanowa
Zespó³ regionalny „Juzyna” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Kumoratki” z Podwilka
Zespó³ regionalny „Stryszawskie Gronicki” ze Stryszawy
Zespó³ regionalny „Skalniok” z Zubrzycy Górnej
Zespó³ regionalny „Zbójnik” ze Skawicy
Zespó³ folklorystyczny „Zielony Jawor” z Krempach
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi
Kapela „Drewutnia” z Lublina
Kapela Rodziny Bugajskich
Kapela „Znad Baryczy”
Zespó³ folklorystyczny „Holny” z Zakopanego
Orkiestra Dêta z Zawoi
Orkiestra Dêta HDK z Bielska-Bia³ej
Zespó³ „Czerwone Gitary”
Eleni
Zespó³ „Goliard’s” z Zawoi
Zespó³ „Feniks”
Zespó³ regionalny „Flajsovan” z Oravskiej Lesnej na S³owacji
Zespó³ folklorystyczny „Patrya” z Wêgier

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• Prezentacja dudziarzy.
• Prezentacja klubów Honorowych Dawców Krwi.
• Wrêczenie nagród w konkursie „Najpiêkniejszy ogródek przydo-
mowy”.

Krzysztof Krawczyk

Czerwone Gitary

Eleni

Zespó³ „Goliard’s” z Zawoi
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XXII Babiogórska Jesieñ
23–24 wrzeœnia 2006

Zespó³ regionalny „Holniki” z Bystrej-Sidziny
Zespó³ regionalny „Juzyna” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Zbójnik” ze Skawicy
Zespó³ regionalny „Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi
Kapela Rodziny Bugajskich
Kapela „Baciarka” z Bielska-Bia³ej
Zespó³ regionalny „Holny” z Zakopanego
Zespó³ folklorystyczny „Ondraszki” z Koniakowa
Orkiestra Dêta z Zawoi
Orkiestra Dêta HDK
Zespó³ „Freshback”
Ma³gorzata Ostrowska z zespo³em
Zespó³ „Oddzia³ Zamkniety”
Zespó³ folklorystyczny „Jaszapati i Tisafured” z Wêgier
Zespó³ folklorystyczny „Magura” ze S³owacji

Imprezy towarzysz¹ce
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• Wrêczenie nagród w konkursie „Najpiêkniejszy ogródek przydo-
mowy”.

XXIII Babiogórska Jesieñ
22 – 23 wrzeœnia 2007

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Holniki” z Sidziny
Zespó³ regionalny „Juzyna” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Skalniok” z Zubrzycy Górnej
Zespó³ regionalny „Stryszawskie Gronicki” ze Stryszawy
Zespó³ regionalny „Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej
Zespó³ regionalny „Zbójnik” ze Skawicy
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi
Zespó³ KGW „Jaworznianki” z Jaworzna
Rodzinna Kapela Bugajskich
Kapela Góralska „Œwist” z Zawoi
Kapela Dzieciêca „Ma³a Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej
Zespó³ regionalny „Holny” z Zakopanego
Zespó³ Pieœni i Tañca „Wolanie” z Woli Rad³owskiej
Zespó³ folklorystyczny „Dolina So³y” z Oœwiêcimia
Zespó³ folkowy „Beltaine”
Zespó³ „D¿em”
Marzena Kuliñska z zespo³em „Czemu nie”
Anna Maria Brzostyñska
Orkiestra Dêta HDK
Orkiestra Dêta Gminy Zawoja
Orkiestra Dêta Gminy Stryszawa
Zespó³ Taneczny „Follow Me” z Zawoi
Kabaret „Teka” z Osielca
Operetka w trzech aktach „Baron Cygañski”
Zespó³ folkowy „Jazmin” z Domoszló z Wêgier
Zespó³ folklorystyczny „Drevar” ze S³owacji

Imprezy towarzysz¹ce:

• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• Wrêczenie nagród w konkursie „Najpiêkniejszy ogródek przydo-
mowy”.

Oddzia³ Zamkniêty

Prezentacja klubów Honorowych Dawców Krwi

Ma³gorzata Ostrowska

D¿em

Operetka w trzech aktach „Baron Cygañski”
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XXIV Babiogórska Jesieñ
20 –21 wrzeœnia 2008

Regionalny Zespó³ Dzieciêcy „Babiogórcy” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Juzyna” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Skalniok” z Zubrzycy Górnej
Zespó³ folklorystyczny „Polana Makowska” z Makowa Podhalañ-
skiego
Zespó³ regionalny „Stryszawskie Gronicki” ze Stryszawy
Zespó³ regionalny „Zbójnik” ze Skawicy
Zespó³ regionalny „Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej
Zespó³ KGW „Zawojanki” z Zawoi
Kapela „Œwist” z Zawoi
Zespó³ regionalny „Holny” z Zakopanego
Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca „Ziemia Rajczañska” z Rajczy
Orkiestra Dêta HDK z Bielska-Bia³ej
Orkiestra Dêta z Zawoi
Zespó³ folkowy „Babiniec” z Poronina
Zespó³ „Psio Crew”
Zakopower
Zespó³ „The Chillloud” z Zawoi
Anna Maria Brzostyñska
Jacek Borkowski
Halina Fr¹ckowiak
Zespó³ taneczny „Follow Me” i „Immortal” z Zawoi
Chór Seniora „Jawor” z Jaworzna
Zespól folklorystyczny „Patrya” z Wêgier

Imprezy towarzysz¹ce:
• Targi Sztuki Ludowej i Rêkodzie³a Artystycznego.
• Wrêczenie nagród w konkursie „Najpiêkniejszy ogródek przydo-
mowy”.

Zakopower

Regionalny Zespó³ Pieœni i Tañca „Ziemia Rajczañska” z Rajczy

Fotografie w Kalendarium Babiogórskiej Jesieni: z arch. GCKPiT w Zawoi, Marian Koim, Adam Brañka, Piotr Krzywda, Sebastian Kamiñski, Jerzy i
Piotr Olajossy, Bartosz Oczkowski.

Przegl¹d Zwyczajów i Obrzedów Pasterskich

25. BABIOGÓRSKA JESIEÑ




