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NASI OSTOMILI
Wybocie, co tyz to przez caluœki rok, nie by³a wydowano nasko gazetka OCHOTNICA. Ale „co sie 

odwlece to nie uciece”. Juz nie pytojcie, ³o to co sie sta³o- bo cas leci- i nijak to sie bedzie mialo, coby do tego 
syækiego nawyrtaæ. Jedno co krzepi naskom redakcyjom, to jes wej to, co ba¿ wiele ludzi kce coby nie 
przestawaæ, ino wselnijakim sposobem wydawaæ, pis¹c o naskiej tradycyji, historyii i kulturze. Totyz w tym 
wydaniu OCHOTNICY kcomy opisaæ najwoznijse sprawy, wtóre sie wydarzy³y w Ochotnicy Górnej w roku 
P¹ñskim 2011. Ostomili! Redakcyjo gazetki OCHOTNICA-Wiejski Oœrodek Kultury, Zwi¹zek Podhalañ i 
tyz Ko³o Gospodyñ Wiejskich, a syæka z Ochotnicy Górnej, Kce podarowaæ syækim, tym fturzy odwiedzom 
Wiejski Oœrodek Kultury w Ochotnicy Górnej, wydanom muzycnom p³tyto OCHOTNICKIE 
KOLONDOWONIE, wtóre w barz skromnej formie przypomnom nom, o downym zwyku kolondowonio. 
Syækim  wtórzy nos wspiyrajom i tym co wej kcom pisaæ do gazetki OCHOTNICA wielgie BÓG ZAP£AÆ 
za to ze CUJOM DUCHA OJCOWIZNY. 

¯yczymy mi³ej lektury.
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TAKO JES PROWDA.

„Lepsy s¹siod bliski nizli krewny daleki”-
przys³owie Salomona
M¹droœæ nad m¹droœci¹ trwaj¹co przez wieki
i prowda potwierdzono.

Fto Ci rêke podo kie sie znojdzies w do³ku?
Fto wesprze Cie i pociesy?
Komu piyrse powiys co zeœ wyzy na sto³ku,
Zeœ w robocie odnosi³ sukcesy?

Z nim sie spotkaæ mozes rano i wiecorem,
uœmiech mu s³aæ syroki.
Pogwarzyæ o œwicie co stoi otworem,
gdziœ stawio³ swoje kroki.

A choæbyœ co ukry³ i na sekret swój licy³
Daremnie sie uwiedzies.
Sonsiedzi kluc znajdom do Twojej tajemnice
Odgadn¹ jako siedzis.

Zycliwoœæ i dobroæ zawdy bedom w modzie,
ostan¹ ponad wiedzo.
Worce ze s¹siadom zyæ stale we zgodzie,
no i nie wadziæ sie o miedzo.

Wiersze S
tanislawy Goldyn

NA TYN NOWY ROK

Raœko tyn cas leci jako tys ta woda w potoku.
Zaœ my sie zbizyli ku koncowi roku.
Jednym siwyk w³osow na g³owie przyby³o,
Innym sie dopiyro zycie rozkreci³o.

Syæka my myœlomi przy œwi¹ntecnym stole,
Coby sie bliskimi nasyciæ do wole.
Coby Boze Dziecie powitaæ z mi³oœciom,
Pochyliæ sie wiej nisko nad Jego Wielgoœciom.

Nikze ton cas œwionty up³ywo w spokoju.
Niek sie dusa ciesy z Bozego pokoju.
Niek prysnom wselnijakie niechoci i urazy,
A kazdy wybocy siedemndziesiont razy.

Niekze Nowy Rocek scenscie syækim niesie,
do urodzaj w polu i duzo darów w lesie.
Niek mi³oœæ i zgoda w kazdym domu goœci,
i nigdy nie braknie ludzkiyj zycliwoœci.

Niek Wos nie strasy zaduma o cioskich casach,
Expose Prymiera o œciskoniu poska
Rzondy twardej ronki tych co som u góry
I widmo pó¿niyjsej swej emerytury.

Nik wej góruje mondroœæ, nie jako g³upota.
Byœcie nie s³uchali bredni Palikota.
Ino sie wej swojego rozumu trzymali,
We wierze Ojcow naskich do konca wytrwali.

Zaœ Tym co po œwiecie za chlebom rusajom,
Zycie-niek sie syækie marzynio spe³niajom.
Kontaktow z rodzinom, bezpiecne roboty,
Si³y jak najwieksej a ma³o têsknoty.

Ostañcie mistrzomi, kazdy we w³asnym fachu,
Niek Wom Bóg poscêsci na murze i dachu,
Pomno¿ojcie swoje mienie, Euro zarobiojcie
I swojom parafije casomi wspiyrojcie.

CO JES NOJWOZNIYJSE

Radzi³ sie syn ojca i tak stawio³ sprawe:
Cy worce dorobiaæ sie po to
By zdobyæ sacunek, uznonie i s³awe,
Cy moze bogactwo  i z³oto?

Pojrzyj drogie dziecko na me w³osy siwe,
Pos³uchoj co jo myœle i cuje:
Najscêœliwse zycie; skromne a uæciwe,
Bo nadmiar pieniondza lud psuje.

Dobre imio wozne i troskoj sie ³o nie,
Roboty sie trzymoj uparcie.
Niek ³obce Ci bedzie pycha i wywyzsonie,
Ob³udo wytykoj ³otwarcie.

Kroc w³aœciwom œciskom, cobyœ nie pob³ondzi³,
Zabiygoj i staroj sie ³o to
Byœ nigdy nikomu krzywdy nie wyrzondzi³,
Bo mi³oœæ cynniejso ni¿li z³oto.

B¹d¿ zawdy roztropny i z wielgom ochotom
Po rozum wse przychod¿ do g³owy,
I to se zapamientoj, co milcynie jes cnotom,
A mondroœæ poznaæ wej z mowy.

I jesce Ci rzekne mój synu kochony,
Jo - ojciec, co ziemio swom ³orze:
Szacunek zdobedzies i bedzies doceniany,
Kiej wielgim sie stanies-w pokorze.
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Wyprawa I. Wo³oskim szlakiem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Ma³opolskiego. Od roku 2005 rozpoczêto, dziêki Pamiêæ krajobrazu jest w tym wypadku wyj¹tkowo 
wspó³pracy Polskiego Towarzystwa Historycznego trwa³a d³ugowieczna i odporna na przemiany 
O/Nowy Targ ,  Pol i technik i  Krakowskie j ,  p o l i t y c z n e ,  o d d a j ¹ c a  c z e œ æ  p o k o l e n i o m  
Gorczañskiego Parku Narodowego oraz Gminy gospodaruj¹cym na skalistej ziemi. Wêdruj¹c 
Ochotnica Dolna inwentaryzowanie polan polanami w Gorcach. Czy te¿ wspinaj¹c siê do granic 
gorczañskich,  jako elementarnych wnêtrz  ci¹gle  widocznej ”zêbatej” linii  granicy rolno-leœnej 
architektoniczno-krajobrazowych. Praca ta idzie w nie zdajemy sobie sprawy, i¿ w istocie zanurzamy siê  
œlady pionierskich dzia³añ arch. Wojciecha w… œredniowieczny krajobraz. Wspó³czesne budynki 
Œliwiñskiego z lat 70. XX wieku, przyczyniaj¹c siê do widoczne w dolinie czy nawet ma³o urodziwa linia 
okreœlenia kierunków i dynamiki przemian. przesy³owa wysokiego napiêcia – to jedynie cienka 
Dzia³aniem równoleg³ym i synergicznym jest program warstwa nowoczesnoœci na³o¿ona na krajobraz 
badawczy o nazwie „Gorczañskie Cienie” kulturowy kszta³towany przez setki lat zgodnie z rolno-
–inwentaryzacja miejsc zwi¹zanych z dzia³aniami pastersk¹ kultur¹, która wykszta³ci³a siê w górach, w 

w o j e n n y m i  n a  t y m  t r u d n y c h  w a r u n k a c h .  
niespokojnym terenie, z lat Osadnikami „do zadañ 
1939-1953. Gigantyczna specjalnych”, do walk 
scenografia, uformowana w karpack¹ puszcz¹,  do 
górach przez naturê i ludzk¹ wprowadzania nieznanych 
gospodarkê o wo³oskim na rolniczych, ¿yznych  
rodowodzie, pos³u¿y³a w r ó w n i n a c h  m e t o d  
oczywis ty  sposób  do  pasterskich – byli Wo³osi. 
dramatycznego spektaklu Ich migracje jeden z 
par tyzanckich ,  n ieraz  n a j w i ê k s z y c h  i  
bratobójczych walk. najwa¿niejszych ruchów 

t r a n s h u m a c y j n y c h ,  O d c z y t y w a n i e  t y c h  
stworzy³ kulturê Karpat, trwaj¹cych w pamiêci 
przenosz¹c, jak ogromny k r a j o b r a z u  z n a k ó w,  
pas transmisyjny, zwyczaje, zaprezentowane w postaci 
jêzyki, a nawet religie spo³ecznoœci, przez których  serii artyku³ów i konferencji naukowych. Okaza³o siê 
ziemie  przechodzi³. Wo³ochów mo¿na by nazwaæ „gor¹cym” materia³em dla rozpoczêtego w roku 2006 
jednymi z zapomnianych, wci¹¿ tajemniczych „Ojców Programu Leader+, pilotowanego przez Lokaln¹ 
Europy”. Aby rozpocz¹æ przypominanie ich Grupê Dzia³ania Gorce-Pieniny. Synteza odczytanych 
dziedzictwa, trzeba by³o, oprócz prac znakomitych i zapisanych wartoœci pojawi³a siê na specjalnych, 
etnografów, uporu, konsekwencji, grupy ludzi, wielojêzycznych tablicach, bed¹cych œwiadectwem 
zwi¹zanych w mniej lub bardziej wyraŸny sposób, z to¿samoœci ka¿dego z so³ectw gminy Ochotnica i 
wielk¹, lokowan¹ w 1416 r. na wo³oskim prawie, wsi¹ Kroœcienko nad Dunajcem. Przewodnik, mapka i 
gorczañsk¹ – Ochotnic¹. Pamiêæ krajobrazu zadzia³a³a pocz¹tek znakowania gminnych œcie¿ek edukacyjnych 
w najbardziej oczywisty sposób. Zarastaj¹ce, – to zacz¹tek splatania zamierzonego szlaku kultury 
porzucone polany, wal¹ce siê bacówki, s¹ mimo wo³oskiej, zaœ koncepcje architektoniczne, m.in., 
wszystko czytelne (choæ wymagaj¹ce ratunku). uratowania starej szko³y z 1903 r. i przekszta³cenia jej 
Czytelny jest te¿ dystans miêdzy nimi i jego rezultat, na jeden z punktów pocz¹tkowych szlaku – by³y 
tkwi¹ce w tradycji ochotnickich rodów, wêdrowanie. gotowe, gdy przysz³o sk³adaæ wnioski do programu 
Ze stadami, do Nowego Targu na jarmark, do Krakowa, inwestycyjnego PROW. W czerwcu 2010, w 
do urzêdów, do Pesztu do pracy. Pieszo. To nie s¹ momencie pisania niniejszego artyku³u, w schronisku 
odleg³e historie… Wspó³czesnym wcieleniem trwaj¹ prace wykoñczeniowe, zaœ w projekcie jego 
wêdrowania jest oczywiœcie turystyka. Nie dla wyposa¿enia nic nie bêdzie przypadkowe – wszystko 
sybarytów, lecz turystyka z podtekstem, turystyka podporz¹dkowane bêdzie prezentacji i zachêcie do 
kulturowa. Inicjatywa o¿ywienia wo³oskich szlaków w³asnego odkrywania wo³oskiego dziedzictwa; 
wysz³¹ z krêgu Ochotnicza, skupionych wokó³ autokreacji poprzez turystykê. W tym czasie pojawi³y 
Wiejskiego Oœrodka Kultury w Ochotnicy Górnej. Od siê 2 ekspozycje sta³e w Wiejskim Oœrodku Kultury w 
po³owy lat 90. XX w. zaobserwowaæ mo¿na Ochotnicy Górnej., Gorczañski Park Narodowy zdoby³ 
postêpuj¹c¹ autokreacjê pamiêci krajobrazu: niejako œrodki i uratowa³ historyczn¹ Gajówkê Miko³aja w 
samoistne odradzanie siê wo³oskich korzeni jako Dolinie £opusznej, przekszta³caj¹c j¹ na punkt 
inspiracji do najbardziej nowoczesnych dzia³añ w edukacyjny z przejmuj¹c¹, nowoczesn¹ ekspozycj¹ 
formie XXI-wiecznej turystyki zrównowa¿onej. W przyrodniczo-historyczn¹. Jeœli dodaæ do tego 
roku 2003 koniecznoœæ ochrony pasterskiego potraktowanie idei szlaku wo³oskiego jako jednej z 20 
krajobrazu Gorców wprowadzono do Planu najlepszych praktyk dla polskich Karpat i podpisanie w 

PAMIÊÆ KRAJOBRAZU CZY PAMIÊÆ W KRAJOBRAZIE?
KREACJA CZY AUTOKREACJA?

Dr in¿. arch. Jadwiga Œrodulska-Wielgus
Dr in¿. arch. Krzysztof Wielgus 

„By wytyczyæ drogê przysz³¹,
trzeba wiedzieæ sk¹d siê przysz³o”.

Cyprian Kamil Norwid,  „Piêkne ró¿nienie”

Wybrany fragment prelekcji wyg³oszonej na konfernecji miêdzynarodowej we Wroc³awiu w 2010 roku.
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Rajczy Porozumienia dla Karpat w sprawie rozwoju regulacji zagospodarowania turystycznego i 
szlaku i odbudowy pasterstwa, wraz z góralami z zarz¹dzania regionami3. Narzêdziem planowania jest 
Beskidu Œl¹skiego i ¯ywieckiego, udowadnia to si³ê tak¿e marketing pozwalaj¹cy na sprzeda¿y tych 
owej wielotorowej i wielopoziomowej akcji, samych zasobów ró¿nym grupom u¿ytkowników4. 
swoistego laboratorium turystyki kulturowej. Nie jest Szlaki turystyki kulturowej koncentruj¹ siê wokó³ 
ona zadekretowana ani narzucona. Wyrasta z trzech zasadniczych w¹tków: ludzi, migracji i 
autentyzmu form i treœci, zapisanych w krajobrazie g³ównych osi¹gniêæ cywilizacyjnych5. W za³o¿enia te 
Forma stanowi niedyskutowaln¹, realn¹ wartoœæ, treœæ modelowo wpisuje siê dziedzictwo wo³oskie. 
jest inspiracj¹ i motywacj¹ dla ludzi po³¹czonych ide¹, Wêdrówki wo³oskie mia³y niezwykle istotne znaczenie 
choæ nie stanowi¹cych ¿adnej zinstytucjonalizowanej dla kszta³towania kultury w górskich terenach Europy 
grupy zadaniowej. Górale œl¹scy, gorczañscy, Wschodniej i Œrodkowej. Ludnoœæ wo³oska nie 
¿ywieccy, s¹deccy; £emkowie – przygotowuj¹ siê do izolowa³a siê, wnosz¹c swoje dziedzictwo w kulturê 
Wielkiego Redyku, aby wraz ze stadami przetrzeæ wszystkich narodów i grup spo³ecznych, z którymi 
zapomniane wo³oskie œcie¿ki dla turystyki kulturowej. dane by³o siê im spotkaæ na swojej drodze. Osadnicy 
Dos³ownie… wo³oscy nasi¹kali przy tym kultur¹ zastan¹ na terenie 
Szlak Kultury Wo³oskiej prezentowaæ ma dorobek swych wêdrówek, spe³niaj¹c rolê zarówno noœnika jak 
kultury pasterskiej Wo³ochów –kulturê, tradycje i i katalizatora. Tym samym pod pojêciem „kultury 
obyczaje wypasu, budownictwo, rzemios³o, szlak wo³oskiej” mo¿na rozumieæ ogó³ kultury Karpat w 
migracyjny. Prowadziæ ma poprzez reprezentatywne ca³ej swej wielobarwnoœci i bogactwie. Ich zaczynem 
krajobrazy, charakterystyczne dla gospodarki by³ depozyt pasterskiej kultury, przyniesiony z g³êbi 
polaniarskiej takie jak hale ,sza³asy pasterskie, Pó³wyspu Ba³kañskiego i doskonalony na gruncie 
infrastrukturê zwi¹zan¹ z wypasem owiec- poid³a, zasiedlanych terenów, a wiêc nieustannie ewoluuj¹cy. 
kosza ry.  P rezen towaæ  ma  typow¹  fo rmê  Stapiany z kultur¹ ziem zasiedlanych – przes¹dza³ 
gospodarowania w wysokich górach jak¹ by³y zarówno o uniwersalizmie jak i o odmiennoœci ludów 
trójpiêtrowe gospodarstwa gór. Jednoœæ wo³oskiego 
– w dolinie-ca³oroczne, w korzenia absolutnie nie 
górach –  sezonowe-  w y k l u c z a ³ a  w i ê c  
w iosenno- j e s i enne  i  r e g i o n a l n y c h ,  
sza³asy wysokogórskie1. r e g i o n a l n y c h  n a w e t  

m a k r o r e g i o n a l n y c h  Kolonizacja na prawie 
ró¿nic, tak istotnych dla wo³oskim zainicjowana 
bogactwa i ró¿norodnoœci. p r z e z  K a z i m i e r z a  
Fenomen oddzia³ywania Wie lk iego  o twie ra ³a  
k u l t u r y  w o ³ o s k i e j  m o ¿ l i w o œ æ  
przejawia siê w jednoœci eksploatowania terenów 
pozornie wykluczaj¹cych górskich,  dotychczas 
siê pojêæ: uniwersalizmu i n i e p r o d u k c y j n y c h  
wernakularyzmu. Ju¿ sam ekonomicznie.  Kiedy 
ten fakt – mo¿liwoœci Wo³osi zagospodarowali 
eksponowania bogactwa, nieu¿ytki i osiedli, tworz¹c 
znaczenia i odrêbnoœci zak³ady rzemieœlnicze 
kultury ludzi gór, na n a s t ê p o w a ³ a  c z ê s t o  

osnowie w¹tku œrodkowo - wschodnioeuropejskiej powtórna lokacja na prawie niemieckim. Czêsto doliny 
jednoœci jest mocnym argumentem za za³o¿eniem lokowano na prawie niemieckim a górskie tereny na 
Szlaku kultury Wo³oskiej – najpierw na okreœlonych wo³oskim. W roku 1406 dotarli w poszukiwaniu 
odcinkach lokalnych – z myœl¹ jego rozbudowy i dogodnych warunków osiedlenia na S¹decczyznê. W 
doskonalenia – do stadium jednego z wielkich, roku 1416 Ochotnica otrzyma³a przywilej lokacyjny, a 
miêdzynarodowych szlaków turystyki kulturowej. w nim jedn¹ z pierwszych wzmianek o produkcji sera 
Motywacja historyczna dzia³a tu w wyj¹tkowej owczego. 
synergii z terytorialn¹ specyfik¹ szlaku: wieœæ on mo¿e Tworzenie szlaków turystyki kulturowej jest tak¿e 
przez najatrakcyjniejsze z punktu widzenia udostêpnieniem przestrzeni, która podlega zmianom, 
przyrodniczego krajobrazowego, górskie tereny kilku ale dla utrzymania atrakcyjnoœci korzystania ze 
pañstw europejskich.szlaków wymaga ochrony2. Ochrona powinna 
Olbrzymi teatr, czy te¿ raczej warsztat pracy, jakim obejmowaæ: dziedzictwo lokalne rozumiane jako 
by³y setki polan i hal w masywie Lubania, Gorca, zachowanie  symbol i ,  zwyczajów,  kuchni ,   
Magurek czy Kiczory opustosza³y w trakcie ¿ycia kultywowaniu zdarzeñ, które s¹ charakterystyczne dla 
jednego pokolenia, mimo up³ywu czasu, sukcesji regionu Albowiem wszystkie te elementy s¹ Ÿród³em 
roœlinnej, zarastania polan i pastwisk i zanikania to¿samoœci. Warunkiem koniecznym jest zachowanie 
materialnych œladów w postaci pasterskich kolib i równowagi pomiêdzy zachowaniem odrêbnoœci a 
samotniczych gospodarstw zarêbiackich, zachowuje w³¹czeniem w³asnego dziedzictwa do komercyjnego 
pamiêæ o swoich wieloletnich gospodarzach. obiegu kultury.
Albowiem krajobraz to pamiêæ. Ka¿dy odbiorca produktu turystycznego jakim jest 

szlak kultury wo³oskiej œwiadomie lub nieœwiadomie 
stanowi jego integraln¹ czêœæ. Jest to nieprzerwany 
proces polegaj¹cy na ci¹g³ej kreacji przez u¿ytkownika 
i odbiorcê. Dlatego te¿ planowanie szlaków musi mieæ 
charakter zintegrowany. Jest bowiem instrumentem do 
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Holokaustu. W chwili obecnej s¹ one 
przechowywane w Archiwum ¯ydowskiego 
Instytutu Historycznego w Warszawie pod 
sygnatur¹ 301/1647. Licz¹ one 19 stron 
maszynopisu.

We wszystkich trzech fragmentach ksi¹¿ki, 
rzekomo opieraj¹c siê na relacji P. Kornhausera, 
autorka utrzymuje, ¿e opisywane przez ni¹ (lub 
bezpoœrednio przez Kornhausera) zdarzenia mia³y 
miejsce w po³o¿onej w pow. nowotarskim 
Ochotnicy. Nie przypomina³y one jednak ¿adnego 
wypadku, o którym bym jako historyk s³ysza³ z ust 
œwiadków lub te¿ czyta³ w dokumentach 
zgromadzonych przez IPN czy chocia¿by 
inwentarzach udostêpnianych online przez 
instytut Yad Vashem. Sk³oni³o mnie to do 
siêgniêcia do Ÿród³a i przejrzenia oryginalnej 
relacji Pinkusa Kornhausera, której jedynie 
fragmenty znalaz³y siê na kartach ksi¹¿ki Jest taki 
piêkny s³oneczny dzieñ...

Fragment I (s. 132–133)
Opisuj¹c obawy ukrywaj¹cych siê ¯ydów 

przed Polakami B. Engelking pisze na s. 132–133: 
Podobnie uwa¿a³ Pinkus Kornhauser, czemu da³ 
wyraz w relacji spisanej po wojnie, zawieraj¹cej 
opowieœæ o tym, jak uciekaj¹c z Ochotnicy ko³o 
Nowego Targu [podkr. DG] wraz z m³odym 
ch³opcem, Julkiem Michlamem, który wydosta³ siê 
z masowego grobu: „po drodze stale musieli siê 

Z du¿ym zainteresowaniem zasiad³em do ukrywaæ. Bali siê Niemców i Polaków. Mo¿e nawet 
lektury wydanej przez Centrum Badañ nad wiêcej Polaków. Bo Polak prêdzej odró¿ni³ ¯yda 
Zag³ad¹ ¯ydów ksi¹¿ki Barbary Engelking Jest jak Niemiec”.
taki piêkny s³oneczny dzieñ... Losy ¯ydów Konfrontuj¹c ten fragment ksi¹¿ki z 
szukaj¹cych ratunku na wsi polskiej 1942–1945 oryginaln¹ relacj¹ Kornhausera (s. 8–9 
(Warszawa 2011) maj¹cej byæ wraz z ksi¹¿k¹ Jana maszynopisu) okazuje siê, ¿e egzekucja 
Grabowskiego Judenjagd. Polowanie na ¯ydów opisywana przez autorkê mia³a miejsce nie w 
1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu Ochotnicy, ale w Zakliczynie (pow. tarnowski), a 
naukow¹ podwalin¹ g³oœnych publikacji Jana Kornhauser ogl¹da³ j¹ ukryty na strychu. Po 
Tomasza Grossa. Moje zaciekawienie by³o tym egzekucji uda³ siê do Weso³owa (ko³o 
wiêksze, ¿e na kartach tej ksi¹¿ki mia³a pojawiaæ Zakliczyna). Tego samego dnia, jak zapisano w 
siê tak¿e Ochotnica. oryginalnej relacji: [...] spotka³ na drodze ch³opca 

I rzeczywiœcie, w trzech miejscach swojej z ghetta 14-letniego Julka Milcha [a nie Michlama 
ksi¹¿ki B. Engelking pisze o Ochotnicy – przyp. DG], który z grobu uciek³. Razem udali siê 
przytaczaj¹c relacjê Pinkusa Kornhausera, do Tarnowa.
ukrywaj¹cego siê podczas okupacji niemieckiej Fragment II (s. 161)
¯yda, który w roku 1945 zrelacjonowa³ swoje Równie¿ powo³uj¹c siê na relacjê 
prze¿ycia wojenne Reginie Wand. Ta z kolei Kornhausera B. Engelking pisze na s. 161: Wœród 
spisa³a jego wspomnienia i z³o¿y³a je w wydawanych ¯ydów byli z n a j o m i, czasem 
¯ y d o w s k i e j  K o m i s j i  H i s t o r y c z n e j  przedwojenni s¹siedzi, oraz obcy. W Ochotnicy 
dokumentuj¹cej wojenne losy ocalonych z 

Kornhauser „z Ochotnicy”
Kilka uwag na marginesie ksi¹¿ki Barbary Engelking 

Jest taki piêkny s³oneczny dzieñ... Losy ¯ydów szukaj¹cych ratunku na wsi polskiej 1942–1945

Dawid Golik
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ko³o Nowego Targu [podkr. DG] s¹siedzi wydali pochodz¹c¹ z miejscowoœci Wielka Wieœ pod 
ukrywaj¹cych siê w bunkrze nad Dunajcem ojca i Wojniczem i zapewne stamt¹d znaj¹c¹ 
syna Triegerów: „mimo i¿ ¯ydzi byli s¹siadami, Kornhausera). Brzmi ono: Pinek Kornhauser 
oddali ich w rêce gestapo”. W nieodleg³ej pochodzi z Ochotnicy ko³o Nowego Targu. Nic 
Milówce [podkr. DG] znajomy ch³op wyda³ wiêcej. B. Engelking nie przysz³o najwyraŸniej do 
swojego dobrego znajomego, sklepikarza Randa z g³owy, ¿e zdanie to mog³o oznaczaæ, ¿e urodzi³ siê 
Wojnicza [podkr. DG], który ukrywa³ siê z w Ochotnicy, albo ¿e stamt¹d pochodzi³a jego 
siedmioletnim synkiem w lesie. Z fragmentu tego rodzina. Ani on sam w relacji, ani inne Ÿród³a (w 
wynika jednoznacznie, ¿e Triegerowie ukrywali tym dokumenty z terenu Ochotnicy i pow. 
siê w Ochotnicy i zostali wydani przez swoich nowotarskiego) nie wskazuj¹ na to, ¿e w 1939 r. 
s¹siadów z tej miejscowoœci. Jednoczeœnie jednak lub kiedykolwiek póŸniej przebywa³ on choæ przez 
mowa jest o „nieodleg³ej Milówce” i Wojniczu, co chwilê w Ochotnicy.
sugeruje, ¿e Ochotnica le¿y w³aœnie w Konkluzja
bezpoœrednim s¹siedztwie tych miejscowoœci. Brak weryfikacji tak prostej rzeczy, brak 

Konfrontuj¹c ten zapis z oryginaln¹ relacj¹ próby skonfrontowania relacji z innymi Ÿród³ami, 
zdeponowan¹ w ¯IH (s. 14) mo¿emy siê albo chocia¿by próby zweryfikowania odleg³oœci 
dowiedzieæ, ¿e uciek³o: czterech ¯ydów z miêdzy Milówk¹ a „nieodleg³¹” Ochotnic¹, 
Czchowa z obozu. Trzech Insdorfów (z Wojnicza stawiaj¹ pod znakiem zapytania pozosta³e relacje 
miejsce zamieszkania) i Frieger (powinno byæ wykorzystane w ksi¹¿ce Barbary Engelking Jest 
Trieger – przyp. DG)  z pod Tarnowa [podkr. DG]. taki piêkny s³oneczny dzieñ... Losy ¯ydów 
W kilka dni póŸniej wywieŸli ca³y obóz pracy do szukaj¹cych ratunku na wsi polskiej 1942–1945. 
Pustkowia. Trieger mia³ ojca i brata, którzy Tak jak w prosty sposób mo¿na by³o „wykazaæ” 
siedzieli ukryci w bunkrze nad Dunajcem, w swojej niezgodn¹ z prawd¹ niechêæ do ̄ ydów i pomoc w 
rodzinnej wiosce [podkr. DG]. W dniu w³aœnie ich eksterminacji na terenie Ochotnicy 
kiedy Trieger uciek³ z Czchowa, wieœniacy odkryli (rozszerzaj¹c tym samym katalog tego typu miejsc 
bunkier z dwoma ¯ydami. Mimo i¿ ¯ydzi byli na pow. nowotarski – kolejny rejon Polski, „gdzie 
s¹siadami, oddali ich w rêce gestapo. Wynika st¹d tak s¹siedzi postêpowali z s¹siadami”), tak samo 
jasno, ¿e ca³e zdarzenie mia³o miejsce w jednej z mo¿na by³o uczyniæ z innymi miejscowoœciami 
miejscowoœci pod Tarnowem, w rodzinnej wiosce opisanymi na kartach publikacji.
Triegerów, a nie w oddalonej stamt¹d o 100 Historia ̄ ydów ochotnickich nadal czeka na 
kilometrów Ochotnicy. swoje opracowanie. Niewykluczone, ¿e istniej¹ w 

Fragment III (s. 226) niej tak¿e mroczne karty, œwiadcz¹ce o tym, ¿e nie 
B. Engelking na s. 226 pisze w nastêpuj¹cy wszyscy mieszkañcy Ochotnicy postêpowali ze 

sposób: Pinkus Kornhauser ukrywaj¹cy siê w swoimi przedwojennymi s¹siadami we w³aœciwy 
okolicach Ochotnicy [podkr. DG] poda³ w swojej sposób. Zas³uguje ona jednak na rzetelne badania, 
relacji, ¿e „u jednego gospodarza by³a matka i w których liczyæ bêd¹ siê fakty, którymi nikt nie 
dwoje dzieci i ch³opczyk krewny. Gospodarz bêdzie manipulowa³...
przechowywa³ ich pewien czas, wreszcie 
zauwa¿y³, ¿e maj¹ jak¹œ bi¿uteriê, odda³ ich w rêce 
AK. Ci wyprowadzili ich do lasu i zastrzelili. 
Rzeczy, które pozosta³y po nich, rozdzielili miêdzy 
sob¹”. Kontekst tego zapisu równie¿ nie 
pozostawia na pierwszy rzut oka w¹tpliwoœci, ¿e 
wydarzenie to mia³o miejsce w Ochotnicy lub w 
jej najbli¿szym otoczeniu. I tym razem jednak jest 
to twierdzenie b³êdne.

Ca³a relacja Kornhausera wskazuje na to, ¿e 
ukrywa³ siê on przez ca³¹ okupacjê w rejonie 
Wojnicza, Tarnowa, przebywa³ te¿ w Zakliczynie, 
Czchowie i Nowym S¹czu. Opisuj¹c swoje losy 
wymienia szereg miejscowoœci, z których niemal 
wszystkie znajduj¹ siê w³aœnie na tym terenie. Czy 
na 19 stronach maszynopisu pojawia siê 
Ochotnica? Tak – ale tylko raz we wstêpie 
napisanym przez Reginê Wand (nota bene 

Rafa³ Kula 

Nowy Targ, ul. Parkowa 1
kom: 0 501 425 138

e-mail: emidruk@wp.pl

Drukarnia Offsetowa
R e k l a m a
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Pod tym has³em odby³a siê w dniach 22-29 maj 2011 roku 
pielgrzymka z Ochotnicy do Boœni i Hercegowiny. Prawie 30 lat 
temu ma³ym dziewczynkom ukaza³a siê na wzgórzu Matka 
Boska i przekaza³a im pierwsze orendzie i tak to siê zaczê³o. Do 
dziœ s¹ ludzie którzy spotykaj¹ siê z Matk¹ Bosk¹ w ka¿dy 
miesi¹c i nie tylko, przekazuj¹c potem jej orêdzia tysi¹com 
pielgrzymów z ca³ego œwiata. Do Mediugorie wyruszyliœmy z 
krzy¿em wyrzeŸbionym przez ochotnickiego artystê Kazimierza 
Sikore. Wykona³ On ju¿ wczeœniej dwa krzy¿e które ofiarowa³ 
koœcio³owi w Ochotnicy Górnej. Aby silniej móc prze¿yæ t¹ 
Pielgrzymke postanowiliœmy wynieœæ krzy¿ na dwie wa¿ne góry 
, wpierw na górê „Objawieñ” a nastêpnie na Krizevac najwy¿sz¹ 
gorê w Boœni gdzie dominuje potê¿ny krzy¿. Mieliœmy okazje 
spotkaæ siê z „widz¹cymi” uczestniczyæ w codziennych 
nabo¿eñstwach. Niesamowitym prze¿yciem by³a adoracja 
krzy¿a, tak wielu ludzi z ca³ego œwiata podchodzi³o do naszego 
krzy¿a by móc go dotkn¹æ i siê pomodliæ. By³ tak¿e czas gdzie 
mogliœmy pozwiedzaæ nadmorskie miejscowoœci w Chorwacji. 
Tak naprawdê cz³owiek prze¿y³ coœ niesamowitego,  ka¿dy z nas 
móg³ na nowo spojrzeæ na w³asn¹ wiarê, przystan¹æ, zapomnieæ 
o codziennym poœpiechu i pomodliæ siê w tych cudownych 
miejscach. Mo¿liwoœæ spotkania tak wielu ludzi 
pielgrzymuj¹cych w to niesamowite miejsce. Pielgrzymi na 
pami¹tke udanej podró¿y podarowali na rêce ks. Proboszcza 
Jana Mikulskiego figure Matki Boskiej z Mediugorie. WIELKIE 
BÓG ZAP£AÆ za duchow¹ opiekê ksiêdzom Janowi 
Rokoszowi i Przemys³awowi Szewczykowi  oraz wszystkim 
tym którzy wspierali nas w modlitwie, tak¿e muzyce góralskiej 
¿ e  b y l i  z n a m i  j a k  o d j e ¿ d ¿ a l i œ m y  i  j a k  
przyjechaliœmy.Pielgrzymka by³a organizowana pod patronatem 
Gorczañskiego Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan 
i Wiejskiego Oœrodka Kultury w Ochotnicy Górnej.

  ,,Nieœæ Krzy¿ za Jezusem oznacza byæ gotowym do wielkiej ofiary z 
mi³oœci do Niego,oraz nie stawiaæ nikogo i niczego przed Niego, nawet 
najdro¿szych osób, nawet w³asnego ¿ycia.
Wiecie ¿e przylgniêcie do Chrystusa jest wymagaj¹cym wyborem. 
Jednak to nie sami niesiemy Krzy¿. Przed nami idzie On…”

 Jan Pawe³ II

„Wdziêczni za Beatyfikacje Jana Paw³a II, Pielgrzymi z Ochotnicy”
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 O Bo¿e Wielki, tyœ panem naszym prowadŸ nas Twoimi 
drogami byœmy pokor¹ oœwieceni mogli ¿yæ i umieraæ 
dla Ciebie. Gdy pielgrzymka Ochotnica Medjugorie 
sta³a siê faktem wyruszyliœmy razem z innymi, których 
postawi³eœ nam na drodze tak jakbyœmy byli od zawsze 
razem niewidzialna niæ wielkiej si³y, która podnosi³a 
powagê chwili, pozwoli³a nam widzieæ wiêcej patrzeæ 
dalej poza horyzont nadziei gdzie normalnie wzrok nie 
siêga i jednoczyæ wiele polskich miast i wiosek a¿ po 
Waszyngton. Wreszcie spotkanie w wymiarze 
globalnym z ludŸmi ró¿nych narodowoœci i kolorów 
skóry. Pojawia siê si³a, która sprawia, ¿e ujawnia siê 
moc ochotnickiego krzy¿a, która przyci¹ga wszystkich 
pcha ich w naszym kierunku by w najpiêkniejszy 
sposób wyznaæ mi³oœæ przez poca³unki i szczere ³zy 
ukrzy¿owanemu. 
 My synowie ochotnickich ch³opów z entuzjazmem i 
wielk¹ werw¹ z wielkim krzy¿em stanêliœmy z 
rzeczywist¹ prawd¹ twarz¹ w twarz, któr¹ objawi³ 
nam sam Bóg. Zobaczyliœmy jak sercem rozmawiaæ jak 
myœleæ. Us³yszeliœmy jak serce kwili, boleje. Mowa jest 
piêknem gdy z serca z oddali urzeka wo³a i nêci i prosi, 
¿e mo¿na inaczej ¿yæ nie gorzej w mi³oœci dla innych 
dla siebie by w centrum by³ Bóg. Tobie Maryjo w dniu 
matki za tak wielki trud i tak wielk¹ wyrozumia³¹ 
mi³oœæ dziêki, której ¿yjemy za Jana Paw³a II my 
niegodni parafianie Ochotnicy Górnej ofiarujemy 
Tobie Maryjo ten wielki ochotnicki krzy¿, wszystkie 
modlitwy i ma³e krzy¿e naszych serc. Ofiarujemy Tobie 
te ciemne okolicznoœci powstawania krzy¿a, ciche 
pomruki ciemnoœci, czeluœci o której krawêdŸ siê 
ocieramy nieœwiadomi, zdezorientowani, zniewoleni. 
Maryjo Ty nas broñ bo Ty masz moc ochroniæ nasze 
schorowane serca i poci¹gn¹æ w kierunku odg³osów 
cichych stonowanych p³yn¹cych z oddali razem z 
b lask iem ko lorów n ieop i sanych ,  g ³osów 
niewypowiedzianych, gdzie Twoje serce kwili, mo¿e 
p³acze wci¹¿ czeka na moj¹, twoj¹ spowiedŸ, 
eucharystiê nadprogramowo czy w pe³ni z posileniem 
siê Twoim cia³em i krwi¹. Prosiliœmy na Podbrno, na 
Kri¿ewacz w Landbergu Ciebie cichy i pokorny Jezu 
przybity do krzy¿a o szczególne ³aski dla Ochotnicy w 
trudnym czasie. Polecaliœmy na razie nasze 
pragnienia budowy drogi krzy¿owej, które siê spe³ni¹ 
je¿eli s¹ planem Bo¿ym i otoczone zostan¹ nale¿yt¹ 
czci¹ i modlitw¹. Aktualnie proœmy byœmy nie 
zapomnieli tych naszych doœwiadczeñ, które by³y 
ogromn¹ ³ask¹ z nieba dla ka¿dego z nas. Powtarzam 
byœmy nie zapomnieli i jeszcze umieli to przekazaæ 
innym. Tak jak przepowiadali nasi dziadkowie ¿e w 
Gorcach zostan¹ górale w zgrzebnych koszulach 
niech zostanie wiara i góralski honor na czasy trudne 
do których przygotowuje nas Maryja przez trzydzieœci 
lat w Medjugorie. 

Z powa¿aniem
Sikora Kazimierz

Szczêœæ Bo¿e 

L
isty do redakcji
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nia oryginalna
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Tegoroczna 11 edycja SPOTKANIA Z wydawnictwa przygotowane przez Gorczañski Park 

GORCAMI- plenerowa impreza edukacyjna, Narodowy.

organizowana przez; Stowarzyszenie Gorce- - H I S TO RY C Z N Y-  p r o w a d z o n y  p r z e z  

Pieniny , Wiejski Oœrodek Kultury w Ochotnicy wspania³ych znawców tematu tj. przez dr. Jadwigê i 

Górnej, Gorczañski Park Narodowy, Zwi¹zek Krzysztofa Wielgus- pracowników naukowych 

Podhalan i Ko³o Gospodyñ Wiejskich z krakowskiej uczelni a zarazem cz³onków Polskiego 

Ochotnicy Górnej zgromadzi³a wielk¹ rzeszê Towarzystwa Historycznego o/Nowy Targ. Stoisko 

ludzi na uroczej polanie Krzemieniok ,a ca³ej niezwykle „ oblegane” zapewne przez ch³onnych 

imprezie sprzyja³a piêkna s³oneczna pogoda. wiedzy o naszej „rodzimej” historii.

Imprezê zorganizowano w plenerze na tej samej -MO¯LIWOŒCI DZIA£ANIA- prowadzony 

polanie co w roku ubieg³ym i z za³o¿enia mia³a przez cz³onków Stowarzyszenia GORCE-PIENINY, 

potwierdziæ czy zasadnym i celowym jest gdzie mo¿na siê by³o zapoznaæ z mo¿liwoœciami 

pomys³ organizowania tego typu imprezy o wykorzystania œrodków finansowych, oferowanych 

takim charakterze i takiej formie; jak gdyby przez to Stowarzyszenie, pochodz¹cych ze œrodków 

wielkiego pikniku rodzinnego, poczucia U.E. jak równie¿ z organizacyjn¹ form¹ dzia³alnoœci 

to¿samoœci z przyrod¹, tradycj¹, histori¹ jak tego Stowarzyszenia.

równie¿ edukacj¹. Licznie zgromadzone - E D U K A C Y J N Y-  p r o w a d z o n y  p r z e z  

rodziny, bra³y czynny udzia³ w imprezie organizatorów imprezy, prezentuj¹cy podczas 

poprzez uczestnictwo w ró¿nego rodzaju trwania imprezy, cykl wiadomoœci na temat: 

konkursach i  przygotowanych przez walorów przyrodniczych Gorczañskiego Parku 

organizatorów ró¿nych przedsiêwziêciach, Narodowego, historii i wiedzy o gminie Ochotnica 

zdobywaj¹c cenne nagrody i dyplomy. Dolna, prezentacji dzia³alnoœci i mo¿liwoœci 

Ca³a impreza sk³ada³a siê z 5-ciu cykli Stowarzyszenia GORCE-PIENINY. Zdobyta przez 

tematycznych: to wiedza, mia³a pierwszorzêdne znaczenie w 

-KULTUROWY- prowadzony przez kontekœc ie  prowadzonych tematycznych 

Zwi¹zek Podhalañ i Ko³o Gospodyñ Wiejskich, konkursów.

gdzie rywalizowali ze sob¹: kosiorze, ci co  Oczywist¹ spraw¹ ,¿e w tego rodzaju imprezie, jest 

sk³adali kopy siana, w œpiewie i wyskoniu, udzia³ zespo³u regionalnego OCHOTNI, którzy 

przeprowadzony zosta³ równie¿ konkurs na poprzez swój œpiew i muzykê uœwietnili ca³oœæ 

najparadniyjsego konia, gdzie g³ówn¹ nagrodê imprezy, a o starodawne smaki i „pychotki” zadba³y 

ufundowa³ so³tys wsi. panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich a tu¿ obok stoisko 

-PRZYRODNICZY-prowadzony przez swoje mieli nasi utalentowani twórcy ludowi, którzy 

p r a c o w n i k ó w  G o r c z a ñ s k i e g o  P a r k u  prezentowali swoje artystyczne wyroby.

Narodowego, tradycyjnie wzbudza³ szczególne  Reasumuj¹c, mo¿na z oczywistym przekonaniem 

zainteresowanie zw³aszcza wœród dzieci, które stwierdziæ, ¿e celowym i zasadnym jest pomys³ 

w formie zabawy poznawa³y ró¿ne tajniki organizowania tego rodzaju imprezê, na której 

przyrody i otaczaj¹cego nas œwiata. Du¿ym nale¿a³o byæ i osobiœcie wzi¹æ w niej udzia³. 

zainteresowaniem cieszy³y siê tak¿e Zdzis³aw B³achut

XI Spotkanie z Gorcami w Ochotnicy Górnej
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Janina i Stanis³w Król

tel. 018 26 242 25
kom. 0 503 475 265

SERWETY, POSZEWKI HAFTOWANE
BIA£E CUCHY, BLUZKI WYSZYWANE/HAFTOWANE

foto: Arch. WOK
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W niedzielê, 03 lipca o godz. 10:00, na boisku przy W sk³ad jury weszli:
Gimnazjum w Leœnicy odby³a siê Msza Œw., która  1. Kohut Piotr – Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej 
rozpoczê³a I Zwyk Bacowski w Leœnicy – Groniu. Po Spó³dzielni „Gazdowie”, chodowca owiec i Baca 
zakoñczeniu Mszy Œw. przyby³ych goœci zaproszono na z Koniakowa;
degustacje wyrobów regionalnych tj. sery z bacówki,  2. Pasoñ Stanis³aw – by³y pose³ Rzeczypospolitej 
wêdliny oraz soki i syropy a tak¿e potrawy P o l s k i e j ,  o b e c n i e  c h o d o w c a  o w i e c ,  
przygotowane przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich. przedstawiaj¹cy siê jako Ch³op;
W po³udnie zostali przedstawieni uczestnicy  3. Watycha Tadeusz – Dyrektor Powiatowy 
I Mistrzostw Polski w Strzy¿eniu Owiec. Ka¿dy Centrum Kultury w Nowym Targu.
uczestnik przedstawi³ siê sk¹d jest i od ilu lat zajmuje Jury oceniaj¹c zmagania uczestników powtarzali 
siê hodowl¹ owiec. Nastêpnie odby³o siê losowanie zdanie: „Kto mio³ owce, tyn mio³ co chcio³.”
numerów, z którym wystartowa³ ka¿dy z uczestników. Podczas zmagañ uczestnikom przygrywa³a kapela 
Przed startem ka¿dy z uczestników wybra³ sobie jedn¹ z góralska. Po zakoñczeniu zawodów jury uda³o siê na 
wielu przygotowanych przez organizatorów owiec. Z obrady, na scenie odby³ siê wystêp Dzieciêcego 
Ochotnicy Górnej przyst¹pi³o trzech zawodników  Zespo³u Góralskiego „Zawaternik" z Leœnicy- Gronia, 
Stanis³aw Urbaniak, Stanis³aw Czajka oraz Czes³aw prezentuj¹cego muzykê i obyczaje pasterskie z Podhala 
Urbaniak. oraz zaproszono na degustacjê jagniêciny 
Poziom uczestników by³ bardzo wyrównany, metoty podhalañskiej ,  odby³ siê równie¿ konkurs 
strzy¿enia by³y ró¿ne. Ochotnicy zaprezentowali rozpoznawania smaku sera wyprodukowanego z mleka 
tradycyjn¹ metodê strzy¿enia owiec. Pierwsze miejsce owczego, mieszanego owczo-krowiego, krowiego 
zdoby³ W³adys³aw Skobel z Cichego, zawodnicy z i prezentacja sprzêtu pasterskiego. Na koniec nie 
Ochotnicy zdobyli 5,6,7 miejsce za co wszystkim zabrak³o wspólnego pasterskiego œpiewu.
gratulujemy.
Z powodu ulewnego deszczu strzy¿enie owiec musia³o 
odbyæ siê pod namiotem.

Mistrzostwa Polski w strzy¿eniu owiec

F
ot

o:
 B

.J
.
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mia³y miejsce te¿ w Ochotnicy, zaprezentowa³ t¹ 5-6-7 sierpieñ 2011 
ga³êzi¹ turystyki jako „muzeum na wolnym to trzy dni spotkañ,wizyt, konferencji i imprez w 
powietrzu” która bêdzie przysz³oœci¹ nie tylko w Ochotnicy Górnej.
Gorcach ale tak¿e w innych miejscowoœciach gdzie W tym roku II Forum Karpackie zosta³o 
zacznie siê ratowaæ m³yny, tartaki ,elektrownie, zorganizowane w Ochotnicy Górnej, przez co 
gonciarnie itp.W tym znaczeniu dziedzictwa mogliœmy mieæ przyjemnoœæ goœciæ przedstawicieli 
przemys³u wiejskiego ma byæ wielkim atutem wsi niektórych Ministerstw naszego Rz¹du, ró¿nych 
Gorczañskich. Równoczeœnie na parterze odbywa³o organizacji i stowarzyszeñ oraz przedstawicieli 
siê spotkanie twórców ludowych z Polskiego „£uku wy¿szych uczelni z kraju i z zagranicy.
Karpat” od Beskidu Œl¹skiego a¿ po Gorce –Pieniny. W pierwszym dniu 5 sierpnia uczestnikom 
Po tak znacz¹cych prezentacjach przyszed³ czas na Spotkania Krajowego Komitetu Steruj¹cego 
dalszy program dnia.Druga czêœæ dnia odby³a siê na Konwencji Karpackiej które odby³o siê w 
skwerku obok Szko³y i Gimnazjum w Ochotnicy Czorsztynie zosta³ zorganizowany wyjazd i wizyta 
Górnej.Tym razem w ramach promocji i wspó³pracy studyjna do Ochotnicy, gdzie uczestnicy mogli 
artystów z pogranicza polsko-s³owackiego Lokalna zapoznaæ siê z walorami historycznymi i 
Grupa Dzia³ania”Gorce-Pieniny” zorganizowa³a kulturowymi wsi Ochotnica. Podsumowanie ca³ego 
Jarmak Karpacki, gdzie mo¿na by³o obejrzeæ ale i dnia i wyjazdu studyjnego nast¹pi³o na 
tak¿e zakupiæ na pami¹tke przeró¿ne prace Studzionkach po³¹czone z kolacj¹ u pañstwa 
,skosztowaæ przeró¿nych regionalnych potraw. B³achut. W nastêpnym dniu w Wiejskim Oœrodku 
Goœcinnie na scenie wyst¹pi³ zespó³ Sycowianie z Kultury w Ochotnicy Górnej organizowana by³a 
zaprzyjaŸnionej gminy Syców a tak¿e muzyka Konferencja pt ”To¿samoœæ Karpat” w ramach II 
zespo³u Ochotnii.Forum Karpackiego pod patronatem Porozumienia 
Nastêpnego dnia czyli 7 sierpnia 2011 odby³a siê Karpackiego” Karpaty naszym Domem”.Tematy 
cykliczna ju¿ impreza w Ochotnicy Górnej Watra by³y prezentowane na wysokim poziomie z zacnymi 
Ochotnicka. Jest to impreza przybli¿aj¹ca tradycje prelegentami i bardzo du¿o wnios³y w dalsze prace 
wsi Ochotnica z silnym akcentem pasterskim. Jak co w ramach Porozumienia ale i tak¿e zapisa³y siê w 
roku na rozpoczêcie ulic¹ wsi przeszed³ pochód z pamiêci s³uchaczy.Nad ca³oœci¹ Konferencji 
owcami, banderiom konn¹ i muzyk¹. Sygna³ na czuwa³a pani Monika Ochwat-Marcinkiewicz
tr¹bice oraz rozpalenie Watry przez so³tysa wsi  Pani Monika prezentuj¹c projekt”Porozumienie 
Ochotnica Górna Zdzis³awa B³achuta, da³o Karpackie” rozpoczê³a cykl prelekcji. Nastêpnym 
pocz¹tek imprezie Watra Ochotnicka. Na scenie prelegentem by³ znany architekt i regionalista Jan 
wyst¹pi³ Jan Kubik ze swoj¹ muzyk¹, zespó³ ze Karpiel-Bu³ecka który zaprezentowa³ swój pogl¹d 
Sycowa w podwójnym wydaniu oraz piêknie na zmiany w architekturze Podhala i Gorcy, 
zaprezentowa³ siê zespó³ Ochotnii i cz³onkinie Ko³a prezentuj¹c na slajdach bezmyœlnoœæ i swobodê w 
Gospodyñ Wiejskich  z Ochotnicy Górnej, W budownictwie, co w efekcie która naprawde zaciera 
trakcie imprezy odby³o siê wiele konkursów, gdzie t o ¿ s a m o œ æ  g ó r s k i c h  m i e j s c o w o œ c i .  
mo¿na by³o siê dowiedzieæ a tak¿e zobaczyæ jak siê Przedstawicielka Ministerstwa Kultury i 
wytwarza oscypki i ser. Dzieci i goœcie bêd¹cy na Dziedzictwa Narodowego pani Joanna Cicha-
imprezie mogli bli¿ej przyj¿eæ siê owc¹ które Kuczyñska przedstawi³a zapisy Konwencji 
znajdowa³y siê w kosorze obok sceny. Specjalnym UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego 
goœciem tej imprezy by³ Jan Karpiel-Bu³ecka, który dziedzictwa kulturowego w perspektywie 
zaprezentowa³ gre na ró¿nych instrumentach regionalnej, czyli wszystkie te aspekty gdzie mo¿na 
pasterskich i zabawia³ publicznoœæ swoimi prawnie chroniæ zabytki itp., Parki Krajobrazowe w 
opowiastkami. Imprezie towarzyszy³y wystawy kontekœcie Karpackim przedstawi³a pani Lidia 
prac ochotnickich artystów, degustacja potraw Klupsz-Rzeczoznawca Minis t ra  Kul tury 
regionalnych w tym jagniêciny przygotowane przez ds.Architektury Obronnej, niezawodny pan Dawid 
Ko³o Gospodyñ Wiejskich i Gorczañski Oddzia³ Golik zmierzy³ siê z Zarysem wsi Ochotnica, od 
Z w i ¹ z k u  P o d h a l a n  w  O c h o t n i c y  powstania na prawie wo³oskim wsi a¿ do czasów 
Górnej.Organizatorem tej imprezy jest Wiejski wspó³czesnych z silnymi aspektami pasterskimi, 
Oœrodek Kultury,Gorczañski Oddzia³ Zwi¹zku zbójeckimi i przede wszystkim wydarzeniami 
Podhalan i Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Ochotnicy historycznymi. W koncowym wyst¹pieniu doktor 
Górnej. Stanis³aw Januszewski, tak¿e w ramach szkoleñ 

Fotorelacja na stronie nastêpnej. studyjnych i dokumentacji zabytków techniki które 

II Forum Karpackie i Watra Ochtnicka
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Fotorelacja z trzech dni imprez w Ochotnicy Górnej
Foto: P. Miko³ajczyk, M. Ochwat-Marcinkiewicz
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Spotkanie osób, których fascynuje kultura i 
tradycja Gorczañskiej wsi, odby³o siê na 
Magórkach w gospodarstwie Ireny i Józefa 
Królczyków w dniach 22-28 sierpieñ 2011r. To 
by³o pierwsze tego typu spotkanie. Przez ca³y 
tydzieñ wszyscy ciê¿ko pracowali, a efektem tego 
wysi³ku sta³y sie prace w drzewie, obrazy na szkle, 
p³ótnie, ale tak¿e doœwiadczenie, którym 
uczestnicy mogli siê wymieniæ. Celem warsztatów 
by³o aktywizacja artystów miejscowych. 
G³ównym modelatorem i prowadz¹cym warsztaty 
by³ Franek Królczyk- artysta mieszkaj¹cy w 
Niemczech, który po latach z utêsknieniem 
powraca do swej Ochotnicy by podzieliæ siê swym 
talentem. Goœcinnie tak¿e byli zaprzyjaŸnieni 
artyœci z Holandii, wraz ze swymi znajomymi z 
Niemiec, którzy jak sami mówili „od pierwszego 
pobytu zakochali siê w Gorcach”. Aktywnie 
uczestniczyli  w ca³oœci  prowadzonych 
warsztatów. Podsumowaniem by³a wystawa 
w³asnych prac i wspólne ognisko. Gospodarze 
warsztatów ju¿ zapraszaj¹ artystów, artystki i ludzi 
którym le¿¹ na sercu góry, na tygodniowe 
warsztaty „pod Magórki” na przysz³y rok. Ca³oœæ 
warsztatów by³a pod patronatem Wiejskiego 
Oœrodka Kultury i Zwi¹zku Podhalan w Ochotnicy 
Górnej.

WARSZTATY NA MAGÓRKACH
z Miêdzynarodow¹ …obsad¹ 

22 - 28 VIII 2011

Fot: M. Ochwat-Marcinkiewicz
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Dla stryka Bronka ze Studzionek to by³a ju¿ 29 msza 
œw. Na Turbaczu.  Od kiedy pamiêta gdyby nie 
chorowa³ by³ by uczestnikiem wszystkich mszy 
„…Lo³o, du³o cy œwiyci³o w c³owieku by³o cosik 
takiego ze musio³ek iœæ. Tam c³owiek cu³ sie lekcy tak 
jakby ujyli pore roków..”

W tym roku mieliœmy zaszczyt uczestniczyæ w paru 
jubileuszach, które nasunê³y siê na Turbaczu. Pierwsza 
to 30 rocznica odprawienia pierwszej mszy œw. na 
Turbaczu. Druga to 30 rocznica Ks. pra³ata 
W³adys³awa Z¹zla, jako kapelana Zwi¹zku Podhalan. 
Trzecia to 30 rocznica powstania Gorczañskiego 
Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan w Ochotnicy Górnej, 
która przypad³a na pocz¹tek tego roku. Braliœmy udzia³ 
w przygotowaniu tej¿e mszy œwiêtej wraz z opraw¹ 
muzyczn¹. Po mszy œw. jak co roku wspólne posiady i 
pamiêtne powroty do domu.

B.J.

MSZA ŒW. NA TURBACZU 
SIERPIEÑ 2011

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
FILIA W WIEJSKIM OŒRODKU KULTURY W OCHOTNICY GÓRNEJ

Biblioteka czynna:

poniedzia³ek
wtorek
œroda
czwartek
pi¹tek

10:00 - 15:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 19:00

ZAPRASZA PANI CZES£AWA CZAJKA

F
ot: M

. D
obrzyñski
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Kilka lat temu widok pas¹cych siê 
owiec na Gorczañskich  polanach i 
halach nie by³ niczym niezwyk³ym. 
Nieop³acalnoœæ hodowli import 
tañszych skór z Nowej Zelandii czy 
Irlandii sprawi³y ¿e znik³y owce z 
Ochotnickiego krajobrazu. Dawno 
chodzi³o takie przys³owie po 
wszystkich którzy hodowali owce w 
górch :”Kto mo owce ton mo co kce” 
zaœ jak owczarstwo zaczê³o upadaæ i 
jeszcze teraz mo¿na us³yszeæ : „Kto 
mo owce ten mo g…o w copce”. Ale 
czy tak naprawde to owczarstwo idzie 

do ca³kowitego upadku, Przecie¿ od prawieków góralszczyzne i 
wszystkich górali kszta³towa³y owce. Wiekami góral przy owcach 
ros³, ubiera³ siê w nie, ¿y³ z nimi i umiera³. Dziêki nim mog³ wyrobiæ 
polany, hole, grapy, brzyzki. Jak dowodz¹ badania naukowe 

wypasane przez stulecia na górskich  
pastwiskach stada owiec mia³y niezwyk³y wp³yw 
na œrodowisko naturalne ich brak powoduje 
niekorzystne zmiany w ekosystemie - zarastaj¹ 
samosiejki (malina, wierzba œwierki) które na 
tych polanach s¹ gatunkiem czy formacj¹ 
niepo¿¹dan¹. Hala powinna byæ hal¹, terenem 
otwartym na któr¹ przychodz¹ turyœci i mog¹ 
podziwiaæ piêkne pasma górskie. Przyk³adem 
standartowym jest krokus tam gdzie by³y owce 
krokus by³ kiedy odesz³y, odszed³ te¿ krokus. 
Ktoœ powie czy owca utrzymie ci rodzine w tych 
czasach, czy da na op³aty co miesi¹c. Na pewno 
nie jeœli owce bêd¹ jako dodatek do 
gospodarstwa. Aby móc zarobiæ cokolwiek 
trzeba powróciæ do starodawnych sprawdzonych 
praktyk. W ka¿dej wsi w górach gdzie hodowano 
owce praktykowano co roku przekazywanie 

owiec na sa³as. Czym by³ ten Sa³as ,starsi jeszcze pamiêtaj¹ ¿e dajac 
na sa³as swoje owce oddawali jakby do siebie. Sa³as to by³a 
wspólnota ludzi(taka spólka) a nie jak dziœ okreœlaja kolybe czy 
budynek w górach. Ta wspólnota wspólnie wypasa³a swój dobytek 
na wspólnych polanach, do tego sa³asu by³ wybierany Baca który 
mia³ piecze nad wszystkim, zna³ siê i by³ dobrym gospodarzem. 
Taki Sa³as aby móg³ byæ dochodowy musia³ mieæ nie mniej ni¿ 250-
300 owiec dojnych.  W dzisiejszych czasach gdzie grunty ch³opskie 
s¹ bardzo rozdrobnione jest problem aby powracaæ do tych 
starodawnych metod gospodarowania. Jedyn¹ nadziej¹ aby hale i 
polany nie zaros³y musi byæ silna motywacja gospodarzy do 
wspólnej próby odtworzenia Sa³asów.
Zaobserwowaliœmy ¿e powoli ma³ymi krokami powraca 
owczarstwo na Ochotnickie hale. W 2010 roku w gospodarstwie na 
Magórkach po d³ugiej nieobecnoœci kierdel 30 owiec znów 
powróci³, zaœ w 2011 roku dziêki w³aœcicielom gruntów w potoku 
Jamnym(pod Przechybom) mo¿na by³o zobaczyæ nieco wiêkszy 
kierdel ok. 200 owiec. Miejmy nadzieje ¿e te praktyki pozwol¹ na 
sta³e wprowadziæ paserstwo do Ochotnicy jak to by³o przez stulecia 
praktykowane i ¿eby ten turysta który przyjedzie do Ochotnicy 
móg³ poczuæ siê ¿e jest w górach i u górali…                         B.J.

Owce i co...?Wypas na Jaworzynie

Wypas na Jamnym 2011

Wypas na Magórkach 2010



1921-2011 – to ju¿ 90 lat od wydarzeñ kiedy to mieszkañcy 
Ochotnicy upamiêtnili odzyskanie niepodleg³oœci przez 
Polskê 11 listopada 1918 wznosz¹c krzy¿ a na nim tablice z 
napisem:  BOGU I MARYI NA CHWA£Ê, OJCZY�NIE 
W HO£DZIE, NA PAMI¥TKE ZMARTWYCHSTANIA 
POLSKI” 11 LISTOPADA 1918.

Od trzech ju¿ lat kiedy to zosta³a odnowiona i poœwiêcona  
tablica, znów mo¿emy siê spotykaæ w to œwiêto pod 
krzy¿em Wolnoœci  aby wspólnie w modlitwie i pieœniach 
patriotycznych upamiêtniæ to wielkie wydarzenie.

 To by³o 90 lat temu kiedy to z inicjatywy ks.Antoniego 
Kolarza i ks.Miko³aja Piechury odby³a siê 11 listopada 1921 
roku wielka manifestacja patriotyczna . Od koœcio³a w 
Ochotnicy Górnej wyruszy³ wówczas kilkutysiêczny 
pochód mieszkañców Ca³ej Ochotnicy, który ze œpiewem,, 
Bo¿e coœ Polske” wszed³ na wzgórze Iwankowskie 
wznosz¹ce siê nad cmentarzem.

W tym roku po uroczystej Mszy Œwiêtej któr¹ odprawi³ ks. 
Andrzej Gadzina, licznie przybyli mieszkañcy i ich 
przedstawiciele,Po Mszy Œwiêtej wszyscy wyruszyli do 
Krzy¿a Wolnoœci aby znów oddaæ pok³on Bogu i Maryi za 
to ¿e ¿yjemy w Wolnej i Niepodleg³ej Polsce. Na miejscu 
zosta³y z³o¿one wi¹zanki i zapalone lampiony, przy 
wspólnaej modlitwie i pieœni „Bo¿e coœ Polske” ka¿dego 
postawi³y w du¿ej zadumie.Pieknym akcentem 
tegorocznych uroczystoœci by³ udzia³ szczepu harcerek 
dzia³aj¹cych przy Gimnazjum w Ochotnicy Górnej a 
prowadzone przez pani¹ Monike Gierczyk. Koñcowym 
etapem uroczystoœci by³y posiady w Wiejskim Oœrodku 
Kultury gdzie wszyscy uczestnicy mogli przybli¿yæ 
ogl¹daj¹æ filmy historyczne zwi¹zane z cudem nad Wis³¹ 
oraz postaæ Józefa Pi³sudzkiego, dokumenty jeszcze 
niepublikowane.
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11 LISTOPADA
uroczystoœæ w Ochotnicy Górnej
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Jak co roku w okresie Wszystkich Œwiêtych dzieci i m³odzie¿(grupa historyczna) spotykaj¹ca siê przy Wiejskim 
Oœrodku Kultury w Ochotnicy Górnej, W tym roku znów wyruszyli w góry z opiekunem Jaros³awem Buczek by 
upamiêtniæ tych którzy polegli podczas II wojny œwiatowej i zostali w Gorczañskich lasach.Co roku m³odzie¿ po 
wspólnej modlitwie zapala znicze oraz uporz¹dkowuje groby. Oprócz corocznych  wydarzeñ historycznych w 
gminie Ochotnica m³odzie¿ i dzieci korzystaj¹ bardzo chêtnie z lekcji histori któr¹ mog¹ otrzymaæ przy Wiejskim 
Oœrodku Kultury. Obserwuj¹c co roku m³odzie¿ liczniej spotyka siê przy Wiejskim Oœrodku Kultury by zg³êbiæ 
wiedze na tematy zwi¹zane z histori¹ Ochotnicy. Tego roczne wyjœcie w góry to nie tylko lekcja historii to tak¿e 
lekcja tradycji i kultury wsi Ochotnica . Ju¿ za rok zapraszamy na wspólne odwiedzanie tych urokliwych miejsc w 
Gorczañskich lasach.

PAMIÊÆ

Tradycyjnie jak co roku w Wiejskim Oœrodku Kultury w Ochotnicy Górnej wraz z ostatkami odby³y siê Skubacki. 
Nie trzeba by³o chodziæ, pytaæ ¿eby przyjœæ poskubaæ. Przynieœli piórek choæ tych jest ju¿ jak na lekarstwo. Jak 
powtarzaj¹ tradycja musi byæ podtrzymana, ¿eby ci m³odzi którzy wyrastaj¹ z komputerem wiedzieli z czego robi 
siê poduszki, pierzyny, zog³owki. Uczestnicy tych skubacek ciesz¹ siê, ¿e mog¹ siê 
jeszcze spotkaæ jak za dawnych czasów, poplotkowaæ, poœpiewaæ, powspominaæ 
stare bardzo ciekawe czasy. Mo¿na by³o us³yszeæ stare przyœpiewki, piosenki. 
Tradycyjnie skubacki przerwa³a muzyka która zaczê³a zabawe. Na stole zamiast 
piórek pojawi³o siê jedzenie i tak podobno a¿ do rana przy poleckach muzykanci 
bawili wszystkich. 

SKUBACKI
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W dniu 05 grudnia w Wiejskim Oœrodku Kultury w Ochotnicy 
Górnej,zgromadzon¹ liczn¹ grupê dzieci, odwiedzili niezwykli 
goœcie, którzy przywieŸli ze sob¹ piêkne prezenty. Punktualnie o 
godzinie 13.00 na scenê wbieg³ Skrzat z telefonem i ewidentnie 
chce siê do kogoœ dodzwoniæ i nie mo¿e siê z nim po³¹czyæ, nagle 
zauwa¿a tak liczn¹ grupê dzieciaków, dowiaduje siê od nich, ¿e 
czekaj¹ na wizytê Œw. Miko³aja. Skrzat ze zdziwieniem reaguje 
na wiadomoœæ, ¿e jeszcze Go u nich nie by³o. Pojawia siê 
Œnie¿ka, która wspólnie ze Skrzatem oraz bardzo zatroskan¹ 
Królow¹ Œnie¿k¹, robi¹ wszystko, aby Œw. Miko³aj odwiedzi³ 
Wiejski Oœrodek Kultury w Ochotnicy Górnej, gdzie blisko 100 
dzieci oczekuj¹ Jego przybycia.Zaczyna siê akcja 
oczekiwania.Ka¿dy z bohaterów opowiada pewne historiê, 
wci¹gaj¹c równie¿ dzieci do wspólnej zabawy. W trakcie 
programu dzieci uczestnicz¹ w ró¿nych zabawach, konkursach 
zagadkowych, ucz¹ siê równie¿ wspólnie piosenki „Jedzie ju¿ 
jedzie do nas Miko³aj”, któr¹ wszyscy g³oœno œpiewaj¹.W 
pewnym momencie s³ychaæ d¿wiêk dzwoni¹cego dzwoneczka i 
pojawia siê Miko³aj,ku wielkiej radoœci,zaproszonych przez 
W.O.K.,dzieci z kl. „0” miejscowej Szko³y Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej. Oczywiœcie, nastêpuje przywitanie 
MIKO£AJA, przez wszystkich obecnych na sali,ale ka¿dy z 
uczestników myœli o prezentach, które Œw. Miko³aj, z pomoc¹ 
Œnie¿ki i Królowej Œniegu,chcia³by obdarowaæ zebrane dzieci. 
Piêkne prezenty, którymi zosta³y w pierwszym rzêdzie 
obdarowane dzieci z klasy „0”,przyjmowane by³y z ogromnym 
prze¿yciem i wielk¹ radoœci¹. Œw. Miko³aj ka¿de dziecko 
serdecznie wita³ i „przytula³”, a nawet z niektórymi „przybi³ 
pi¹tkê”. Po obdarowaniu najm³odszych, przyszed³ czas dla dzieci 
i m³odzie¿y, którzy czynnie uczestnicz¹ w ¿yciu i dzia³alnoœci 
Wiejskiego Oœrodka Kultury w Ochotnicy Górnej, a by³o ich 87-
ro  , co  w koñcowym efekc ie  i  co  mo¿na  by ³o  
zauwa¿yæ,nastêpowa³o postêpuj¹ce zmêczenie Œw. Miko³aja. 
Wyra¿am nadziejê, ¿e ca³oœæ programu teatralno-muzyczno-
interaktywne zostanie w d³u¿szej pamiêci wszystkich ich 
uczestników.

Relacjonowa³:
Zdzis³aw B³achut

KRÓLOWA ŒNIEGU,SKRZAT,ŒNIE¯KA ORAZ MIKO£AJ
W ODWIEDZINACH U DZIECI W WIEJSKIM OŒRODKU KULTURY

W OCHOTNICY GÓRNEJ.
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Krzysztof Buczek
Piwnica Partyzancka na Up³azie K.G- 02.02
Wysokoœæ otworu: ok. 1040 m n.p.m
D³ugoœæ: 4,5 m
G³êbokoœæ: -1,5
Pomiar: Krzysztof Buczek, Pawe³ Franczak, 
Rados³aw B³achut, Konrad Szlaga, Wojciech 
Jagie³a

Obiekt ten po³o¿ony jest na pó³nocnym stoku 
Lubania (1211 m n.p.m.), oko³o 500 m poni¿ej 
zachodniego wierzcho³ka tej góry. W obrêbie 
leja Ÿródliskowego Potoku Rolnickiego. Jaskinia 
ta zlokalizowana na pó³nocnym skraju dawnej 
polany Up³az, obecnie prawie ca³kowicie 
zaroœniêtej. 
Wejœcie do jaskini tworzy studnia o g³êbokoœci 
ok. 2,1 m i szerokoœci 2 m u wlotu. Od dna studni 
biegnie kierunku pó³nocnym w¹ski, niski na ok. 
0,5 m korytarzyk o d³ugoœci ok. 1 m i koñcz¹cy 
siê progiem o wysokoœci 0,9 m. Ta czêœæ jaskini 
oraz dno studni pokryte s¹ bardzo mi¹¿szom 
warstw¹ gliny i kamieni. Za progiem korytarz 
skrêca gwa³townie przybieraj¹c kierunek 
wschodni. Dalsz¹ eksploracjê uniemo¿liwia 
niedu¿y g³az, którego jednak ze wzglêdu na 
ciasnotê nie da³em rady wyci¹gn¹æ. Za g³azem 
ci¹gnie siê korytarzyk o d³ugoœci ok. 2 m.

Nie dalej jak 6 m na pó³noc od pierwszej studni 
znajduje siê jeszcze jedna g³êboka na ponad 3 m. 
studnia o szerokoœci ponad 2 m. której dno 
zas³ane jest du¿¹ iloœci¹ rumoszu.
Obiekty te wed³ug mnie s¹ obiektami o za³o¿eniu 
osuwiskowym, ale s¹ wyraŸnie przemodelowane 
przez cz³owieka. Wed³ug relacji miejscowych 
podczas wojny znajdowa³a siê tam ziemianka 
partyzantów z kamiennymi œcianami. Pierwotnie 
obie studnie musia³y byæ po³¹czone korytarzem 
o przebiegu pó³noc-po³udnie. Dna obu studni 
zajmuj¹ jednak spore iloœci rumoszu powsta³ych 
z zawalenia siê œcian i zadaszenia pierwotnych 
ziemianek. O obiektach tych kr¹¿¹ równie¿ 
liczne legendy zwi¹zane ze zbójnikami.

Piwnica Partyzancka na Up³azie 

Serdecznie zapraszamy 
do udzia³u w VIII Karpackim Finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej 
Pomocy (7/8.01.2012). Tym razem zbieramy na zakup urz¹dzeñ do ratowania 
¿ycia wczeœniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciê¿arnych z cukrzyc¹. 
Przez ca³y fina³owy weekend w naszej Chatce dzia³aæ bêdzie orkiestrowy 
sklepik, z którego dochód trafi na konto WOŒP, a w niedzielê wolontariusze 
wyrusz¹ ze skarbonkami na okoliczne szlaki. Kwesta w schroniskach znacz¹co 
ró¿ni siê od prowadzonej na nizinach, bo tu nie wystarczy wyjœæ na ulicê, aby 
wrzuciæ pieni¹¿ek do puszki, lecz trzeba samemu pofatygowaæ siê do 
skarbonki! Przybywajcie zatem w góry koniecznie, aby przyjemne po³¹czyæ z 
po¿ytecznym. I zabierzcie ze sob¹ duuuu¿o pieniêdzy, bo w orkiestrowym 
sklepiku bêdzie mo¿na uzupe³niæ swój ekwipunek turystyczny, z korzyœci¹ dla 
siebie oraz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy! Szczegó³owe informacje o 
Karpackich Fina³ach WOŒP znajduj¹ siê na stronie 
http://www.orkiestra.e-beskidy.com/

Prosimy o wsparcie 7/8.01.2012 wolontariuszy na terenie gminy Ochotnica
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W styczniu 2011 mieliœmy ogromna przyjemnoœæ 
organizowaæ promocje ksi¹¿ki historycznej autora pana 
mgr. Dawida Golika podczas corocznie odbywaj¹cego 
siê Op³atka Gorczañskiego Oddzia³u Zwi¹zku Podhalan 
w Ochotnicy Górnej, Autor ksi¹¿ki” Obszar opanowany 
przez leœnych” nie bez przyczyn tak j¹ zatytu³owa³. 
Ksi¹¿ka poœwiêcona wsi Ochotnica, która w latach II 
wojny œwiatowej silnie wspó³pracowa³a z Armi¹ 
K r a j o w ¹  i  P o l s k i m  P o d z i e m i e m i e m  
antykomunistycznym, daj¹c im schronienie i bazê z 
której mogli kontrolowaæ dzia³ania. Ksi¹¿ka to 
odwa¿ny krok ku poznawania i uczenia siê tej 
prawdziwej historii.
Dawid Golik to autor wielu artyku³ów historycznych 
które mo¿na tak¿e przeczytaæ w ka¿dym numerze 
gazety Ochotnica. Pasjonat, historyk odkopuj¹cy 
niesamowite rzeczy z kart historii wsi Ochotnica.  Jest 
cz³onkiem wielu stowarzyszeñ historycznych w kraju a 
tak¿e Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym 
Targu i pracownikiem Instytutu Pamiêci Narodowej w 
Krakowie. Mieszkaj¹cy w Krakowie silnie zwi¹zany z 
Ochotnic¹ gdy¿ jego korzenie wywodz¹ siê z Ochotnicy 
Górnej,potok Jamne.
Fragmenty wstêpu ksi¹¿ki pana Dawida:……..

K s i ¹ ¿ k a  O b s z a r  
o p a n o w a n y  p r z e z  
„leœnych”. Dzia³ania 
p a r t y z a n c k i e  o r a z  
r e p r e s j e  a p a r a t u  
b e z p i e c z e ñ s t w a  n a  
terenie Ochotnicy w 
l a t a c h  1 9 4 5 - 1 9 5 6  
powsta³a w wyniku 
moich kilkuletnich badañ 
nad wprowadzeniem tzw. 
w ³ a d z y  l u d o w e j  w  
po³udniowych powiatach 
obecnego województwa 
ma³opolskiego. Podczas 
p r z e p r o w a d z o n y c h  
kwerend archiwalnych 
o r a z  r o z m ó w  z  
uczestnikami tamtych 

wydarzeñ okaza³o siê, ¿e jednym z miejsc, w których 
dzia³alnoœæ podziemia niepodleg³oœciowego by³a 
szczególnie zauwa¿alna, jest po³o¿ona w Gorcach wieœ 
Ochotnica. Wieœ ta mia³a bardzo intensywne kontakty z 
Armi¹ Krajow¹, co pozwoli³o zarysowaæ pewn¹ 
ci¹g³oœæ w relacjach jej mieszkañców z partyzantami- 
zarówno podczas okupacji niemieckiej, jak i po jej 
zakoñczeniu. 
Celem niniejszego opracowania jest dok³adne 
przeœledzenie dzia³alnoœci niepodleg³oœciowego 
podziemia Ochotnicy w latach 1945- 1956 oraz represji 
Urzêdu Bezpieczeñstwa, który w brutalny sposób 
próbowa³ os³abiæ poparcie, jakim cieszy³a siê 
antykomunistyczna partyzantka na tym terenie. 
Podczas pisania pracy wykorzysta³em zasadniczo trzy 
rodzaje Ÿróde³ – materia³y archiwalne, relacje œwiadków 
oraz opracowania powsta³e zarówno w okresie PRL-u, 
jak i po 1989r. 
Przygotowuj¹c pracê o Ochotnicy, jej mieszkañcach i 
ich zwi¹zkach z podziemiem niepodleg³oœciowym na 
prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych XX 

Promocja ksi¹¿ki
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wieku, mia³em zamiar przede wszystkim odtworzyæ i podziemiem niepodleg³oœciowym stanie siê czymœ 
jednoczeœnie odk³amaæ wydarzenia zwi¹zane z wstydliwym i k³opotliwym. Popa¿dziernikowa odwil¿ 
dzia³alnoœci¹ partyzantki antykomunistycznej na 1956r. przynios³a, podczas ró¿nego rodzaju obchodów 
terenie tej miejscowoœci – bez oceniania takich czy i uroczystoœci, mo¿liwoœæ nawi¹zywania do 
innych zachowañ ochotnickich górali. Trudno jednak dzia³alnoœci niepodleg³oœciowej z czasu okupacji 
by³o nie zauwa¿yæ zaanga¿owania, z jakim brali oni niemieckiej. Prawa obywatelskie mogli odzyskaæ 
udzia³- najpierw przez szeœæ lat okupacji niemieckiej, a wczeœniej napiêtnowani ¿o³nierze AK, ale tylko ci, 
póŸniej przez cztery lata „ ma³ej wojny” – we którzy nie walczyli przeciw „ w³adzy ludowej”. Dobrze 
wspieraniu leœnego wojska, kolejno : Armii Krajowej, widziane by³o tak¿e tzw. polsko-radzieckie braterswo 
zgrupowania „B³yskawica” i oddzia³u „ Wiarusy”. broni, które od lat szeœædziesi¹tych lansowa³y ko³a 
Jasne opowiedzenie siê du¿ej czêœci ochotniczan Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê w 
przeciwko ustrojowi komunistycznemu okupione by³o zgodzie z tezami obowi¹zuj¹cej propagandy- czêsto 
wielkimi ofiarami i aresztowaniem kilkudziesiêciu wbrew elementarnym faktom. Do tych tradycji „ 
osób, przede wszystkim mê¿czyzn : ojców rodzin i ich ³askawie” dopuszczano by³ych akowców. Równolegle 
synów, którzy odsiaduj¹c wieloletnie wyroki wiêzienia podtrzymywano stworzony sztucznie przez 
pozostawiali swój dobytek, gospodarstwa i uprawian¹ propagandê komunistyczn¹ podzia³ na partyzantów 
ziemiê w rêkach leciwych rodziców lub kobiet (walcz¹cych do 1945r.)i „bandytów” z lat 
opiekuj¹cych siê niejednokrotnie gromadk¹ ma³ych powojennych. Czêœæ by³ych ¿o³nierzy Armii Krajowej 
dzieci. Rzadko siê pamiêta, ¿e po wyjœciu z wiêzienia w i Batalionów Ch³opskich przy³¹czy³a siê do tego 
po³owie lat piêædziesi¹tych ludzie ci musieli sp³acaæ rodza ju  u roczys to œc i ,  choc i a¿  by ³y  one  
d³ugi zaci¹gane przez ich rodziny i podnosiæ z ruiny ju¿ wykorzystywane w celu legitymizowania nowej 
wczeœniej  cudem ocalone z wojny gospodarstwa. w³adzy.  Sk¹d in¹d dopiero wówczas wielu ich 
Innych spotyka³ jeszcze gorszy los- byli mordowani niegdysiejszych kolegów powraca³o z sowieckich 
przez funkcjonariuszy UB lub wracali do Ochotnicy ³agrów i stalinowskich wiêzieñ. Tworzy³o to nowe 
schorowani, z³amani psychicznie i fizycznie ciê¿kimi podzia³y nie tylko pomiêdzy partyzantami ale równie¿ 
warunkami pracy w kopalniach i przy niewolniczym wœród zwyk³ych mieszkañców Podhala i ca³ej Polski. 
odgruzowywaniu zniszczonych w czasie wojny miast. Najmocniej s¹ one widoczne miêdzy rodzinami 
Zatrzymywani przez bezpiekê osiemnastolatkowie wspó³pracowników podziemia antykomunistycznego 
wychodzili z wiêzienia ju¿ jako „ ludzkie wraki” i – z jednej strony- a rodzinami osób, które podjê³y 
czêsto nie do¿ywali szeœædziesi¹tki. Mo¿na wspó³pracê z bezpiek¹- z drugiej. Inaczej do tamtego 
powiedzieæ, ¿e prawdziwa wolnoœæ  dla tych, którzy okresu podchodz¹ potomkowie ludzi aresztowanych 
prze¿yli, nadesz³a dopiero teraz, kiedy mo¿na napisaæ prze UB, a inaczej dzieci tych, którzy za wspó³pracê z 
prawdê o ich patriotyzmie i oddaniu dla Polski. komunistami otrzymali od partyzantów wyroki 

œmierci.  Jeszcze innym zjawiskiem dostrzeganym w Podczas zbierania materia³ów do tej ksi¹¿ki doszed³em 
Ochotnicy, ale widocznym chyba najmocniej w do wniosku, ¿e okupacja i czas walk partyzanckich z 
nieodleg³ej wiosce Waksmund , jest zmiana w³adz¹ komunistyczn¹ najmocniej odcisnê³y piêtno w 
postrzegana wydarzeñ z prze³omu lat czterdziestych i œwiadomoœci mieszkañców Ochotnicy, wobec czego 
piêædziesi¹tych przez samych wspó³pracowników cezury czasowe w omawianym zakresie dziejów tej 
podziemia. W zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ partyzanck¹ miejscowoœci nale¿y ustalaæ wed³ug ca³ego tego 
ca³e góralskie rodziny cierpia³y ró¿nego rodzaju okresu. Oczywiœcie, górale ochotniccy zdawali sobie 
represje najpierw z r¹k Niemców a póŸniej UB. Kiedy sprawê, ¿e w styczniu 1945r. skoñczy³a siê okupacja 
tracono bliskich lub ca³y dobytek, gniew i surowe niemiecka rzadko jednak nazywali ten fakt 
oceny spad³y nie tylko na bezpoœrednich sprawców, ale „ w y z w o l e n i e m ” .  C z ê œ c i e j  p o j a w i a j ¹  s i ê  
te¿ na partyzantów. Przetrwa³o to we wspomnieniach, sformu³owania: jak Ruscy weszli czy te¿: kiedy Ruskie 
w których czêsto mo¿na us³yszeæ: Po co oni tam poszli? przechodzili na Nowy Targ. Dostrzec mo¿na tez , ¿e 
Przecie, gdyby nie partyzanci, toby nas nie spalili. partyzantka g³êboko utkwi³a w ich œwiadomoœci, gdy¿ 
Niestety owe wewnêtrzne urazy pog³êbi³a tak¿e czêsto mówili: za „Lamparta” lub za „ Ognia” i ¿e – 
kilkudziesiêcioletnia propaganda komunistyczna, jakkolwiek skoñczy³a siê wojna ( w domyœle: II wojna 
konsekwentnie buduj¹ca zafa³szowany obraz œwiatowa z Niemcami)- partyzanci nadal ³azili po 
podziemia niepodleg³oœciowego jako band górach. ¯ycie ochotniczan tak dalece zwi¹zane by³o z 
rabunkowych, z³o¿onych z ludzi zdeprawowanych, dzia³alnoœci¹ partyzanck¹, ¿e po roku 1945r. kolejnym 
zajmuj¹cych siê rozbojem, pijañstwem i rozpust¹. Na wydarzeniem szereguj¹cym chronologiê wspomnieñ 
koniec wart zauwa¿yæ, ¿e najm³odsi mieszkañcy jest amnestia z 1947r. Referendum ludowe 
Ochotnicy oraz ca³ego Podhala, urodzeni ju¿ po 1989r., przypadaj¹ce na czerwiec 1946r., a tak¿e wybory ze 
bardzo niewiele wiedz¹ o tamtych latach. II wojna stycznia 1947r. w pamiêci ochotnickich górali s¹ 
œwiatowa oraz okres „ ma³ej wojny”, który nast¹pi³ ju¿ niemal¿e nieobecne. Lata bezpoœrednio po 
po jej zakoñczeniu  s¹ dla nich czymœ odleg³ym, zakoñczeniu wojny stanowi¹ wprawdzie pewien krok 
niejednokrotnie zupe³nie niezrozumia³ym. Mam w kierunku „ normalizacji”, jednak zaczyna siê ona 
nadziejê, ¿e œwiadectwo tego, czego dokonywali w tym faktycznie dopiero w 1949r.,po okresie wzmo¿onych 
trudnym okresie ich dziadkowie oraz pradziadkowie, aresztowañ wœród mieszkañców Ochotnicy. Wtedy, 
pozwoli im odzyskaæ to¿samoœæ i poczuæ dumê z wskutek brutalnego ³amania ducha oporu i 
w³asnych góralskich korzeni. indoktrynacji, nastêpuje tak¿e powolny proces 

sowietyzacji wsi, co zaowocuje w nastêpnych latach 
PRL próbami odebrania jej mieszkañcom ich 
œwiadomoœci regionalnej i kultury. Od tego czasu dla 
wielu m³odych górali wspó³praca ich rodzin z 
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mo¿na by³o w roku 1954 trafiæ do wiêzienia. Radoœæ i szok!
Korzystaj¹c z lupy, dok³adnie przeczyta³em jego 

 list do szefa PUBP, zamieszczony na s. 191. Jest 
Takie imprezy jak promocja ksi¹¿ki pana doktora listem cz³owieka ciê¿ko przestraszonego nie tylko 
Dawida Golika „Obszar opanowany przez o siebie, ale tak¿e o sw¹ star¹ matkê. Nie jest to 
„leœnych” Dzia³ania partyzanckie…” chyba donos, chocia¿ jego s³owa czytamy dzisiaj z 
ka¿dego w Ochotnicy ciesz¹. I takie ksi¹¿ki, i ich pewnym zawstydzeniem. Jestem przekonany, ¿e 
promocje daj¹ szanse docenienia i lepszego anonim który otrzyma³ rzekomo z Kanady, by³ 
rozumienia roli, jak¹ odegra³a i odgrywa ubeck¹ prowokacj¹. On tego nie poj¹³, a list staje 
Ochotnica. Im wiêcej podobnych inicjatyw, tym siê odpowiedzi¹ lêkliw¹ cz³owieka, który nie 
lepiej. podejrzewa, ¿e to niezbyt inteligentna zaczepka. 
Na szczególn¹ wdziêcznoœæ nas Ochotnicza UB depce mu po piêtach, a on siê boi. Oczekujemy, 
zas³u¿y³ pan Dawid Golik za to, ¿e tematem Jego ¿e ksi¹dz powinien wznieœæ siê na poziom 
pracy doktorskiej sta³a siê najnowsza historia bohaterstwa, ale na to trzeba mieæ osobowe 
Ochotnicy, szczególnie czasy II. Wojny Œwiatowej i dyspozycje, które nie ka¿dy posiada.
kilka lat po jej zakoñczeniu. We wstêpie pisze: Na s. 193 Autor pisze: „Niestety, nie zachowa³y siê 
„Celem niniejszego opracowania jest dok³adne doniesienia pisane w tym okresie przez Ks. 
przeœledzenie dzia³alnoœci niepodleg³oœciowego Grêbskiego dla PUBP w Nowym Targu. 16 marca 
podziemia w Ochotnicy w latach 1945-1956 oraz 1957 r. zaniechano z nim wspó³pracy z uwagi na to, 
represji Urzêdu Bezpieczeñstwa, który w brutalny ¿e nie da³ ¿adnych powa¿niejszych materia³ów 
sposób próbowa³ os³abiæ poparcie, jakim cieszy³a oraz unika³ spotkania z pracownikami BP.” Skoro 
siê antykomunistyczna partyzantka na tym 21.IX.1955 r. podpisa³ wspó³pracê, a po pó³tora 
terenie…Rok 1956, symboliczny dla najnowszych roku ju¿ z niego zrezygnowano, to – moim zdaniem 
dziejów Polski, zamyka równie¿ pewien etap – znak, ¿e donosów nie by³o. Podj¹³ niem¹dr¹ 
historii Ochotnicy”. wprawdzie, ale tylko grê z UB.
Mnogoœæ spraw które poruszy³ w swej ksi¹¿ce, Jeszcze ¿yj¹ zapewne kawalerzy tamtych lat, 
podobna mnogoœæ ró¿nych ich przekazów, z dzisiaj dziadkowie. Kto u ks. Grêbskiego wino 
którymi siê zetkn¹³, i szczególnie mozolne kupowa³? S³yszeliœmy w Ochotnicy o tym chyba 
poszukiwanie dokumentów, koniecznych do wszyscy. SprawdŸmy – czy s¹ tacy, którzy 
weryfikacji tego co móg³ z przekazów us³yszeæ, a kupowali! Trudno poj¹æ, aby UB-SB bez zemsty 
wiêc uparte d¹¿enie do odkrycia obiektywnej zrezygnowa³o z niego, gdy siê im wywin¹³. Ta 
prawdy,  ju¿  panu Dawidowi wznios³o plotka wydaje siê bardzo prawdopodobn¹ zemst¹, 
niezniszczalny pomnik w naszej ochotnickiej albo now¹ podjêt¹ przeciw niemu gr¹.
pamiêci. W 1972 roku ks. Grêbski odszed³ z Ochotnicy, 
Szok! Proboszcz Ochotnicy Górnej ks. Bronis³aw osiad³ w Nowym S¹czu w prywatnym domku nad 
Grêbski by³ wspó³pracownikiem UB. Czekamy na kamienic¹ ,  a le  n ie  „prowadz i ³  pracy  
drug¹ czêœæ pracy pana Dawida, która przedstawi duszpasterskiej w parafii œw. Ma³gorzaty”. Tu 
nam nastêpny etap komunistycznych dzia³añ, jedynie wspiera³ ksiê¿y pomagaj¹c w spowiedzi. 
zmierzaj¹cych do zniewolenia polskiego Znów zaj¹³ siê handlem, oczywiœcie w komunie 
spo³eczeñstwa. Sam, na w³asnej skórze odczu³em zakazanym, i prawdopodobnie znów go 
je na terenie Ochotnicy. „przychwycili”. Szczególnie wa¿ne dla nas bêd¹ te 
  W realiach tamtych czasów sprawa ks. nowe doniesienia.
Grêbskiego wydaje siê bardziej z³o¿ona. Ks. Józef
Pamiêtamy ¿e za posiadanie jednego dolara, 

L
isty do redakcji

Wszystkich naszych czytelników 
zapraszamy tak¿e a strony internetowe:

www.pth-nowytarg.pl
www.gminaochotnica.pl

www.Skansen-studzionki.pl
www.porozumieniekarpackie.pl

www.gpn.pl
www.leadergorce-pieniny.pl

www.zwiazekpodhalan.interia.pl
www.goraleslascy.pl
www.muzeumak.pl

www.parafiaochotnicagorna.pl
www.partyzanciak.podhaleonline.pl

www.ipn.pl
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Przedstawiamy sk³ad wybrany po XLV ZjeŸdzie Podhalan.

Sk³ad Prezydium ZGZP:

Maciej Motor - Grelok - Prezes ZGZP

Banaœ Adam - Wiceprezes ZGZP

Hamerski Jan - Wiceprezes ZGZP

Lichosyt Alojzy - Wiceprezes ZGZP

Nêdza - Kubiniec Anna -Wiceprezes ZGZP

2-3 lipca 20011 odby³ siê XLV Zjazd Podhalan. Pierwszego dnia odby³ 

siê w LudŸmierzu gdzie zosta³ powo³any nowy sk³ad Prezydium 

Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Podhalan. Zaœ drugi dzieñ odby³ siê w 

Zakopanym. Delegatami na pierwszy i drugi dzieñ z Gorczañskiego 

Oddzia³u w Ochotnicy Górnej, byli: Anna Chrobak, Maria Dawiec, 

Janina Król, Bronis³aw Chrobak oraz Jaros³aw Buczek.

XLV Zjazd Podhalan w LudŸmierzu

III Zgromadzenie Górali Œl¹skich
11.12.2011r.

Gorczañski oddzia³ Zwi¹zku Podhalan z Ochotnicy Górnej reprezentowali:
Ma³gorzata Czajka, Józef Kró³czyk, Jaros³aw Buczek

Nowym prezesem górali œl¹skich zosta³: Józef Micha³ek
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Fragmenty z ksi¹¿ki.
 Chcia³bym wierzyæ, ¿e praca ta, jak¿e niedoskona³a, 

wyzwoli myœlenie o potrzebie czerpania z dorobku 
kultury technicznej regionu dla promocji jego budownictwo, na wspania³e koœció³ki wiejskie, 
wyj¹tkowej pozycji na kulturalnej mapie Polski, ¿e kapliczki, za³o¿enia podworskie. To oferta atrakcyjna, 
powstrzyma procesy degradacji zabytkowej bogata, ale i uboga zwa¿ywszy, ¿e operuje katalogiem 
substancji, ¿e sprzyjaæ bêdzie lokalnym inicjatywom walorów, jakie znajdziemy nie tylko w Gorcach, tak¿e 
na rzecz ekspozycji, udostêpnienia i czerpania  z w Sudetach, Karpatach, w Alpach. Có¿ przeto stanowiæ 
dziedzictwa dla aktywizacji spo³ecznej, gospodarczej, mog³oby o wyj¹tkowym kodzie genetycznym regionu, 
kulturalnej regionu. Mam nadziejê, ¿e wyzwoli ró¿ne stanowiæ atrakcjê, wokó³ której mo¿na by budowaæ 
prace projektowe, inicjatywy, studia. Adresujê j¹ produkt turystyczny o walorach wyj¹tkowych, 
przeto w³aœcicieli i sukcesorów tego¿ dziedzictwa, ale i jedynych w swoim rodzaju? Co promowaæ mog³oby 
do m³odzie¿y szkolonej, studenckiej, zachêcaj¹c do ich walory dla Europy unikatowe, akcentowaæ 
obcowania z dorobkiem kultury materialnej Podhala wyj¹tkowoœæ genius loci regionu?
dla realizacji np. prac dyplomowych. 

 Ratowanie zabytkowych m³ynów, tartaków, 
gonciarni, elektrowni i innych jest naszym 
obowi¹zkiem. Nikt za nas tego zadania nie udŸwignie. 
Jeœli na nic wiêcej nas ju¿ nie staæ, to przynajmniej 
dokumentujmy œwiat umieraj¹cy, œwiat mordowany, 
jeœli nawet nie przez nas to z naszym udzia³em, przez 
zaniechanie
Drab. Stanis³aw Januszewski
Prezes Fundacji Otwartego Muzeum techniki
Przewodnicz¹cy Polskiego Komitetu TICCIH

S¹dzê, ¿e moglibyœmy poszukiwaæ go zwracaj¹c siê ku 
dziedzictwu przemys³u wiejskiego Gorc, ku jego 
zwi¹zkom z energetycznym wykorzystaniem si³y 
miejscowych rzek i potoków górskich, ku  licznym w 
regionie reliktom m³ynów wodnych, tartaków, foluszy, 
kuŸni, gonciarni. O tych dzie³ach, dokumentuj¹cych i 
style ¿ycia i poziom kultury technicznej miejscowej 
spo³ecznoœci przewodniki turystyczne milcz¹, a 
przecie¿ to one stanowi¹ istotne wyró¿niki 
krajobrazów kulturowych Ochotnicy, Kamienicy, 
Jurgowa, Trybsza i wielu innych osad zasadzonych w OFERTA TURYSTYCZNA
liniach czy to Kamienicy Gorczañskiej czy te¿ 

W ofertach biur turystycznych znajdziemy Ochotnicy, b¹dŸ wpadaj¹cych do nich potoków: 
propozycje spêdzenia czasu w Gorcach, w górach Furcówki, Forêdówki, Jaszcego i Jamnego- jak w 
po³o¿onych pomiêdzy Dunajcem a Rab¹,  Ochotnicy, najd³u¿szej polskiej wsi. 
wznosz¹cymi siê zwykle na wysokoœæ od 600 do 800 m 

Dzie³a te dokumentuj¹ równie¿ dokonuj¹cy siê w n.p.m., których najwy¿szym szczytem jest Turbacz 
Gorcach, a tak¿e na pobliskim podhalu i dalej w (1310m) ze sw¹ osobliwoœci¹- rozrogiem, siedmioma 
Beskidzie proces, który na przestrzeni XIX-XXw. wybiegaj¹cymi od niego grzbietami górskimi.  
Doprowadzi³ nie tylko do awansu cywilizacyjnego Turystyczne przewodniki polec¹ nam panoramy 
gorczañskich osad, ale- co o wiele wa¿niejsze- przyda³ widokowe z gorczañskich polan, skarby przyrody, 
walorów kulturowych wartoœciom kreowanym ciszê, wprowadz¹ na szlaki turystki pieszej, konnej, 
codzienn¹ prac¹ lokalnych spo³ecznoœci, spo³ecznoœci rowerowej, narciarskiej, na œcie¿ki edukacyjne. 
te wprowadzaj¹c do rzêdu wspó³twórców kultury, Zwróc¹ nasz¹ uwagê na regionalne drewniane 

Zapraszamy 15 stycznia 2012 
do Wiejskiego Oœrodka Kultury 

w Ochotnicy Górnej 
na promocje ksi¹¿ki 

doktora Stanis³awa Januszewskiego 
pt; „Si³ownie Wodne”

Wiêcej informacji w Wok-u lub pod nr: 18 26 242 57
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burz¹c tym tradycyjny kanon, ¿e miano to przys³uguje wy¿ej zak³ady wodne – od wielu lat porzucone, jakby 
wy³¹cznie ziemiañstwu, inteligencji czy artyœcie b¹dŸ niechciane. Czas nie obchodzi siê z nimi ³askawie, z 
poecie. Dokonuj¹cy siê w tej sferze proces nie roku na rok niszczej¹, a ich w³aœciciele jeœli nawet 
pozostawa³ bez zwi¹zku z procesami demokratyzacji dostrzegaj¹ zwi¹zek pomiêdzy „ojcowizn¹” a w³asnym 
spo³eczeñstw, tak ¿ywymi w Europie ery awansem kulturowym, to niestety, nie przek³ada siê on 
industrializacji. na troskê o utrzymanie zabytkowej substancji reliktów 

starych zak³adów wodnych dla potomnych. O awansie cywilizacyjnym obszaru i cz³owieka 
przes¹dza³a praca i jego dzia³a. To m.in. wspomniane 

Relacja z 17 i 18 grudnia 2011r. w nastêpnym numerze gazety.



Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” K a r p a c k i e g o ,  p e ³ n i ¹ c y  f u n k c j e  s y s t e m u  
informacyjnego oraz platformy komunikacyjno-
szkoleniowej dla NGO i administracji. Portal zostanie Polskie Karpaty (po³o¿one na terenie województw: 
wzbogacony o modu³ e-learningowy (Wirtualny œl¹skiego, ma³opolskiego i podkarpackiego) s¹ 
Uniwersytet Karpacki), interaktywne narzêdzia regionem szczególnym w wymiarze przyrodniczym i 
edukacyjne dla dzieci i m³odzie¿y oraz mechanizm do kulturowym, a zarazem obszarem o niskich dochodach 
przeprowadzania konsultacji spo³ecznych. ludnoœci ,  wysokim bezrobociu,  ma³ych i  
Wzmocnienie potencja³u i kompetencji karpackich nierentownych gospodarstwach rolnych. Karpaty to 
NGO. Kompetencje NGO oraz administracji nieska¿one ziemie, ostoje dzikiej przyrody, unikatowa 
samorz¹dowej regionu karpackiego zostan¹ flora i fauna, urzekaj¹cy krajobraz oraz przenikaj¹ce 
wzmocnione siê kultury. To jeszcze niedoceniony, ogromny 

potencja³ ekonomiczny. poprzez sieciowanie, szkolenia i doradztwo 
prowadzone w ramach:  W zwi¹zku z tym region Karpacki bêdzie z czasem 

nara¿ony na intensywny i niekontrolowany rozwój, Uniwersytetu Karpackiego (mechanizmy wspó³pracy 
stymulowany dostêpnoœci¹ funduszy oraz turystyk¹ NGO z administracj¹, ustawa o po¿ytku publicznym i 
masow¹. Tylko podjêcie skoordynowanych dzia³añ wolontariacie, rozwi¹zywanie konfliktów lokalnych, 
zwi¹zanych z promowaniem zrównowa¿onego rozwój terenów górskich, udzia³ publiczny w 
rozwoju Karpat mo¿e uchroniæ je przed bezpowrotn¹ Konwencji Karpackiej, aspekty prawne w NGO); . 
degradacj¹. Zachowanie wartoœci kulturowych, Szko³y Karpackich Liderek (wzmocnienie pewnoœci 
przyrodniczych i spo³ecznych wymaga zaanga¿owania siebie, umiejêtnoœæ prezentacji i wypowiadania siê, 
i wspó³pracy œwiadomych spo³ecznoœci lokalnych, wzmocnienie mocnych stron, inicjowanie spo³ecznej 
organizacji pozarz¹dowych i administracji publicznej. aktywnoœci lokalnej, prawa i obowi¹zki obywatelskie); 
W tym celu 23 kwietnia 2010 r. zosta³o podpisane 
Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”. Doradztwa dla NGO (prawo, ksiêgowoœæ, wspó³praca 

z administracj¹). Wzmocnienie i rozwój dialogu 
O projekcie spo³ecznego oraz reprezentowanie Karpat w procesach 
Projekt „Porozumienie Karpackie Karpaty Naszym legislacyjnych 
D o m e m  a k t y w n y m  p a r t n e r e m  d i a l o g u  Dzia³anie ma na celu wypracowanie mechanizmu 
obywatelskiego” jest realizowany od kwietnia 2011 r. wspó³pracy pomiêdzy Porozumieniem Karpackim a 
do stycznia 2014 r. przez Stowarzyszenie administracj¹ krajow¹ i samorz¹dow¹ oraz 
Ekopsychologia – organizacjê wiod¹c¹ Porozumienia zainicjowanie dzia³añ uwzglêdniaj¹cych specyfikê 
K a r p a c k i e g o .  P r z e d s i ê w z i ê c i e  u z y s k a ³ o  rozwoju Karpat w dokumentach strategicznych i w 
dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej w kierunkach rozwoju województw karpackich. 
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Upowszechnieniu wiedzy o wyzwaniach stoj¹cych 
(Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Priorytet V przed regionem s³u¿yæ bêdzie organizowane corocznie 
Dobre rz¹dzenie, Dzia³anie 5.4 Rozwój potencja³u Forum Karpackie. 
trzeciego sektora, Poddzia³anie 5.4.2 Rozwój dialogu 
obywatelskiego). Kontakt 
Cel projektu to wzmocnienie i rozwój Porozumienia Bli¿szych informacji o projekcie udziela: 
Karpackiego jako partnera dialogu obywatelskiego 

Monika Ochwat-Marcinkiewicz ukierunkowanego na wdra¿anie Ramowej Konwencji 
tel. 0 785341089 Karpackiej w regionie. 
e-mail: karpaty@ekopsychologia.pl 
Stowarzyszenie Ekopsychologia G³ówne dzia³ania w projekcie 

Wzmocnienie i rozwój Porozumienia Karpackiego 
adres korespondencyjny: Dzia³anie zak³ada nawi¹zanie wspó³pracy 
ul. Grabina 6/18 Porozumienia Karpackiego z lokalnymi organizacjami 
32-840 Zakliczyn pozarz¹dowymi z obszaru polskich Karpat oraz 
www.ekopsychologia.pl opracowanie strategicznego planu dzia³añ 

Porozumienia na kolejne lata. Wœród karpackich 
organizacji pozarz¹dowych i administracji  Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii 
przeprowadzone zostanie te¿ badanie ankietowe Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
dotycz¹ce poziomu wiedzy o Konwencji Karpackiej Spo³ecznego 
oraz wspó³pracy NGO z administracj¹. 

Stworzenie platformy komunikacyjnej Zapraszamy na stronê internetow¹ 
Powstanie portal internetowy Porozumienia www.porozumieniekarpackie.pl
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 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Gorce –  W dniu 7 sierpnia 2011r. grupa z terenu LGD 
Pieniny” wraz z partnerem Stowarzyszeniem Lokalna „Podbabiogórze” wziê³a udzia³ w wydarzeniu 
Grupa Dzia³ania „Podbabiogórze” rozpoczê³o promocyjnym pn: „Kiermasz Twórczoœci ludowej”, 
realizacjê projektu wspó³pracy pod nazw¹ który odby³ siê pod Trzema Koronami tj. w 
 „LOKALNI TWÓRCY OSTOJ¥ DZIEDZICTWA Sromowcach Ni¿nych. Imprez¹ towarzysz¹c¹ by³o 
KULTUROWEGO”. „Lato pod Trzema Koronami”.

 Projekt realizowany jest od 03.03.2011 r. do  Impreza zorganizowana by³a przez LGD „Gorce-
31.12.2011r. i skierowany jest do twórców ludowych, Pieniny” i LGD „Podbabiogórze” oraz Gminne 
m³odzie¿y, organizacji pozarz¹dowych w tym LGD, Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach 
kobiet, mê¿czyzn, a tak¿e lokalnych przedsiêbiorców i oraz mieszkañców Sromowiec Ni¿nych w ramach 
liderów. projektu wspó³pracy. 

 Zgodnie z podpisan¹ umow¹ i harmonogramem  Na imprezie twórcy obu regionów prezentowali swoje 
dzia³ania w dniu 6 i 7 sierpnia 2011 r. Stowarzyszenie wyroby, a licznie zgromadzona publicznoœæ mog³a 
LGD „Gorce-Pieniny” goœci³o na swoim terenie 25 zapoznaæ siê z technikami ich wykonania i degustowaæ 
osobow¹  g rupê  ze  S towarzyszen ia  LGD potrawy regionalne przygotowane przez Ko³o 
„Podbabiogórze”. By³ to wyjazd aktywizuj¹cy Gospodyñ z Zembrzyc „Mioduszyna” oraz ze 
œrodowisko twórców lokalnych z terenu gorczañsko- Sromowiec. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla miejscowej 
pieniñskiego i podbabiogórskiego maj¹cy tak¿e na celu ludnoœci oraz dla turystów by³y wystêpy zespo³ów 
nawi¹zanie i wypracowanie metod wspó³pracy - regionalnych ,miêdzy innymi wystêp zespo³u 
„Kiermasz twórczoœci ludowej”. Budzowskie Kliszczaki z Budzowa oraz wystêpy Kó³ 

Gospodyñ z Zembrzyc oraz ze Sromowiec. 
 W dniu 6 sierpnia 2011 w Wiejskim Oœrodku Kultury 
w Ochotnicy Górnej odby³o siê spotkanie twórców  Towarzysz¹cy projektowi wspó³pracy kiermasz by³ 
ludowych z terenu LGD "Podbabiogórze" i LGD doskona³¹ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ, 
"Gorce-Pieniny". Uczestnicy spotkania mieli okazjê nawi¹zania wiêzi i kontaktów pomiêdzy partnerami 
nawi¹zaæ ze sob¹ kontakty, poznaæ tajniki pracy obu LGD oraz wszystkimi osobami zaanga¿owanymi 
pieniñskich i podbabiogórskich twórców ludowych w realizacjê projektu.
oraz wzajemnie nauczyæ siê wytwarzania rêkodzie³a 
ludowego w takich dziedzinach jak: hafciarstwo i  Stowarzyszenia obu Lokalnych Grup Dzia³ania 
koronkarstwo, rzeŸba, szyde³kowanie, cyfrowanie uwa¿aj¹, ¿e dorobek przesz³oœci nale¿y chroniæ, bo jest 
portek i kamizelek, malarstwo na szkle, preparowanie on wizytówka i oznak¹ to¿samoœci danego regionu 
zwierz¹t. oraz ludzi zamieszkuj¹cych ten region. 

V-ce Prezes 
 Krystyna Kubik

Realizacja projektu wspó³pracy 
„Lokalni Twórcy Ostoj¹ Dziedzictwa Kulturowego” 

- podsumowanie imprezy „Kiermasz Twórczoœci Ludowej”



Dla naszych czytelników

fragmenty Ochotnickich Kolêd i pastora³ek

PódŸmy syæka do sa³asa (kolêda ludowa)

PódŸmy syæka do sa³asa, 
Jasno œwiyci gwiozdka z lasa
Hej, w s³opie porodzi³a Jezusa Maryja, Jezusa Maryja
Hej, w s³opie porodzi³a Jezusa Maryja, Jezusa Maryja
Syæka sie nom pobudzili Jasnoœæ wielk¹ uwidzieli
Hej, hajnok porodzi³a Jezusa Maryja, Jezusa Maryja.

Za kolonde dziêkujemy (s³owa ludowe)

Za kololonde dziekujemy 
Scyñœcio Zdrowio,Wom zycymy, 
A zebyœcie d³ogo zyli 
a po œmierci w niebie byli,
Hej wom kolonda,
A zebyœcie d³ogo zyli 
a po œmierci w niebie byli,
Hej wom kolonda,
U powa³y wisi sad³o, dej ze Boze zeby spad³o,
To by wyœcie podzielili po kolondzie nie chodzili, 
Hej wom kolonda,
To by wyœcie podzielili po kolondzie nie chodzili, 
Hej wom kolonda,
PódŸmy teroz w imie Pañskie, 
Otworzom sie wrota rajskie, 
Przez narodzenie Jezusa, 
bêdzie w niebie naso dusa 
Królowa³a.

A wcora z wiecora (kolêda ludowa)

A wcora z wiecora, 
A wcora z wiecora z niebieskiego dwora, 
z niebieskiego dwora
Przyszla nam nowina, 
Przysz³a nam nowina, 
panna rodzi syna, 
panna rodzi syna
Boga prawdziwego, 
Boga prawdziwego nieogarnionego, nieogarnionego.

Pastuszkowie bracia mili (pastora³ka)

Pastuszkowie bracia mili, coœ Cie poten cas chodzili, 
Popod lesiu na dolinie, stoneliœmy w tej krzewinie
-paœæ owiecki, 
Popod lesiu na dolinie, stoneliœmy w tej krzewinie
-paœæ owiecki
A gdy pó³noc nast¹pi³a, jasnoœæ z nieba uderzy³a, 
Pastuszkowie zadrzymali, nagle sie po porywali,
Co sie dzieje
Pastuszkowie zadrzymali, nagle sie po porywali,
Co sie dzieje.
Cicho bracia co sie dzieje, 
Jasiek p³ace, Grzeœ sie œmieje, 
Kuba wyskocy³ na bude i str¹ci³ Walkowi dude 
a¿ na ziemie.
Kuba wyskocy³ na bude i str¹ci³ Walkowi dude 
a¿ na ziemie.



Os. UstrzykOs. Ustrzyk

Ochotnica Górna za starej fotografii

Os. CzepieleOs. Czepiele

Widok na centrum Ochotnicy GórnejWidok na centrum Ochotnicy GórnejOs. PolakiOs. Polaki

Widok na os. Majdówka i MarcinyWidok na os. Majdówka i Marciny

Os. Iwanki (stara droga)Os. Iwanki (stara droga)Os. JaszczeOs. Jaszcze

Widok w dolinê OchotnicyWidok w dolinê Ochotnicy
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