
BIULETYN INFORMACYJNY
GMINY JABŁONKA

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY • Nr 2 (50)/2021 • GRUDZIEŃ 2021



2

Okres Świąt Bożego Narodzenia 
w dawnej kulturze ludowej pełen był 
zwyczajów, obrzędów oraz symbo-
liki. Dla wierzeń naszych przodków 
był to, można powiedzieć, czas prze-
łomowy. Każda określona czynność, 
którą w tych dniach wykonywali go-
spodarze, miała symboliczne znacze-
nie. Była przepowiednią, a także za-
biegiem, który miał sprawić, aby do-
brobyt i bogactwo nie opuszczało 
domostwa. 

Jednym z dawnych, świątecz-
nych  obrzędów na Orawie, jak rów-
nież w całej Polsce, było chodzenie 
po kolędzie. Grupy kolędnicze składa-
jące się pierwotnie tylko z mężczyzn 
i młodych chłopców,  w okresie od 
św. Szczepana do Święta Trzech Kró-
li, chodziły po domach z tzw. kolyn-
dom. Istotą kolędowania była obrzę-
dowa wymiana darów za życzenia, 
przyjmowane jako pomyślna wróż-
ba urodzaju i powodzenia na przy-
szły rok. W świątecznej zapłacie gru-
py kolędnicze częstowano domowymi 
wypiekami. W późniejszym okresie 
formą zapłaty stały się również pie-
niądze. Stroje kolędników, jak rów-
nież ich zachowanie, wykrzykiwane 
lub recytowane przez nich rytualne 
teksty, cechowała wyraźna symboli-
ka płodnościowa i wiara w magiczną 
moc sprawczą wypowiadanych słów. 
Każda postać obrzędowa, w zależno-
ści od formy kolędy, była mediatorem 
łączącym świat nierzeczywisty, nad-
ziemski, mistyczny ze światem ziem-
skim, realnym. Głęboko wierzono, iż 

przyjęcie kolędników do swoich do-
mów gwarantowało pomyślność i ob-
fitość, a odmową można było ściągnąć 
na siebie pasmo niepowodzeń i biedy 
na cały następny rok. Na terenie Ora-
wy kolędnicy szli po kolędzie z gwiaz-
dą, z kozą czy turoniem z szopką, a na-
wet z herodami. 

Kolędnicy z gwiazdą to grupa za-
zwyczaj kawalerów, których atrybu-
tem była ręcznie robiona gwiazda, 
symbolizująca gwiazdę betlejemską. 
Wykonywano ją  z cienkich listewek 
i łubianowej lub tekturowej obręczy. 
Konstrukcję tę oklejano następnie bi-
bułą, półprzeźroczystym papierem 
pergaminowym lub zwykłym, nasy-
conym tłuszczem. Ozdabiano wycin-
kami z kolorowych papierków, frędz-
lami i pomponikami na końcach. 
W środku umieszczona była świeca. 
Gwiazdę osadzano na długim drągu 
i obracano ręką lub korbką. Ten naj-
ważniejszy atrybut niósł zazwyczaj 
najwyższy, najsilniejszy i  najstarszy 
w grupie. Oprócz składanych życzeń, 
głównie gospodarzom domu, śpiewa-
li kolędy. Najstarszą formą kolęd były 
kolędy życzące, odnoszące się bezpo-
średnio do każdego domownika. Były 
to kolędy gospodarskie, panieńskie 
czy dla kawalerów i służby. Śpiewa-
ne w określonej hierarchii oraz zwią-
zane z charakterem obdarowanej nią 
osoby.

Na terenie Orawy kolędowa-
no również z szopką. Początek szop-
ce kukiełkowej, podobnie jak innym 
widowiskom religijnym, dały dialogi 

wywodzące się bezpośrednio z teatru 
rzymskiego. Były to dysputy na te-
maty religijne, choć z czasem zaczęły 
one przybierać formę bardziej świec-
ką i humorystyczną. Szopkę wyko-
nywano z drewna, podobnie kukieł-
ki, które ubierano w stroje ze szmat 
i papieru. Grupa kolędników składa-
ła się z dwóch lub trzech aktorów po-
ruszających kukiełkami i wygłasza-
jących ich role. Przedstawienie, któ-
remu często towarzyszyła muzyka, 
składało się z krótkich scenek religij-
nych i świeckich. Była więc stajenka 
betlejemska, pokłon pasterzy, Trzej 
Królowie, a także sceny z Herodem, 
śmiercią, oraz diabłem. Pojawiały się 
też postacie, takie jak Żyd, dziad, dzia-
dówka, cygan, cyganka czy kominiarz, 
które udając się do stajenki, wnosiły 
do widowiska świecki, humorystycz-
ny akcent. Kolędnicy przybywają-
cy z szopką, najpierw śpiewali kolę-
dy pod oknami gospodarzy, a następ-
nie zapraszani do izby, rozpoczynali 
przedstawienie. 

Inną grupą, chodzącą z nie-
co mniejszą szopką, była grupa Be-
tlejemców. Byli to kolędnicy ubrani 
w stroje pasterskie z palicami w rę-
kach. Obowiązkowo biodra i nogi ob-
wiązane powrósłami ze słomy oraz 
kożuchy wywrócone na lewą stro-
nę i baranice na głowach. Wśród pa-
sterzy jeden chłopak przebierał się 
za postać Anioła. Ubrany przeważ-
nie w długą, białą koszulę, z włosa-
mi z konopi lub lnu oraz skrzydłami. 
Anioł niósł małą szopkę (Betlejem) 
oświetloną od środka. Betlejemcy 
śpiewali pod oknami domowników, 
wystukując rytmicznie palicami śpie-
wane melodie. Po odśpiewaniu wy-
chodzili do nich gospodarze, którym 
składali życzenia.   

Jedną z grup, która nie nawiązy-
wała do tradycji religijnych, jednakże 
przedstawiana i odtwarzana była nie-
malże w całych Karpatach, była gru-
pa kolędnicza z turoniem lub kozą. 
W skład grupy w regionie Orawy 
wchodził kolędnik przebrany za  turo-
nia, czyli rogate stworzenie z ogrom-
ną, kłapiącą paszczą, wyłożoną czer-
wonym suknem. Na paszczy często 
mocowano gwoździe lub prawdziwe 
zęby zwierząt, by podczas porusza-
nia nią za pomocą sznurka, słyszalny 
był charakterystyczny odgłos jej za-
mykania. Do głowy turonia doczepio-
na była płachta lub skóra zwierzęcia. 
Kolędnik w ciągłej pozycji pochylonej 
grał nieposkromione zwierzę, które 

Przyśli my tu po kolyndzie 
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w pewnym momencie pada na ziemię. Upadek turonia jest sym-
bolicznym obumarciem ziemi i odrodzeniem się jej na nowo. To 
niezwykłe przedstawienie obrazujące wegetatywność i ciągłość 
życia na ziemi. Dziad to kolejna, kluczowa postać obrzędowa. 
Pomimo nędznego wyglądu - łatane stare kapoty lub stary ko-
żuch, przewiązany w pasie porwósłem ze słomy, na głowie stara 
baranica, garb na plecach, worek do którego zbierał „kolędę” - 
odgrywał niezwykle istotną rolę. Był przewodnikiem całej gru-
py, składał życzenia i zazwyczaj jako pierwszy pytał gospoda-
rzy o pozwolenie na wejście do domu. Z grupą szli również cy-
gan i cyganka oraz dziadówka i żyd. Czasem również kapela ze 
skrzypcami i basami lub później także z heligonkami. Również 
w późniejszym okresie do grupy dołączyli diabeł i śmierć. Kolę-
da rozpoczynała się od pytania czy gospodarze przyjmą kolęd-
ników. Jeśli wyrażano na to zgodę, kolędnicy recytowali teksty:

Przyśli my tu po kolyndzie
Niek wom na przykroś nie bedzie
A cy bedzie cy nie bedzie
Po kolyndzie chłodzo syndzie
Pon Jezus sie narodzioł, po kolyndzie tys chłodzioł.

Widowiska prezentowane przez przebierańców odwiedza-
jących domy z maszkarą zwierzęcą były humorystyczne, z wy-
jątkiem momentu, gdy turoń padał na ziemię. Turoń prowadzo-
ny przez cygana czy pasterza wyrywał się opiekunowi, płatał 
figle, zaczepiał obecne w domu dziewczyny, a pasterz próbują-
cy go poskromić wywoływał niejednokrotnie powód do radości 
i zabawy. Jednym z najważniejszych elementów przebiegu wi-
dowiska było składanie życzeń przez dziada, który równocze-
śnie sypał owsem symbolizującym obfitość. Po odegranej scen-
ce, śpiewem proszono o kolędę:

Dejcie ze nom dejcie, co nom mocie dać
Bo nom tys tu zimno pod okiynkim stać
Momy ciynkie kozusiynta, zimno nom tu w palusiynta
Hej gaździnko hej kolynde nom dej.

W przypadku skąpstwa gospodarza, wychodząc śpiewano:
Jakoście nom nadali, nadali
Tak wom Pon Bog nawali, nawali.

Zawsze jednak dziękowano za każdy, otrzymany datek:
Za kolynde dziynkujymy
Scynścio, zdrowio wom zycymy
Na tyn Nowy Rok.

Obok wspomnianych powyżej form kolędowania, spotkać 
się można z informacją o kolędowaniu z Herodami lub Trzema 
Królami. Nie ma jednak choćby ustnie przekazanej formy tego 
kolędowania.  

Na naszym terenie, jak również po słowackiej stronie, Nowy 
Rok zwany Nowe Latko to szczególny czas, w którym składano 
sobie życzenia. W tym dniu dzieci chodziły do swoich chrzest-
nych, aby za winszowania otrzymać w prezencie pieczone ku-
kiełki (małe chlebki), do których często wkładano pieniądze. 
Kukiełki nazywane były właśnie nowymi latkami.

Współcześnie na terenie Orawy zanikają tradycyjne grupy 
kolędnicze. Próbę reaktywacji podejmują zespoły regionalne. 
Cieszy fakt, iż instruktorom leży na sercu edukacja regionalna 
młodego pokolenia i podtrzymanie pięknych, dawnych tradycji 
kolędowania na Orawie.

Autor: Anna Olesińska
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XXIX Orawskie Lato
17 lipca 2021 roku w sobotę w Jabłonce odbyła 

się coroczna impreza Orawskie Lato. Ranga tegorocz-
nej jednodniowej uroczystości została podniesiona 
za sprawą specjalnych gości Łukasza Kmity wojewo-
dy małopolskiego i Witolda Kozłowskiego marszałka 
województwa małopolskiego.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00 przy 
obelisku i tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci 
bohaterskim Orawianom, budzicielom ducha narodo-
wego i zasłużonym dla przyłączenia części górnej Ora-
wy do Polski w latach 1918–1920, który został odsło-
nięty rok temu – w setną rocznicę przyłączenia części 
Orawy do Polski

Dla uczczenia ich pamięci wiązanki złożyli: Łu-
kasz Kmita wojewoda małopolski, Witold Kozłowski 
marszałek województwa małopolskiego, Antoni Kar-
lak wójt gminy Jabłonka, posłowie na Sejm RP Anna 
Paluch i Edward Siarka, Andrzej Jaros burmistrz mia-
sta partnerskiego Wolbórz z przewodniczącym rady 
Zbigniewem Klewinem, Piotr Gąsienica wicedyrek-
tor Małopolskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ”, Emilia 
Rutkowski prezes Związku Podhalan Oddział Oraw-
ski wraz z Julianem Stopką i Anielą Stopką, Grażyna 
Karlak przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości w gminie Jabłonka.

Następnie w miniparku przed Urzędem Gminy 
dla upamiętnienia jubileuszu stulecia przyłączenia 
części Orawy do Polski trzy dęby jedności posadzili: 
Łukasz Kmita wojewoda małopolski, Witold Kozłow-
ski marszałek województwa małopolskiego, Grażyna 
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Karlak przewodniczącą Komitetu Organizacyjne-
go obchodów stulecia odzyskania Niepodległości 
przez Polskę w gminie Jabłonka wraz z Eugeniu-
szem Moniakiem przewodniczącym Rady Gminy 
Jabłonka oraz Bolesławem Wójcikiem zastępcą 
wójta.

Druga część uroczystości odbyła się w sie-
dzibie Orawskiego Centrum Kultury. Tradycyjnie 
rozpoczęła się sygnałem Trombit Haniaczyków. 
Po krótkim przemówieniu wójt Antoni Karlak za-
prosił na scenę wojewodę Łukasza Kmitę i mar-
szałka Witolda Kozłowskiego, którym wręczył ob-
razy. Jeden przedstawiał kościół w Orawce, dru-
gi widok Babiej Góry od strony Jabłonki. Każdy 
z panów zabrał głos, nawiązując do orawskiego 
jubileuszu. Wójt Antoni Karlak podziękował tak-
że Grażynie Karlak przewodniczącej Komitetu 
Organizacyjnego.

Następnie zaprezentowano sylwetki osób 
wyróżnionych statuetką Człowiek Człowieko-
wi 2020. A byli nimi: nauczycielki Władysława 
Biel i Maria Pieróg, Generalny Przełożony Obla-
tów św. Józefa w Rzymie od 2018 r. ks. dr Jan Pel-
czarski, burmistrz Wolborza Andrzej Jaros, służ-
ba zdrowia w gminie Jabłonka. Ogłoszono laure-
ata Nagrody Wójta Gminy Jabłonka Pasterski Róg. 
W 2021 roku nagrodę otrzymał Eugeniusz Kar-
koszka – instrumentalista ludowy zasłużony dla 
Orawy, instruktor zespołów regionalnych, folklo-
rysta i propagator rodzimej kultury.

W części artystycznej wystąpił zespół regio-
nalny OwCoK oraz Andrzej Dziubek z zespołu De 
Press wraz z członkami dawnego zespołu Kuźnia.
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Kiermasz Orawskiej Sztuki
W sobotę 17 

lipca w miniparku 
przed urzędem gmi-
ny w Jabłonce od-
był się IX Kiermasz 
Orawskiej Sztuki 
w Jabłonce.

Kilkunastu ar-
tystów zaprezen-
towało wytwory 
z różnych dziedzin 
sztuki i rękodzieła. 
Można było nabyć 
m.in. obrazy, rzeź-
by, ceramikę, gobe-
liny, produkty z po-
roża, stroje orawskie oraz artystyczne rękodzieło, a także podpa-
trzeć warsztat pracy rzeźbiarza oraz skosztować specjałów oraw-
skiej kuchni. Przygotowano również specjalne atrakcje na trawie 
z myślą o najmłodszych.

XXIX Gminne Dożynki w Podwilku
Za plony i trud pracy rolników dziękowaliśmy w ostatnią nie-

dzielę sierpnia w kościele p.w. św. Marcina w Podwilku. Delegacje 
z wszystkich sołectw oraz wójta gminy Jabłonka Antoniego Karla-
ka wraz z Małżonką, przywitał sołtys Podwilka Emil Holla. Zgroma-
dzonych w kościele powitał ks. Zbigniew Fidelus proboszcz para-
fii w Podwilku. Przed rozpoczęciem nabożeństwa, głos zabrał wójt 
gminy Jabłonka, który nawiązał do chleba, wyrażając nadzieję, że 
na orawskim stole nigdy chleba nie zabraknie i ufając, że zawsze 
będziemy umieli dzielić się nim z drugim człowiekiem. Gospodarz 
gminy przekazał na ręce księdza proboszcza symboliczny wieniec.

Dziękczynną mszę św. koncelebrowaną sprawowali: gospo-
darz ks. proboszcz Zbigniew Fidelus, były proboszcz parafii w Pod-
wilku ks. Kazimierz Gunia, o. Zbigniew Czerwień proboszcz parafii 
w Chyżnem oraz ks. Piotr Zioło proboszcz parafii w Zubrzycy Dol-
nej. Święto plonów swą obecnością uświetniły poczty sztandaro-
we: OSP gminy Jabłonka, Szkoły Podstawowej nr 2 w Podwilku oraz 
Orawski Oddział Związku Podhalan w Jabłonce. Natomiast muzycz-
ną oprawę mszy świętej zawdzięczamy Orkiestrze Dętej OSP Pod-
wilk oraz orawskiej kapeli.

W 29. Gminnych Dożynkach w Podwilku udział wzięli radni 
gminy Jabłonka oraz radni powiatowi, w tym były wójt gminy Ja-
błonka Julian Stopka i prezes zarządu Powiatowego ZOSP RP Jan 
Kuczkowicz. Obecny był także honorowy prezes Klubu Babia Góra 
w Chicago Jan Łaciak. Na zakończenie, wszystkim przybyłym dzię-
kować za każde ziarno i prosić o dalszą, Bożą pomoc, podziękował 
sołtys Emil Holla.
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Złote Gody 
25 września 2021 r. odbyła się uro-

czystość wręczenia medali za „Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”, którą świę-
towały pary z terenu gminy Jabłon-
ka. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
11.00 uroczystą Mszą Św. odprawio-
ną przez Ks. Dziekana Kazimierza Cze-
piela w koncelebrze Ks. Piotra Grotow-
skiego oraz Ks. Piotra Zioła w Koście-
le Parafialnym p.w. Przemienienia Pań-
skiego w Jabłonce w intencji Jubilatów.

W Centrum Kultury Górnej Ora-
wy, gdzie odbyła się dalsza część uro-
czystości Dostojnych Jubilatów przy-
witała Orawska Kapela. Gratulacje i życzenia Jubilatom złożył Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak po czym wręczył im 
w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej medale za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” w asyście Zastępcy Wójta 
Pana Bolesława Wójcika, Sekretarza Gminy Pana Artura Górki oraz Wice Przewodniczącej Rady Gminy Jabłonka Pani Wil-
my Zubrzyckiej.

Po dekoracji Pan Wójt zaprosił Jubilatów na obiad i symboliczną lampkę szampana do restauracji Pasieka. Jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało w tym roku 60 par z roczników 1970 i 1971.
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W dn. 2-3 października 2021 r. w Orawskim Cen-
trum Kultury w Jabłonce odbył się 11. Małopolski Prze-
gląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń 
Wiejskich.

W sobotnie przedpołudnie zabrzmiały „Trombity Ha-
niaczyków”, dając tym samym znać do rozpoczęcia Prze-
glądu. Oficjalnego otwarcia dokonali: poseł Barbara Bar-
tuś, wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak, dyrektor Oddzia-
łu Instytutu Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpac-
kich Małopolskiego Centrum Kultu-
ry SOKÓŁ w Nowym Sączu Małgo-
rzata Broda, kierownik Powiatowe-
go Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Nowym Targu Małgorzata Gurgul 
oraz kierownik Powiatowego Zespo-
łu Doradztwa Rolniczego w Nowym 
Sączu Krzysztof Pyrdoł. Na scenę za-
proszono również wójta gminy Łąc-
ko Jana Dziedzinę. Przemawiający 
podziękowali wszystkim paniom za 
ich aktywność w lokalnych środo-
wiskach oraz wyrazili zadowolenie 
z rosnącej liczby KGW i ich działal-
ności dla rozwoju polskiej wsi.

Konkursowa rywalizacja trwała dwa dni. Wszech-
stronnie uzdolnione panie z jedenastu KGW z całej Mało-
polski, śpiewały ludowe pieśni i przyśpiewki, odgrywały 
scenki obyczajowe z dawnej kultury wsi, wykonywały ar-
tystyczne rękodzieło (zazdroski) oraz częstowały tradycyj-
nymi specjałami.

Dorobek artystyczny i kulinarny KGW podziwiało wie-
lu gości. W niedzielne popołudnie, tuż przed ostatnią czę-
ścią konkursowych prezentacji, głos zabrali: dyrektor De-
partamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie Monika Gubała, wicedy-
rektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 
Sączu Piotr Gąsienica oraz wójt gminy Jabłonka Antoni 

Karlak. Przedstawiciele organizatorów gratulowali i dzię-
kowali gospodyniom za ich wkład w piękno i różnorodność 
Małopolski.

W niedzielny wieczór odczytaniem protokołu i wrę-
czeniem nagród zakończył się 11. Małopolski Przegląd Do-
robku Artystycznego i Kulinarnego KGW. Nagrody wręcza-
li:  zastępca wójta gminy Jabłonka Bolesław Wójcik, zastęp-
ca dyrektora MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu Piotr Gąsieni-
ca, zastępca dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego w Karniowicach Ka-
rol Sepielak, kierownik Powiatowe-
go Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Nowym Targu Małgorzata Gurgul 
oraz kierownik Powiatowego Zespo-
łu Doradztwa Rolniczego w Nowym 
Sączu Krzysztof Pyrdoł. Nagroda 
główna Przeglądu trafiła w ręce pań 
z KGW Trzebunia z Trzebuni.

Oczekiwanie na decyzje jury, 
gospodyniom i gościom umilił ży-
wiołowy koncert zespołu Folkowni, 
który poderwał widownię do tańca 
i wspólnej zabawy. Przegląd spraw-

nie i z humorem poprowadziła niezawodna para konferan-
sjerów: Anna Olesińska i Marian Wójtowicz. W komisji ar-
tystycznej wytrwale pracowali: Lucyna Kmak – specjalista 
ds. gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki, MODR Kar-
niowice; Jadwiga Pilch – etnograf; Urszula Gieroń – etno-
graf; Jadwiga Adamczyk – muzyk, MCK SOKÓŁ w Nowym 
Sączu oraz Benedykt Kafel – etnograf.

Na wydarzenie zaprosili: Małopolskie Centrum Kul-
tury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Województwo Małopolskie, 
Gmina Jabłonka, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowi-
cach oraz współorganizator: Narodowy Instytut Kultury 
i Dziedzictwa Wsi.

Fot. J. Ciepliński

11. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW
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Na Orawie… Opowieść o symbolach 
kultury ludowej

W niedzielne popołudnie 17 października, 
w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbyła 
się premiera filmu i wernisaż wystawy fotografii Na 
Orawie… Opowieść o symbolach kultury ludowej.

W opowieści o kulturze ludowej orawskiej wsi 
wykorzystano język symboli. Kilkunastominutowy 
film i wystawa opowiadają o symbolice i znaczeniu 
ognia, wody, chleba, drzewa, dziecka, wianka i piórka, 
a więc wybranych symboli, którym w obrzędowości 
rodzinnej i dorocznej przypisywano konkretne funk-
cje i znaczenie.

Do świata dawnej Orawy wprowadził publiczność 
widowiskiem słowno-muzycznym zespół OwCoK. Po 
czym wyświetlono film. Widzowie byli oczarowani 
sposobem, w jaki pokazano piękno Orawy, dawne ży-
cie przepełnione wierzeniami, zwyczajami, upływa-
jące w zgodzie z otaczającą naturą. Filmowa opow-
ieść inspiruje do zatrzymania się, wytchnienia i zach-
wytu nad dawnym, prostym życiem.

Na wydarzeniu obecni byli twórcy filmu – Ange-
lika i Adam Donczew z Peak Films oraz autor foto-
grafii – Łukasz Sowiński. Do wspólnego, pamiątkowe-
go zdjęcia stanęli również występujący w filmie starsi 
i młodsi Orawianie.

Zarówno film, jak i wystawa od dziś dostępne są 
w przestrzeni wirtualnej. Do ocalenia świata, który 
z każdym rokiem odchodzi w zapomnienie, a który 
uwieczniono w filmie i zdjęciach, OCK wykorzystało 
potęgę internetu. Od dziś dostępne są w sieci: na stro-
nie www.ockorawa.pl, na kanale OCK Jabłonka w ser-
wisie Youtube oraz na profilu facebookowym Orawsk-
iego Centrum Kultury w Jabłonce.

Wydarzenie odbyło się dzięki dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej. Zaprezentowano efekty mikro-
projektu Zakodowane w kulturze, który Orawskie 
Centrum Kultury w Jabłonce realizowało od marca 
br. Partnerem projektu było miasto Trstena. Mikro-
projekt jest współfinansowany przez Unię Europe-
jską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Eurore-
gionu Tatry w ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
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XXIV Festiwal Piosenki Religijnej  
na Orawie STABAT MATER

Koncertem laureatów, w sobotni wieczór zakończył się 
XXIV Festiwal Piosenki Religijnej na Orawie STABAT MATER, 
który odbywał się w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce 
w dn. 22-23 października br. Festiwal jest okazją do promocji 
muzyki chrześcijańskiej i wspierania utalentowanych zespołów 
i solistów. Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 28 wyko-
nawców. A Festiwal zorganizowali: Wójt Gminy Jabłonka, Oraw-
skie Centrum Kultury w Jabłonce, Starostwo Powiatowe w No-
wym Targu, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Ze-
spół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce oraz Parafia 
pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce.

W piątkowe popołudnie Festiwal w imieniu organizatorów 
otwarli: zastępca wój-
ta gminy Jabłonka Bo-
lesław Wójcik oraz ini-
cjatorka idei Festiwalu 
i długoletnia dyrektor 
Zespołu Szkół im. Bo-
haterów Westerplat-
te w Jabłonce Aniela 
Stopka. Wśród gości 
obecni byli m.in. radny 
powiatu nowotarskie-
go Julian Stopka oraz kierownik szkolenia praktycznego ZS im. 
Bohaterów Westerplatte w Jabłonce Piotr Pęksa.

Muzyka chrześcijańska wybrzmiewała w OCK przez dwa 
dni. Przesłuchania odbywały się w ciepłej, serdecznej atmosfe-
rze. Rywalizacja konkursowa nie przesłaniała radości ze wspól-
nego spotkania. Publiczność szczególnie dopisała na koncercie 
finałowym. Na widowni zasiedli m.in. wizytator Delegatury Ku-
ratorium Oświaty w Nowym Targu Maria Głuszak, radni powia-
towi: Jan Kuczkowicz i Julian Stopka oraz przewodniczący Rady 
Gminy Lipnica Wielka Andrzej Karkoszka. Tuż po poznaniu wer-
dyktu, wręczeniu nagród i słowach podsumowania przez za-
stępcę wójta gminy Jabłonka Bolesława Wójcika, dyrektor Anie-
lę Stopkę i dyrektor ZS Katarzynę Lasak, w koncercie finałowym 
wystąpili najlepsi z najlepszych.

Narodowe Czytanie w Jabłonce
04.09.2021 o godz. 10:00 w parku przy fontannie, przy 

pięknej pogodzie odbyła się X jubileuszowa edycja Narodowe-
go Czytania. Wydarze-
nie  objęte honorowym 
patronatem pary pre-
zydenckiej  rozpoczę-
ło się odczytaniem li-
stu Prezydenta RP An-
drzeja Dudy.

Fragmenty utwo-
ru G. Zapolskiej „Mo-
ralność Pani Dulskiej” 
przygotowane przez 
panią Anetę Bylicką, czytali członkowie zespołu „OwCoK” oraz 
osoby z publiczności, które rewelacyjnie wcieliły się w role m.in. 
pani Dulskiej, Zbyszka, Meli, Hesi czy Hanki.

Czytane fragmenty przeplatane były muzyką orawską w wy-
konaniu tegoż zespołu. Spotkanie przebiegło w miłej i sympa-
tycznej atmosferze. Dziękujemy zespołowi „OwCoK” za zaanga-
żowanie w to wydarzenie.



7

Narodowe Święto Niepodległości
Gminne obchody 103. Rocznicy Odzyskania Niepodle-

głości przez Polskę rozpoczęły się w miejscu upamiętniają-
cym przełomowe wydarzenia w dziejach naszej rodzinnej 
ziemi, a ważne dla całej naszej Ojczyzny. Samorządowcy, 
poczty sztandarowe, przedstawiciele służb mundurowych, 
społeczność uczniowska wraz z gronem pedagogicznym, 
mieszkańcy Orawy zgromadzili się pod obeliskiem po-
święconym 100-leciu przyłączenia Orawy do Polski, gdzie 
w samo południe wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.

Wyrażając pamięć o orawskich bojownikach i budzi-
cielach polskości z lat 1918-1920, kwiaty pod tablicą po-
święconą bohaterskim Orawianom i budzicielom ducha 
Narodowego na Orawie złożyli: wójt gminy Jabłonka An-
toni Karlak w asyście przewodniczącego Rady Gminy Ja-
błonka Eugeniusza Moniaka i zastępcy wójta Bolesława 
Wójcika; Orawski Oddział Związku Podhalan w Jabłonce 
– prezes Emilia Rutkowska w asyście byłej dyrektor Ze-
społu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce Anieli 
Stopki i radnego powiatowego, byłego wójta gminy Jabłon-
ka Juliana Stopki; honorowy prezes Klubu Babia Góra przy 
ZPPA w Chicago Jan Łaciak oraz w imieniu służb munduro-
wych komendant Komisariatu Policji w Jabłonce podkomi-
sarz Marcin Mikołajczyk.

Tę część uroczystości zakończyła wiązanka pieśni pa-
triotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Jabłon-
ce. Następnie, o godz. 12:30 w kościele p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Jabłonce odprawiona została uroczysta msza 
święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny. Po Eucharystii 
wierni przeszli w procesji z pocztami sztandarowymi na 
cmentarz. Apel Pamięci z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości odczytał starszy chorąży sztabowy Grzegorz 
Grobarczyk z Placówki Straży Granicznej w Zakopanem. 
Wójt Antoni Karlak w asyście przewodniczącego rady gmi-
ny Eugeniusza Moniaka i zastępcy wójta Bolesława Wój-
cika złożył wieniec na grobie por. Wendelina Dziubka, do-
wódcy Legii Orawskiej. Następnie wieniec złożyli przed-
stawiciele lokalnego PiS-u na czele z Julianem Stopką.

Na zakończenie, wójt Antoni Karlak przywołując bo-
haterów orawskiej drogi do niepodległości, podkreślił, że 
orawską tożsamość kształtuje świadomość i pamięć hi-
storyczna. Wyraził szczególną wdzięczność za obecność 
przedstawicieli służb mundurowych. Za patriotyczną po-
stawę podziękował licznie zgromadzonym dzieciom oraz 
młodzieży, którzy swoimi działaniami budować będą po-
myślność naszej Ojczyzny.

Obchody zakończono odczytaniem listu, który na oko-
liczność Narodowego Święta Niepodległości skierowała 
do mieszkańców gminy Jabłonka poseł na Sejm RP Anna 
Paluch.

Wartę honorową przy obelisku i na cmentarzu pełni-
li uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół im. Bohate-
rów Westerplatte w Jabłonce. W uroczystości udział wzię-
li również harcerze ZHP Jabłonka, oraz kompania honoro-
wa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Zubrzycy Dol-
nej którą prowadził dh. Grzegorz Pawlak. Sztandary wy-
stawiły Jednostki OSP Gminy Jabłonka,Szkoły Podstawowe 
oraz Zespół Szkół w Jabłonce i Związek Podhalan Oddzia-
ła Orawski a prowadził je dh. Piotr Witkowki. Uroczystość 
swoją obecnością uświetnili komendant Placówki Straży 
Granicznej w Zakopanem płk. Andrzej Karkoszka oraz za-
stępca Babiogórskiego Parku Narodowego Konrad Gon-
ciarczyk, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP na czele z Prezesem Janem Głusiakiem i Komendantem 
Gminnym Janem Kuczkowiczem.
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6. Przegląd Kapel, Instrumentalistów  
i Śpiewaków Ludowych ORAWSKI ZBYRCOK

27 i 28 listopada w Orawskim Centrum Kultury w Ja-
błonce odbył się 6. Przegląd Kapel, Instrumentalistów 
i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok”. To najwięk-
sze na Orawie święto, które popularyzuje tradycje śpiewu 
i gry na instrumentach ludowych. Przegląd przyciąga miło-
śników orawskiego folkloru, którzy pielęgnując muzyczne 
tradycje Orawy, rywalizują o „orawski zbyrcok”.

Jak każde doniosłe wydarzenie, tak i kolejny Przegląd 
otworzył dźwięk „trombit Haniaczyków”. Gospodarz wyda-
rzenia, wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak życząc wszyst-
kim uczestnikom powodzenia, podkreślił znaczenie Prze-
glądu dla przekazu pięknej tradycji muzykowania na Ora-
wie młodemu pokoleniu.

W ciągu dwóch konkursowych dni komisja artystyczna 
oceniła 54 wykonawców, w tym dzieci, młodzież i dorosłych, 
w konkursach: kapel ludowych, grup śpiewaczych, instru-
mentalistów-solistów, śpiewaków-solistów i gawędziarzy. 

Koncert finałowy w niedzielny wieczór rozpoczęto fil-
mową opowieścią o pięknie dawnej Orawy. W imieniu or-
ganizatorów przegląd podsumował wójt gminy Jabłonka 
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Antoni Karlak, który wszystkim uczestnikom, instrukto-
rom i kierownikom zespołów gorąco podziękował za pie-
lęgnowanie i rozwój amatorskiego ruchu folklorystyczne-
go na Orawie. Odczytanie protokołu komisji artystycznej 
i wręczenie nagród upłynęło w serdecznej atmosferze. 6. 
Przeglądu Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludo-
wych Orawski Zbyrcok zakończono wspólnym wykona-
niem Orawy.

Wydarzenie nie inaczej, a orawską gwarą poprowadzi-
ła Anna Olesińska.

Organizatorami konkursu byli: Wójt Gminy Jabłonka, 
Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, Małopolskie Cen-
trum Kultury Sokół w Nowym Sączu oraz Stowarzyszenie 
Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, które ufundowało 
nagrody rzeczowe w kategorii dziecięcych instrumentali-
stów – solistów.

Mikołajki 2021
Podsumowanie „Mikołajek 2021” odbyło się w nie-

dzielę 5 grudnia w kościele pw. Św. Brata Alberta w Jabłon-
ce-Borach. Spotkanie ze Świętym przyniosło dzieciom wie-
le radości i pięknych przeżyć. Najmłodsi otrzymali słod-
kie upominki, a laureaci konkursu z rąk Mikołaja odebrali 
nagrody.

Protokół konkursu plastycznego i literackiego odczytał 
ks. Grzegorz. Dyplomy wręczała dyrektor Delegatury Kura-
torium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl oraz w imie-
niu współorganizatora wójta gminy Jabłonka - dyrektor 
Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce Anna Paś-Filipek. 

Dzięki licznemu udziałowi w konkursie dzieci i mło-
dzieży oraz pomocy rodziców i pedagogów, kontynuujemy 
piękną tradycję wspominania słowem i kredką dzieł Świę-
tego, który uczy nas uważności na drugiego człowieka. Or-
ganizatorami akcji są: proboszcz parafii pw. Św. Brata Al-
berta w Jabłonce-Borach ks. Grzegorz Łomzik, Wójt Gmi-
ny Jabłonka Antoni Karlak oraz Orawskie Centrum Kultury 
w Jabłonce.

Zespół OwCoK na Tygodniu Kultury 
Beskidzkiej

Tydzień Kultury Beskidzkiej to wielki, międzynarodo-
wy festiwal folklorystyczny, kilkugodzinne koncerty na du-
żych scenach w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podha-
lańskim, Oświęcimiu oraz pojedyncze koncerty w innych 
miejscowościach. Blisko sto zespołów, do tego kapele, lu-
dowi śpiewacy i instrumentaliści, kiermasze twórczości lu-
dowej, konkursy literackie, posiady gawędziarzy i poetów 
ludowych, seminaria i sesje popularnonaukowe.

W tegorocznym, już 58. Tygodniu Kultury Beskidz-
kiej udział wziął zespół regionalny OwCoK z Orawskiego 
Centrum Kultu-
ry w Jabłonce. 
W niedzielę, 25 
lipca, na scenie 
w Makowie Pod-
halańskim w ra-
mach gościnne-
go występu ze-
spół zaprezentował melodie, tańce i śpiywki z regionu Ora-
wy, a występ zakończył wspólną zabawą z roztańczoną 
i rozśpiewaną publicznością.

Poniedziałek, 26 lipca była dla zespołu dniem przesłu-
chań konkursowych 52. Festiwalu Folkloru Górali Polskich 
– jednego z głównych wydarzeń Tygodnia Kultury Beskidz-
kiej. W poniedziałkowy poranek na żywieckim rynku ze-
spół OwCoK zaprezentował się w kategoriach kapel ludo-
wych (2 kapele zespołu), instrumentalistów, w tym też in-
strumentalistów mistrz - uczeń oraz w kategorii grup śpie-
waczych. Natomiast wieczorem, w Amfiteatrze pod Groj-
cem w Żywcu, w festiwalowej prezentacji zespół OwCoK 
przedstawił program Skubarki.

Udziałem w Tygodniu Kultury Beskidzkiej dorosły ze-
spół regionalny z Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce 
zadebiutował w wyjazdowych oraz konkursowych wystę-
pach na żywo. 

Orawscy wykonawcy docenieni na 52. Festiwalu Folkloru Górali Polskich
W sobotę, 31 lipca ogłoszono wyniki 52. Festiwalu Folkloru Górali Polskich, który odbył się w Żywcu w dn. 24-28 lipca 

2021 r. w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Wśród 146 muzyk ludowych biorących udział w Festiwalu - zespołów, ale 
również kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, multiinstrumentalistów, a także mistrzów 
uczących śpiewu i gry na instrumentach, znaleźli się również wykonawcy z Orawy.

Wszystkim prezentującym orawski folklor serdecznie dziękujemy i gratulujemy udziału w tak niesamowitym wyda-
rzeniu. Miło nam również poinformować, że przedstawiciele Orawy, decyzją jury, sięgnęli po nagrody. I tak, w kategorii ka-
pel, III miejsce zdobyła Muzyka Pawła Czai z Jabłonki, a kapelę dorosłą zespołu Orawianie z Lipnicy Wielkiej wyróżniono.

W kategorii mistrz i uczeń – instrumentalista, II miejsce grą na skrzypcach zdobył Paweł Czaja z Jabłonki i jego uczen-
nice - Zuzanna Kobroń i Zuzanna Kostyra. Również za grę na skrzypcach, Jakub Kowalczyk z Zubrzycy Górnej został wy-
różniony w kategorii solistów instrumentalistów. Za kultywowanie i promowanie orawskich tradycji muzycznych, jeszcze 
raz wszystkim dziękujemy.
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OCK w Jabłonce odtwarzało tradycje

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce w ostatnich 
miesiącach intensywnie czerpało z dawnej kultury re-
gionu, oferując zajęcia, spotkania i warsztaty oparte na 
orawskim folklorze, tradycji muzykowania i artystycz-
nym rękodziele.

Podczas spotkań z folklorem sąsiednich regionów 
górali karpackich, członkom dorosłego zespołu regio-
nalnego OwCoK towarzyszyła niesamowicie twórcza 
i integrująca energia. Uczestnicy zajęć zmierzyli się 
z muzyką, tańcem, pieśniami i tradycjami górali spi-
skich, podhalańskich, babiogórskich, słowackich, ży-
wieckich i pienińskich.

Członkowie zespołu działającego przy OCK nie tyl-
ko poznawali kolejne grupy etnograficzne górali, ale 
też ośmielili się do zabawy głosem, odtwarzając trady-
cję śpiewu białego. Za pomocą ćwiczeń zaczerpniętych 
z natury i pasterskich zawołań, pracowali nad świado-
mą emisją głosu.

Twórcza energia towarzyszyła również dzie-
ciom i młodzieży przy nauce podstawowych kroków 
orawskich tańców, odtwarzaniu dawnych zabaw pa-
sterskich, poznawaniu tekstów licznych rymowanek. 
Orawski folklor dziecięcy okazał się na tyle interesu-
jący, że na deskach sceny domu kultury powoli tworzy 
się dziecięcy zespół regionalny Mały OwCoK.

Natomiast kierownicy zespołów folklorystycz-
nych, nauczyciele i animatorzy mieli okazję podnieść 
swoje kompetencje do pracy z zespołem. Na przykła-
dzie orawskiego wesela zdobyli wiedzę i praktyczne 
umiejętności z zakresu przeniesienia folkloru na sce-
nę. Zajęcia były bardzo intensywne, ale dały uczestni-
kom dużo nowych pomysłów scenicznych prezentacji.

W ostatnim czasie w OCK rozbudzaliśmy również 
zainteresowanie powrotem do tradycyjnego rękodzie-
ła. Zaprosiliśmy dorosłych mieszkańców regionu do 
rzeźbienia w glinie, haftowania i wyszywania oraz ma-
lowania na szkle. Pod okiem lokalnych twórców ludo-
wych powstały piękne prace inspirowane orawskimi 
tradycjami.

Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce zajęcia zre-
alizowało w ramach zadania (Od)tworzyć tradycje do-
finansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu, w ramach programu Naro-
dowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

Małopolska Wieś w Sieci – I miejsce dla 
sołectwa Zubrzyca Dolna

Sołectwo Zubrzyca Dolna zajęło I miejsce w kategorii Ma-
łopolska Wieś w Sieci i wygrało 30 000 zł w konkursie Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie pn. Małopolska Wieś 2021. 

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu skie-
rowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego od-
było się 29 września w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etno-
graficznym w Wygiełzowie. Gminę Jabłonka w imieniu wójta 
Antoniego Karlaka reprezentował sekretarz Artur Górka. Soł-
tys wsi Zubrzyca Dolna Mateusz Horniak jako przedstawiciel 
nagrodzonego sołectwa odebrał dyplom. Podczas wydarzenia 
przedstawiciele sołectw, które zajęły I miejsca w poszczegól-
nych kategoriach (Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowator-
ska Małopolska Wieś, Małopolska Wieś w Sieci) prezentowali 
swoje wsie.

Konkurs „Mistrz tabliczki mnożenia”
15 października 2021r. w Orawskim Centrum Kultury  w Ja-

błonce odbył się gminny konkurs „Mistrz tabliczki mnożenia”.
Spośród 30 – tu najlepszych uczniów klas IV wyłoniono mi-

strza tabliczki mnożenia, którym została Anna Czerwień uczen-
nica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Ja-
błonce,  II miejsce zajął Oskar Łuka  uczeń Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce, III miejsce należy do 
Maksymiliana  Łazarza ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ks. 
Jana Góralika w Podwilku.

Mamy nadzieję, że dla wszystkich uczestników to początek 
wspaniałej przygody z matematyką a atrakcyjne nagrody za-
chęciły do dalszej nauki i pobudziły apetyt na więcej.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestni-
kom, życząc jednocześnie wielu sukcesów.
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Gminne Zawody  
Sportowo-Pożarnicze 2021

12 września 2021 roku na stadionie sportowym w Jabłonce odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Organiza-
torem zawodów był Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z Zarządem Oddzia-

łu Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP na 
czele z Komendantem Oddziału 
Gminnego ZOSP RP druhem Ja-
nem Kuczkowiczem.

Składamy podziękowania 
wszystkim osobom, które przy-
czyniły się do sprawnego prze-
prowadzenia zawodów, naczel-
nikom i prezesom jednostek 
OSP przygotowujących druży-
ny uczestniczące w zawodach 
a zwłaszcza opiekunom Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarni-

czych. Dziękujemy komisji sędziowskiej na czele z st. asp. Bogdanem Zubkiem i ob-
słudze, dzięki której zawody można był szybko i sprawnie przeprowadzić.

Kampania społeczna 
NO PROMIL  

– NO PROBLEM
Zainteresowanie młodych 

ludzi promowaniem działań 
ograniczających liczbę osób, któ-
re prowadzą pojazdy pod wpły-
wem alkoholu i innych środków 
psychoaktywnych, a także zmia-
na społecznego nastawienia wo-
bec nietrzeźwych kierowców – 
wzmocnienie u pasażerów go-
towości do powstrzymania pija-
nego kierowcy – to główne cele 
kampanii społecznej „No promil 

– no problem”, w której udział 
wzięli uczniowie szkół podsta-
wowych gminy Jabłonka.

W ramach kampanii prze-
prowadzono konkurs plastycz-
no-literacki oraz zorganizowano 
event w miniparku w Jabłonce. 
Uczniowie klas V i VI  wraz z na-
uczycielami przygotowali trans-
parenty, koszulki  oraz balony 
z logo kampanii i 13.102021 r. 
przeszli pochodem ulicami Ja-
błonki. Uczniowie wraz z policją 
zachęcali przechodniów i kie-
rowców do odpowiedzialnych 
postaw, rozdając ulotki, deklara-
cje oraz słodkości.

Organizatorem kampanii 
był Wójt Gminy Jabłonka  pan 
Antoni Karlak, Dyrektor CUW 
pani Bernadeta Plaszczak, Gmin-
na Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych Komen-
da Powiatowa Policji w Nowym 
Targu, Komisariat Policji w Ja-
błonce oraz pedagog i psycholog 
Szkoły Podstawowej nr 1,  im. A. 
Mickiewicza w Jabłonce.

Dziękujemy młodzieży i na-
uczycielom za zaangażowa-
nie i godną  podziwu postawę. 
Mamy nadzieje że Ich głos zosta-
nie usłyszany i  przyczyni się do 
wzmocnienia bezpieczeństwa 
na drogach.

Akcja bezpieczne wakacje
W ramach lokalnej kampanii edu-

kacyjno-profilaktycznej Wójt Gminy Ja-
błonka, Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych Gminy Ja-
błonka oraz Gminny Zespół Pedagogów 
Szkolnych zorganizowali konkurs pla-
styczny nt. „Bezpieczne wakacje”.

Celem konkursu było przedstawie-
nie bezpiecznych zachowań podczas wa-
kacyjnego odpoczynku, promowanie od-
powiedzialnej postawy podczas zabaw 
i podróży.

Plakat profilaktyczny
W ramach zajęć szkolnych ucznio-

wie pod kierunkiem nauczycieli wyko-
nali plakaty o tematyce antyalkoholo-
wej. Tym samym włączyli się do akcji  
profilaktycznej pn. Plakat profilaktycz-
ny, której celem  było zapobieganie ry-
zykownym zachowaniom oraz trudnym 
sytuacjom, jakie mogą pojawić się w ży-
ciu dzieci i młodzieży. Działania profilak-
tyczne mają uświadamiać uczniom nega-
tywne skutki stosowania używek. 

Mamy nadzieję, że przeprowadzo-
ne zajęcie przyczynią się do podejmowa-
nia przez uczniów orawskich szkół wła-
ściwych decyzji i wyborów, propagowa-
nia zdrowego trybu życia, a także kształ-
towania umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych, staną się moty-
wacją do rozwijania własnych zaintere-
sowań jako alternatywny dla zachowań 
ryzykownych.
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Stawiamy na profilaktykę
Pedagodzy pracujący w szkołach gminy Jabłonka przy-

stąpili do realizacji kampanii edukacyjnej pn. „Stawiamy na 
profilaktykę”. Jej celem jest promowanie konstruktywnych 
postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych aktywności 
prospołecznych jako alternatywy wobec ryzykownych za-
chowań dla dzieci i młodzieży. Kolejny rok orawskie szkoły 
uczestniczą także w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej 
pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł.

W tym roku szkolnym pedagodzy, po przeanalizowa-
niu potrzeb uczniów w poszczególnych szkołach, indywi-
dualnie dobierali tematykę działań profilaktycznych. Dzia-
łania były prowadzone m.in. w następujących obszarach: 
depresja – wracamy do równowagi, fonoholizm – problem 
uzależnienia behawioralnego, przemoc boli – o przemocy 
rówieśniczej oraz cyberprzemocy, smart, to znaczy mądrze 
– o uzależnieniu od Internetu i urządzeń mobilnych wśród 
dzieci i młodzieży.

W każdej szkole w klasach I–VIII w ramach kampanii 
pedagodzy i wychowawcy prowadzili lekcje profilaktyczne 
na bazie scenariuszy przygotowanych przez specjalistów 
z dziedziny psychologii i pedagogiki. Uczniowie podczas 
realizacji tematu zajęć otrzymywali do uzupełnienia Kar-
ty pracy.

Mamy nadzieję, że podejmowane działania profilak-
tyczne przyniosą zamierzone cele. Kampania „Stawiamy 
na profilaktykę” jest realizowana we współpracy z Gmin-
ną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Jabłonce.

25-lecie LKS ORAWA – uroczysta gala
W piątek 21 sierpnia 2021 r. w Orawskim Centrum Kul-

tury w Jabłonce  odbyła się uroczysta gala, podczas której 
uhonorowano  działaczy zasłużonych dla orawskiej piłki 
nożnej.  Gości przywitał prezes klubu Orawa Jabłonka  Pa-
weł Graca. Następnie prowadzący galę  Michał Rutkowski 
przedstawił historię klubu, zaprezentował sylwetki jego 
prezesów, działaczy oraz zasłużonych piłkarzy.

W komentarzach prezentującego pojawiło się wiele  
ciekawostek, które przykuwały uwagę słuchających. Wójt 
gminy Jabłonka  Antoni Karlak  na ręce Prezesa  Pawła Gra-
cy przekazał z okazji jubileuszu klubu pamiątkowy dyplom.

W swoim krótkim wystąpieniu wójt gminy Antoni Kar-
lak podziękował wszystkim, którzy tworzyli klub: działa-
czom, prezesom, piłkarzom, rodzicom, sponsorom i tre-
nerom. Mówił, że samorząd zawsze stoi na straży rozwoju 
sportu i tworzy  odpowiednią infrastrukturę i taka też zo-
stała przygotowana w naszej gminie. Julian Stopka przy-
pomniał okoliczności powstania stadionu, na którym swo-
je mecze rozgrywa Orawa Jabłonka. Na scenie pojawił się 
również  Bogdan Jazowski, były długoletni trener i działacz 
klubu wspominał początki działalności oraz ważne wyda-
rzenia z historii drużyny. Nie zabrakło  podziękowań ze 
strony przedstawicieli Małopolskiego Związku Piłki Noż-
nej oraz Nowosądeckiego Podokręgu Piłki Nożnej.

25-lecie LKS ORAWA – historia, współzawodnictwo i wspólne zdjęcie
W dniach 22 i 23 sierpnia 2021 roku na stadionie spor-

towym w Jabłonce odbyły się rozgrywki piłkarskie w ra-
mach obchodów 25-lecia Klubu Sportowego LKS Orawa Ja-
błonka. Pierwszego dnia zagrali młodzi adepci futbolu, któ-
rzy rywalizowali w kategoriach Orlik, Młodzik, Żak oraz 
Skrzat. Od początku nie brakowało pięknych bramek i do-
brej zabawy. Po zakończeniu zmagań zawodnicy otrzymali 
medale, zaś najlepsze zespoły wywalczyły okazałe puchary.

W niedzielę na murawie zaprezentowali się trampkarze 
oraz zawodnicy biorący udział w turnieju w kategorii OPEN. Zmagania sportowców  obserwował gospodarz gminy Ja-
błonka Antoni Karlak. Na stadionie nie zabrakło postaci zasłużonych dla klubu, które przez lata decydowały o sile zespołu 
oraz przyczyniły się do jego  największych sukcesów. Mimo że turniej miał charakter towarzyski, nie brakowało zaciętej 
rywalizacji. W finałowym meczu zespół z Katowic pokonał seniorski zespół Orawy Jabłonka i wywalczył pierwsze miej-
sce. Na trzecim miejscu zmagania zakończyła drużyna przyjaciół Tomka Kramarza.

Wszystkich zawodników biorących udział w zawodach nagrodzono pamiątkowymi medalami, zaś najlepsi otrzymali 
pamiątkowe medale i puchary.  Obecni na stadionie piłkarze, działacze, trenerzy oraz sympatycy klubu zostali uwiecznie-
ni na jubileuszowym grupowym zdjęciu.
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Nowy plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonka wszedł w życie

Z dniem 27.07.2021 r. wszedł w życie długo oczekiwany przez mieszkańców naszej gminy nowy Plan Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Jabłonka.

Już wcześniej, bo 30.06.2021 r. Rada Gminy Jabłonka podjęła uchwałę (11 głosami ,, za” oraz przy 2 wstrzymują-
cych się) o przyjęciu nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jabłonka. Kolejne procedury t.j. ogłosze-
nie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz wymagany upływ 14 dni od tegoż ogłoszenia 
spowodowały, że plan wchodzi w życie z dniem 27.07.2021 r.

Nowy Plan przewiduje między innymi przyrost terenów budowlanych dla mieszkańców naszej gminy o 480 ha, 
wyznaczenie nowych terenów przemysłowych o wielkości około 20 ha, a także wprowadza pewne ograniczenia w in-
westycjach uciążliwych na obszarach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

W dniach 11-13 listopada 2021 roku 
na hali sportowej w Jabłonce rozgrywa-
ny był XI Memoriał Pamięci Nauczycieli 
Wychowania Fizycznego. Wydarzenie po-
święcone pamięci zmarłych nauczycieli : 
Zdzisława Galika, Józefa Machaja, Marka 
Madei,  którzy przez dekady kształtowali 
kolejne pokolenia orawskich dzieci oraz 
młodzieży zarażając ich pasją do sportu.

Organizowany już po raz XI Memo-
riał był wielkim świętem piłki ręcznej. Na 
Orawę zjechały się zespoły m.in. z Grod-
kowa, Krakowa czy Zabrza. Dzień pierw-
szy to zmagania szczypiornistów z kate-
gorii młodzik. Od samego początku nie 
brakowało zaciętej rywalizacji i wielu 
pięknych bramek. Najlepsi okazali się za-
wodnicy z Kadry Małopolski, którzy wy-
grali wszystkie spotkania. Za nimi upla-
sował się TSR Orawa Jabłonka, a miejsce 
na podium uzupełnił KUSY Kraków. Po 

Biegi przełajowe o „Puchar 
Wójta Gminy Jabłonka”
9 października 2021 roku na stadio-

nie w Jabłonce odbyły się biegi przeła-
jowe o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka”. 
Na starcie zgromadziło się ponad 100 
uczestników, uczniów szkół oraz miesz-

kańców, startujących w różnych katego-
riach wiekowych. Po wyłonieniu najlep-
szych zawodników, zarówno w klasyfika-
cjach indywidualnych jak i drużynowych 
odbyła się uroczysta dekoracja.

MTB Puchar Szlaku Solnego  
o „Puchar Wójta Gminy Jabłonka”

W niedzielę 25 lipca 2021 
roku odbyła się w Orawce ko-
lejna runda ogólnopolskich 
zawodów MTB Puchar Szlaku 
Solnego o „Puchar Wójta Gmi-
ny Jabłonka. Organizatorami 
zawodów byli Wójt Gminy Ja-
błonka oraz Uczniowski Klub 
Sportowy Podwilk. Do rywa-
lizacji przystąpiło ponad 100 
zawodników z różnych regio-
nów Polski oraz zagranicy któ-
rzy rywalizowali w 22 kategoriach wiekowych na pięknie położonej trasie 
u stóp wyciągu narciarskiego w Orawce. O godzinie 10.00 Zawody oficjal-
nie rozpoczął Wójt Gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak dając znak do startu 
pierwszej kategorii. Po zakończeniu zmagań odbyła się uroczysta dekora-
cja najlepszych uczestników. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz 
dyplomy. Bezpieczeństwa kolarzy strzegł zespół wykwalifikowanych ratow-
ników medycznych oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Orawce. 
Gościem specjalnym zawodów była Pani Katarzyna Solus-Miśkowicz, znako-
mita kolarka górska, medalistka Mistrzostw Polski.
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XI Memoriał w Piłce Ręcznej Pamięci Nauczycieli Wychowania Fizycznego 
w Jabłonce

zakończeniu zmagań odbyła się uro-
czysta dekoracja z udziałem Wój-
ta Gminy Jabłonka Pana Antonie-
go Karlaka, który wraz z przedsta-
wicielami rodzin zasłużonych na-
uczycieli wręczył puchary oraz me-
dale dla najlepszych drużyn oraz 
zawodników.

13 listopada do gry przystąpili 
zawodnicy kategorii masters. Tutaj 

niespodzianki nie było, najlepsi oka-
zali się szczypiorniści Hutnika Kra-
ków, którzy w pokonanym polu zo-
stawili zespoły z Jabłonki oraz Grod-
kowa. Na zakończenie Memoriału 
odbyła się uroczysta gala, podczas 
której nagrodzone zostały zespoły, 
zawodnicy oraz osoby zaangażowa-
ne w organizację turnieju.
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20 czerwca 2021 r. OSP Jabłonka 
uczciła setną rocznicę swego istnie-
nia oraz 30-lecie powstania orkiestry 
dętej.

Uroczystość rozpoczęła się w ko-
ściele parafialnym pw. Przemienienia 
Pańskiego w Jabłonce. Mszę św. kon-
celebrowaną pod przewodnictwem 
ks. Władysława Kuliga odprawili ks. 
Kazimierz Czepiel, ks. Grzegorz Łom-
zik, o. Andrzej Mikołajczyk, ks. Dawid 
Hebda.

Po mszy św. ok. godz. 12.45 na 
placu przed Urzędem Gminy w Ja-
błonce uroczystość rozpoczęła się 
przeglądem pododdziałów, które 
wprowadzono przy akompaniamen-
cie orkiestry dętej OSP Jabłonka pod 
batutą kapelmistrza Marcina Musia-
ka. Dowódcą uroczystości był kpt. Łu-
kasz Kowalcze. Kompanię honorową 
wraz z pocztami sztandarowym i fla-
gowym OSP Jabłonka poprowadził dh 
Andrzej Buroń.

Poczty sztandarowe wystawiły: 
OSP Trstenà, OSP Lipnica Mała, OSP 
Orawka, OSP Podwilk, OSP Zubrzy-
ca Górna, OSP Zubrzyca Dolna, OSP 
Chyżne, OSP Lipnica Wielka Centrum, 
OSP Lipnica Wielka Murowanica, OSP 
Kiczory, OSP Przywarówka, OSP Pie-
kielnik, OSP Podszkle, OSP Bukowi-
na Osiedle, OSP Harkabuz, OSP Pod-
sarnie, Związek Podhalan oddział 
Jabłonka.

Po złożeniu meldunku przez do-
wódcę uroczystości kpt. Łukasza Ko-
walcze wiceministrowi, pełnomoc-
nikowi rządu ds. Leśnictwa i Łowiec-
twa, prezesowi Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP w Krakowie dh. 
Edwardowi Siarce, nastąpiło podnie-
sienie flagi państwowej na maszt. Or-
kiestra zagrała Mazurka Dąbrowskie-
go. Dowódcą pocztu flagowego był dh 
Mateusz Harkabuzik, flagowym dh 
Sebastian Słonina, a asystującym dh 

Piotr Zgama. Gości i wszystkich zebra-
nych powitał dh Jan Kuczkowicz pre-
zes OSP Jabłonka, a następnie przed-
stawił krótki rys historyczny jednost-
ki OSP w Jabłonce.

W imieniu Społecznego Komitetu 
Fundacji Sztandaru dla OSP głos za-
brała Marta Kuczkowicz i odczytała 
akt ufundowania sztandaru. Gwóźdź 
ozdobny do drzewca sztandaru wbili 
przedstawiciele fundatorów sztanda-
ru, czyli Krystyna Pilch, Tadeusz Kucz-

kowicz, Józef Szperlak. Wbicia gwoź-
dzi do przygotowanej na tę okolicz-
ność tablicy pamiątkowej dokonali 
goście honorowi oraz wójt gminy Ja-
błonka Antoni Karlak. Byli to: wice-
minister Edward Siarka, posłanka RP 
Anna Paluch, w imieniu senatora Jana 
Hamerskiego radny powiatu nowo-
tarskiego Andrzej Kwiecień, w imie-
niu marszałka małopolskiego Witolda 
Kozłowskiego radny  sejmiku Jan Pi-
czura,  w imieniu komendanta woje-
wódzkiego PSP st., bryg. Piotra Filip-
ka komendant powiatowy PSP bryg. 
Mariusz Łaciak, kapelan wojewódzki 
strażaków ojciec bryg. Władysław Ku-
lig, proboszcz parafii w Jabłonce ks. 
Kazimierz Czepiel - dziekan dekana-
tu orawskiego, proboszcz parafii Ja-
błonki-Bory ks. Grzegorz Łomzik, ka-
pelan gminny strażaków ojciec An-
drzej Mikołajczyk, przewodniczący 
Rady Powiatu Nowotarskiego Tade-
usz Rafacz, wójt gminy Lipnica Wielka 
Mateusz Lichosyt, dyrektor Podhalań-
skiego Szpitala Specjalistycznego Ma-
rek Wierzba, przewodniczący Rady 
Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak, 
zastępca wójta gminy Jabłonka Bole-
sław Wójcik.

Akt nadania sztandaru odczytał 
wiceminister, pełnomocnik rządu ds. 
Leśnictwa i Łowiectwa, prezes Zarzą-
du Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Krakowie dh Edward Siarka. 

W imieniu fundatorów sztandar prze-
kazali Krzysztof Andrasiak, Katarzyna 
Kadłubek, Sabina Rafacz (przedstawi-
ciele Społecznego Komitetu). Sztan-
dar przyjął wiceminister Edward Siar-
ka i wręczył go prezesowi OSP Jabłon-
ka druhowi Janowi Kuczkowiczowi.

W skład pocztu sztandarowego, 
który przyjął i zaprezentował sztan-
dar, weszli: dh Piotr Witkowski (do-
wódca pocztu sztandarowego), dh 
Marek Morzyniec (sztandarowy), dh 
Wojciech Sandrzyk (asystujący). Po 
otrzymaniu sztandaru poczet sztan-
darowy wystąpił do jego odznacze-
nia, a później odbyła się prezentacja 
sztandaru.

Prowadzący uroczystość dh Ar-
tur Górka zapowiedział wręczanie 
odznaczeń.

Uchwałą Prezydium Zarządu 
Głównego nr 184/44/2021 z dnia 
25 marca 2021 roku Złotym Znakiem 
Związku została odznaczona OSP 
Jabłonka.

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji postanowieniem nr 
5/OP/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 
r. odznaczył Antoniego Karlaka – Brą-
zową Odznaką Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej.

Uchwałą Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku 
OSP RP województwa małopolskie-
go z dnia 30 listopada 2020 roku nr 
15/2020.

Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh 
Tomasz Gjondła, dh Tomasz Łysiak, dh 
Krzysztof Morzyniec, dh Dariusz Paw-
lak, dh Piotr Zgama.

Srebrnym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh 
Marek Morzyniec, dh Marcin Szperlak.

Brązowym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa odznaczony został dh 
Łukasz Sączek.

Uchwałą Prezydium Zarządzu Od-
działu Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Nowym 
Targu Odznaką Strażak Wzorowy od-
znaczeni zostali: dhna Jadwiga Morzy-
niec, dhna Magdalena Joniak, dh Ma-
teusz Hełminiak.

Odznaką Strażak Wzorowy na ze-
braniu sprawozdawczo-wyborczym 
w Jabłonce zostali odznaczeni nastę-
pujący druhny i druhowie: Anna Jo-
niak, Justyna Chodurek, Krzysztof He-
teniak, Dawid Florek, Mateusz Zbo-
rek, Paweł Joniak, Kamil Zgama, Jakub 
Jabłoński.

100-lecie OSP Jabłonka
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Małopolski Kapelan Strażaków nadał Złoty Krzyż Za-
sługi Orderu Świętego Floriana druhowi Alojzemu Nowa-
kowi. Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana na-
dał następującym druhom: Józefowi Morzyńcowi, Arturo-
wi Górce, Grzegorzowi Kuczkowiczowi, Michałowi Piekar-
czykowi i Alojzemu Zgamie.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożąrnych w Nowym Tar-
gu z dnia 29.06.2020 nadało: Medal Honorowy „Za zasłu-
gi dla Pożarnictwa Ziemi Nowotarskiej” druhom Karolo-
wi Ślusarczykowi i Alojzemu Nowakowi oraz Bolesławowi 
Wójcikowi.

Zarząd Jednostki OSP Jabłonka wręczył pamiątkowe 
podziękowania za dotychczasową działalność, okazaną po-
moc i wsparcie Antoniemu Karlakowi (wójt gminy Jabłon-
ka), Edwardowi Siarce (wiceminister), st. bryg. Piotrowi 
Filipkowi (komendant wojewódzki PSP); Witoldowi Ko-
złowskiemu (marszałek województwa małopolskiego) re-
prezentował go Jan Piczura (radny Sejmiku Województwa 
Małopolskiego), Józefowi Machajowi (prezes Urbaru Ja-
błonka), ks. Kazimierzowi Czepielowi (proboszcz parafii 
w Jabłonce, dziekan dekanatu orawskiego), ks. Grzegorzo-
wi Łomzikowi (proboszczowi w Jabłonce-Bory), o. bryg. 
Władysławowi Kuligowi (kapelan wojewódzki strażaków), 

o. Andrzejowi Mikołajczykowi (kapelan gminny straża-
ków), bryg. Mariuszowi Łaciakowi (komendant powiato-
wy PSP), Eugeniuszowi Moniakowi (przewodniczący Rady 
Gminy Jabłonka), Bolesławowi Wójcikowi (zastępca wójta 
gminy Jabłonka), Arturowi Górce (sekretarz gminy Jabłon-
ka), Barbarze Zgamie, Łukaszowi Wiatrowi, Eugeniuszowi 
Andrasiakowi (kierownik orkiestry).

Klucze i dokumenty nowego samochodu przekazali 
prezesowi OSP Jabłonka druhowi Janowi Kuczkowiczowi 
i naczelnikowi OSP Jabłonka druhowi Grzegorzowi Kucz-
kowiczowi wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak i wicemini-
ster Edward Siarka. Nowy ciężki samochód strażacki za-
prezentował kierowca.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali gospodarze 
uroczystości i goście. Podziękowania i gratulacje płynę-
ły z każdej strony. Nawiązywano do dwudziestogodzinnej 
akcji ratunkowej w związku z pożarem ponad 20  budyn-
ków mieszkalnych i 50 gospodarczych w Nowej Białej na 
Spiszu.

Po przemówieniach głos zabrał prezes Jan Kuczko-
wicz, który podziękował wójtowi, ministrowi, gościom, 
druhom, wszystkim zebranym za obecność i wsparcie. 
Później wszystkich zaprosił do remizy na okolicznościowy 
poczęstunek.

Wydawca: Urząd Gminy Jabłonka, www.jablonka.pl 
Skład i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ, ul. Waksmundzka 63, tel./fax 18 266 48 52, e-mail: mksc@o2.pl; www.drukarniaMK.pl
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ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak
Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce

Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce
 

zapraszają na
 

promocję książki Ireny Grobarczyk
Orawskie światy - Kany te casy...

 

oraz
 

wręczenie nagród laureatom 
XLII Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy  im. A. Skupnia-Florka 

 

30 grudnia 2021, czwartek, godz. 17:00
Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce 

 
 


