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Drogi Czytelniku !
Trzymasz w rękach publikację "Z kulturą góralską - przez
wieki". Szczególny to materiał, zarówno tekstowy, jak i fotograficzny.
Odzywa się z niego głos góralskiej duszy - w tych wszystkich formach
kulturalnych, poprzez które jest ona najbardziej rozpoznawalna:
stroju, tańcu, śpiewie i muzyce, a także poprzez zwyczaje ludowe
mocno zakorzenione w ludowej tradycji.
Tradycja ludowa Podhala, do którego przynależy również
najwyżej położona miejscowość w Polsce - Ząb, ma swe najgłębsze
odniesienie w uwarunkowaniach historycznych, geograficznych, a także, choć z pozoru może się to wydawać
dziwne, klimatycznych. Życie codzienne naszych przodków determinowały Tatry - ukochane przez górali podhalańskich, z całym swoim majestatem, pięknem, ale i grozą - szczególnie wtedy, gdy przychodził wiatr halny,
chmury, ulewy, burze, a w zimie - śnieżyce.
To takim właśnie warunkom musieli stawiać czoła górale, z odwagą wchodząc w "swoje" góry głównie latem.
Pasterstwo mające od kilku setek lat, swe korzenie w kulturze wołoskiej, wycisnęło i do dziś pozostawia trwałe piętno
w kulturze podhalańskiej. Wszak życie to ciężka praca i ciągłe wyzwania. Jest to również odwieczna potrzeba
wyrażania swojej radości, wrażliwości, poczucia piękna i potrzeby poszukiwania drugiego człowieka, aby dzielić z nim
tę radość - w każdej dostępnej formie.
Kulturalny dorobek Podhala w całej swojej różnorodności i bogactwie jest chyba dość dobrze znany
odbiorcy zewnętrznemu, a już na pewno - rozpoznawalny. To zasługa samych górali, bardzo przywiązanych do swojej
ziemi - "ojcowizny", do jej historii i tradycji oraz rodziny. To również zasługa wielu znanych i nieznanych szerzej
działaczy Związku Podhalan, który stał się prawdziwą kuźnią góralszczyzny, krzewiąc w regionie i poza nim zwyczaje
ludowe naszych przodków i naszą góralską kulturę. Działające zaś przy oddziałach Związku Podhalan zespoły
regionalne są najlepszą wizytówką tej kultury i najmocniejszymi jej ambasadorami w świecie zewnętrznym.
Tak jest i w Zębie, który ma szczególnie wartościowy dorobek w dziele krzewienia góralszczyzny, wraz z 50
letnią działalnością miejscowego zespołu "Zbójnicek", muzyką góralską czasów międzywojennych Karola Stocha
Waki - krzewioną za oceanem, czy też muzyką Jana Stocha Gronkowiana - tak mocno identyfikowaną w czasach
współczesnych.
O tym wszystkim Drogi Czytelniku opowie Ci ta publikacja. Zachęcam do jej oglądania, do wnikliwej lektury
i do własnej głębokiej refleksji o różnorodności i bogactwie góralskiej kultury, która od zarania swych dziejów, aż po
dzień dzisiejszy, i mam nadzieję również w przyszłości pozostanie wymownym głosem góralskiej duszy na całym
Podhalu, ale też i w Polsce oraz poza jej granicami.
Bardzo dziękuję tym wszystkim, których zaangażowanie, zapał i praca umożliwiły ukazanie się tej pozycji
wydawniczej: Kierownictwu Zespołu Regionalnego "Zbójnicek" w Zębie, zębiańskiemu oddziałowi Związku Podhalan,
Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Ząb i Okolicy "Kocham Ząb" oraz pracownikom Urzędu Gminy Poronin
odpowiedzialnym za promocję i pozyskiwanie funduszy europejskich, a także zespołowi Podhalańskiej Lokalnej Grupy
Działania LEADER.
Z uściskiem dłoni i serdecznym pozdrowieniem
Bronisław Stoch - Wójt Gminy Poronin
Ząb - Poronin, luty 2015
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ieś Ząb - najwyżej położona miejscowość w Polsce (1013 m n.p.m.) ma za sobą prawie cztery
stulecia dziejów.

Przywilej lokacyjny datowany na 25 kwietnia 1620 r. został podpisany na zamku krakowskim dzień
później przez Stanisława Witowskiego, wielkorządcę krakowskiego i starostę nowotarskiego i głosił, iż
"...za wiadomością i dołożeniem się Króla Jegomości Pana mego miłościwego tudzież i za przywilejem
Jego Królewskiej Mości mnie na to osobliwie danym, pozwalam urodzonemu Panu Wiktorynowi
Zdanowskiemu i Annie Dziechtarzkiej, małżonkom, na grunciech pustych starostwa tego nowotarskiego
wsie dwie, albo tak wiele, ile ich być może, z nowego korzenia osadzić..." Nowe wsie nazwane zostały
Zubów i Jastrzębiec (późniejsze Suche), zaś wskazany powyżej przywilej zatwierdził król Zygmunt III
w Warszawie 2 lutego 1623 r.
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Dzieje Zębu wypełnione są wydarzeniami
znaczącymi i trudnymi. Pod koniec XVIII wieku został
rozparcelowany pomiędzy miejscowe chłopstwo,
w zamian za oczynszowanie, by w kolejnym stuleciu
stać się częścią rozległych posiadłości Emanuela
Homolacsa, dzieląc losy wielu innych miejscowości aż
do 1848 r., kiedy to nastąpiło uwłaszczenie. Pod
koniec XIX w. Zubsuche liczyło już ok. 2,5 tys. ludzi i od
kilkudziesięciu lat było samodzielną gminą.
Zachowały się z tego okresu liczne dokumenty m.in.
księgi protokołów Rady Gminnej, w 1870 roku po raz
pierwszy opatrzone pieczęcią gminną. Na ich
podstawie można stwierdzić, iż był to samorząd
bardzo aktywny, a radni gminni z głęboką i rzetelną
troską podejmowali ważne dla mieszkańców uchwały.
Już w 1872 roku dostrzegli potrzebę budowy
drogi z Zębu przez Suche do Poronina, a dziesięć lat
później podjęli decyzję o budowie szkoły, którą już
w roku 1886 - na Wszystkich Świętych otworzyli dla
swoich dzieci.
W roku szkolnym 1894/95 uczyło się w niej
ponad 160 dzieci, a nauczyciele - byli bardzo surowo
rozliczani ze swej pracy. Ślady tych ocen znajdują się
we wspomnianych już protokołach z posiedzeń
gminnych, jak również w kronice miejscowej szkoły.

5

W 1900 r. Rada Gminna powołała do życia straż ogniową na czele z Wojciechem Bobakiem Jasicą,
którego działalność dostrzec można jeszcze w wielu innych dziedzinach życia wsi, m.in. przy budowie kościoła.
Elektryczność zawitała do Zębu w 1945 r., a na plebanii żarówka zaświeciła w święto Chrystusa Króla.
Z racji społecznych w dziejach powojennych Zębu odnotować należy budowę Ośrodka Zdrowia,
oddanego do użytku w 1972 roku, gdzie rozpoczęli pracę Maria i Mirosław Hryńkow, oraz uruchomienie
pierwszej linii komunikacji autobusowej do Zakopanego i Nowego Targu w 1974 r.
W tych latach rozwinęło się w Zębie życie kulturalne organizowane przez miejscowe ognisko, a później
Oddział Związku Podhalan z wybitną działalnością edukacyjną i regionalną Marii Stoch Wilgockiej, która w 1964 r.
założyła przy szkole zespół regionalny "Zbójnicek" działający aktywnie i ze znaczącymi sukcesami do dnia
dzisiejszego.
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Od 1999 r. działa we wsi gimnazjum, które w dniu 3 listopada 2001 r. podczas podniosłej uroczystości
szkolnej w obecności wielu znamienitych gości ze świata nauki, kultury, edukacji, polityki i życia społecznego
otrzymało imię Jana Pawła II.
Trzeba z dumą podkreślić, że przez przeszło 15 lat mieszkał w Zębie światowej sławy kompozytor
i muzyk prof. Henryk Mikołaj Górecki - wielki miłośnik gór, górali i góralszczyzny oraz wielki przyjaciel młodzieży.
Stali mieszkańcy Zębu w coraz mniejszym zakresie utrzymują się z rolnictwa i pasterstwa. Poszukują
pracy w obsłudze turystyki, uruchamiają własną działalność gospodarczą, kształcą dzieci. Z roku na rok poszerza
się też emigracja zarobkowa i rodzinna do USA i krajów Europy Zachodniej - ze wszystkimi pozytywnymi
i negatywnymi skutkami tych ruchów.
Dziś, w 2015 r., w Zębie mieszka ok. 1694 ludzi, pośród których coraz częściej pojawiają się osoby "ze
świata" odnajdując tu najlepsze miejsce do życia i pracy.
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eligijność i patriotyzm, a zwłaszcza umiłowanie swojej małej ojczyzny wyróżniały zawsze górali od
innych. Zębianie z pewnością byli i są potwierdzeniem tej prawdy, prezentując religijność głęboką
i rzetelną i opierając swe życie o jej wskazania już od początków istnienia wsi.
Na przełomie XVIII i XIX w. Ząb był częścią parafii w Szaflarach. Do tamtejszego kościoła udawali się więc
Zębianie na niedzielne i świąteczne nabożeństwa, tam brali śluby, chrzcili dzieci i grzebali swych bliskich. Kiedy
w roku 1806 w sąsiednim Poroninie powstaje pierwsza kaplica, a w roku 1827 kościół - Zębianie wybierają go na
miejsce swej modlitwy i obrzędów religijnych. Ten stan rzeczy został usankcjonowany ostatecznie w roku 1833
poprzez decyzję władzy kościelnej o włączeniu Zębu do obrębu parafii poronińskiej, a który utrzymał się aż do
roku 1915. Zatrzymać się też trzeba na bardzo ważnej dacie - 30 listopada 1915 r., w którym to dniu kościół
parafialny w Poroninie uległ pożarowi i spłonął doszczętnie.

Chrzcielnica w kościele w Zębie
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Kościół p.w. św. Anny w Zębie

Powstanie komitetu budowy kościoła
w Zębie i jego działalność.
Kiedy podjęto decyzję o odbudowie
poronińskiej świątyni na nowym miejscu, Zębianie
uznali, że wysiłek, który ich czeka, trzeba skupić
wokół idei usamodzielnienia się i budowy własnego
kościoła. Ideę tę podjęli bardzo aktywnie, powołując
komitet kościelny, który musiał działać już przez cały
rok 1916, skoro w protokole z posiedzenia tego
komitetu z dnia 7 stycznia 1917 r., zachowanego
w kronice parafialnej, a odbytego w obecności 40
mieszkańców Zębu i Bustryku odnajdujemy zapis:
"...na tem samem posiedzeniu przeprowadzono
rachunek za rok 1916 tak z dochodu jak rozchodu,
który walne zgromadzenie jednogłośnie przyjęło."
Wspomniany wyżej komitet tworzyli: Franciszek
Łukaszczyk - jako przewodniczący, Jan Naglak zastępca, Karol Stopka - członek, Maciej Naglak sekretarz.
Mieszkańcy Zubsuchego prowadzą budowę
kościoła, traktując ją jako punkt swojego honoru oraz
rzecz pierwszorzędnej potrzeby przez kilka lat, aż do
szczęśliwego finału. Miał on miejsce 15 września
1921 r., kiedy to ks. Nycz - proboszcz z Poronina
poświęcił kościół w Zębie.
Kapliczka przy kościele
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Utworzenie parafii pw. św. Anny w Zębie.
Od czasu wybudowania kościoła i plebanii oraz
wyznaczenia miejsca pod cmentarz parafialny minęło
pełne 10 lat, zanim w Zębie pojawił się kapłan. Był nim ks.
Wiktor Błotko, skierowany tu przez Kurię Metropolitalną
w Krakowie. Przez kilka pierwszych miesięcy swego
pobytu jako administrator, został pierwszym proboszczem parafii w Zębie, utworzonej w 1932 roku dekretem
ks. Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Dopełniło się
marzenie Zębian, którzy odtąd stanowili pełnoprawną
wspólnotę społeczną, samorządową i parafialną. Patronką
parafii została św. Anna - Matka Matki Bożej, chrześcijański ideał kobiety, matki i babki.
Zębiańska parafia obejmowała terytorialnie Ząb
z przysiółkami, Bustryk, Sierockie, Furmanową i Gubałówkę.
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Ks. Wiktor Błotko wraz z członkami Związku Podhalan przed kościołem w Zębie w roku 1927

Proboszczowie parafii.
Pierwszy proboszcz ks. Wiktor
Błotko zajął się gorąco konsolidacją
parafii, ale przede wszystkim bliska mu
była młodzież. Realizując hasła i zadania
Akcji Katolickiej urządzał dla niej zebrania,
szkolenia, zawody sportowe, przedstawienia, jasełka, sam głosił rekolekcje
budząc wśród parafian poczucie wspólnoty i świadomości chrześcijańskiej.
W pierwszych latach II wojny
światowej - w trosce o jego bezpieczeństwo i życie - został z Zębu odwołany.
Z początkiem roku 1941 do parafii w Zębie
skierowany zostaje kolejny duszpasterz ks. Ludwik Mizera. Będzie jej administratorem do 1966 roku, a następnie aż
do swojej rezygnacji z dniem 31.12.1982 r.
- proboszczem parafii. Lata jego duszpasterskiej służby w Zębie to odrębny,
ciekawy i ważny okres w życiu lokalnej
społeczności.

Ks. Ludwik Mizera
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Szczególne zaangażowanie wykazywał ks. Proboszcz Mizera w trosce o wygląd
i wyposażenie kościoła wraz z plebanią, a także o urządzenie i utrzymanie cmentarza parafialnego. Dzięki tej trosce świątynia i cmentarz były zawsze i tak jest do chwili obecnej wizytówką parafii i całego Zębu.
Podkreślić również trzeba, że zarządzanie parafią opierał ks. Mizera o ścisłą
współpracę z Radą Parafialną, nazywając ją
najczęściej zamiennie Komitetem Kościelnym. Kronika parafialna na wielu stronach
opisuje przebieg spotkań proboszcza z komitetem, oraz podejmowane ustalenia, dotyczące różnych zagadnień związanych z życiem parafii.

Ks. Ludwik Mizera

Ks. Ludwik Mizera przez cały czas
swej kapłańskiej służby i zarządzania parafią
wykorzystywał ambonę nie tylko do celów
duszpasterskich, ale również dla celów
społecznych.
Był dobrym organizatorem, inicjował szkolenia i kursy szycia, gotowania
a nawet ... tańca. Zachęcał młodzież do
kształcenia się, a sprawy zdrowia i higieny
traktował bardzo poważnie.

13

Nie brakło też ks. Mizery wszędzie tam, gdzie pojawiały się nowe społeczne inicjatywy: czy to przy
pracach związanych z elektryfikację wsi w II połowie lat 40., czy to przy budowie wodociągu w latach 50., czy też
przy budowie drogi asfaltowej przez wieś pod koniec lat 60., zaś robotnikom odpracowującym społeczne
dniówki czy to przy drodze, czy przy budowie oświetlenia przynosił z plebani gorącą herbatę i częstował nią
wszystkich. Zawsze jednak miał szczególnie na uwadze troskę o swoją parafię i jej rozwój, na co dzień
towarzyszyła mu wyobraźnia i świadomość celu, który ambitnie stawiał przed sobą i innymi i do którego
najczęściej dochodził.
W dniu 11 lutego 1986 r. ks. Ludwik Mizera zmarł w zakopiańskim szpitalu. Trzy dni później 14 II 1986 r.
cała parafia i wielu księży z JE ks. Biskupem Julianem Groblickim - po uroczystym pogrzebie wypełnionym żarliwą
modlitwą i słowami pożegnania zostawiła go na zębiańskim cmentarzu, przy głównej alejce. Tym cmentarzu,
który urządził, o który tak troskliwie dbał, który zawsze był jego dumą i który stał się dlań miejscem wiecznego
spoczynku.
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Ks. Stanisław Pardyl z dziećmi komunijnymi

Na trzeciego proboszcza po pięciu latach
wypełniania posługi kapłańskiej - jako wikariusz, został
przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego powołany
ks. Stanisław Pardyl. Godność tę objął 5 marca 1982 r., po
wcześniejszym dwumiesięcznym administrowaniu parafią
i pełnił ją do roku 2006. Przejął parafię - jak pisze w kronice
- po dobrym gospodarzu i dobrym wzorze - pragnąc dalej
realizować jego plany. Wytyczone przez poprzednika
kierunki uznał za swoje, szanując jego dzieła i osobę, ale
jednocześnie wypełnił je własnymi treściami, nacechowanymi skromnością, pracowitością i troską. Kościół i plebania pozostały te same, ale już w 1984 r. na kościele
położono nowy gontowy dach, a w ciągu dwóch następnych lat ks. proboszcz ogrodził teren przykościelny nowym, pięknym płotem z kamienia i drewna, wygospodarował też na plebanii pomieszczenia na salkę katechetyczną, wyprowadzając naukę religii z wnętrza kościoła. Na krótko - bowiem od 1991 r. nauka religii (wraz
z księżmi katechetami) powróciła do szkół.
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W 1997 roku na cmentarzu parafialnym
została wybudowana kaplica - zaprojektowana przez
architekta Krzysztofa Smolińskiego. Teren cmentarza
został poszerzony i ogrodzony, wykonano też alejki
z kostki brukowej.
Poświęcenia kaplicy dokonał JE ks. Biskup
Kazimierz Nycz, w dniu 21 września 2000 r. Żaden
z wcześniej pracujących tu księży, ani żaden z tych,
którzy tu pracować będą nie doczekają pewnie tego,
czego doczekał się w swej parafii ks. Stanisław Pardyl jej odwiedzin przez Ojca Św. Jana Pawła II w dniu
7 czerwca 1997 r. Zmarł w marcu 2011 r.

Ks. Kazimierz Sołtysik

W roku 2006, po rezygnacji Ks. Stanisława
Pardyla, obowiązki proboszcza przejął Ks. Kazimierz Sołtysik i pozostaje w tej godności do chwili
obecnej.
Na przełomie czerwca i lipca 2010 roku
z inicjatywy nowego proboszcza odnowiono
zewnętrzne ściany kościoła w Zębie. W sierpniu
2011 roku położono marmurową płytę na ołtarzu
soborowym, cztery płytki marmurowe na ścianach
kościoła i zacheuszki, przygotowując ostatecznie
kościół do konsekracji. W dniu 17 września 2011 r.
konsekracji kościoła dokonał Jego Eminencja Ks.
Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski. Były sekretarz Jana Pawła II poświęcił także
obelisk upamiętniający przejazd w 1997 r. przez
wieś papieża Polaka.

Konsekracja kościoła przez
ks. kard. Stanisława Dziwisza
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Wnętrze kościoła w Zębie

Wikariusze parafii.
Przez wiele lat obowiązki duszpasterskie wypełniał w zębiańskiej parafii jeden kapłan. W miarę jednak jej
rozwoju oraz zwiększania się liczby ludności potrzeba wsparcia pracy proboszcza stawała się coraz bardziej
wyraźna, a nawet pilna. Przez długi czas ks. Proboszcz Mizera przygotowywał parafian na sytuację, w której ten
drugi kapłan zawita do parafii. Przygotowywał się również sam, dokonując m. in. adaptacji części wnętrz na
plebanii na mieszkanie dla księdza wikariusza.
Starania te zaowocowały skierowaniem do Zębu pierwszego w dziejach parafii wikariusza w 1972 r. Był
nim ks. Wojciech Kłusak, który opuścił Ząb w 1977 r., a w sierpniu tego samego roku jego miejsce zajął ks.
Stanisław Pardyl - późniejszy proboszcz.
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Później do Zębu skierowany został ks. Szczepan Gacek, który pracował tu w roli wikariusza od 20 VIII
1988 r. do 4 II 1989 r. Z Zębu ks. Gacek przeniesiony został do Gliczarowa Górnego, gdzie pełni swą misję
duszpasterską jako proboszcz do chwili obecnej. W tym samym 1989 roku do Zębu przybywa kolejny wikariusz ks. Wiesław Gibas, rodem z Krzeszowa k/Suchej Beskidzkiej. Pozostanie tu przez trzy lata - jako pobożny i pracowity kapłan. 25 VIII 1992 r. zostaje przeniesiony do Woli Batowskiej. Następcą ks. Wiesława został w tym
samym dniu 25 VIII 1992 r. - ks. Grzegorz Wicher, rodem z Kalwarii Zebrzydowskiej. Był to kapłan szczególnej
pracowitości i ogromnej pogody ducha. Bardzo szybko zaskarbił sobie życzliwość i uznanie nauczycieli i uczniów
szkoły w Zębie, w której prowadził katechezę, jak i całej parafii. Następcą został ks. Jan Gibała. Do Zębu przybył
z Nowej Huty, a obowiązki swe objął z dniem 1 IX 1994 r. jako wikariusz i katecheta. Zamiłowany piłkarz, niejedną
godzinę spędził na boisku szkolnym kopiąc piłkę z chłopakami. Pracowity, mądry ksiądz zapisał się w pamięci
parafian m.in. dzięki świetnym kazaniom - bardzo przemawiającymi do serca i rozumu. Po trzech latach służby
został skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze kapelana szpitalnego w Zakopanem.
Miejsce ks. Jana w parafii zębiańskiej zajął od 1 IX 1997 r. na dwa lata nowy wikariusz - ks. Adam Słaby.
Od 1 września 1999 roku do 2006 roku obowiązki wikariusza pełnił w Zębie ks. Robert Matoga.
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Ks. Józef Lasak

Księża z zębiańskim rodowodem.
Przez wiele lat parafia w Zębie wyczekiwała na "swojego" kapłana. Było to również wielkie pragnienie
pierwszego proboszcza ks. Mizery, którym dzielił się on z parafianami i bardzo cierpliwie - choć długo poszukiwał w swej parafii powołań kapłańskich. Już jako rezydent doczekał momentu przekroczenia progów
seminarium duchownego przez pierwszego młodego Zębianina. Był nim Józef Lasak, rocznik 1962. Dnia 6 V
1989 r. otrzymał on święcenia kapłańskie z rąk Prymasa Polski - ks. Kardynała Józefa Glempa, a parę dni później
14 V 1989 r. parafia w Zębie przeżywała pierwsze w swej historii prymicje.
Dziś - już od paru lat jest prowincjałem Zakonu oo. Pallotynów w Polsce.
Kolejną Mszę Św. prymicyjną w dniu 28 V 1989 r. odprawił w swojej parafii ks. Jan Antoł, pochodzący
z Sierockiego i wyświęcony na kapłana 21 V tego samego roku w Krakowie przez ks. Kardynała Franciszka
Macharskiego. Ks. Jan Antoł był m. in. wikariuszem w Bazylice Mariackiej w Krakowie.
Ks. Stanisław Lassak
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Rada Parafialna z ks. kard. Stanisławem Dziwiszem w dniu 18 września 2011 r.

Trzecim księdzem wywodzącym się z Zębu jest ks. Wojciech Lassak, rocznik 1962. Na swą kapłańska
drogę wstąpił w dniu 20 maja 1990 r. przyjmując święcenia z rąk ks. Kardynała Macharskiego. Radość i dumę
z kolejnych prymicji przeżywali Zębianie 27 maja 1990 r. Ks. Wojciech pracował jako wikariusz m.in. w Zakopanem, w kościele przy ul. Chramcówki, w Wiśniowej i w Poroninie. Obecnie pracuje w Kleczy.
W ślad za starszym bratem pozytywnie odpowiedział na swe powołanie kapłańskie Stanisław Lassak
"Kubuś". Formację kapłańską zdobył u Salezjanów, a święceń kapłańskich udzielił mu JE ks. Biskup Albin Małysiak
w dniu 17 czerwca 1992 r. Swą prymicyjną Mszę Św. ks. Stanisław odprawił w dniu 21 czerwca 1992 r. obdarzając
zebrane tłumy parafian i gości swym prymicyjnym błogosławieństwem i dzieląc się ze wszystkimi swą wielką
radością. Kapłańską służbę pełnił ks. Stanisław Lassak przez kilka lat jako proboszcz parafii w Polanie
w Bieszczadach. Do grona księży z zębiańskim rodowodem zaliczyć też trzeba ks. Andrzeja Papieża - również
salezjanina, który swe powołanie kapłańskie realizuje na misjach w Ameryce Płd. - w Peru, gdzie przebywa od
kilkunastu lat. Księża z zębiańskim rodowodem są wciąż podmiotem dumy swoich rodzin i rodaków, ich
powołanie, służba Bogu i ludziom nobilituje całą parafię, która pamięta o nich w modlitwach i zachowuje
w życzliwej pamięci.
Z zębiańskiej parafii
pochodzą
również siostry zakonne:
s. Gabriela Zofia Stoch
- ur. 1952 r., sercanka
s. Bronisława Naglak
- ur. 1955 r., służka
s. Zofia Antoł
- ur. 1965 r., serafitka
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Życie parafii w dobie współczesnej.
Parafia św. Anny w Zębie funkcjonuje już ponad 70 lat. W chwili obecnej przynależy do dekanatu
białodunajeckiego, któremu przewodzi ks. dziekan Andrzej Kamiński. Obejmuje ona obszar od Sierockiego
i Zapasieki, przez Stos, Bustryk i Ząb z przysiółkami aż do prawie Furmanowej (części dekanatu zakopiańskiego).
W roku 2005 liczyła 2489 osób, z czego w samym Zębie żyło 1262 osoby, w Bustryku 759 osób, a w Sierockiem
468 osób. Dziś, wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., parafia liczyła 3136 osób, z czego w samym Zębie żyło 1694
osoby, w Bustryku 860 osób, a w Sierockiem 582 osoby.

21

Kościół, plebania i cmentarz w Zębie.
Zębiański kościół: drewniany, trzynawowy w stylu romańskim o sklepieniu beczkowatym, oszalowany na
zewnątrz i wewnątrz, z wejściem głównym od strony zachodniej ma 29 m długości i 20 m szerokości (wraz
z kaplicami bocznymi). Wieża kościelna o wysokości 45 m jest również drewniana, obita po bokach gontami - tak
jak cały dach na bryle kościoła, sam hełm wieży jest miedziany, a w jej wnętrzu trzy dzwony: 400, 200 i 150 kg
czystego metalu każdy. Jest dziełem miejscowych budowlanych, cieśli i stolarzy.
Wyposażenie kościoła to przede wszystkim pięć ołtarzy drewnianych: główny - św. Anny - dłuta
Wojciecha Brzegi z Zakopanego, w kaplicach bocznych - Najświętszego Serca Pana Jezusa (po prawej stronie)
i Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej (po lewej stronie). Pozostałe dwa ołtarze boczne ustawione frontem do
drzwi wejściowych mają za patronów: św. Antoniego i Matkę Boską Różańcową. We wszystkich ośmiu oknach są
witraże - te w kaplicach wyszły spod ręki Stanisława Powalisza z Poznania, a te w oknach bocznych - o treściach
figuralnych - wykonano w zakładzie Jastrzębskiego w Krakowie.
Ołtarze boczne, ławki i konfesjonały oraz kredens w zakrystii są dziełem miejscowego artysty-rzeźbiarza
Jędrzeja Gracy. Stalle boczne zaś, balustrada przed ołtarzem głównym, chór, ambona, ołtarz św. Antoniego
i ołtarz soborowy, a także boazerię wokół prezbiterium wykonał Jan Tylka "Kostek" z Zakopanego. Wyposażenia
stałego dopełnia chrzcielnica postawiona obok ołtarza św. Antoniego będąca dziełem rąk Franciszka Bobaka
"Końcowego" z Zębu oraz organy 11-głosowe osadzone centralnie na chórze firmy "Berschdorf-Neisse"
o napędzie elektrycznym.
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Wspomniana wcześniej boazeria wokół prezbiterium jak również rzeźbione stacje drogi krzyżowej
wykonane w latach 1981- 82 rozłożone na ścianach wewnętrznych świątyni wraz z malowidłami i stojącym pod
amboną zegarem są subtelnym i artystycznie dopracowanym elementem wystroju wnętrza kościoła. Są
kolejnym potwierdzeniem dobrego gustu zębiańskich proboszczów i ich głębokiej troski o wygląd kościoła.
Na zewnątrz kościoła, do którego prowadzi ładna, wykonana przez Jana Łuszczka Migla brama w stylu
regionalnym, zbudowana została w ostatnich latach drewniana kaplica, usytuowana od strony południowej frontem do wejścia głównego. Jest miejscem odprawiania mszy św. i innych nabożeństw na otwartym polu.
W 2003 r. teren kościoła został oświetlony, a wieża kościelna ozdobiona zegarami odmierzającymi
spokojnie nieubłagalny upływ czasu. Widać ją z daleka ponad linią wierzchołka drzew oplatających kościół
wokoło - trwa na swym miejscu z godnością, zachęcając do odwiedzenia i modlitewnej zadumy nad pięknem
otaczającego go krajobrazu.
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W odległości niecałych 500 m od zabudowań kościoła
i plebani w kierunku wschodnim w bezpośrednim sąsiedztwie
i na tle dorodnego lasu zlokalizowany został cmentarz parafialny
w Zębie. Prowadzi do niego asfaltowa, choć na dzisiejsze czasy
i potrzeby zbyt wąska droga. Obszar cmentarza - zajmujący dziś po jego poszerzeniu kilkanaście lat temu przez ks. Proboszcza
Pardyla - ponad hektar ziemi, owinięty jest wokół drewnianym
parkanem na murowanym fundamencie, z bramą główną zadaszoną, skierowaną na wschód. Od bramy głównej przez cały
cmentarz prowadzi wybrukowana alejka, na której końcu jest
ładna stylowa kaplica cmentarna, wybudowana w latach 199799. Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonał JE ks. Biskup
Kazimierz Nycz w dniu 21 IX 2000 r. W okresie wiosenno-letnim
co miesiąc odbywają się w niej Msze Św. w intencji zmarłych
parafian.
Zębiański cmentarz to miejsce bardzo urokliwe. Piękne
położenie, uporządkowany system lokowania grobów, a nade
wszystko duża ilość oryginalnych drzew i krzewów, jak również
wielka troska Zębian o wygląd grobów swoich najbliższych
czynią zeń prawdziwą oazę ładu, spokoju i zadumy.
W bezpośrednim sąsiedztwie kościoła od strony wschodniej - stoi drewniany budynek plebanii. Wystawiona w 1920 r. od
samego początku służyła jako materialne zaplecze miejscowych
duszpasterzy. Otoczona pięknym ogrodem, pełnym rzadkich
krzewów i kwiatów wraz z kościołem komponuje się w harmonijną całość.

24

25

26

OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W ZĘBIE

T

o była sobota. Od paru ostatnich dni cała Polska żyła kolejną pielgrzymką Papieża Polaka do swojej
ojczyzny. Od 4 czerwca 1997 r., kiedy Ojciec Św. już o zmroku dotarł helikopterem do Zakopanego,
wszystko zostało podporządkowane tej Osobie i tej wizycie. Podhale i jego mieszkańcy poczuli się
wyróżnieni. Byli dumni i wzruszeni. Z największą uwagą śledzili każdą minutę tego doniosłego pobytu, a każde
miejsce, do którego udawał się Ojciec Św. było oblegane przez tłumy ludzi. Tak było w kościele Św. Rodziny,
kościele Św. Krzyża, jak również na stadionie pod Krokwią 6 czerwca 1997 r. To tam padła największa dla górali
pochwała, a zarazem i największe zobowiązanie, zawarte w papieskich słowach: "Na was zawsze można liczyć".
Zdjęcia i słowa pamiętnego hołdu górali błyskawicznie obiegły świat. Tak też było dzień później na Krzeptówkach, kiedy wyraźnie wzruszony Papież Pielgrzym konsekrował sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej wotum za ocalenie życia Ojca Św. po zamachu w dniu 13 maja 1981 r. W planie tego dnia o godz. 17 była jeszcze
modlitwa różańcowa z Janem Pawłem II w Ludźmierzu u stóp Matki Boskiej Ludźmierskiej Gaździny Podhala.

Przejazd Jana Pawła II
przez Ząb
w dniu 4 czerwca 1997 r.
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Trasa przejazdu Papieża została ujawniona przez komitet organizacyjny miejscowemu
duchowieństwu i lokalnym władzom samorządowym, a następnie podano do wiadomości
publicznej. Zębianie dowiedzieli się, że pielgrzymi
szlak Papieża Polaka poprowadzi z Krzeptówek
przez Gubałówkę, Ząb, Bustryk, Sierockie, Bańską
Wyżnią i Niżnią i Maruszynę do Ludźmierza.
Rozpoczęły się gorączkowe przygotowania do
tego historycznego wydarzenia.
Coraz bardziej narastającym emocjom
towarzyszyła potęgująca się radość, duma i gorąca modlitwa. Pragnienie spotkania się z Ojcem
Św. ogarnęło wszystkich. Wszystkich Zębian, jak
i też mieszkańców okolicznych wsi.
Trasa przejazdu Papieża już od paru dni
udekorowana była polskimi i watykańskimi flagami, wszędzie pełno było plakatów i afiszy
z wizerunkiem Jana Pawła II, zaś okna domów
przyozdobiono obrazami religijnymi, portretami
Ojca Św., maryjnymi i narodowymi symbolami.
Na każdym kroku i w każdym miejscu
widać było, że zbliża się wydarzenie, którego
wcześniej nie przeżyło żadne pokolenie górali, ani
pewnie nie przeżyją żadne następne pokolenia.
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Do tych historycznych wydarzeń przygotowywał
się cały samorząd Gminy Poronin. Rada Gminy podjęła
uchwałę o godnym uczczeniu pobytu Najdostojniejszego
Gościa na terenie gminy oraz postanowiła o wybudowaniu
wieżyczki papieskiej na granicy administracyjnej Zębu.
Wykonał ją Andrzej Lassak Oborny z Zębu w iście
błyskawicznym tempie, stanęła bowiem w niecałe trzy dni.
Nadeszła pamiętna sobota 7 czerwca 1997 r. Przed
południem w sanktuarium na Krzeptówkach odbyła się
wielka uroczystość z udziałem Ojca Św., na którą podążyło
całe Podhale, wielu Polaków i gości z zagranicy. W tym
samym czasie Ząb oczekiwał na przejazd Papieża. Panowała
dostojna cisza. Przez wieś co jakiś czas przejeżdżały
patrole policji i BOR-u. Ludzie odświętnie ubrani zaczęli już
w południe gromadzić się wzdłuż trasy przejazdu - Zębianie
przy swoich domostwach, a przybysze z zewnątrz bezpośrednio przy drodze. Tłumnie nadchodzili mieszkańcy
Nowego Bystrego i Ratułowa, Suchego, Poronina,
Murzasichla, Stasikówki i Małego Cichego oraz wielu, wielu
innych.
Dotarli również Zębianie zza "Wielkiej Wody".
Przedstawiciele Koła nr 58 Związku Podhalan w Chicago ze
swoim sztandarem stanęli przy wieżyczce papieskiej - tam,
gdzie zgromadził się również samorząd gminny oraz
sztandary strażackie i Związku Podhalan. Orkiestra góralska
grała powitalne nuty. Pojawiła się delegacja trzymająca
bochen chleba z napisem: "Ząb wita Papieża".
U wylotu ulicy prowadzącej do kościoła parafialnego w Zębie i miejscowej szkoły ustawili się wszyscy
uczniowie ze swoimi nauczycielami i księżmi. Na czele stała
grupa dzieci pierwszokomunijnych i ks. Proboszcz
Stanisław Pardyl - z kielichem mszalnym. Raz po raz
rozlegały się okrzyki dzieci, które wypełniając czas oczekiwania, "ćwiczyły" powitalne zawołania dla najbardziej
wyczekiwanego Gościa.
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Jan Paweł II w Zębie
Wróćmy pamięcią do tamtej chwili. Sylwetka Papieża pochylona do przodu, twarz trochę zmęczona, ale
pogodna i lekko uśmiechnięta. Przed wieżyczką papieską orszak niemal się zatrzymuje. Ojciec Św. unosi rękę
w geście powitania i pozdrowienia. Kreśli nią w powietrzu znak krzyża.
Ludzie machają rękami, żegnają się, wykrzykują słowa pozdrowień. Wielu płacze ze wzruszenia, na
twarzach radość, której słowami opisać się nie sposób. Kolumna papieska znika za zakrętem. Przy papieskiej
wieżyczce stoją Zębianie, gra góralska kapela. W tle, pod zadaszeniem wieżyczki, widnieje piękny portret Papieża
odświętnie udekorowany. Nieco niżej wisi drewniana tablica, na której po wsze czasy pozostaną słowa: "Witaj
Gazdo Świata w miejscu , skąd najbliżej do nieba". Ich autorem jest dyrektor zębiańskiej szkoły - Bronisław Stoch.
Do dzisiejszego dnia przy tej wieżyczce zatrzymują się ludzie - miejscowi i goście, zaś wspomnienie
tamtej pamiętnej soboty pozostanie w ludzkiej pamięci żywe, jakby to wszystko wydarzyło się wczoraj.

Odsłonięcie obelisku Jana Pawła II w dniu 17 września 2011 r.
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Przy tej samej wieżyczce spotkali się znowu Zębianie w dniach, kiedy Jan Paweł II odchodził do Domu
Ojca. W tym najtrudniejszym dla wszystkich nas czasie, całą swą miłość i przywiązanie do swojego Papieża,
Przewodnika, Nauczyciela i Przyjaciela, wyrazili Zębianie słowami: "Żegnaj Gazdo Świata z miejsca, skąd najbliżej
do nieba". Przy wybudowanym na jej miejscu obelisku spotykają się corocznie w rocznicę tego odejścia, modląc
się do nowego świętego, który 27.04.2014 r. dostąpił chwały wyniesienia na ołtarze.
Na wieczną pamiątkę historycznego przejazdu Papieża Polaka przez Ząb miejscowe gimnazjum w dniu
3 listopada 2001 r. przyjęło imię Jana Pawła II. Nadanie imienia i poświęcenia szkolnego sztandaru dokonał
Metropolita Krakowski - JE ks. Kardynał Franciszek Macharski.
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Pielgrzymka szlakiem papieskim z Krzeptówek do Ludźmierza
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TRADYCJA I KULTURA

A

by zrozumieć specyfikę światopoglądu dzisiejszych mieszkańców Zębu, trzeba sięgnąć głębiej. Wśród
otaczającej nas nowoczesności i pędu narzuconego przez globalizację, wciąż w sposób naturalny
kultywujemy w życiu codziennym zwyczaje i obyczaje. Przyjmujemy za oczywiste wierzenia i system
wartości wpojony nam przez pradziadów. Piękne jest to, że nie odbiegając od obecnie obowiązujących norm,
wyjeżdżając z rodzimych miejscowości za wykształceniem i pracą, nadal jesteśmy świadomi tego, jak bardzo
tradycja świadczy o naszej tożsamości, o naszym honorze i godności. Pierwotnie rytm życia mieszkańców
tatrzańskich miejscowości, w tym także i Zębu, wyznaczał kalendarz liturgiczny. Wszelkie normy, zakazy i nakazy
wiązały się z konkretnym świętem. Trzeba również podkreślić, iż miały one zasadniczy wpływ na życie codzienne,
na różne elementy obrzędowości i uwidaczniały silny związek pomiędzy religijnością i życiem codziennym górali.
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Podążając za chronologią świąt obowiązujących w liturgicznym kalendarzu kościelnym Dzień św.
Andrzeja wprowadzał społeczność w czas adwentu. Był to dzień, w którym każda czynność posiadała proroczą
moc przepowiadania przyszłości. Wróżby miały przede wszystkim charakter matrymonialny. Przybierały
szczególną moc w godzinę przejścia - o północy. Ważnymi świętami charakteryzującymi się szczególną mocą,
kiedy to zwykłe czynności miały iście proroczy wymiar były tzw. Godne Święta. Do świąt tych zaliczamy Wigilię
Bożego Narodzenia dzień narzucający społeczności podhalańskiej pewne normy postepowania. W wigilijną
północ można było poznać przyszłego podpalacza po tym, iż idąc na pasterkę, osoba ta nie rzucała cienia.
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Na Skalnym Podhalu przed podaniem pierwszego jadła podczas wigilijnej wieczerzy gazda wychodził przed
domostwo, zapraszając drapieżną zwierzynę, w celu zapewnienia domownikom i zwierzynie gospodarnej ochronę przed
złem i nieurodzajem. Innym zwyczajem było odwiedzanie domostw panien na wydaniu po pasterce przez kawalerów.
Odwiedziny te zapewniały pannie rychłe zamążpójście. W Dzień Bożego Narodzenia mieszkańcy nie odwiedzali się
wzajemnie. Nie wolno było wykonywać zwykłych domowych czynności, jak np.: ścielenie łóżka, gdyż wykonywanie takowych
czynności wnosiło do domu niepokój. 26 grudnia w Dzień Św. Szczepana święcono w kościele owies, który miał
przypominać ludziom historię ukamienowania św. Szczepana, a w tradycji ludowej miał on przynieść pomyślność i urodzaj
domownikom. Innym zwyczajem było odwiedzanie domostw przez grupy kolędnicze
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Przyjęcie kolędników do domu miało
przynieść gospodarzowi błogosławieństwo oraz
ochronę przed złem. Do dzisiaj jeszcze w niektórych miejscowościach na Podhalu jak m.in.
Poronin, Suche, Ząb, Nowe Bystre można jeszcze
spotkać dzieci przebrane za Kolędników. Dzień
Trzech Króli kończył okres chodzenia po wsi grup
kolędniczych.
Zwyczaje kolędnicze były nieodzownym
elementem tradycyjnej obrzędowości i rozrywki
związanej z zimowym świętowaniem na Podhalu.
Po okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku przychodził "niesopust" - czas radości,
świętowania, wesel i chrzcin.
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Przemierzając dalej szlakami różnorodności, odmienności i specyfiki Podhala, w tym także Zębu najwyżej położonej miejscowości w Polsce, podkreślić należy, iż posiada ono jedną z najpiękniejszych tradycji,
jaką jest wesele góralskie, o którym krążą liczne opowieści i którym zachwycają się osoby przyjezdne.
Tradycyjne wesele góralskie możemy podzielić na kilka etapów. Każdy z nich łączy się ze specyficzną
obrzędowością. Przed ceremonią weselną miały miejsce tzw. nomowiny. Było to i - po pewnych modyfikacjach
narzuconych także nam góralom przez świat współczesny - jest nadal oficjalne spotkanie mające na celu
uzgodnienie szczegółów organizacji wesela oraz przyszłego życia narzeczonych, szczególnie kwestii
majątkowych. Z uwagi na fakt, że w lecie nie było czasu na organizowanie wesela z powodu okresu sianokosów
i żniw, dogodną porą na zawarcie związku małżeńskiego stawała się zima. Ponadto w świadomości zbiorowej
Podhalan tkwiło przekonanie, iż w lecie żenią się tylko Cyganie, gdyż nie mają co na siebie włożyć. Po
zapowiedziach kościelnych przyszli małżonkowie zapraszali na ślub i wesele w kolejności: pytacy (mężczyźni
żonaci), drużbów (kawalerowie), druhny (panny), starościny, starostów oraz gości weselnych. Po raz drugi
zapraszaniem gości zajmowali się pytace. Pytali w dniu ślubu oraz na drugi dzień. Obecnie rzadkością jest
proszenie na wesele gości wraz z pytacami, jednakże nadal wymagane jest, aby każdego gościa z osobna prosili
narzeczeni osobiście, w sposób jak najbardziej godny.
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W dniu ślubu panna młoda wysyła druhny z napitkiem i muzyką po swego wybranka, sama oczekując
nań w odświętnym, ale jeszcze nie weselnym stroju. Przywitanie pana młodego odbywa się przed domem panny
młodej. Panna młoda wręcza w prezencie swemu wybrankowi koszulę, w którą pan młody się przebiera. Pannę
młodą natomiast ubierały w strój ślubny w kumorze starościny - obecnie częściej pomagają młodej pannie
druhny. Muzyka przygrywa do śniadania gościom znajdującym się w domu przyszłej mężatki. Ważnym
momentem przed ślubem są wypytowiny - słowa skierowane przez starostę bądź pytaca w kierunku państwa
młodych. Po tej ceremonii drużbowie zabierają do pierwszego powozu pannę młodą, natomiast druhny
wyprowadzają do drugiego powozu pana młodego, tak aby młodzi do ślubu jechali oddzielnie.
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I rusza orszak weselny w kolejności: pytace, fasiąg z muzyką, powozy z "młodymi", następnie powozy
z najbliższą rodziną młodych, rodzicami, starostami, starościnami i pozostałymi gośćmi weselnymi. W drodze
powrotnej po ceremonii ślubu młoda para jedzie razem w jednym powozie. Orszak weselny napotyka liczne
trudności w postaci bram - przeszkód uniemożliwiających przejazd drogą aż do chwili jego "opłacenia".
Różnorodność bram zależy od inwencji twórczej jej organizatorów. Ważne, aby tematyka nie powtarzała się,
a przekazywane treści, symbole wiązały się np. z zawodami wykonywanymi przez parę młodą. Brama taka ma
m.in. zapewnić w przyszłości życie bez większych trudności. Przed domem weselnym młodych wita się chlebem i solą, a pod nogi niegdyś kładziono im słomę w celu zapewnienia dobrobytu.
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Dawniej wesela odbywały się we wtorki i trwały dwa dni. Organizowano je w domu panny młodej.
W przygotowaniu domu na przyjęcie gości weselnych pomagała najbliższa rodzina panny młodej, sąsiadki oraz
osoby chętne do pomocy. Osoby te myły izby wewnątrz i na zewnątrz, natomiast napytane druhny zajmowały się
przyozdobieniem izb na dwa dni przed mającym się odbyć weselem. Pracom tym towarzyszył śpiew i humorystyczne opowieści.
Istotnym rytuałem obowiązującym podczas przyjęcia weselnego były i nadal pozostają oczepiny. To
moment przejścia, kiedy panna młoda staje się w pełni mężatką. Rozpoczynają je pytace tańcząc z panią młodą.
Trzymają ją mocno między sobą, nie chcąc oddać jej młodemu panu. "Wykupić" młodą panią usiłują starościny,
które różnymi przyśpiewkami odpowiadają na żądania pytacy i przekupują ich produktami, napitkami, o które
proszą pytace.
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Po wykupieniu pani młodej starościny zdejmują jej wionek - wyszywana długa wstążka z przypiętym
mirtem wpleciona we włosy, a zakładają jej cepiec -chustkę góralską - prezent od starościny - symbol
małżeństwa, śpiewają przy tym:

"Weźniemy Cie do kumory, syjmiymy Ci wionek z głowy,
załozymy to cepcysko, musis kochać to chłopcysko".
Gdy młoda pani wstaje z krzesła już w cepcu, wszystkie druhny i panny walczą o to, która pierwsza
usiądzie na tym krześle, gdyż panienka, która wygra, jako pierwsza wyjdzie za mąż. Teraz do tańca w kółku
zabierają młodą panią starościny, starostowie, druhny, następnie drużbowie i inni goście weselni. Przyśpiewując,
składają młodej życzenia na nowej drodze życia i dają pieniądze i prezenty na talerz trzymany na kolanach przez
matkę chrzestną młodej pani.
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Po cepowinach powszechnym zwyczajem jest zabranie panu młodemu kapelusza przyozdobionego
piórkiem. Druhny w zamian za kapelusz żądają różnorakich wymyślnych produktów, przedmiotów oraz alkoholu.
Taniec młodych kończył obrzęd oczepin. Po oczepinach goście weselni wracali do zabawy.
W drugi dzień na Podhalu odbywały się poprawiny, które nie cechowały się już żadną obrzędowością. Na
poprawiny zapraszano najbliższą rodzinę, dla której przygotowano z poprzedniego dnia poczęstunek i gorzałkę.
Zwyczaj poprawin jest nadal kontynuowany na Podhalu i nie ogranicza się już do najbliższej rodziny.
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Istotnym elementem tradycyjnej kultury podhalańskiej był zwyczaj odbywający się w kilka dni po weselu
- tzw. przenosiny. Młoda mężatka żegnała dom, wprowadzając się do swego męża. Przenosinom towarzyszyła
zabawa. Polegała ona na poczęstunku, muzykowaniu, a także śpiewie. Po "rytualnej przeprowadzce" bawiono się
do rana w towarzystwie osób, które pomagały młodej gaździnie przy przenosinach. Dzisiaj zwyczaj ten już nie
funkcjonuje.
Współczesne wesela na Podhalu nie zatraciły swej tradycyjnej obrzędowości. Pośród wielu zwyczajów
zachowały się te głęboko zakorzenione w świadomości mieszkańców, przekazywane z dziada pradziada.
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Oczywiście XXI wiek przyniósł kilka udogodnień i zmian. Godnym uwagi jest coraz częściej zauważalna
i powracająca do łask w niektórych wsiach podhalańskich, m. in. w Zębie, tradycja spotykania się przed terminem
ślubu drużyny przyszłych państwa młodych. Spotkania te są organizowane zazwyczaj w remizach bądź
w domach przyszłych małżonków i mają na celu zapoznanie się drużbów z druhnami, ale przede wszystkim
posiadają rozrywkowy charakter. Odnowienie zwyczaju wicio rózdzek, czyli czynności opartej na tworzeniu
ozdób w postaci uformowania kwiatów z bibułek bądź przystrajania białymi wstążkami gałązek z jedlicek elementów dekoracyjnych dla koni uczestniczących w korowodzie weselnym, ma charakter iście towarzyski,
nastawiony przede wszystkim na zabawę w postaci wspólnych posiadów, śpiewu, poczęstunku. Tańce i gościna
z izby chałupy góralskiej przeniosła się do luksusowych restauracji, domów weselnych, remiz bądź do karczm.
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Obsługą weselników, serwowaniem potraw i alkoholu zajmują się wykwalifikowane w tym zakresie
kelnerki. Wynajęte na dwudniowy czas wesela kapele zajmują się umilaniem czasu weselnikom poprzez grę, jak
również organizowaniem różnorakich zabaw - konkurencji, które dostarczają nie lada śmiechu. Po weselnym
wyciszeniu, kiedy nastaje czas stagnacji małżeńskiej, młodzi zapraszają drużynę, starostów, pytacy oraz
najbliższych znajomych do swego nowo urządzonego domu. Odwiedziny te mają charakter wspólnego
spotkania przy kielichu i poczęstunku. Zwyczaj ten współcześnie nabrał nieco innego wymiaru. Oprócz posiadów,
którym towarzyszy śpiew, a i niekiedy muzyka, goście wspólnie z młodymi wspominają wesele oglądając
nagranie z płyt. Zwyczaj spotykania się po weselu na gościnie u młodych w tradycji podhalańskiej określa się
mianem druzbiarki. Nie jest to powszechny zwyczaj, gdyż organizowanie druzbiarki jest coraz rzadziej spotykane
wśród mieszkańców wsi podhalańskich. Funkcjonuje on jedynie wśród osób, które aktywnie pielęgnują kulturę
podhalańską poprzez uczestnictwo w zespołach regionalnych bądź też uzyskują wiedzę na temat organizowania
tego rodzaju posiadów od rodziców, dziadków.

47

Jan Staszel Maciara - pierwszy prezes Związku Podhalan w Zębie

Kolejnym ważnym dla górali tatrzańskich wydarzeniem liturgicznym był i w dalszym ciągu pozostaje
Wielki Tydzień. Po karnawale przychodzi okres wyciszenia i przygotowania się do Niedzieli Zmartwychwstania
Pańskiego. Jest to drugi po Godnych Świętach okres cechujący się pewnymi normami postępowania
wyniesionymi z tradycji przodków. Wielki Tydzień, a zwłaszcza tzw. Triduum Paschalne to okres trzech dni,
które w kulturze podhalańskiej odznaczają się m.in. właściwościami ochronnymi. W tym czasie górale w celu
zapewnienia m.in. ochrony i zdrowia bydłu polewali je wodą w noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek.
Oprócz tego masowym i współczesnym już zwyczajem stało się zajadanie pączkami i chrustami, które wprost
proporcjonalnie do zjedzonej ilości mają przynieść taką samą ilość szczęścia.
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Wielka Sobota to dzień, w którym następowało święcenie w kościołach Paschału symbolizującego
Chrystusa. Świeca symbolizuje ciało, natomiast palący się płomień duszę. Wosk z poświęconego Paschału
chronił przed demonami. W tym dniu święci się również na Podhalu – tak jak zresztą wszędzie – pokarmy, które
mają przynieść człowiekowi ochronę m.in przed nieurodzajem i głodem. Poniedziałek Wielkanocny następuje
po Niedzieli Zmartwychwstania obchodzonej w gronie rodzinnym. Tradycję oblewania się wodą w tym dniu
traktowano jako instytucję daru, wymagającą rewanżu. Woda posiadała życiodajną, ochronną moc.
Kolejnym świętem cechującym się specyfiką obrzędowości są Zielone Świątki. Dzień Zesłania Ducha
Świętego dotyczył przestrzegania pewnych zakazów obowiązujących w tym czasie. Zakazy te wiązały się przede
wszystkim z magią pasterską. W tym okresie nie wolno było juhasowi siąść na progu koliby ani łamać gałązek na
watrę we wnętrzu szałasu, gdyż wierzono, że mogłoby to połamać owcom nogi. Na Zielone Świątki niektóre
domy i gospodarstwa ubierano gałązkami brzozy, w celu ochrony domowników i gazdówki przed czarami i złem.

49

W Wigilię Jana Chrzciciela 23 czerwca spożywano lipę. Najlepiej było ją spożyć przy użyciu łyżki. W tym
dniu uważano, że złe moce w sposób szczególny chcą zaszkodzić człowiekowi. Lipa, która w kulturze tradycyjnej
posiadała moc opiekuńczą, miała zapewnić ochronę przed działaniem złych sił.
Boże Ciało na Podhalu również cechowało się obrzędowością ochronno - religijną. W tym dniu
zabierano gałązki lipy do domu, aby ochraniać domostwo przed piorunami. Ochronę przed czarami i złym
urokiem miała zapewniać natomiast gałązka brzozy bądź jej liście. W dniu Matki Bożej Zielnej ochronę przed
złem i nie-szczęściem miało zapewnić posiadanie rośliny zwanej lubczykiem. Noszony przy sobie z kolei dodawał
siły, energii i odwagi na podłożu matrymonialnym. W dniu 15 sierpnia nabierał szczególnej mocy odpędzania
złych demonów i sił zła.
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Bardzo silnie - zarówno w sferze religijnej jak i zwyczajowej – osadzona jest na Podhalu tradycja odpustu
parafialnego, obchodzona w Zębie ku czci Patronki parafii - św. Anny, chrześcijańskiego wzoru kobiety:
matki i babki. Podniosłość corocznej odpustowej uroczystości wzmacnia msza św. - suma z procesją wokół
kościoła z feretronami, chorągwiami i sztandarami szkół, Związku Podhalan i straży pożarnych, obowiązkowo
z muzyką góralską. Odpustowe stragany jako nieodłączny do dziś element tego święta, straciły już nieco na
atrakcyjności wobec powszechnego dostępu do "towarowych" atrybutów odpustu, nadal jednak cieszą się
zainteresowaniem szczególnie najmłodszych parafian.
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Cmentarz parafialny w Zębie

Przypadający w jesieni Dzień Zaduszny to dzień, w którym można wyczuć obecność zmarłych.
W kulturze ludowej wierzono, że zerwanie m. in. pokrzywy w tym dniu z cmentarza o północy przez baców miało
szczególnie magiczne, protekcyjne właściwości. Na Podhalu Dzień Zaduszny oraz Święto Wszystkich Świętych
obchodzono w wyciszeniu, w zadumie.
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MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW

K

ażdy element góralskiej tradycji związany jest nieodłącznie z muzyką,
śpiewem i tańcem. Każde spotkanie
niegdyś przy robotach chałupniczych, pracy
w polu, wypasie owiec wiązało się ze śpiewem,
a nawet tańcem góralskim. Był to sposób na
umilenie pracy, urozmaicenie życia w bardzo
ciężkich warunkach klimatyczno - socjalnych,
odskocznia od monotonii i ubogacenie nędzy
dnia codziennego. Obecnie nadal stanowi sposób na oderwanie się od problemów codzienności i spędzanie wolnego czasu, jednakże
z wielką troską zauważa się, iż coraz szybsze
tempo życia mocno ogranicza spontaniczność
i częstość takich spotkań towarzyskich.
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Już Karol Szymanowski, jeden z największych kompozytorów polskich, stwierdził, że "w góralskiej
muzyce można się na śmierć zakochać, albo ją na śmierć znienawidzić, jednak nigdy nie pozostaje się w stosunku
do niej obojętnym". Co stanowi o jej specyfice? Nuty góralskie były przekazywane z pokolenia na pokolenie,
dzieciom nie pozwalano się uczyć gry na gęślach, bo zawód muzykanta był niezbyt ceniony w zamierzchłych
czasach. Skutkowało to wielką indywidualizacją wykonania tych samych nut (melodii) przez poszczególnych
muzykantów. Każdy z nich uczył się samodzielnie podpatrując starszych dziadków, ojców, kolegów i każdy
wprowadzał do nich swoją wrażliwość, swoją interpretację. Muzykę swoiście zębiańską, rozpoznawalną
na całym Podhalu, a nawet w Stanach Zjednoczonych, tworzyli m. in. Karol Stoch "Waka" i Jan Stoch
"Gronkowion".
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Śpiew góralski, podobnie jak muzyka, jest
bardzo charakterystyczny, niepowtarzalny, unikatowy
i trudny do wykonania dla ludzi nie wychowujących się
w tradycji muzyki góralskiej. Śpiew żeński to śpiew
głośny, silny, w naturalnej tonacji, tzw. głos biały,
mężczyźni natomiast śpiewają o oktawę wyżej głosem
przesilonym. W czasach wypasu owiec na halach
prześpiewywano się z jednej hali na drugą, było to
niejako naturalne środowisko trenowania głosu i śpiewu
góralskiego. Do niedawna słychać było śpiew góralski
w polu przy grabieniu siana lub przy wypasie owiec po
świętym Michale, czyli po ich powrocie z bacówki.
Obecnie najbardziej przychylnym i wyrozumiałym
miejscem dla ćwiczeń pozostają domy rodzinne lub
miejsca odbywania się prób zespołów góralskich.

Jan Stoch Gronkowion
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Taniec góralski jest dla górala sprawą bardzo honorową, jest sposobem zaznaczenia swojej obecności,
sposobem wyrażenia własnej duszy.
W tradycyjnym tańcu góralskim można wyróżnić taniec solowy i taniec zbójnicki.
„Solówka” rozpoczynana jest przez mężczyznę od wykonania przyśpiewki przy muzyce, a następnie po
„wyzwyrtaniu” dziewczyny do tańca, od kroku „łozwodnego” zaczyna się wspólny zalotny taniec pary. Mężczyzna
zaznacza swoją dominację, pokazuje swą zręczność i „dryg”, natomiast kobieta, „bockując” wokół partnera,
umiejętnie zachęca go do zalotów, patrzy odważnie prosto w oczy, kusi zbliżając się, aby szybciutko znów się
oddalić. Tancerka cały czas zmienia kroki zgodnie z inwencją wykazaną przez tancerza. Tancerz tańczy co
najmniej 2 „nuty” np. krzesane, ozwodne, „ze staryj”, każdą rozpoczynając od śpiewu przy muzyce. Taniec solowy
kończy się nutą zieloną, kiedy to partner chwyta partnerkę jedną ręką w pasie i razem się zwyrtają najpierw
w jedną, potem w drugą stronę.
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Taniec zbójnicki wykonywany jest przez samych mężczyzn, którzy w swoim tańcu wyrażają swoją ślebodę
(wolność), sprawność, waleczność i odwagę. Tańcząc większość bardzo wymagających figur z ciupagami,
wykonując bardzo trudne kroki, śpiewają zmieniając nuty (melodie) do tańca.
Pomimo stopniowego zaniku różnic w śpiewie i tańcu między podhalańskimi miejscowościami,
szczególnie taniec zębiański jest wciąż rozpoznawany w innych wsiach, wciąż w uczniach widać styl nauczyciela.
I tu należy podkreślić rolę zespołu góralskiego „Zbójnicek”.
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Zespół regionalny „Zbójnicek” z Zębu, powstał w 1964 roku z inicjatywy Marii Stoch - nauczycielki
miejscowej szkoły i jej męża Jana Stocha - znanego na Podhalu prymisty - muzykanta samouka. Gromadka
małych dzieci z góralskich rodzin ubranych w stroje regionalne, miała uświetnić swym występem akademię
szkolną. Przyjęta bardzo ciepło przez młodych i starszych widzów, utworzyła zespół, który wraz z upływem czasu
coraz wyraźniej kształtował i rozwijał swój poziom artystyczny, uświetniając swoimi występami najważniejsze
wydarzenia szkolne i środowiskowe, takie jak: nadanie szkole imienia Heleny Marusarzówny (1970), otwarcie
wodociągu (1968), ośrodka zdrowia (1972), wiejskiej drogi (1974), oraz przywitanie pierwszego autobusu PKS
w 1974 roku.
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50 - letnia działalność zespołu to
kształtowanie, rozwijanie i promowanie
śpiewu, tańca, muzyki i stroju Skalnego
Podhala w regionie, w kraju i poza jego
granicami, prezentowane podczas uroczystości różnej skali i rangi, na festiwalach
i przeglądach artystycznych. Ważnym
wątkiem działalności zespołu jest opracowanie i prezentacje na scenach teatralnych
sztuk o tematyce regionalnej jak np.:
„Portki”, „Diabeł na Podhalu”, „Rewizja u Kuby”, „Sąd nad Janosikiem”, „Rafanie lnu”,
„Baby i dezertery” czy „Góralska Zemsta”.
Przedstawienie „Nomowiny z weselem goralskim” zostało poza konkursem zaprezentowane wraz z „Polaniorzami” z Kościeliska na Międzynarodowym Festiwalu
Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem
w 1999 roku.
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Jubileusz 50-lecia zespołu Zbójnicek

Zespół „Zbójnicek” liczy obecnie ok. 150 członków. Na przestrzeni lat aktywnie i twórczo prezentuje
folklor Skalnego Podhala, a śpiew, taniec i muzyka w jego wydaniu pozyskuje niezmiennie wysokie oceny
fachowców etnografów, muzykologów i innych znawców regionalizmu. Bierze czynny udział w lokalnych
imprezach w regionie, jak np.: Poroniańskie Lato, Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej, Majówka
Tatrzańska, Wici Tatrzańskie, Przednówek w Polanach, Sabałowe Bajania, Strażackie Śpasy Gminne Zawody
Narciarskie, czy Gminny Przegląd Zespołów Regionalnych w Poroninie.

Maria Stoch Wilgocka
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Na uwagę zasługuje fakt, że zespół poprzez swoją artystyczną działalność stał się prawdziwym
ambasadorem góralszczyzny, ukazując jej piękno, dynamikę i różnorodność podczas wielu wyjazdów i występów
zagranicznych, m. in. do Anglii, Niemiec, Węgier, Norwegii, Słowacji, Macedonii i Serbii.
Podkreślić ze szczególnym uznaniem należy wychowawczą rolę zespołu, którego kierownictwo
(Andrzeja Lassaka Obornego w latach 1988 - 2005, Małgorzaty i Tomasza Słodyczków od 2005 do chwili obecnej)
przykładało i przykłada wielką wagę do krzewienia właściwych postaw wychowawczych wśród swoich członków,
a jego wielopokoleniowy charakter jest jednym z wielu tego faktu potwierdzeniem. Oferując dzieciom
i młodzieży ciekawą formę spędzania wolnego czasu, skutecznie przeciwstawia się zagrożeniom
wychowawczym i przyczynia się znacząco do umacniania i rozwijania u dzieci i młodzieży postaw
otwartości i szacunku dla ludzi, aktywności oraz poczucia dumy ze swojej przynależności do zespołu, Związku
Podhalan i społeczności góralskiej. W dobie współczesnych zagrożeń wychowawczych są to walory bezcenne
i godne pełnego wsparcia i uznania.
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Dziś instruktorami zespołu są jego byli członkowie (jako małe dzieci) i dokładają wielu skutecznych
starań dla utrzymania i stałego podnoszenia poziomu artystycznego zespołu, będącego chlubą wsi, gminy
i regionu.
W ciągu 50 lat swojej działalności "Zbójnicek" kształtuje już trzecie pokolenie swoich członków w duchu
umiłowania i pełnego utożsamiania się z istotą i duchem regionalizmu podhalańskiego, z historią i współczesnością swojej miejscowości, gminy, regionu i kraju. Zdobytym przez dziesięciolecia doświadczeniem,
sukcesami i wyróżnieniami zasłużył w pełni na uznanie jego dorobku.
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KALENDARIUM:
I miejsce dla kapeli podczas Sabałowych bajań w Bukowinie Tatrzańskiej 1973, 1975, 1977, 1978, 1979, 1985,
1986, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998,1999, 2001
I miejsce śpiew (grupa męska) - 2010
I miejsce śpiew solowy (Dominika Krzysiak) - 2009

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem
1973 - wyróżnienie
1992 - I miejsce dla kapeli Zespołu
1993 - Zespół Zbójnicek Gospodarzem Festiwalu
1999 - prezentacja sztuki Nomowiny i wesele wraz z Zespołem Polaniorze
2004 - I miejsce w konkursie śpiewu pytackiego (Bogdan Stopka, Tomasz Słodyczka)
2009 - Zespół Zbójnicek Gospodarzem Festiwalu
2010 - I miejsce Złota Ciupaga w kategorii zespołów autentycznych wraz z nagrodą publiczności
I miejsce dla dwóch par w śpiewie pytackim
I miejsce śpiew (grupa męska)
Konkurs Kapel Podhalańskich w Nowym Targu
1982 - wyróżnienie dla kapeli Zbójnicek
1986, 1987, 2009 – I miejsce dla kapeli Zbójnicek

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą
1982 - Nagroda Główna Basista w kategorii muzyka
2009 - I miejsce dla grupy śpiewaczej męskiej
Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej
1993 - I miejsce w konkursie tańca zbójnickiego
1995 - I miejsce w tańcu solowym (trzy równorzędne pary)
1997 - I miejsce w konkursie tańca zbójnickiego
2000 - I miejsce w konkursie tańca zbójnickiego
2007 - I miejsce w konkursie tańca zbójnickiego
2009 - I miejsce w konkursie tańca zbójnickiego
Wyróżnienia indywidualne w tańcu solowym dla Małgorzaty Brzóski (3-krotnie), Barbary Stoch (2-krotnie),
Bogusławy Stoch, Joanny Gal, Magdaleny Sieczki, Renaty Gromada.
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Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu
1995 - I miejsce w konkursie śpiewu dziewcząt
I miejsce w konkursie śpiewu chłopców
I miejsce dla kapeli - złóbcoki
I miejsce dla kapeli - skrzypce
2000 - III miejsce w konkursie śpiewu dziewcząt
2010 - I miejsce w konkursie kapel
I miejsce w konkursie śpiewu męskiego
II miejsce w konkursie śpiewu dziewcząt
Kwalifikacje zespołu do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.
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TRADYCYJNE ZAWODY GÓRALSKIE

S

tare tradycje techniczne zaowocowały tym, iż w całym kraju, a nawet za granicą, znane i cenione są
podhalańskie ekipy budowlane, zwłaszcza ciesielskie, z racji ciągle rozwijającego się budownictwa regionalnego. Już pierwsi odkrywcy Podtatrza zachwycali się kunsztem i wysokim poziomem technicznym
i artystycznym ciesiołki podhalańskiej. Szczególne zasługi w zakresie kreowania, popularyzowania i doskonalenia trudnej, ale i pięknej sztuki regionalnego budownictwa góralskiego posiada Zakopiańska Szkoła
Przemysłu Drzewnego (dzisiejsza popularna „Budowlanka”), przez której progi i warsztaty przeszły liczne
szeregi podhalańskich „budorzy”.

Cieśla z Zębu na robocie - lata 50-te XX w
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W miarę rozwoju stylu podhalańskiego pojawiły się dodatkowe zawody budowlane takie jak murarz kamieniarz. Podhalańscy murarze kamieniarze wielkim kunsztem wykonują podmurówki pod drewniane, czy
murowane budynki a także ogrodzenia, mury, schodki terenowe, kominki, posadzki kamienne, a nawet nagrobki.
Lubianym i popularnym wśród górali zawodem jest stolarz. Wiekowa tradycja obycia z drewnem przekazywana
jest niemalże genetycznie, z ojca na syna przechodzą najlepsze umiejętności w zawodzie stolarza, wciąż
poszerzane o nowinki techniczne, niesione przez współczesność.
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Ważnym elementem wykończenia regionalnego budynku są elementy kowalskie. Stąd też postępujący
rozwój zawodu kowala - artysty, a także ciągle zwiększająca się ilość kuźni. Z czernionego nad ogniem żelaza
powstają okucia drzwiowe, bariery balkonowe, ogrodzenia i bramy, a także wyposażenie wnętrz tj. lampy,
kinkiety.
Pokrewnym zawodem jest metaloplastyka, czyli tradycyjne podhalańskie spinkarstwo, niegdyś
ograniczające się do wykonywania spinek do koszul, klamer do pasów, fajek i ciupag, dzisiaj poszerza się
o niemalże jubilerskie wyroby, tj. brosze damskie, spinki do włosów, kolczyki, klipsy.
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Zawód rymarza często powiązany jest
z zawodem metaloplastyka. Ci sami rzemieślnicy artyści wykonują zarówno pasy, opaski, kierpce,
a także damskie torebki oraz dodatki do kreacji
zwłaszcza damskich w stylu regionalnym, jak i metalowe dodatki ozdobne do tych wyrobów. Jedną
z dziedzin tego zawodu jest rymarstwo uprzężowe.
Słynne i piękne są podhalańskie uprzęże konne
będące odmianą uprzęży krakowskiej z elementami
rodzimymi takimi jak: mosiężne "kukiełki", "ryhliny",
spinki góralskie na "oblodrach", piękne sprzączki
przy uzdach. Uprzęże te kupowane są przez
paradnych fijakrów, ale również przez stadniny
koni, sportowców, mistrzów powożenia.

Stale obecny w życiu codziennym strój
góralski zmienia się i ulega modzie, stąd kwitnie
obecnie fach krawcowej, hafciarki, krawca portek
i cuch góralskich, a także kuśnierza i szewca. Stare
kuśnierskie tradycje na Podhalu sięgają XVIII wieku.
Słynne niegdyś kożuchy białczańskie wracają do łask.
Szyte są nadal brązowe serdaki i kożuchy damskie oraz
pantofle. Zawodem tym para się wielu młodych ludzi.
Potrafią oni świadomie wracać do starych wzorów,
wyszukując je w literaturze i muzeach. Tworzą również
własne oryginalne egzemplarze na zamówienie
góralskich elegantów i modniś. Z rąk szewców podhalańskich wychodziły i nadal wychodzą znane
wszędzie kierpce i kapce ze sukna i skóry - zarówno
dla mężczyzn jak i kobiet.
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Starą tradycją góralską był handel. Do lichych owoców pracy na roli dorabiano poprzez wymianę
handlową i trwa to do dziś. Znani byli góralscy handlarze winem, którzy zakupywali wino w Tokaju i wozili aż do
Wrocławia. Zważyć trzeba, iż niezwykle trudna była obrona towaru przed złodziejami czatującymi na szlaku
kupieckim. W latach międzywojennych i po wojnie setki góralskich gaździn zmierzały z „kosołkami” w białej
chuście na plecach przez Gubałówkę do Zakopanego. Niosły w nich sery, masło, jaja, „cielęcynę”, baraninę,
a także wspaniałe swojskie kiełbasy, spyrki. W okresie reglamentacji mięsa były jedynym źródłem zaopatrzenia
zakopiańskich pensjonatów. Dziś góralską rumianą gaździnę możemy spotkać w przejściu podziemnym
w Krakowie, we Wrocławiu, a nawet w Szczecinie, sprzedającą oscypki, pantofle, „swedry” i skarpetki wełniane.

Juhasi z Zębu w drodze na Bieszczady
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Z handlem wyrobami spożywczymi wiąże się zawód serowara. Niegdyś oscypki wytwarzał jedynie baca.
Gaździny ograniczały się do białych twarogów krowich. Dziś w wielu gospodarstwach podhalańskich przez
okrągły rok wędzi się oscypki, robi bundz, a nawet najnowszy hit "korboce" (wpływ sąsiedniego Liptowa na
Słowacji).
Wciąż rosnący popyt na wyroby z mleka owczego pociąga za sobą opłacalność hodowli owiec i powrót
do łask pasterstwa. Zawód juhasa czy bacy, podniesienie jego rangi poprzez wprowadzenie regulacji prawnych,
powoduje, iż w czasach współczesnych stanowi to nadal ważny element funkcjonowania terenów górskich.
Pośród nas żyje wielu ludzi zawodowo pracujących w innych branżach, natomiast w domu hodujących
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt owiec. Stanowi to dla nich nie tylko pasję, hobby, ale także jest wielką
wartością, tradycją.
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Tradycje handlowe górali to również transport. Podhalanie udając się na dalekie eskapady musieli
posiadać dzielne konie i umieć się z nimi obchodzić. Stąd zawód fijakra jest góralom niemal przyrodzony.
Obecnie fijakrzy przeżywają swoisty renesans. Na co dzień wożą turystów powozami, saniami, lańdami lub
fasiągami, pokazując im piękne widoki, głównie na trasie z Zębu na Gubałówkę lub do Rafaczówek,
natomiast w soboty paradnie wiozą gości weselnych do ślubu. Fijakrzy często także organizują ogniska dla
turystów z pieczeniem kiełbas lub prosiaka.
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SPORT
ycie w ekstremalnych warunkach, jakimi są tereny górskie, a w szczególności na wysokości ponad tysiąca
metrów n.p.m., wymogło na rodzimych mieszkańcach Podhala niezwykły hart ducha, upór, pracowitość, co
zaowocowało licznymi sukcesami sportowymi osiąganymi przez mieszkańców Zębu.
Zawsze młodzież w Zębie uprawiała sport. Tradycją po dziś dzień pozostają biegi narciarskie, skoki oraz
kombinacja norweska. W latach 70- i 80-tych patronat nad Szkołą Podstawową im. Heleny Marusarzówny
w Zębie sprawował Wojskowy Klub Sportowy „Legia Zakopane”. Trenerami byli: Maria Kowalska - olimpijka
z Oslo w 1952 r. i Cortina d'Ampezzo w 1956 r., Tadeusz Kwapień - olimpijczyk z St. Moritz w 1948 r., Oslo w 1952
r. i Cortina d'Ampezzo w 1956 r., Jan Furman - trener m. in. Piotra Fijasa i Stanisława Bobaka. Szkoła Podstawowa
w Zębie została objęta „Poszerzonym programem wychowania fizycznego z narciarstwa biegowego”. Na bazie
tego programu powstały kluby sportowe LKS Ząb i UKS „Holni” działające przy szkole.

¯
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Kamil Stoch wśród kolegów z LKS Ząb z trenerem Mieczysławem Mardułą

Członkowie UKS Ząb z trenerem Markiem Wójcikiem

W latach od 1995 do 2002 r. działał LKS Ząb. Pierwszym prezesem był Józef Janik, natomiast od 1996 2002 r. na czele klubu stała Jadwiga Staszel. W klubie utworzono sekcję skoków narciarskich, kombinacji
norweskiej i biegów. Pierwszymi trenerami byli Adam Celej i Zbigniew Klimowski. Działalność klubu wspomagał
również Mieczysław Marduła „Dziadek” jeden z najwybitniejszych trenerów narciarstwa biegowego.
Najwybitniejszymi wychowankami LKS Ząb są członkowie kadry narodowej w skokach narciarskich Kamil Stoch,
Dawid Kubacki oraz zawodniczka młodzieżowej kadry narodowej w biathlonie, olimpijka z Zimowych
Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku w 2012 r. - Beata Lassak.
W 1995 r. powstał w Zębie także Uczniowski Klub Sportowy „Holni”. Pierwszym prezesem klubu był
Zbigniew Bodurka. Klub ten propagował dyscypliny letnie, zwłaszcza piłkę nożną i inne gry zespołowe.
Najzdolniejsza młodzież klubów sportowych z Zębu kontynuuje naukę w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Zakopanem.
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Ząb to doskonałe miejsce do uprawiania dyscyplin sportu
wymagających ekstremalnych warunków terenowych

Ząb - Tour de Pologne 2014
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Wybitni sportowcy z Zębu:
Stanisław Bobak (ur. 1956, zm. 2010) – skoczek narciarski, reprezentant Polski i klubu WKS Legia
Zakopane, dwukrotny olimpijczyk, zdobywca trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sezonu
1979/1980. Należał do światowej czołówki w narciarskich skokach przełomu lat 70. i 80. Stawał na podium
zawodów z cyklu Turnieju Czterech Skoczni i zawodów Pucharu Świata. Wziął także udział w dwóch igrzyskach
olimpijskich. Osiem razy zdobył mistrzostwo Polski. W swojej karierze oddał ponad 10 tysięcy skoków. Pod
koniec życia udzielał się w UKS „Holni” w Zębie.

Józef Łuszczek ( ur. 1955 r. w Bustryku) - polski biegacz narciarski, dwukrotny medalista mistrzostw
świata w Lahti w 1978 r. - złoto na dystansie 15 km, brąz na 30 km, VII miejsce na 50 km. Dwukrotnie
wystartował w igrzyskach olimpijskich - w 1980 roku w Lake Placid i w 1984 r. w Sarajewie. Na obydwu
olimpiadach pełnił funkcję chorążego polskiej reprezentacji. 36 razy zdobył mistrzostwo Polski. Wybrany
najlepszym sportowcem 1978 w Polsce w prestiżowym Plebiscycie Przeglądu Sportowego.
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Stanisław Lassak Marysiok (ur. 1940 r. w Zębie, zm. 2011 w Paryżu) - członek kadry narodowej.
Reprezentował Polskę min. na uniwersjadzie w Chamonix we Francji, gdzie 17 lutego 1966 r. zdobył tytuł
Akademickiego Wicemistrza Świata w Kombinacji Norweskiej. Jako pierwszy z „Zębianów”, skakał na
Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Latem uprawiał lekkoatletykę, rzut oszczepem i dyskiem, w 1962 r. zdobył
mistrzostwo okręgu krakowskiego. W 1967 r. wyemigrował do Francji, gdzie był wicedyrektorem kopalni e Lens,
a później dyrektorem kamieniołomu. We Francji otrzymał tytuł doktora nauk górniczych.

Stanisław Ustupski (ur. 1966 r.) - polski narciarz, specjalista kombinacji norweskiej, dwukrotny
olimpijczyk. Startował w kombinacji norweskiej na Igrzyskach Olimpijskich w Albertville w 1992 r., gdzie
zajął 8. miejsce i w Igrzyskach w Lillehammer w 1994 r., gdzie był 21. Trzykrotnie wziął udział w mistrzostwach
świata. Był dwukrotnym medalistą Uniwersjady w 1993 r. rozgrywanej w Zakopanem: srebrnym w kombinacji
norweskiej i brązowym w drużynowym konkursie skoków narciarskich. 21 stycznia 1989 r. stanął na drugim
stopniu podium podczas Pucharu Świata w Breitenwang, będąc dotychczas jedynym Polakiem, który stanął na
podium tych zawodów. Siedem razy zdobywał mistrzostwo Polski w kombinacji norweskiej. Był też wicemistrzem
Polski w skokach narciarskich na średniej skoczni w 1994 r.
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Niewątpliwie najznamienitszym sportowcem wszechczasów pochodzącym z Zębu i z Zębem wiążącym
swoją przyszłość jest Kamil Stoch (ur. 1987 r.) - jeden z nas, chłopak z sąsiedztwa, syn, brat, kuzyn, kolega,
znajomy, a jednocześnie dwukrotny mistrz olimpijski z 2014 r. z Sochi, mistrz świata i drużynowy brązowy
medalista mistrzostw świata z 2013 r. w Val di Fiemme, dwukrotny drużynowy wicemistrz świata juniorów,
zdobywca Pucharu Świata w sezonie 2013/2014, zwycięzca Letniego Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2010,
siedmiokrotny indywidualny mistrz Polski, najlepszy sportowiec Polski roku 2014.
Kamil Stoch to chłopak życzliwy, uśmiechnięty, wesoły, stawiający pierwsze kroki na nartach wraz
z kolegami w pobliżu domu rodzinnego, obdarowany nartami skokowymi przez swojego wujka już w wieku 5 lat.
Kamil Stoch to wzorowy uczeń Szkoły Podstawowej w Zębie, trenujący pod czujnym okiem Mieczysława
Marduły i Jadwigi Staszel w LKS Ząb, mający wzniosłe marzenia, zdecydowanie dążący do ich realizacji, ciężko
pracujący na sukces, wzór do naśladowania dla dzieci i młodzieży.
Kamil Stoch to rozpoznawany i ceniony na całym świecie zawodnik, zapraszany na salony, lecz wciąż
skromny i dumny ze swoich korzeni, dumny ze swego wychowania opartego na wartościach przekazywanych na
Podhalu z pokolenia na pokolenie, wciąż nie zatracający wartości wyniesionych z domu rodzinnego.
Kamil Stoch to niezwykły młody człowiek, będący dumą wszystkich mieszkańców Zębu, Podhala i całej
Polski.
Kamilu, to wielki zaszczyt dla nas i wielki honor, że spośród nas wywodzi się tak niezwykle zdolny
sportowiec i wartościowy człowiek ! Dziękujemy !
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