
Pod rękę z historią Orawy
Gra terenowa „Orawskie ścieżki niepodległościowe” tematycznie związana jest z lo-
sami orawskich działaczy niepodległościowych i narodowych. Orawska droga do 
niepodległej Polski miała wyjątkowy przebieg i trwała aż 6 lat.  Od 5.11.1918 r. kiedy 
to w Jabłonce powstała Polska Rada Narodowa włączająca Górną Orawę w granice 
Polski, przez przygotowane na tym terenie w grudniu 1918 r., ale niedoszłe wybory 
do polskiego Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 r. Wyjście z Orawy wojsk pol-
skich a wkroczenie czechosłowackich, okupację czechosłowacką, działalność polskiej 
Tajnej Organizacji Wojskowej, spotkanie delegacji Orawiaków i Spiszaka z prezyden-
tem USA w Paryżu 11.04.1919 r., poprzez zapowiedź z 27.09.1919 r. niezrealizowa-
nego plebiscytu, a następnie decyzję Rady Ambasadorów z 25.07.1920 r. przyznającą 
Polsce całą Górną Orawę, trzy dni później (28.07.1920 r.) zmienioną i wyznaczającą 
odgórnie krzywdzącą Polskę granicę z rozdzieleniem Lipnicy Wielkiej na dwa pań-
stwa, aż do 1924 r, kiedy to dopiero „protokoły krakowskie” z 6.05.1924, zatwierdzo-
ne przez Radę Ambasadorów 5.09.1924 r. uregulowały południową granicę Polski, z 
powrotem łącząc Lipnicę Wielką w jeden organizm.

AOd 1896 r. na Górnej Orawie działały polskie biblioteki, powstało ich kilka-
naście. W Lipnicy Wielkiej taka biblioteka była w domu Jana Winiarczyka. 

Gdy w 1910 r. udało się w spisie ludności przywrócić narodowość polską, z pol-
skiego tereny Górnej Orawy aż 98,7% mieszkańców określiło się Polakami. Rok 
później trójka Orawiaków napisała teksty które złożyły się na broszurę „Co my za 
jedni”. Publikacja ta napisana była gwarą, służyć miało to dotarciu do ludności, 
mimo działających bibliotek polskich, w większości niemającej styczności z lite-
racką polszczyzną. Informację o tych autorach znajdują się na tabliczkach na mu-
rze. W kolejności podanej na murze znajdź nazwiska tych trzech orawskich bo-
haterów. Następnie wpisz w orawską ścieżkę: pierwszą literę pierwszego nazwiska 
(1 pole), 7 literę drugiego nazwiska (14 pole) i 7 literę drugiego nazwiska (8 pole).

Orawskie ścieżki niepodległościowe

Orawski chodnik
Podaj hasło - litery od 1 do 17

1

174

B Obok Muru Ojców Niepodległości znajdują się tablice opisujące histo-
rię Orawy z lat 1918-1924. Znajdź na nich zdjęcie Komitetu Plebiscy-

towego Spisko-Orawskiego. Który autor broszury z 1911 roku jest człon-
kiem tego komitetu?  Wpisz w orawską ścieżkę: Czwartą literę jego imienia  
(5 pole),  ósmą literę jego imienia (10 pole), 2 literę  nazwiska (9 pole).

C Znajdujesz się obok figury Świętej Rodziny z 1758 na przykościelnym placu. 
Ufundował ją ks. Ignacy Jabłoński, pochodzący z Jabłonki pleban z Niżnej. 

Figura ta stanowiła swoisty manifest triumfu katolików na Górnej Orawie. Według 
tradycji ufundowana została na miejscu gromadzkiej szubienicy, na której zginął 
ostatni zbójnik orawski – niejaki Białoń. Z inskrypcji nad płaskorzeźbą św. Józefa 
wpisz w orawski chodnik: trzecią literę w 7 pole, dziesiątą literę w 6 pole. 
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D Obok figury znajdują się tablice informacyjne. Na jednej z nich przedstawieni są „Wielcy 
lipniczanie”. Znajdź informacje o dowódcy Orawskiej Placówki AK Limba. Wpisz w oraw-

ski chodnik siódmą literę imienia w  3 pole, czwartą literę nazwiska w 2 pole oraz siódmą literę 
nazwiska w 17 pole.
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E Znajdujesz się przy kościele parafialnym  pw. św. Łukasza Ewangelisty. Na zewnętrznej ścia-
nie świątyni, na lewo od głównego wejścia pod wieżą wmurowano tablicę z brązu upamięt-

niającą postać Piotra Borowego. Oryginalną tablicę projektu artysty rzeźbiarza Karola Hukana, 
odsłoniętą 30 lipca 1933 roku usunęli nacjonaliści słowaccy podczas słowackiej okupacji Orawy 
w czasie II wojny światowej. Obecnie w tym samym miejscu znajduje się wierna kopia tablicy, 
odsłonięta z okazji 60-lecia śmierci Borowego 24 maja 1992 roku. Przeczytaj uważnie napis na 
tablicy. Jakich polskich ziem został nazwany obrońcą Piotr Borowy? Wpisz z pierwszego regionu 
trzecią literę w 4 pole oraz pierwszą w 11 pole, zaś z drugiego regionu pierwszą literę w 15 pole 
oraz drugą w 12 pole.

Zasady gry
Wędruj ścieżkami orawskich bohaterów. Udaj się na miejsca zaznaczone na mapie 
według kolejności  alfabetycznej. Do każdej litery przypisane jest jedno zadanie. Po 
rozwiązaniu hasła wpisz go we wskazane pola na „Orawskim chodniku”. 

F Znajdujesz się obok Domu Ludowego przy tablicy upamiętniającej wielkich lipniczan Emila 
i Józefę Mików,  symbolizujących walkę niepodległościową Orawy i męczeństwo za Polskę. 

Postacie te są dla mieszkańców Orawy wielkim autorytetem i przykładem prawdziwej miłości 
do ojczyzny. Odsłonięcie ich tablicy w 1988 r. było wielką manifestacją wolności i patriotyzmu 
i walką o ich pamięć jeszcze u schyłku komunizmu w Polsce. Jakiej organizacji była oficeremJó-
zefina Mikowa? Podaj ostatnią literę skrótu (16 pole). Jaki stopień żołnierski nosił Emil Mika, 
podaj drugą literę  (13 pole).


