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Konsekracja o³tarza w parafii
p.w. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Zawoi Górnej

– 17 maja 2009 r.

Uroczystego poœwiêcenia o³tarza dokona³
metropolita krakowski

 ks. kard. Stanis³aw Dziwisz.

W NASZYM OBIEKTYWIE

Fot. Adam Brañka
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ZAPRASZAMY
Gminne Centrum Kultury,

Promocji i Turystyki w Zawoi

Projekjt „Wioska internetowa – kszta³cenie
na odleg³oœæ na terenach wiejskich” zak³a-
da utworzenie na terenie ca³ego kraju sieci
ponad 470 Centrów Kszta³ecnia.

Takie Centrum powsta³o równie¿
w Zawoi, w Gminnym Centrum Kultu-
ry, Promocji i Turystyki. Centrum Kszta³-

GODZINY OTWARCIA
CENTRUM:

WTOREK – 12:00-19.00
ŒRODA – 12:00-18:00
CZWARTEK – 12:00-18:00
PI¥TEK –   8:00-15:00
SOBOTA –   9:00-14:00

Centrum Kszta³cenia w Zawoi

cenia to placówka o charakterze kultural-
no-oœwiatowym, która jest wyposa¿ona w
nowoczesny sprzêt komputerowy z opro-
gramowaniem i dostêpem do Internetu.

Ogólnopolska sieæ Centrów Kszta³cenia
daje mo¿liwoœci bezp³atnego korzystania
z komputerów i internetu ka¿demu miesz-
kañcowi terenów wiejskich, niezale¿nie od
jego p³ci, wykszta³cenia i sytuacji zawodo-
wej, który zainteresowany jest zdobywa-
niem i uzupe³nianiem swojej wiedzy.

Poszerzenie wiedzy i kwalifikacji osób
korzystaj¹cych z zasobów Centrów Kszta³-
cenia mo¿e nastêpowaæ poprzez:
• wyszukiwanie w sieci Internet intere-
suj¹cych danych, informacji, publikacji;
• korzystanie z oprogramowania wspoma-
gaj¹cego kszta³cenie, tzw. biblioteczki
multimedialnej – pakietu komputerowych
programów edukacyjnych, w tym encyklo-
pedii, s³owników i atlasów;
• korzystanie ze stworzonej na potrzeby
projektu platformy e-edukacyjnej.
Centrum Kszta³cenia nie jest kafejk¹
internetow¹.

ZA NASZYM OKNEM

Czas na letnie spacery i wycieczki. Fot. GCKPiT w Zawoi



4      POD DIABLAKIEM       LATO  2009

CENNE INICJATYWY

Parafia w Mostach Wielkich za³o¿ona
w 1549 roku przez Zygmunta Augusta ma
d³uga i chwalebn¹ historiê. Dramatyczne
losy koœcio³a opisuje w tym¿e artykule obec-
ny proboszcz parafii ks. Igor Koryd³o.

Wizyta w Mostach Wielkich

W dniach 8-10 maja br. przebywa³a na Ukrainie delegacja w sk³adzie:
Stanis³aw Smyrak, Krzysztof Hutniczak, Krzysztof Chowaniak
i Klemens Tryba³a. Pobyt w delegacji by³ odzewem na artyku³ zamieszczony
na ³amach „Niedzieli” pt. „Pomó¿my odbudowaæ ten koœció³”.

Pomó¿my
odbudowaæ koœció³

Wielkimi zwolennikami pomocy w od-
budowie koœcio³a s¹ ks. Proboszcz Ryszard
Wiêcek, Wójt Gminy Zawoja Marek Listwan,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Krzysztof
Chowaniak oraz wspomniana delegacja.

Prawie natychmiast znalaz³o siê dwóch
sponsorów, którzy ufundowali blachê na
pokrycie dachu koœcio³a, a s¹ nimi: radny
Gminy Zawoja Krzysztof Hutniczak i Jan
G³uc mieszkaniec Gminy Maków Podhalañ-
ski. Transport blachy jest w trakcie realiza-
cji.

Mi³ym akcentem pobytu delegacji na
Ukrainie by³o spotkanie z arcybiskupem
Mieczys³awem Mokrzyckim w Katedrze
Lwowskiej. Ksi¹dz arcybiskup podziêkowa³
za wra¿liwoœæ i ¿yczliwoœæ, jak¹ wykazali
wspomniani ju¿ fundatorzy oraz z³o¿y³ na
rêce delegacji pozdrowienia dla ks. probosz-
cza i wszystkich parafian w Zawoi

Zwracamy siê do wszystkich ludzi do-
brej woli, nie obojêtnych na losy naszych
wspó³wyznawców na wschodzie, w ogrom-
nej wiêkszoœci Polaków, o wsparcie ducho-
we, ale równie¿ finansowe i rzeczowe na
rzecz odbudowy koœcio³ów w tamtym rejo-
nie.

Nale¿y podkreœliæ dramatyczn¹ sytuacjê
koœcio³a w Mostach Wielkich, gdzie garst-
ka ludzi, oko³o 60 (tylu cz³onków liczy Pa-
rafia), z wielk¹ determinacj¹ i zaanga¿owa-
niem rzuca wyzwanie wszystkim przeciw-
noœciom losu i nie tylko! – przystêpuje do
odbudowy koœcio³a.

Jesteœmy pe³ni uznania oraz podziwu dla
tych ludzi i wierzymy, ¿e nikt kto pozna³
ich sytuacjê nie pozostanie obojêtny na proœ-
bê zwrócon¹ w stronê Polski i Polaków,
równie¿ w stronê naszej Gminy.

Krzysztof Chowaniak

Obok prezentujemy kilka fotografii z pobytu
delegacji na Ukrainie.
Dodatkowych informacji mog¹ udzieliæ osoby
wymienione w publikacji.
Kontakt poprzez Parafiê w Zawoi Centrum,
Gminne Centrum Kultury i Urz¹d Gminy
w Zawoi.

Wygl¹d w roku 1939 Dzieñ dzisiejszy

Pami¹tkowe zdjêcie z pobytu na Ukrainie. Od lewej: Krzysztof Hutniczak, ks. Igor Koryd³o,
Stanis³aw Smyrak, Arcybiskup Mieczys³aw Mokrzycki, Krzysztof Chowaniak, Klemens Tryba³a

Koœció³ w Mostach Wielkich
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CENNE INICJATYWY

Obchody rocznicowe rozpoczê³y siê o godz. 10.00 Msz¹ œw. od-
prawion¹ przez ksiêdza Proboszcza Ryszarda Wiêcka w intencji
Ojczyzny w koœciele parafialnym w Zawoi Centrum. We Mszy œw.
wziêli udzia³ przedstawiciele samorz¹du, radni oraz mieszkañcy
gminy Zawoja.

Nastêpnie o godz. 12.00 na Prze³êczy Krowiarki zebrali siê sa-

4 czerwca 1989 roku by³ dniem prze³omowym. Od tego momentu zmienia³a siê Polska, Europa i œwiat. XX rocznicê
wolnych wyborów parlamentarnych postanowili uczciæ równie¿ mieszkañcy gminy Zawoja.

Wa¿ne rocznice

Fotografie z pobytu delegcji na Ukrainie
Fot. uczestników wyjazdu

Z³o¿enie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem ku czci Jana Paw³a II na Krowiarkach z okazji upamiêtnienia 30. rocznicy Jego I Pielgrzymki  do Polski
Fot. arch. GCKPiT

morz¹dowcy, radni, uczniowie i mieszkañcy gminy Jab³onka i Gmi-
ny Zawoja by uczciæ  30. Rocznicê I Pielgrzymki Papie¿a Polaka do
Ojczyzny.

Wszyscy wspólnie odmówili modlitwê, wójtowie obu gmin po-
dzielili siê swoj¹ refleksj¹ z zebranymi, a nastêpnie z³o¿yli wi¹zan-
ki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem.
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

W sobotê 28 marca br. w sali widowisko-
wej Gminnego Centrum Kultury,  Promocji
i Turystyki w Zawoi odby³y siê eliminacje
gminne XXII Ma³opolskiego Festiwalu Form
Muzycznych i Tanecznych „Talenty Ma³o-
polski 2009”.

W eliminacjach wziê³o udzia³ 20 uczest-
ników; 5 w kategorii tanecznej i 13 w kate-
gorii muzycznej.

Do etapu powiatowego jury zakwalifi-
kowa³o:
W kategorii tanecznej (wg kolejnoœci
wystêpowania):
• Zespó³ cheerladears „Finezja” z Zespo³u
Szkó³ w Skawicy,
• Kamil Kozina ze Œwietlicy Œrodowisko-
wej z Zawoi Centrum
• Zespó³ „Follow Me” z Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki z Zawoi.

Ju¿ po raz trzeci Zawoja goœci³a m³ode talenty z terenu powiatu suskiego.
O nominacjê do fina³u powiatowego i wojewódzkiego artyœci walczli
w dwóch kategoriach: muzycznej i tanecznej.

Talenty Ma³opolski

Eliminacje gminne
W kategorii muzycznej:
• Weronika ¯urek z Zawoi Go³ynia,
• Alicja Wilczyñska ze Szko³y Podstawo-
wej z Zawoi Wilcznej,
• Grupa Wokalna Dziewcz¹t ze Szko³y Pod-
stawowej z Zawoi Go³ynia,
• Duet „Dual Sound” z Zespo³u Szkó³ w
Skawicy,
• Marzena i Dominika Oleksa z Zawoi Przy-
s³op,
• Zespó³ „Orsoñ” z Zespo³u Szkó³ w Ska-
wicy,
• „Boy and Girls” z Zespo³u Szkó³ – Gim-
nazjum nr 2 z Zawoi Wilcznej,
• Marta Kawulak z Zespo³u Szkó³ w Skawi-
cy,
• Laura Mazur z Zawoi,
• Anna Jarosz ze Œwietlicy Œrodowiskowej
z Zawoi Centrum.
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

17 kwietnia br. odby³y siê w Zawoi Eliminacje Powiatowe XXII Ma³opolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty
Ma³opolski 2009”. Do eliminacji zg³osi³o siê 35 formacji muzycznych i tanecznych.

Przes³uchania muzyczne odbywa³y siê w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi, zaœ taneczne
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Zawoi Centrum. W kategorii muzycznej o nominacjê do fina³u wojewódzkiego walczy³o 26 solistów,
duetów i zespo³ów muzycznych, natomiast o taneczne nominacje rywalizowa³o 8 zespo³ów i jeden solista.

Eliminacje powiatowe
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W dniach 25 i 26 kwietnia 2009 w Miejskim
Oœrodku Kultury w Olkuszu odby³y siê  eli-
minacje wojewódzkie XXII Ma³opolskiego
Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Ma³opolski 2009”. W tegorocznej
edycji wziê³o udzia³ ok 20.000 osób, a w
olkuskim Koncercie Fina³owym wyst¹pi³o
ok. 1500 uczestników wy³onionych w dro-
dze eliminacji powiatowych. W kategorii
muzycznej gminê Zawoja reprezento-
wa³a m.in. uczennica klasy I Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w Zawoi Wilcznej – Ali-
cja Wilczyñska.

Jury po wys³uchaniu i obejrzeniu 211
podmiotów wykonawczych postanowi³o
przyznaæ naszej m³odej gitarzystce wyró¿-

Jury w kategorii muzycznej przyzna³o 9 no-
minacji i 11 wyró¿nieñ.

Nominowali zostali: Marta Kawulak ze
Skawicy, Alicja Wilczyñska z Zawoi, M³o-
dzie¿owa Orkiestra Estradowa ze Strysza-
wy, Duet „Ró¿orañczowi” z Zembrzyc, Ze-
spó³ Muzyczny „Maluchy” z Makowa Pod-
halañskiego, Zespó³ „Weso³e Struny” z Ze-
mbrzyc, Sylwia Ziêtara z Jordanowa, Duet
„Duecento” z Zembrzyc i Zespó³ „Mirame-
ja” z Zembrzyc.

Wyró¿nienia otrzymali: Anna Jarosz
z Zawoi, Duet „Orsoñ” ze Skawicy, Laura
Mazur z Zawoi, Zespó³ „Malwinki” ze Œle-
szowic, Katarzyna Kos z Marcówki, Marta
Radwan z Grzechyni, Zespó³ wokalno-in-
strumentalny „Sporanino” z Grzechyni, Chór
szkolny „Jagódki” z Marcówki, Zespó³ fle-
towy „Muzykalna Klasa” z Makowa Podha-
lañskiego, Anna Wajdzik ze Œleszowic i Ze-
spó³ instrumentalny „Niezapominajki” z Ma-
kowa Podhalañskiego.

Spoœród 9 grup tanecznych jury nomi-
nowa³o dwa zespo³y oraz wyró¿ni³o jeden.
Nominacjê otrzymali: Zespó³ „FOLLOW ME”
z Zawoi i Zespó³ taneczny „One Dance”
z Jordanowa. Wyró¿niony zosta³ Zespó³
Cheerleaders „Finezja” ze Skawicy.

Ma³gorzata Kozina

nienie. Udany debiut Alicja zawdziêcza
mozolnym æwiczeniom oraz zajêciom pro-
wadzonym przez  Pana Oskara Koz³owskie-
go – pedagoga Centrum Muzycznego
„Akord” w Suchej Beskidzkiej. O skali oso-
bistego sukcesu uczennicy mo¿e œwiadczyæ
fakt, i¿ swoj¹ przygodê z gitar¹ klasyczn¹
rozpoczê³a zaledwie pó³tora roku temu.

W kategorii tanecznej wyró¿nienie
otrzyma³ zespó³ „Follow Me” dzia³aj¹cy
przy Gminnym Centrum Kultury, Pro-
mocji i Turystyki w Zawoi.

Gratuluj¹c wspania³ego osi¹gniêcia, ¿y-
czymy laureatom wytrwa³oœci w pracy i dal-
szego rozwoju artystycznego.             WWMK

Fina³

Fotografie z eliminacji gminnych i powiatowych. arch. GCKPiT w Zawoi

Alicja Wilczyñska podczas eliminacji
wojewódzkich. Fot.  W. Wilczyñski

Z KRONIKI WYDARZEÑ
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

Okolicznoœciowe przemówienia wyg³osili
wójt gminy Zawoja Marek Listwan oraz sta-
rosta powiatu suskiego Andrzej Paj¹k. Na-
stêpnie m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w Skawi-
cy  przedstawi³a specjalnie przygotowany
na tê okazjê program s³owno-muzyczny
sk³adaj¹cy siê z patriotycznych wierszy i pie-
œni.

Uroczystoœci
Œwiêta Konstytucji 3 Maja
3 maja odby³y siê oficjalne gminne uroczystoœci Œwiêta Konstytucji 3 Maja.
Tradycyjnie mieszkañcy naszej gminy, przedstawiciele w³adz i instytucji zebrali
siê przy pomniku Pamiêci Pokoleñ oraz Pomniku Jana Paw³a II w Skawicy,
by w sposób szczególny uczciæ pamiêæ twórców naszej pierwszej Konstytucji.

Po czêœci artystycznej delegacje samo-
rz¹dowe i szkolne z³o¿y³y kwiaty pod po-
mnikiem Pamiêci Pokoleñ. Ca³oœæ uroczy-
stoœci uœwietni³a Orkiestra Dêta ze Skawicy
graj¹c patriotyczne utwory. Spod pomnika
goœcie uroczystoœci udali siê do koœcio³a
parafialnego, gdzie zosta³a odprawiona uro-
czysta Msza œwiêta.                                        RR

Fotografie: arch. GCKPiT w Zawoi
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Uroczystoœæ odby³a siê na Hali Widowisko-
wo Sportowej w Zawoi Centrum przy wspó³-
udziale Gminnego Centrum Kultury z Za-
woi. Najlepsi ma³opolscy narciarze zostali
udekorowani medalami i pucharami.

Ca³¹ imprezê uœwietni³ koncert Regio-
nalnego Zespo³u „JUZYNA” z Zawoi. Mamy
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku równie¿ bê-
dziemy mogli goœciæ najlepszych narciarzy
z naszego województwa.

Zarz¹d MOZN sk³ada serdeczne podziê-
kowania wszystkim, którzy pomogli w or-

Zakoñczenie Sezonu
Narciarskiego MOZN
9 maja 2009 r. odby³o siê uroczyste zakoñczenie sezonu Ma³opolskiego
Okrêgowego Zwi¹zku Narciarskiego oraz XXI Ligii Dzieci i M³odzie¿y
w Narciarstwie Zjazdowym.

ganizacji i przeprowadzeniu zakoñczenia se-
zonu, szczególnie Wójtowi Gminy Zawoja
Panu Markowi Listawanowi za wspania³e
przyjêcie m³odych ma³opolskich narciarzy.

MOZN sk³ada podziêkowania Sponso-
rom: Azmot Peugeot, Greenland-Blizzard,
Windsport, 4F Sport Perfomance, Krakow-
skiemu Bankowi Spó³dzielczemu, Rontil.

Dziêkujemy wszystkim zawodnikom, tre-
nerom, rodzicom i naszym goœciom za tak
liczny udzia³ w zakoñczeniu sezonu nar-
ciarskiego.                                               PJ

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Fotografie: GCKPiT w Zawoi
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Stamt¹d piêknie prezentuj¹ca siê kolumna
stra¿aków, której do marszu przygrywa³a
stra¿acka orkiestra dêta dyrygowana przez
kapelmistrza Romana Mo³dawê, uda³a siê
do koœcio³a parafialnego, by wzi¹æ udzia³
we mszy œw. odprawianej w intencji stra¿a-
ków z Parafii Zawoja.

Mszy œwiêtej przewodniczy³ ksi¹dz pro-
boszcz Ryszard Wiêcek. Ksi¹dz Proboszcz
witaj¹c licznie zgromadzonych stra¿aków
z³o¿y³ im ¿yczenia i podziêkowa³ za trud

Uroczystoœæ œw. Floriana
10 maja br. odby³y siê gminne obchody uroczystoœci œw. Floriana – patrona
stra¿aków. Po³¹czono je z poœwiêceniem feretronu z figur¹ œw. Floriana,
ufundowanego przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ z Parafii Zawoja.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê zbiórk¹ OSP przed remiz¹ w Zawoi Centrum
o godz. 10.30.

jaki wk³adaj¹ w swoj¹ s³u¿bê, by mieszkañ-
cy mogli czuæ siê bezpiecznie. Dziêkowa³
im za to, ¿e s¹ zawsze chêtni do niesienia
bezinteresownej pomocy potrzebuj¹cym.
Nastêpnie  przyst¹pi³ do poœwiêcenia fere-
tronu z figur¹ œw. Floriana, po czym nast¹-
pi³a dalsza czêœæ Mszy œw.

Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa stra¿acy
przy wtórach orkiestry przemaszerowali
z powrotem pod remizê.

GT

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Fotografie: GCKPiT w Zawoi
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Jury, przy ocenie, bra³o pod uwagê auten-
tycznoœæ lokalnych w¹tków, typowoœæ wy-
konania muzycznego (w przypadku grup
œpiewaczych), czystoœæ gwary, dykcjê i czy-
stoœæ wykonania, strój regionalny i swobo-
dê sceniczn¹.

Wœród grup œpiewaczych doros³ych
I miejsce zaj¹³ zespó³ KGW Zawojanki z Za-
woi, dwa równorzêdne drugie miejsca przy-
pad³y KGW Mioduszyna z Zembrzyc i Ire-
nie Stopa z Jordanowa, trzeciego miejsca
nie przyznano. Najwy¿ej ocenion¹ m³odzie-
¿ow¹ grup¹ œpiewacz¹ zosta³a Juzyna z
Zawoi, II miejsce zajê³a Ma³a Ziemia Suska
z Suchej Beskidzkiej. Ma³a Juzyna z Zawoi
zajê³a I miejsce w kategorii dzieciêcej grup
œpiewaczych.

Najwy¿ej ocenieni gawêdziarze to: w ka-
tegorii doros³ych – Józef Krzak ze Œleszo-
wic, a w kategorii m³odzie¿owej – I miejsce
Kinga Paj¹k z Baczyna, II miejsce Aneta Syc

Babiogórskie Posiady
Powiatowy Przegl¹d Gawêdziarzy i Œpiewaków Ludowych „Babiogórskie
Posiady” Zawoja 2009 odby³ siê 13 maja br. w karczmie Koliba w Zawoi Wid³y.
W konkursowych zmaganiach wziê³o udzia³ 17 gawêdziarzy i 8 grup
œpiewaczych, w tym jedna solistka.

z Bystrej, III miejsce Angelika Siepak z By-
strej. Wyró¿nienia w tej kategorii otrzymali
Dominika Jopek z Baczyna, Dominika Kru-
pa z Baczyna i Aneta M³ynarczyk z Budzo-
wa;

W kategorii dzieciêcej: równorzêdne
I miejsca przypad³y Marzenie Marfiak z By-
strej i Iwonie Zaremba z Bystrej, II miejsca
nie przyznano, III miejsce zaj¹³ Wojciech
Kubasiak z Suchej Beskidzkiej. Wyró¿nie-
nia otrzyma³y Katarzyna Chor¹¿y z Bystrej
i Barbara Bruzda z Bystrej.

Do Bukowiny Tatrzañskiej na „Saba³o-
wej Bajania” jury wytypowa³o laureatów I i
II miejsc w kategorii gawêdziarzy i laure-
atów I miejsc w kategorii œpiewaków.

Organizatorem Powiatowego Przegl¹du
Gawêdziarzy i Œpiewaków Ludowych by³o
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Tury-
styki w Zawoi oraz Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej.                                   MK

Z KRONIKI WYDARZEÑ

W góralskiej karczmie mo¿na by³o pos³uchaæ najlepszych gawêdziarzy i œpiewaków ludowych  powiatu suskiego. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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7 czerwca na stadionie sportowym w Za-
woi Centrum przeprowadzone zosta³y gmin-
ne zawody sportowo-po¿arnicze. Wziê³y
w nich udzia³ jednostki OSP z naszej gminy
(Skawica Centrum, Skawica Sucha Góra,
Zawoja Dolna, Zawoja Przys³op, Zawoja
Centrum, Zawoja We³cza i  Zawoja Wilcz-
na), które w sumie wystawi³y: 8 dru¿yn
w grupie A, 8 dru¿yn MDP (w tym 2 ¿eñ-
skie) oraz jedn¹ dru¿ynê dzieci.
Poszczególne dru¿yny rywalizowa³y ze sob¹
w dwóch konkurencjach: sztafecie po¿ar-
niczej z przeszkodami oraz æwiczeniach

Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze

Grupa A
1. Skawica Centrum
2. Zawoja Centrum I
3. Skawica Sucha Góra
4. Zawoja Centrum II
5. Zawoja Górna
6. Zawoja Przys³op
7. Zawoja We³cza
8. Zawoja Dolna

bojowych. Po zsumowaniu wyników szta-
fety i æwiczeñ bojowych w grupie A zwy-
ciê¿yli stra¿acy ze Skawicy Centrum, w gru-
pie MDP ch³opców – Zawoja Dolna, w gru-
pie MDP dziewcz¹t – Skawica Centrum oraz
dru¿yna dzieci z Zawoi Centrum.
Po zakoñczeniu rywalizacji nast¹pi³o uro-
czyste wrêczenie dyplomów i pucharów
przez wójta gminy Zawoja – Marka Listwa-
na oraz przedstawicieli Komendy Powiato-
wej Pañstwowej Stra¿y Po¿arne w Suchej
Beskidzkiej.

RD

Grupa MDP Ch³opców
1. Zawoja Dolna
2. Skawica Centrum
3. Skawica Sucha Góra
4. Zawoja Przys³op
5. Zawoja We³cza
6. Zawoja Centrum

Grupa MDP Dziewczêta
1. Skawica Centrum
2. Zawoja Dolna

Grupa Dzieci: 1. Zawoja Centrum

Wyniki zawodów

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Fotografie: GCKPiT w Zawoi



14     POD DIABLAKIEM       LATO  2009

Dla turystów atrakcj¹ okaza³ siê Dzieñ Re-
gionu. Uczniowie poszczególnych klas ry-
walizowali w czterech konkurencjach: moda
inspirowana regionalnym ubiorem, gawê-
da, zawody sprawnoœciowe, konkurs wie-
dzy o regionie. M³odzie¿ wykaza³a siê nie
tylko kreatywnoœci¹ i wyobraŸni¹, ale co
najwa¿niejsze, znajomoœci¹ lokalnych zwy-
czajów i kultury.

Uczestnikom umila³y czas liczne wystê-
py. Na scenie dominowa³ tanieæ i œpiew.
Zaprezentowa³y siê zespo³y wokalne i ta-
neczne ze Szko³y Podstawowej nr 2. Po-
przedzone licznymi próbami pokazy nagro-
dzone zosta³y brawami i uznaniem. Zapro-
szenie organizatorów przyjê³y równie¿, zna-

Piknik Rodzinny
13 czerwca na terenie Zawoi Czato¿a odby³ siê po raz drugi Wielki Piknik
organizowany przez Radê Rodziców Szko³y Podstawowej nr 2 oraz Zespo³u
Szkó³ w Zawoi Wilcznej. Pomimo niesprzyjaj¹cej aury wielu goœci
zdecydowa³o siê skorzystaæ z ciekawej oferty festynu.

ne ju¿ w powiecie – formacje taneczne –
Follow me z Zawoi oraz zespó³ cheearlide-
rek ze Skawicy. Wieczorem wszyscy bawili
siê razem z grup¹ „Œwist”.

Tradycyjnie swoje umiejêtnoœci zapre-
zentowali stra¿acy z Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej. Ich udzia³ w pikniku okaza³ siê in-
teresuj¹cy równie¿ dlatego, ¿e uczestniczy-

li w nim uczniowie liceum z Zawoi Wilcz-
nej. Mogli wiêc zaprezentowaæ siê oni swo-
im kolegom w mundurach, podczas symu-
lacji palenia siê lasu, czy te¿ przy wozach
stra¿ackich, które najwiêkszym powodze-
niem cieszy³y siê wœród najm³odszych.

Nowoœci¹ na tegorocznym pikniku by³a
mo¿liwoœæ skorzystania z uproszczonej gry
paintballowej. Uczestnicy mogli pod okiem
instruktora sprawdziæ swoje celne oko, mie-
rz¹c do ustawionych tarcz.

Rodzice, uczniowie i nauczyciele przy-
gotowali kramy z poczêstunkiem. Kupowa-
no ciasto, bigos, grochówkê, grillowane miê-
so. Nikt nie pozosta³ g³odny, równie¿ dziê-
ki licznym sponsorom, którzy ufundowali
artyku³y spo¿ywcze.

Ka¿dy obecny na festynie przyzna jed-
nak, ¿e najwiêksz¹ atrakcj¹ okaza³a siê lo-
teria fantowa. Nale¿a³o d³ugo staæ w kolej-
ce, aby kupiæ szczêœliwy los. G³ówn¹ na-
grod¹ by³ rower. Ka¿dy los wygrywa³, co
by³o dodatkow¹ motywacj¹ dla oczekuj¹-
cych swojej szansy.

Tegoroczny festyn by³ inicjatyw¹ ludzi,
którzy poœwiêcili mnóstwo pracy i wysi³ku,
aby zaprezentowaæ szko³y z Zawoi Wilcz-
nej mieszkañcom, rodzicom, obecnym
i przysz³ym uczniom oraz turystom przyby-
³ym na weekend do Zawoi. Organizatorzy
sk³adaj¹ szczególne podziêkowania spon-
sorom oraz wszystkim, którzy przyczynili
siê do mi³ej, rodzinnej atmosfery panuj¹cej
podczas pikniku.

El¿bieta Malinowska

D.W. „Jêdruœ”, Zak³ad Fotograficzny – Adam Brañ-
ka, Krzysztofa Zajda, Fryzjerstwo – El¿bieta Spyrka,
Serwis Opon – Andrzej Bandura, ZARUS – Mie-
czys³aw Zaj¹c, Ksiêgarnia – Janina Leœniewska,
Sklep Spo¿ywczo-Przemys³owy – Wanda Mazur,
P.H.U. „Myszka” – Janusz Dyrcz, Artyku³y Spo¿yw-
czo-Przemys³owe – Jolanta Ziêba, Firma „ALZBIG”
– Zbigniew Spyrka, Salon Fryzjerski „INEZ”, Sklep
Przemys³owo- Chemiczny – Marzena Franczak, Fir-
ma Handlowa „Miko³aj” – Halina Miko³ajczyk,
Restauracja „Zawojanka” – Piotr J¹ka³a, Naczelnik
Poczty; Bank Pocztowy, GS Zawoja, „SPÓLNOTA”
Bia³ka, Aldona Kuœ, DW „Krakowianka”, DW „Za-
wojanka”, Piekarnia  Polañski – Zubrzyca Górna,
Bank Spó³dzielczy Zawoja, Firma „KAR-TEK”, Ap-
teka „DBAM O ZDROWIE”, Firma Handlowa „Mi-
lena – Aneta Kojder,  „Centrum” DELIKATESY, Aga-
ta Fujak, Ks. Andrzej Kwak, Firma DROGBUD, Kla-
sa II a – Zespó³ Szkó³ w Zawoi, Willa „Magdalen-
ka” – Magdalena Krasnodêbska, Robert i Beata
Wojtowicz, Irena Denis, Gmina Zawoja,  Tadeusz
Tomczak, Stra¿ Po¿arna, So³ectwo Zawoja Górna,
Sto³ówka przy Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej –
Jolanta Pieróg, Firma „SAMANTA” – Bia³ka, Cukier-
nia Beskidzka – Czes³awa Siwiec.

SPONSORZY PIKNIKU:

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas zaprosze-
ni goœcie: wójt gminy Zawoja – Pan Marek
Listwan, przewodnicz¹cy Rady Gminy – Pan
Krzysztof Chowaniak, radni: przewodnicz¹-
cy Komisji Oœwiaty – Pan Stanis³aw Szafra-
niec, Pani Urszula Mazur i Pani W³adys³a-
wa Tryba³a oraz Pan Jacek WoŸnica, a tak-
¿e so³tys so³ectwa Zawoja We³cza – Pan
Józef Baran i dyrektor Zespo³u Szkó³ w Za-
woi Wilcznej – Pan Aleksander Wiecheæ.

Pan dyrektor Janusz Trzebuniak bardzo
serdecznie przywita³ wszystkich zebranych,
zapraszaj¹c jednoczeœnie Pana Wójta oraz
przewodnicz¹cego Rady Gminy Zawoja do
symbolicznego przeciêcia wstêgi.

Nowy obiekt sportowy poœwiêci³ ks.
Zdzis³aw Targosz.

Niesprzyjaj¹ca pogoda sprawi³a, ¿e
dalsz¹ czêœæ uroczystych obchodów trzeba
by³o przenieœæ do budynku szkolnego.

Nowe boisko sportowe sprawi³o wiele
radoœci przede wszystkim dzieciom, które
swoj¹ wdziêcznoœæ wyrazi³y przygotowa-
niem czêœci artystycznej. A by³o co podzi-
wiaæ… Krakowiak, pokaz tañca towarzy-
skiego, inscenizacja bajki „Jaœ i Ma³gosia”

oraz przedstawienie, pt. „Stanis³aw Staszic

naszym patronem” w wykonaniu przed-
szkolaków i uczniów szko³y porwa³y za
serca wszystkich zebranych i wywo³a³y
aplauz wœród publicznoœci.

G³os zabra³ wójt gminy Zawoja Marek
Listwan. W swoim wyst¹pieniu podkreœli³
jak wielkie znaczenie, nie tylko dla uczniów,
ale równie¿ dla spo³ecznoœci lokalnej ma
nowe boisko. Wyrazi³ przekonanie, ¿e przy-
czyni siê ono do pomna¿ania sukcesów
sportowych szko³y. Na rêce Pana Dyrekto-
ra przekaza³ prezent w postaci sprzêtu spor-
towego – pi³ek no¿nych i siatkowych oraz
zestawów do gry w kometkê. Do ¿yczeñ
i gratulacji przy³¹czy³ siê Pan Dyrektor Alek-

sander Wiecheæ, który równie¿ ofiarowa³
na rzecz szko³y pi³kê no¿n¹.

Nastêpnie przyszed³ moment na inaugu-
racjê sportowego ¿ycia obiektu. Symbolicz-
ny serw wójta gminy Zawoja skierowany
do gospodarza szko³y, rozpocz¹³ krótki
mecz w siatkówkê zakoñczony w strugach
deszczu zas³u¿onym zwyciêstwem wszyst-
kich uczestników sportowych zmagañ.

Pan Dyrektor Janusz Trzebuniak zapro-
si³ wszystkich zebranych na festyn rodzin-
ny, który odby³ siê na terenie Skwerku Edu-
kacyjnego Zawojskiego Stowarzyszenia
W³aœcicieli Lasów Prywatnych w Zawoi We-
³cza.

Program by³ bardzo bogaty. Liczne kon-
kursy dla dzieci i m³odzie¿y zapewni³y
wszystkim wiele radoœci i niezapomnianych
prze¿yæ.

Du¿ym zainteresowaniem wœród zebra-
nych cieszy³a siê loteria fantowa. Przy odro-
binie szczêœcia mo¿na by³o wygraæ bardzo
cenne nagrody. Nagrody dla zwyciêzców

konkursu ekologicznego przygotowali rów-

nie¿ przybyli z Krakowa przedstawiciele

Fundacji Aeris Futuro. Natomiast odwa¿ni

uczestnicy zabawy mogli skorzystaæ z mo¿-

liwoœci jazdy konnej oferowanej przez DYZ-

MA Oœrodek Górskiej Turystyki JeŸdzieckiej

z Zawoi We³czy i quadami przez ELMAR

QUADY Wypo¿yczalnia Quadów z Zawoi

Czato¿y. Wielkim uznaniem cieszy³ siê po-

int ball i k¹cik strzelecki i gdzie pod opiek¹

pana Marka Bogacza ka¿dy móg³ spraw-

dziæ celnoœæ swego strza³u.

Druhowie OSP w Zawoi We³cza, którzy
dbali o porz¹dek na festynie, zaprezento-
wali te¿ pokaz akcji gaœniczej, a wszystkim
zebranym muzykê góralska zafundowa³
zespó³ regionalny „Œwist”.

W czasie trwania festynu mo¿na by³o
spróbowaæ wspania³ych wypieków Rodzi-

20 czerwca 2009 roku o godzinie 1300 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Zawoi Mosorne odby³o siê oficjalne otwarcie boiska szkolnego.

SPONSORZY FESTYNU:

Wójt Gminy Zawoja, Urz¹d Gminy Zawoja (Gmin-
na Komisja ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych), Alzbig – hurtownia, Ap-
teka Dorota Drwiêga, Babiogórski Park Narodo-
wy, Baca z Policznego, Bank Spó³dzielczy w Jor-
danowie Oddzia³ w Zawoi, Ciucholand Renata Le-
wandowska, Euro Sklep – Kostyra, Fotograf Adam
Brañka, Fryzjerstwo J. J¹ka³a, Fryzjerstwo E. Spyr-
ka, GS Zawoja, Hotel Lajkonik, P. GaŸdzicka (Do-
browolska), Kantor Zawoja, Karczma Styrnol,
Karczma Koliba, Kartek – firma, Ksero Dorota Piw-
ko, Makpol – tartak w Zawoi Wid³y, Marand – fir-
ma, Melodia, Pizzeria Fantazja, Pizzeria Ozarda,
Pizzeria Sorento, Poczta w Zawoi, Restauracja
Zawojanka, Romar II – firma, Samanta, Sklep El¿-
bieta Dyrcz, Sklep Groszek, Sklep Jacek i Beata
Kozina, Sklep Aneta Kojder, Sklep Miko³aj, Sklep
Tara, Aldona Kuœ, Sklep Krzysia Zajda, Sklep Sala
Ewa, Sow Drew, Towarzystwo Ubezpieczeñ War-
ta, Trans Drew, Maciej W³osiak – firma transpor-
towa, Warsztat samochodowy Andrzej Bandura,
Warsztat Samochodowy Tomasz Hajda, Zarus Sta-
cja Paliw, ZGKiB w Zawoi, GCKPiT w Zawoi, Jó-
zef Kawulak i Adam Mazur, OSP w Zawoi We-
³cza, Zawojskie Stowarzyszenie W³aœcicieli Lasów
Prywatnych (prezes Jan Smyrak), ELMAR QUADY
Wypo¿yczalnia Quadów El¿bieta i Marek Stankie-
wicz, DYZMA Oœrodek Górskiej Turystyki JeŸ-
dzieckiej Jaros³aw Piergies, Zespó³ regionalny
„Œwist”, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy
administracji i obs³ugi ZS-P w Zawoi Mosorne.

ców, zjeœæ kie³baskê, bigos lub fasolkê oraz
ogrzaæ siê przy ognisku. Mimo deszczu hu-
mory dopisywa³y wszystkim uczestnikom
imprezy.

Dochód jaki uzyskano podczas festynu
w ca³oœci zosta³ przeznaczony na rzecz Ze-
spo³u Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mo-
sorne.

Pan Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz
Uczniowie ZS-P w Zawoi Mosorne wyra-
¿aj¹ podziêkowanie Rodzicom: Jolancie Bo-
jarowicz, Sabinie Ficek, Joannie Kuœ, Annie
Kolobius, Krystynie Motowid³o, Bernadett-
cie Pawowicz, Wandzie Polak, S³awomiro-
wi Rembielak, El¿biecie Spyrka, Agnieszce
Sowa, Damianie Œwierzewskiej, Iwonie W¹-
tlikiewicz za inicjatywê i zaanga¿owanie
w organizacjê festynu, a wraz z Rodzicami
sponsorom za pomoc rzeczow¹ i finansow¹.

Barbara Zasadziñska

Otwarcie boiska
i festyn rodzinny

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Pierwszy mecz w siatkówkê na nowym boisku
Fot. arch. ZS-P w Zawoi Mosorne

Wystêpy artystyczne dzieci podczas otwarcia boiska szkolnego
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

50 lat Szko³y na Przys³opiu
19 czerwca 2009 r. odby³y siê
uroczystoœci zwi¹zane z Jubileuszem
50-lecia Szko³y Podstawowej nr 4 im.
œw. Rafa³a Kalinowskiego w Zawoi
Przys³op.

W uroczystoœciach wziêli udzia³ przedsta-
wiciele Powiatu Suskiego, Urzêdu Gminy
Zawoja, Kuratorium Oœwiaty w Krakowie,
Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska, Sto-
warzyszenia na rzecz Zrównowa¿onego
Rozwoju Przys³op, Ojcowie Karmelici Bosi,
byli kierownicy i dyrektorzy szko³y, obecni
i emerytowani nauczyciele, pracownicy
obs³ugi, absolwenci szko³y, rodzice i ucznio-
wie.

Jubileusz rozpocz¹³ siê Msz¹ œwiêt¹
w Klasztorze OO. Karmelitów Bosych w Za-
woi Zakamieñ, podczas której przekazano
na rêce Pani Dyrektor b³ogos³awieñstwo
Papie¿a Benedykta XVI z okazji 50-lecia
szko³y. Nastêpnie wszyscy goœcie udali siê
do szko³y na uroczyst¹ akademiê przygo-
towan¹ przez nauczycieli i uczniów oraz
zespó³ regionalny „Nase Krzesnomatki”.

Zaproszeni goœcie podczas swoich wy-
st¹pieñ wyra¿ali uznanie i podziw dla pra-
cy dydaktyczno-wychowawczej szko³y oraz
dla dzia³añ podejmowanych z zakresu eko-
logii i kultury regionalnej. Zwracali uwagê
na ogromne znaczenie w funkcjonowaniu
ma³ej szko³y w œrodowisku lokalnym.

Dla osób najbardziej zas³u¿onych dla roz-
woju szko³y wrêczono pami¹tkowe Kagan-
ki Oœwiaty, listy gratulacyjne i wyró¿nienia.

Na zakoñczenie zosta³a przedstawiona
w formie prezentacji multimedialnej histo-
ria szko³y zawarta w latach 1959-2009, pod-
czas której zaproszeni goœcie wspominali
dawne wydarzenia z ¿ycia szko³y.

MZ

Na zdjêciach uroczystoœci z okazji jubileuszu 50-lecia Szko³y Podstawowej nr 4 w Zawoi Przys³op. Fot. arch. SP nr 4.
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

Festyn rozpocz¹³ siê mikrofonem dla wszyst-
kich chêtnych „gwiazd” pragn¹cych wyst¹-
piæ na scenie. Po raz pierwszy odby³y siê
wybory „Miss i Mister Przys³opia”. Pieœni
i zwyczaje zbójnickie oraz górali babiogór-
skich zaprezentowa³ razem z kapel¹ zespól
folklorystyczny „Ma³a Ziemia Suska”. Poka-
zy taneczne i wokalne przedstawi³ zespó³
„Œwietliki” dzia³aj¹cego przy Szkole Podsta-
wowej Nr 4 w Zawoi Przys³op. Wyst¹pi³
równie¿ miejscowy zespó³ kabaretowy „Na-
sze Krzesnomatki”, bawi¹c publicznoœæ nie-
spotykanym swojskim humorem. Zagra³a
tak¿e Orkiestra OSP w Zawoi, daj¹c popis
swoich umiejêtnoœci muzycznych.

Gwiazd¹ wieczoru by³a solistka Pani Mo-
nika Wanat œpiewaj¹c przeboje znanych wy-
konawców oraz prezentuj¹c swoje umie-
jêtnoœci gry na saksofonie. Dodatkowymi
atrakcjami by³y: loteria fantowa, kiermasz

Noc Kupa³y
i Œwiêtojañskich Robaczków
Przys³op s³ynie z zabawy na festynie, a dla wybranki s¹ zawsze wianki!

Pod tym tradycyjnym has³em 27 czerwca 2009 r. odby³ siê ju¿ IX FESTYN
na Przys³opiu. Organizatorami festynu byli przede wszystkim mieszkañcy
Przys³opia oraz Stowarzyszenie na rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju „Przys³op”,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, Szko³a Podstawowa nr 4 w Zawoi Przys³op
i Klasztor OO. Karmelitów Bosych.

ZAWOJA- SKAWICA: Cukiernia Babiogórska – Stanis³aw i Czes³awa Siwiec, „ALZBIG –  Zbigniew Spyrka, Karczma „Styrnol”, Barbara i Jacek Ziêba, MAKPOL-
Tartak, Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Zawoi, Bank Spó³dzielczy w Zawoi, Us³ugi Fryzjerskie – El¿bieta Spyrka, Andrzej Bañdura – Wulkanizacja, Zak³ad
Fotograficzny –  Adam Brañka, Aldona Kuœ – Sklep Przemys³owy, Janina Leœniewska – Ksiêgarnia, Halina i Mieczys³aw Miko³ajczyk – Sklep Wielobran¿owy
„Miko³aj”, Wies³awa i Jan Czarny –Sklep Spo¿ywczy, Pizzeria „Sorento”, El¿bieta Czarna – „Sklep Groszek”, Beskidzka Energetyka Zawoja, Czes³awa i Tadeusz
Oleksa,  Anna ¯ywczak – Haft Makowski Zawoja Lachy, Mieczys³aw Szemik, Stanis³awa Zemlik, Halina Kostyra – sieæ sklepów „Euro”

BIA£KA - MAKÓW PODHALAÑSKI: Drzewna Spó³dzielnia Pracy „Spólnota” (Bia³ka), Cukiernia – Stanis³awa Rydzyñska (Bia³ka), Hurtownia Zabawek - Cukier-
ki odpustowe – Stanis³aw Chromy (Bia³ka), „Zadoil” Stacja Paliw – Pañstwo Zador (Bia³ka), Zak³ad BieliŸniarski „Samanta” (Maków Podhalañski), „Gardenia” –
kwiaciarnia, Sklep Drobiarski – Bogus³aw Biszko, Teresa Kuszyk i Lucyna Migas – Ksiêgarnia „Skarabeusz” (Maków Podhalañski), Anna Klimala – Sklep „Pre-
zent”, P.P.H.U. „Kosmyk”, Firma Handlowa „Dorota” – Dorota Kobiela, Piotr i Bo¿ena ¯urek (Sucha Góra)

STRYSZAWA - SUCHA BESKIDZKA: Urszula i Józef Wajdzik – Masarnia, Pañstwo Kwaœny, Pawe³ G³uszek – sklep spo¿ywczy, Agata i Bogus³aw Kachel – Sklep
Motoryzacyjny, Leszek Ga³osz – Sucha Beskidzka , Janusz Bartoszek –”Mimoza”, Barbara Joñczyk – Studio Foto, Apteka – Agata Prok, Barbara i Marek Banach
– Kosmetyki, Jan ¯urek „Szachy dla trzech” (Stryszawa), Krystyna i Antoni Janik, Krzysztof ¯urek, Pañstwowa Powiatowa Stra¿ Po¿arna Sucha Beskidzka

SPONSORZY FESTYNU

wyrobów twórców ludowych, degustacja
przysmaków kuchni przys³opskiej.

A¿ do bia³ego rana trwa³a zabawa tanecz-
na przy muzyce ulubionego zespo³u „Ze-
spó³ zgrany i organy”. Oczywiœcie sta³ym
punktem programu zabawy s¹ tradycyjne
„Wianki dla Wybranki”.

Pomimo deszczowej pogody festyn cie-
szy³ siê du¿ym zainteresowaniem lokalnej
spo³ecznoœci, która chêtnie i spontanicznie
w nim uczestniczy³a. Imprezê udaje siê zor-
ganizowaæ dziêki zaanga¿owaniu mieszkañ-
ców Przys³opia oraz pomocy wielu spon-
sorów – firm i osób prywatnych z Zawoi,
Stryszawy, Makowa Podhalañskiego, Grze-
chynii i Suchej Beskidzkiej.

Serdeczne dziêkujemy wszystkim,
którzy wsparli i pomogli w organizacji
festyny.

Mariusz Zasadziñski

Degustacjê przysmaków kuchni przys³opskiej przygotowa³y:  Anna Œwitek, Anna ¯ywczak, Iwona Janik, Maria Basiura, El¿bieta ¯urek, Ma³gorzata Basiura,
Zofia Drabek, Bo¿ena Zemlik,  Jolanta Klimasara, Renata Pochopieñ, Kazimiera Spyrka, Danuta Pierog, Anna Klimasara.
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Impreza rozpoczê³a siê Msz¹ œw. w koœcie-
le parafialnym pod wezwaniem œw. Klemen-
sa w Zawoi Centrum, któr¹ celebrowa³
ks. proboszcz Ryszard Wiêcek.

Nastêpnie wszyscy uczestnicy uroczysto-
œci przeszli do Sali widowiskowej w GCK-

Zawoja Pe³na
Niespodzianek

Obchody Dnia Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹

20 Maja 2009 roku Zarz¹d Ko³a w Zawoi Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym oraz Dyrekcja Oœrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie, zorganizowali ju¿ po raz szósty
imprezê integracyjno-kulturalno-sportow¹ z okazji uczczenia Dnia Godnoœci
Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ pt. „Zawoja Pe³na Niespodzianek
2009”.

PiT, gdzie nast¹pi³o oficjalne powitanie
wszystkich zaproszonych goœci oraz dru¿yn
bior¹cych udzia³ w spartakiadzie sportowej.
Nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, ¿e zain-
teresowanie w³adz samorz¹dowych powiatu
jak i gminy dzia³alnoœci¹ naszego Ko³a jest

nadal bardzo du¿e powiedzia³bym, ¿e z ro-
ku na rok coraz wiêksze, z czego siê bar-
dzo cieszymy. W imprezie uczestniczyli
miêdzy innymi: starosta powiatu suskiego
– Andrzej Paj¹k, wicestarosta powiatu su-
skiego – Józef Ba³os, Marek Listwan –
wójt gminy Zawoja, Krzysztof Chowaniak
– przewodnicz¹cy Rady Gminy Zawoja,
Alina Kuœ – radna powiatu i przewodni-
cz¹ca Komisji Zdrowia i Spraw Spo³ecznych,
Krzysztof Ciê¿ak – dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie, Agata Spyr-
ka – naczelnik Wydzia³u Edukacji i Zdro-
wia, Renata Spisek-Sowa – dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej w Su-
chej Beskidzkiej, Zbigniew Hutniczak –
dyrektor Zespo³u Szkó³ w Zawoi Centrum,
Krystian Kaznowski – kierownik hali
sportowej w Zawoi Centrum, Zofia Dyrcz
– kierownik GOPS w Zawoi, Maciej Mel-
zer – trener i koordynator imprezy na hali
sportowej oraz sêdzia g³ówny zawodów,
Piotr Jezutek – dyrektor GCKPiT w Zawoi
oraz wspó³pracownicy.

W imprezie wziê³y udzia³ dru¿yny:
Warsztaty Terapii Zajêciowej z Zembrzyc,
Oœrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy z Bytomia, Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy z Makowa Podha-
lañskiego, Œrodowiskowy Dom Samopomo-
cy z Jordanowa, Warsztaty Terapii Zajêcio-
wej z Zakopanego, Oœrodek Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczy z Wolbro-
mia, Jab³onka PSOUU, Klub M³odzie¿owy
z Ko³a w Zawoi, Oœrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy z Juszczyna.

Nastêpnie zabrali g³os wicestarosta po-
wiatu suskiego Pan Józef Ba³os oraz wójt
gminy Zawoja Pan Marek Listwan, którzy
¿yczyli wszystkim dobrej zabawy oraz pe³-
nej wra¿eñ rywalizacji podczas zawodów
sportowych.

Na zakoñczenie oficjalnej czêœci Pani Dy-
rektor OREW Krystyna Ba³os odczyta³a list
z ¿yczeniami dobrej zabawy oraz powodze-
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nia w realizacji zadañ i planów powziêtych
przez nasze Stowarzyszenie skierowane na
nasze rêce przez Rzecznika Praw Dziecka
Pana Marka Michalaka.

Czêœæ artystyczn¹ uœwietni³y dzieci
z Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wy-
chowawczego z Juszczyna piêknym wystê-
pem pt.: „Pszczó³ka Maja” oraz zabaw¹
i wspólnym œpiewaniem. Jednym z g³ów-
nych punktów programu by³ przemarsz
barwnym korowodem wszystkich uczestni-

ków imprezy z GCKPiT na halê sportow¹,
gdzie rywalizowa³y dru¿yny. Nagrodami za
trudy wspó³zawodnictwa i zdrow¹ rywali-
zacjê by³y puchary, medale i nagrody.

Pierwsze miejsce egzekwo zdoby³y
wszystkie dru¿yny bior¹ce udzia³ w zawo-
dach. W tym miejscu pragnê podziêkowaæ
wszystkim wolontariuszom opiekunom –
trenerom i dyrektorom szkó³ za zrozumie-
nie oraz pomoc ich m³odzie¿y w przepro-
wadzeniu spartakiady. By³a to m³odzie¿ ze

Szko³y w Zawoi Centrum, m³odzie¿ z Ze-
spo³u Szkó³ w Makowie Podhalañskim oraz
m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej w Jusz-
czynie.

Po wrêczeniu nagród wszyscy uczestni-
cy przejechali autokarami i wozami konny-
mi do domu wczasowego „Diablak” w Za-
woi Wid³y. W³aœciciel domu wczasowego
Pan Jan Bury z wielk¹ przyjemnoœci¹ go-
œci³ nasz¹ niema³¹ ekipê, gdzie zosta³ przy-
gotowany posi³ek, do którego przygrywa³a
kapela góralska „Juzyna”. Uczestnicy bawi-
li siê przy muzyce zespo³u „Retro” z Ze-
mbrzyc.

Jak co roku dopisa³a nam pogoda, co
sprawi³o, ¿e obchody Dnia Godnoœci Osób
z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ uda³y
siê i mamy nadziejê, ze wszyscy uczestnicy
byli zadowoleni. W trakcie naszej imprezy
by³ zorganizowany kiermasz. Zebran¹ kwo-
tê 410,00 z³. przeznaczymy na planowan¹
wycieczkê do ZOO dla naszej m³odzie¿y
ze Stowarzyszenia.

Pragnê na zakoñczenie wszystkim
uczestnikom naszej corocznej, zawojskiej
imprezy serdecznie podziêkowaæ za tak licz-
ne przybycie. Serdecznie dziêkujmy w imie-
niu Zarz¹du Ko³a w Zawoi oraz Dyrekcji
OREW w Juszczynie wszystkim tym, którzy
siê przyczynili do uœwietnienia i zorganizo-
wania naszej imprezy „Zawoja Pe³na Nie-
spodzianek 2009”.

Pomog³y nam w zorganizowaniu impre-
zy takie instytucje jak: Starostwo Powiato-
we w Suchej Beskidzkiej, PCPR w Suchej
Beskidzkiej, wójt gminy Zawoja – Marek Li-
stwan, GCKPiT w Zawoi – Piotr Jezutek z ca-
³ym zespo³em, Komenda Policji – Maków
Podhalañski, proboszcz parafii pw. œw. Kle-
mensa – ks. Ryszard Wiêcek, zespó³ regio-
nalny „Juzyna”, Firma Kuracjusz w Suchej
Beslkidzkiej oraz inni Darczyñcy których nie
wymieni³em. Jeszcze raz serdecznie dziê-
kujemy. Do zobaczenia w przysz³ym roku.

Szczepan Ga³ecki
Przewodnicz¹cy Zarz¹du Ko³a

Fot. arch. GCKPiT w Zawoi i OREW w Juszynie
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

W tegorocznym dniu otwartym przede
wszystkim szko³a zwróci³a uwagê na nowo
powstaj¹cy profil – KLASÊ S£U¯B MUNDU-
ROWYCH. Zainteresowanie tym kierunkiem
z ka¿dym dniem jest coraz wiêksze. Szko³a
zachêci³a do przyjrzenia siê bli¿ej ciekawe-
mu profilowi i zapewni³a w zwi¹zku z tym
wiele atrakcji w dniu otwartym, zwi¹zanych
w³aœnie z s³u¿bami mundurowymi.

Od samego rana przy szkole odbywa³y
siê ciekawe pokazy, w których uczestnicy
mogli wzi¹æ udzia³. W godzinach 8.00 –
10.00 mogliœmy przyjrzeæ siê zajêciom, które

Dzieñ otwarty w Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej
15 maja 2009 r. Zespó³ Szkó³ w Zawoi Wilcznej zorganizowa³ dzieñ otwarty.
Uczniowie koñcz¹cy gimnazjum i wybieraj¹cy dla siebie szko³ê œredni¹
mogli w tym dniu zwiedziæ szko³ê, zapoznaæ siê z jej organizacj¹, uczniami
oraz nauczycielami.

dotyczy³y specyfiki s³u¿by w policji, które
zorganizowa³a w tym dniu Komenda Po-
wiatowa Policji z Suchej Beskidzkiej. Na-
stêpnie mia³ miejsce pokaz Policealnej Szko-
³y Detektywów i Pracowników Ochrony
O’CHIKARA, którzy zaprezentowali swoje
umiejêtnoœci przy ochronie VIP-ów i zatrzy-
maniu osób niebezpiecznych. Na placu
obok szko³y gromadzi³o siê z ka¿dym no-
wym pokazem coraz wiêcej widzów. Oko-
³o godziny 11.00 na placu zawita³a Stra¿ Po-
¿arna. Komenda Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej z Suchej Beskidzkiej przedstawi³a ze-

branym sprzêt ratowniczy u¿ywany przez
stra¿aków w czasie akcji. Ka¿dy móg³ zo-
baczyæ, jak taki sprzêt dzia³a, móg³ spróbo-
waæ swoich si³ przy obs³udze takiego sprzê-
tu oraz ka¿dy z uczestników móg³ usi¹œæ w
wozie stra¿ackim i przez chwilê poczuæ siê
jak prawdziwy stra¿ak. Stra¿acy udzielili
równie¿ wskazówek jak zachowaæ siê udzie-
laj¹c pierwszej pomocy poszkodowanym w
wypadku. Po pokazie stra¿ackim swoimi
umiejêtnoœciami podzieli³ siê z widzami Kar-
packi Oddzia³ Stra¿y Granicznej z Lipnicy
Wielkiej. Zaprezentowali oni tresurê psa tro-
pi¹cego, przeprowadzili zajêcia dotycz¹ce
specyfiki s³u¿by w stra¿y granicznej oraz
zaprezentowali sprzêt.

Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich,
zarówno uczestników jak i uczniów tamtej-
szej szko³y, by³ og³oszony o godzinie 11.45
alarm w szkole. Gdy tylko og³oszono sy-
gna³ alarmowy sprawnie zosta³a przepro-
wadzona ewakuacja budynku. Uczniowie,
którzy pod okiem nauczycieli opuœcili bu-
dynek szko³y zebrali siê na boisku. Spraw-
dzono stan klas, czy nikt nie pozosta³ w bu-
dynku. Gdy wszyscy znaleŸli siê na boisku
po szkole przeszed³ pies z Karpackiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej z Lipnicy Wiel-
kiej, specjalnie wyszkolony do tropienia.
Sprawnoœæ przeprowadzonej ewakuacji w
szkole w Zawoi Wilczej sprawdzi³ Pan Wójt
– Marek Listwan, który na t¹ chwilê przy-
by³ do szko³y.

W trakcie wszystkich pokazów ucznio-
wie szko³y jak i zwiedzaj¹cy brali udzia³
w paintballu, który przyci¹gn¹³ wielu wi-
dzów i chêtnych do wziêcia udzia³u w za-
bawie. W czasie dnia otwartego mia³o miej-
sce równie¿ wspó³zawodnictwo sportowe
np. przeci¹ganie liny.

Tekst i zdjêcia: Magdalena Hujda
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Adresatami konkursu jest m³odzie¿ gimna-
zjalna z gmin zrzeszonych w SGB. Pytania
konkursowe obejmuj¹ podstawowe przed-
mioty ogólnokszta³c¹ce oraz wiedzê o re-
gionie i religiê

Konkurs wbrew pozorom nie jest ³atwy,
trzeba wykazaæ siê wszechstronn¹  wiedz¹.
Pytania do fina³ów gminnych oraz fina³u
g³ównego opracowywane s¹ zbiorczo i obej-
muj¹ podstawowe przedmioty ogólnokszta³-
c¹ce, wiedzê o regionie i religiê i komisyj-
nie otwierane s¹  w sali konkursowej.

Do konkursu Leonardo w tym roku przy-
st¹pi³o 9 uczniów z gimnazjum w Skawicy,
Zawoi Centrum i Wilcznej, którzy musieli
odpowiedzieæ pisemnie na pytania. Nad
prawid³owoœci¹ konkursu czuwa³a gminna
komisja.

Laureatami tegorocznego gminnego kon-
kursu zostali nastêpuj¹cy uczniowie:  Mi-
ros³aw Niemiec z Zespó³u Szkó³ w Za-
woi Wilcznej, Mieszko Paj¹k z Zespó³
Szkó³ w Zawoi Centrum, Pawe³ Szafra-
niec z Zespó³u Szkó³ w Skawicy i Tomasz
Szczurek z Zespó³ Szkó³ w Skawicy. Re-
prezentowali oni nasz¹ gminê w konkursie
g³ównym, który odby³ siê 29 maja w Œwin-
nej Porêbie.

Laureatom gratulujemy i ¿yczymy dal-
szych sukcesów.

RD

21 maja br. w sali Urzêdu Gminy
w Zawoi odby³y siê gminne
eliminacje konkursu Leonardo, które
trwaj¹ równoczeœnie w ka¿dej
gminie. Konkurs jest organizowany
przez Stowarzyszenie Gmin
Babiogórskich oraz Zdru¿enie Babia
Hora.

Konkurs „Leonardo”

20 czerwca 2009 r. w Be³chatowie rozegra-
no fina³ X Ogólnopolskiego Konkursu „In-
struktor Roku 2009” o Puchar Ministra In-
frastruktury. Na podium stan¹³ mieszkaniec
naszej gminy Marcin Szuber z Oœrodka
Szkolenia Kierowców w Skawicy.

Instruktorzy z ca³ej Polski zmagali siê
w nastêpuj¹cych konkurencjach: spraw-
dzian ze znajomoœci przepisów ruchu dro-
gowego, sprawdzian umiejêtnoœci udziela-
nia pierwszej pomocy w sytuacji wypadku
drogowego, jazda na trolejach, sprawnoœcio-
wa jazda samochodem terenowym oraz
w dodatkowych konkurencjach zwi¹zanych
z bezpieczeñstwem ruchu drogowego.

Marcin Szuber, reprezentuj¹cy Beskidz-
kie Stowarzyszenie Wyk³adowców i Instruk-
torów Szkolenia Motorowego, wykaza³ siê
najlepsz¹ znajomoœci¹ przepisów ruchu dro-
gowego, natomiast w klasyfikacji general-
nej zaj¹³ wysokie II miejsce.                          AS

Instruktor Roku

Marcin Szuber z okaza³ym pucharem Instruktora Roku 2009. Fot. z arch. Marcina Szubera.

CENNE INICJATYWY
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25 i 26 kwietnia w D¹browie Górniczej
odby³ siê II Miêdzykulturowy Przegl¹d Folk-
lorystyczny – „Zag³êbie i S¹siedzi”, w któ-
rym wziê³y udzia³ dzieci z zespo³u Ma³a
Juzyna oraz kapela.
Jest to dopiero drugi przegl¹d, a ju¿ cieszy
siê ogromnym zainteresowaniem, czego
dowodem  jest udzia³  szeœædziesiêciu ze-
spo³ów  z ca³ej Polski.

W kategorii zespo³y œpiewacze dziew-
czynki, które zaœpiewa³y pieœni pasterskie
zajê³y II miejsce. Mimo to by³y najlepsze,
bowiem pierwszego miejsca nie przyznano
¿adnej grupie. Kapela prezentuj¹c pieœni
babiogórskie zosta³a wyró¿niona.

Gratulujemy!

… i Juzyny
W dniach 2-3 maja br. w Osielcu odby³ siê
V Festiwal pieœni Maryjnych „Ave Maryja”.
Zg³osi³o siê oko³o 40 zespo³ów (600 osób),
którzy prezentowali swoje umiejêtnoœci
wokalne w trzech grupach wiekowych
(dzieciêca, m³odzie¿owa, doros³a) oraz piê-
ciu  kategoriach (solista, zespó³, schola, chór,
zespó³ ludowy).

Po przs³uchaniu zespo³ów jurorzy przy-
znali I miejsce w kategorii zespó³ ludowy
w grupie dzieciêcej zespo³owi „Zbójnik” ze
Skawicy za autentycznoœæ i oryginalnoœæ
w pieœniach na babiogórsk¹ nutê oraz za-
chowanie strojów i gry na dawnych, unika-
towych instrumentach. Gratulujemy i ¿y-
czymy dalszych sukcesów!

WYNIKI WYBORÓW
NA POSZCZEGÓLNE KOMITETY
WYBORCZE

KW Prawo i Sprawiedliwoœæ – 49,42%
KW Platforma Obywatelska RP4 – 36,17%
KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,13%
Koalicyjny KW SLD-UP – 3,20%
KW Prawica Rzeczypospolitej – 1,79%
KW Unia Polityki Realnej – 1,48%
Koalicyjny KW Porozumienie dla Przysz³o-
œci – Centrolewica (PD+SDPL+Zieloni 2004)

 – 1,40%
KW Samoobrona RP – 1,09%

Wybory do Parlamentu
Europejskiego w Gminie Zawoja
Tylko 18,73% mieszkañców naszej gminy wziê³o udzia³ 7 czerwca w wyborach do Parla-
mentu Europejskiego. Najwiêcej wyborców posz³o do urn w Zawoi Przys³op (23,48 proc.),
a najmniej w Skawicy Suchej Górze (tylko 7,19 proc.).
W naszej gminie zwyciê¿y³ KW Prawo i Sprawiedliwoœæ (49,49 proc.), na drugim miejscu
by³a Platforma Obywatelska RP (36,17 proc.).

Min¹³ kolejny przedszkolny rok. Poznaliœmy
du¿o ciekawych i nowych rzeczy oraz zja-
wisk. Zdobyliœmy wiadomoœci i umiejêtno-
œci. Zwiedziliœmy wiele ciekawych miejsc
oraz poznaliœmy ludzi ró¿nych zawodów
zwi¹zanych z naszym zdrowiem i bezpie-
czeñstwem. Wspólny czas spêdziliœmy na
ciekawych grach i weso³ych zabawach.

Nasza przedszkolna rodzina jeszcze bar-
dziej siê scali³a i zakreœli³a wiêksze krêgi.
Praca naszego przedszkola w ci¹gu roku
nie by³aby tak owocna, gdyby nie Rodzice
naszych przedszkolaków. Uœwietniali
i wspierali oni  ka¿d¹ imprezê i uroczystoœæ.
Pomagali i poœwiêcali swój czas. W³¹czyli

KW Libertas – 0,70%
KW Polska Partia Pracy – 0,62%

FREKWENCJA

Skawica – 16,31%
Skawica Sucha Góra – 7,19
Zawoja Przys³op – 23,48%
Zawoja Dolna – 21,45%
Zawoja Centrum – 21,49%
Zawoja We³cza – 18,71%
Zawoja Mosorne – 19,68%
Zawoja Wilczna – 17,55
Ogó³em – 18,73%

Gratulacje
dla Zbójnika

Podziêkowanie
siê tak¿e w pracê rodziców ze szko³y, w któ-
rej mieœci siê nasze przedszkole. Ta piêkna
wspó³praca rodziców z przedszkolem trwa
od dawna i zas³uguje na najwy¿sz¹ ocenê
i podkreœlenie, a nam nauczycielom przed-
szkola dodaje ogromnej motywacji do pra-
cy.

Z ca³ego serca im za to dziêkujemy!
Wszystkim przedszkolakom i ich rodzi-

com ¿yczymy udanych wakacji i wspania-
³ego wypoczynku.

Tym dzieciom, które po wakacjach pójd¹
ju¿ do szko³y ¿yczymy samych sukcesów
w nauce.

Teresa Surmiak

W miesi¹cach maj-czerwiec br. zosta³y wy-
konane roboty remontowo-budowlane
k³adki dla pieszych. Obiekt przez potok Ska-
wica, zlokalizowany jest w miejscowoœci Za-
woja Centrum.

Remontem objête zosta³y nastêpuj¹ce
elementy obiektu: ustrój noœny, p³yta po-
mostowa, porêcze, ³o¿yska, podpory.

P³yta pomostowa z bali drzewnych zo-
sta³a zast¹piona blach¹ walcowan¹ na go-
r¹co, ¿eberkow¹ o przekroju owalnym gr.
5 mm. Zespolono j¹ z rusztem stalowym po-
przez skrêcenie œrubami do belek g³ównych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu
zosta³y oczyszczone i zabezpieczone anty-
korozyjnie. Ca³kowity koszt robót wyniós³:
12.992,92 z³.

Remont k³adki

Fot. arch. Urzêdu Gminy w Zawoi

8 kwietnia w Budzowie odby³ siê Powiato-
wy Konkurs Recytatorski dla uczniów gim-
nazjów, organizowany przez Bibliotekê
i Oœrodek Animacji Kultury Gminy Budzów
oraz Starostwo Powiatowe.
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e Beata Harañ-
czyk uczennica Gimnazjum Zespo³u
Szkó³ w Zawoi Wilcznej zajê³a III miej-
sce. Gratulujemy.

Trzecia w Powiecie

Fot. Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

INFORMACJE



23POD DIABLAKIEM      LATO  2009

Z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w dniach od 8-15 maj¹ 2009r. ob-
chodzony by³ Ogólnopolski Tydzieñ Biblio-
tek 2009, którego celem jest popularyzo-
wanie dzia³alnoœci bibliotek w œrodowisku
lokalnym.

Has³o przewodnie tegorocznego Tygo-
dnia Bibliotek to „Biblioteka to plus”. Has³o

Tydzieñ Bibliotek
Obchody Tygodnia Bibliotek, które na sta³e wpisa³y siê do kalendarza
wszystkich bibliotekarzy w Polsce, mia³y te¿ swoje miejsce w Zawoi.

to nawi¹zuje do projektu rz¹dowego „Bi-
blioteka+”, który ma na celu poprawiæ bazê
i funkcjonowanie bibliotek w gminach i w
ma³ych miastach. Upowszechnia siê to
przedsiêwziêcie rz¹dowe, ale tak¿e uzmy-
s³awia siê wartoœæ ksi¹¿nic, jako podstawo-
wego ogniwa struktury spo³ecznej w ka¿-
dym systemie i okresie.

 Z tej okazji Gminna Biblioteka Publicz-
na w Zawoi, przygotowa³a szereg konkur-
sów dla dzieci, spotkañ z czytelnikami oraz
przeprowadzi³a lekcje biblioteczne „Pozna-
jemy nasz¹ bibliotekê”. W spotkaniach
uczestniczyli miêdzy innymi uczniowie kla-
sy „0” z Zespo³u Szkó³ nr 1 w Zawoi, pod
opiek¹ wychowawczyni pani Jadwigi Tra-
czyk.

Dzieci zwiedzi³y bibliotekê i z wielkim
zainteresowaniem wys³ucha³y pogadanki
o bibliotece, np. sk¹d siê bior¹ ksi¹¿ki, co
to jest biblioteka. Przegl¹dnê³y bogaty zbiór
biblioteczny o tematyce dzieciêcej, w któ-
rym znalaz³y liczne bajki, baœnie, legendy
itp. – tytu³y takich ksi¹¿ek jak: „Kubuœ Pu-
chatek”, „Smerfy”, „Bob Budowniczy”, „To-
mek i przyjaciele”. Dzieci bra³y równie¿
udzia³ w konkursie pt. „Czy znasz tê baœñ”
oraz wys³ucha³y czytania ulubionych baje-
czek. Na zakoñczenie spotkania otrzyma³y
s³odk¹ niespodziankê oraz podziêkowa³y
za goœcinne przyjêcie w bibliotece i obie-
ca³y, ¿e nied³ugo tu wróc¹.

Dlatego, coroczne obchody Tygodnia Bi-
bliotek powiêkszaj¹ liczbê odwiedzin w bi-
bliotece, ale nie jest mo¿liwe zainspirowa-
nie ka¿dego czytelnika raz na zawsze. Mu-
simy szukaæ ró¿nych dróg dojœcia do wy-
obraŸni dzieci i m³odzie¿y. Ka¿da, która
oka¿e siê skuteczna, jest dobra.

Tomczak Dorota

 S¹ to pe³ne humoru, wierszowane bajecz-
ki chêtnie czytane przez dzieci, ale i rodzi-
ce czytaj¹cy je swoim pociechom nie bêd¹
siê nudziæ… Najbardziej znane ksi¹¿eczki
to: „Bajka o Smoku i Kraku i o tym jak po-
wsta³ Kraków”, „Awantura na podwórku”,
„£akomczucha”, „Kocie £akocie”, z serii
„Wœród przyjació³” i wiele innych weso³ych
bajek. Du¿ym powodzeniem wœród dzieci
cieszy siê seria „Zostañ Mistrzem” opisuj¹-
ca drogê do medali naszych najlepszych
sportowców.

Na spotkanie autorskie z Wies³awem
Drabikiem przyby³y dzieci z klas od 0 do
IV wraz z opiekunami z Zespo³u Szkó³
nr 1 w Zawoi Centrum. Podczas spotkania
autor opowiada³ dzieciom o tym, jak po-
wstaje ksi¹¿eczka i udziela³ odpowiedzi na
setki zaskakuj¹cych pytañ. Oczywiœcie, czy-
ta³ te¿ najœmieszniejsze fragmenty ze swo-
ich bajek i bawi³ siê z dzieæmi w odgady-
wanie rymów. Dzieci, które dobrze odpo-
wiedzia³y na pytania, dosta³y naklejkê, a te
które zebra³y najwiêcej naklejek otrzyma³y
wyró¿nienie w postaci ksi¹¿eczki autorstwa
Wies³awa Drabika ze specjaln¹ dedykacj¹.

Potem wszystkie dzieci otrzyma³y pierw-
szy w ¿yciu autograf od bajkopisarza w ksi¹-
¿eczkach w zakupionych przez siebie. Dzie-
ci ze spotkania wysz³y z uœmiechniêtymi bu-
ziami i bardzo zadowolone.

 Tomczak Dorota

Spotkanie autorskie
z Wies³awem Drabikiem
2 czerwca 2009r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi w ramach
Tygodnia Bibliotek 2009, odby³o siê niezwyk³e spotkanie autorskie.
Goœciem by³ WIES£AW DRABIK – autor kilkudziesiêciu ksi¹¿eczek dla dzieci,
ukazuj¹cych siê od 1995 r. w wydawnictwach: „Skrzat”, „Debit” i „Wilga”.

Dzieci z zainteresowaniem zwiedza³y bibliotekê. Fot. Autora

Najm³odsi czytelnicy spotkali siê z Wies³awem Drabikiem – popularnym autorem ksi¹¿ek dla
dzieci. Fot. Autora

CENNE INICJATYWY
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Wiele radoœci prze¿y³y dzieci podczas spo-
tkania 30 maja br. w sali Gminnego Cen-
trum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi
z okazji zorganizowanego Dnia Dziecka.

Wczesnym popo³udniem zawita³ do nich
teatr ART-Re z Krakowa ze wspania³ym
spektaklem pt. „W pustyni i w puszczy”.
Dzieci z zachwytem ogl¹da³y barwne przed-

Dzieñ Dziecka

stawienie, a  najodwa¿niejsze z nich mog³y
wejœæ na deski sceny i z prawdziwymi ak-
torami odegraæ fragmenty przedstawienia.

Po spektaklu wszystkie dzieci wspólnie
siê bawi³y w zorganizowanych specjalnie
dla nich grach, zabawach i konkursach. Nie
zabrak³o uœmiechu, radoœci a tak¿e s³odkich
pysznoœci.

RD

Spektakl teatralny,  gry, konkursy i zabawy da³y wiele radoœci dzieciom w dniu ich œwiêta. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

DLA NAJM£ODSZYCH
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 Program ten zosta³ podzielony na trzy czê-
œci:
• konkurencje sportowe indywidualne
i dru¿ynowe dla uczniów z naszej szko³y,
których celem by³o wy³onienie zwyciêzców,
• konkurencje sportowe indywidualne
i dru¿ynowe dla uczniów ze S³owacji i tych,
którzy odnieœli sukces na etapie szkolnym,
• mecz pi³ki siatkowej nauczycieli i uczniów
oraz konkurs karaoke dla pozosta³ych

Polsko-S³owacki
Dzieñ Dziecka
Kontynuowanie nawi¹zanej w trakcie realizacji programu unijnego
znajomoœci by³o mo¿liwe dziêki inicjatywie nauczycieli Zespo³u Szkó³ w Zawoi
Centrum, którzy postanowili zorganizowaæ spotkanie z nauczycielami
i uczniami ze szko³y w Trstenie. Wspólnie z panem £ukaszem Stopk¹
przygotowaliœmy program obchodów Dnia Dziecka.

uczestników imprezy, przygotowany przez
pani¹ Agnieszkê Warmuz-Tryba³a.

Przygotowane konkurencje wymaga³y
od uczniów nietypowych zdolnoœci takich
jak umiejêtnoœæ celnego rzutu beretem do
beczki, pi³eczk¹ palantow¹ do wiadra czy
trafienia ringiem na paliki umieszczone
w pewnej odleg³oœci. Ponadto, uczniowie
mogli sprawdziæ swoje umiejêtnoœci spor-
towe podczas przeci¹gania liny czy skoków

w workach oraz umiejêtnoœci wokalno –
artystyczne w trakcie konkursu karaoke. Po
wyczerpuj¹cych konkurencjach wszyscy
uczniowie zostali zaproszeni na poczêstu-
nek, a zwyciêzcy rozegranych konkurencji
otrzymali dyplomy i s³odkie nagrody. Ostat-
nim punktem programu by³o zapoznanie
zaproszonych goœci z baz¹ lokalow¹ naszej
szko³y, wspólny obiad i po¿egnanie.

Mo¿liwoœæ goszczenia uczniów i nauczy-
cieli ze szko³y w Trstenie pozwoli³a na pro-
mocjê zasobów Hali Widowiskowo Sporto-
wej Zespo³u Szkó³ w Zawoi Centrum, lo-
kalnych produktów spo¿ywczych, pomo-
g³a w podnoszeniu œwiadomoœci miêdzy-
kulturowej w myœl has³a „Wiêcej nas ³¹czy
ni¿ dzieli” oraz wzmocni³a wiêzi emocjo-
nalne miêdzy uczestnikami imprezy. Ponad-
to, wspólne zmagania sportowe korzystnie
wp³ynê³y na poprawê ich kondycji, wspo-
mog³y ich rozwój fizyczny, a udzia³ w pre-
zentacji talentów muzycznych zmotywowa³
ich do doskonalenia umiejêtnoœci jêzyko-
wych.

Przeprowadzenie tej imprezy nie by³o-
by mo¿liwe bez wsparcia finansowego ze
strony dyrekcji szko³y, rodziców, s³odkich
upominków przekazanych przez pañstwa
Siwiec z Zawoi, pañstwa Urbañskich z Grze-
chyni i pañstwa Polañskich z Zubrzycy
Górnej oraz materia³ów promuj¹cych nasz
region dostarczonych przez Gminne Cen-
trum Kultury, Promocji i Turystyki w Za-
woi.

Wszystkim, którzy pomogli w organiza-
cji tej imprezy dziêkujemy.

Organizatorzy

Wspólne obchody Dnia Dziecka uczniów i nauczycieli z Zawoi i s³owackiej Trsteny w Zespole Szkó³ w Zawoi Centrum. Fot. arch. ZS w Zawoi Centrum.

CENNE INICJATYWY
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Charakter  warsztatów by³ bardzo urozma-
icony. Dzieci czynnie bra³y udzia³ w zajê-
ciach, wys³ucha³y du¿o ciekawostek na te-
maty ochrony przyrody, odpowiada³y na
zadawane pytania i bra³y udzia³  w kalam-
burach.

Nastêpnie podzielili siê na cztery grupy
i z dostêpnych  materia³ów konstruowali
najciekawszego Ekoludka. Spotkanie  Przed-
stawicielek Fundacji z dzieciakami przebie-
ga³o w bardzo sympatycznej atmosferze.

Dzieci chêtnie bra³y udzia³ w prelekcjach
oraz przygotowanych grach i zabawach a na
zakoñczenie Obchodów „Dnia Ziemi” po-
sadzili symboliczne drzewko na terenie
swojej szko³y.                                                         GT

Obchody Dni Ziemi
w Zespole Szkó³ w Zawoi Centrum
24 kwietnia br. z okazji Œwiatowego Dnia Ziemi (22 kwietnia) Fundacja Aeris
Futuro zorganizowa³a w Zespole Szkó³ w Zawoi Centrum szkolenia z zakresu
ekologii i ochrony œrodowiska w ramach projektu  „Ziemia Przyjació³k¹ Tw¹”.
W warsztatach wziêli udzia³ uczniowie klas III i IV szko³y podstawowej.

22 gimnazjalistów z trzech szkó³ z naszej
gminy stanê³o do rywalizacji pod okiem ko-
misji w sk³adzie: pani Katarzyna Komuda
z Zespo³u Szkó³ w Skawicy, pani Agniesz-
ka Dyrcz z Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcz-
nej oraz pani Edyta Chowaniak z Zespo³u
Szkó³ w Zawoi Centrum. Konkurs odby³ siê
na Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z po-
czêstunkiem ufundowanym przez dyrekcjê
naszej szko³y. Nagrody rzeczowe w postaci
toreb, s³owników, podrêczników oraz lek-
tur w jêzyku angielskim zosta³y przekaza-
ne przez wydawnictwa, z którymi wspó³-
pracujemy tj. Express Publishing, Longman
jak równie¿ przez wydawcê magazynu dla
nauczycieli jêzyka angielskiego „The Te-
acher”.

W tym roku szkolnym I miejsce przypa-
d³o uczennicy ze szko³y w Skawicy Karoli-
nie Hutniczak, II i III miejsce zajê³y kolej-
no Anna Knapik i Marzena Sa³aciak ze
szko³y w Zawoi Centrum. Wszystkim uczest-
nikom konkursu gratulujemy, maj¹c nadzie-
jê na kolejn¹ przygodê z angielskim w no-
wym roku szkolnym 2009/2010.

Organizatorzy

„SPOTLIGHT ON THE UK”
Miêdzyszkolny konkurs z jêzyka angielskiego

We wspó³czesnej dydaktyce jêzyków obcych trudno jest sobie wyobraziæ naukê jêzyka angielskiego
bez poznawania realiów ¿ycia w krajach angielskiego obszaru jêzykowego. Chc¹c rozbudziæ wœród uczniów
ciekawoœæ œwiata i poszerzyæ ich wiedzê z zakresu historii, geografii i wspó³czesnego ¿ycia mieszkañców Wysp
Brytyjskich postanowiliœmy po raz trzeci zaprosiæ ich do udzia³u w miêdzyszkolnym konkursie z jêzyka angielskiego
„Spotlight on the UK”.

Dzieci chêtne uczestniczy³y w zorganizowanych warsztatach ekologicznych. Fot. arch. GCKPiT.

Uczestnicy miêdzyszkolnego konkursu z jêzyka angielskiego. fot. arch. ZS w Zawoi Centrum.
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Ju¿ tradycj¹ sta³o siê w przedszkolu samo-
rz¹dowym w Zawoi Mosorne coroczne or-
ganizowanie uroczystych spotkañ z okazji
Dnia Matki. W tym roku uroczystoœæ ta od-
by³a siê 26 maja, a honorowymi goœæmi by³y
Kochane Mamusie, które ju¿ od samego
rana by³y wypatrywane przez swoje pocie-
chy. Nauczyciele wszystkich grup wraz
z dzieæmi staraj¹ siê jak najlepiej przygoto-
waæ do przyjêcia mi³ych goœci w przedszko-
lu.

Z wielkim zaanga¿owaniem i ochot¹
dzieci zaprezentowa³y siê w czêœci artystycz-
nej. Swoj¹ mi³oœæ i podziêkowanie za mat-
czyny trud i poœwiêcenie wyrazi³y w licz-
nych wierszach, piosenkach i piêknie wy-
konanych tañcach. Dzieci m³odsze przygo-
towa³y inscenizacjê pt.: „Dobra to chatka,
gdzie mieszka matka”. Mali artyœci przed-
stawili przygody Jasia i jego kurki. Nastêp-
nie przyszed³ czas na obdarowanie swoich
mamusi w³asnorêcznie wykonanymi upo-
minkami i ca³usami. By³o wiele wzruszeñ
i radoœci.

Po czêœci artystycznej przyszed³ czas na
poczêstunek przygotowany przez dzieci
i nauczycielki przedszkola. Tym mi³ym ak-
centem zakoñczyliœmy trwaj¹ce kilka godzin
spotkanie, które na d³ugo pozostanie w pa-
miêci dzieci i ich mam.

Wszystkim kochanym mamusiom z oka-
zji Ich Œwiêta sk³adamy najserdeczniejsze
¿yczenia. ¯yczymy du¿o zdrowia, radoœci
i Dzieñ Matki w Przedszkolu uœmiechu na
twarzy.

Beata Toczek

Dzieñ Matki…

1 czerwca przedszkolaki z Przedszkola Sa-
morz¹dowego w Zawoi Mosorne uroczy-
œcie obchodzi³y Dzieñ Dziecka. Z tej okazji
zorganizowana zosta³a wycieczka do Oœrod-
ka Edukacyjnego Babiogórskiego Parku
Narodowego w Zawoi. Najpierw dzieci
zwiedzi³y ekspozycjê muzealn¹, gdzie mo-
g³y zapoznaæ siê z unikatowymi walorami
babiogórskiej przyrody na przyk³adach
wybranych roœlin i zwierz¹t. Obejrza³y barw-
ne stroje górali i stylizacjê chaty góralskiej
sk³adaj¹cej siê z dwóch czêœci izby czarnej
i bia³ej wraz ze sprzêtami u¿ywanymi w go-
spodarstwach domowych we wsiach pod-
babiogórskich.

Nastêpnie pracownicy Babiogórskiego
Parku Narodowego w ramach zajêæ z edu-
kacji przyrodniczej zaprosili naszych wycho-
wanków do wspólnego wêdrowania po ba-
biogórskim lesie. Dzieci mog³y zobaczyæ na
kolorowych slajdach ró¿norodne roœliny
i zwierzêta. Z wielkim zaanga¿owaniem bra-
³y udzia³ w „Przyrodniczej Zgaduj-zgaduli”.
Czas jednak szybko biegnie i trzeba by³o

wracaæ do przedszkola, gdzie na dzieci cze-
ka³ s³odki poczêstunek i upominki przygo-
towane przez rodziców.

Niew¹tpliwie by³ to dzieñ pe³en wra¿eñ,
a wizyta w Babiogórskim Parku Narodowym
by³a wspania³¹ lekcja przyrody, która na

d³ugo zostanie w pamiêci przedszkolaków.
Pragniemy bardzo serdecznie podziêko-

waæ pracownikom Babiogórskiego Parku
Narodowego i rodzicom za pomoc w orga-
nizacji „Dnia Dziecka” dla naszych wycho-
wanków.                                      Beata Toczek

i Dzieñ Dziecka w Przedszkolu

Z PRZEDSZKOLNEGO PODWÓRKA

Dzieci ¿yczenia dla swoich mam wyrazi³y w  licznych wierszach

Mali artyœci podczas inscenizacji pt. „Dobra to chatka, gdzie mieszka matka”. Fot. arch. GCKPiT.

S³odka uczta dla maluchów. Fot. arch. ZSP w Zawoi Mosorne.
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SPORT

Rozgrywanej II edycji Dru¿ynowych Mi-
strzostw Polski sprzyja³a piêkna pogoda.
Zawodnicy rywalizowali w kategoriach: Ju-
nior, Minimes, Femine, Beniamin, Pousin
oraz w kategorii dru¿ynowej. Organizato-
rem zawodów by³ UKS ZAWOJAK oraz KS
AQUILLA Wadowice pod kierownictwem
Marka Bogacza i Andrzeja Kramarczyka.
Celem zawodów by³a popularyzacja kolar-
stwa oraz wy³onienie najlepszej dru¿yny
w trialu rowerowym w poszczególnych ka-
tegoriach.

Zawodnicy pokonywali szeœæ odcinków
oznaczonych kolorami w zale¿noœci od trud-
noœci trasy. D³ugoœæ jednego z nich to ok.
20-50 m. Ka¿da kategoria posiada³a wyzna-
czone odpowiednio sekcje.

Zawody odby³y siê dziêki sponsorom,
wœród których byli: Babiogórski Park Naro-
dowy, Gminne Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Zawoi, Liga Obrony Kraju,
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³o-
polskiego, Klub Sportowy „Aquila” w Wa-
dowicach, Urz¹d Gminy i Rada Gminy w Za-
woi, OSP Zawoja,  Fabryka Os³onek Bia³-
kowych „FABIOS” w Bia³ce, firma „KAR-
TEK” – Antoni Budzowski, Arkadiusz Mo-

Mistrzostwa Polski
w trialu rowerowym

X Zawody kolarskie w konkurencji trial o puchar Babiej Góry

Co mo¿na zrobiæ na rowerze? Wydaje siê, ¿e wszystko, udowadnia to
dyscyplina zwana trialem. Zawodnicy uprawiaj¹cy tê odmianê kolarstwa,
maj¹ za zadanie pokonanie specjalnie przygotowanych sekcji o du¿ej skali
trudnoœci bez podpierania siê podczas ich pokonywania. Ka¿dy z nas móg³
zobaczyæ œmia³ków paraj¹cych siê tym sportem 24 maja na rowerowym
torze przeszkód UKS ZAWOJAK w Zawoi Centrum.

³ek, Tworzywa sztuczne – Mieczys³aw Sze-
mik, Firma „Alzbig” – Zbigniew Spyrka, Fir-
ma „Marand”- Andrzej Paj¹k, Rozlewnia wód
mineralnych „Babia Góra” – Stanis³aw Si-
wiec, „Cukiernia Babiogórska” – Czes³awa
Siwiec, Sklep „Groszek” - El¿bieta i Andrzej
Czarny, Sklep „Miko³aj” – Halina i Mieczy-
s³aw Miko³ajczykowie, Sklep „U Kuby” –
Marek Ostrowski, Sklep spo¿ywczy G.S.
Zawoja, Ksiêgarnia – Nina Leœniewska w Za-
woi.

Anna Wróbel
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SPORT

WYNIKI MISTRZOSTW

JUNIOR (1991-1992):
I. Micha³ Murawski,
II. Jakub Czubernat
III. Piotr Surga

MINIMES (2002-2002 i m³odsi)
I. Filip Kaczor
II. Maksymilian Bogacz

FEMINE (kobiety – open)
I. Stefania Staszec
II. Sonia Klich

BENIAMIN (1997-1998)
I. Adrian Legutko
II. Sebastian Kaczor
III. Wojciech Pa³asz

POUSIN (1999-2000)
I miejsce: Szymon Futro

W kategorii dru¿ynowej zwyciê¿y³ Klub
„Aquilla” w sk³adzie: Tomasz Kramarczyk,
Dawid Pietrak, Micha³ Murawski, Filip Mru-
ga³a, Sonia Klich.
Kolejne miejsca zajêli: klub „Smok” Kraków
i UKS „Zawojak”.
Puchary i dyplomy ufundowa³ Urz¹d Gmi-
ny Zawoja oraz Rada Gminy Zawoja.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Reprezentanci naszej gminy – m³odzie¿
szkolna pod opiek¹ nauczycieli wychowa-
nia fizycznego ze szkó³ w Skawcy, Zawoi
Centrum i Zawoi We³czy pokonywali 18 km
trasê od Zawoi Przys³op do prze³êczy Kro-
wiarki.

Podczas tej sztafety obecny by³ gospo-
darz naszej gminy – Pan Marek Listwan, Pan
Franciszek Klimasara (g³ówny koordynator
gminnego biegu), Pani Urszula Dyrcz – wi-
ceprzewodnicz¹ca Rady Gminy Zawoja oraz
przedstawiciele Ogólnopolskiego Komite-
tu Kwietniego Biegu. Uczestnikom biegu
i kibicom przygrywa³a kapela góralska z ze-
spo³u „Juzyna”.                                               RD

W tym roku po raz szósty odby³ siê Kwietny Bieg – sztafeta na dystansie 3530
km. We wtorek (9czerwca), w godzinach wieczornych, sztafetê biegu
przejê³a gmina Zawoja. Kwietny Bieg jest ho³dem dla Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II; w tym roku szczególnie poœwiêcony 30 rocznicy Pierwszej Pielgrzymi
do Ojczyzny. Impreza rozpoczê³a siê 26 maja w Nowym S¹czu i 10 czerwca
tam siê zakoñczy³a.

Kwietny bieg w Zawoi

Fotografie: GCKPiT w Zawoi

Fotografie: GCKPiT w Zawoi
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W NASZEJ PAMIÊCI

Wyrwij murom zêby krat
Zerwij kajdany po³am bat
A mury run¹, run¹, run¹
I pogrzebi¹ stary œwiat!

19 kwietnia 2009 r. w koœciele parafial-
nym pw. Matki Bo¿ej Czêstochowskiej
w Skawicy odby³a siê Msza œwiêta w inten-
cji wyniesienia na o³tarze ks. Jerzego Po-
pie³uszkê, który zgin¹³ œmierci¹ mêczeñsk¹
z r¹k s³u¿b bezpieczeñstwa PRL. Przed Msz¹
Œwiêt¹ wyst¹pi³ zespó³ regionalny ze Ska-
wicy „Zbójnik”, który zaœpiewa³ pieœñ o ksiê-
dzu Jerzym – „Ksiê¿e Popie³uszko idziesz
wprost do Boga”:

                                 
Ksiê¿e Popie³uszko
Idziesz wprost do Boga
Kocho³eœ Ojczyzne
Nie zno³eœ co trwoga
Hej! Nie zno³eœ co trwoga

Tyœ prowde ukocha³
Wolnoœci Hetmanie
Z tym coœ Ty godo³
Ca³o Polska stanie
Hej! Ca³o Polska stanie.

Pieœñ patriotyczna „Ojczyzno ma”  zosta-
³a odœpiewana na wejœcie: 

                                 
Ojczyzno ma tyle razy we krwi sk¹pana
Ach, jak wielka dziœ Twoja rana
Ach, jak d³ugo cierpienie Twe trwa

Tyle razy pragnê³aœ wolnoœci
Tyle razy d³awi³ j¹ k¹t
Ale zawsze czyni³ to obcy
A dziœ brata zabija brat.

Mszê œwiêt¹ odprawi³ proboszcz parafii
w Skawicy ks. Józef Bafia w celebrze ks.
Stanis³awa Chlebka. Ks.Bafia wyg³osi³ na-
stêpuj¹ce kazanie:

„Aposto³owie byli zasmuceni, zalêknie-
ni po œmierci na krzy¿u Pana Jezusa. Bali
siê min ̄ ydów, ¿e pewni zwyciêstwa mog¹
to samo z nimi uczyniæ, co uczynili z Jezu-
sem. W prawdzie gromadzili siê razem
w Wieczerniku, ale jak s³yszeliœmy przed
chwil¹ w Ewangelii: „drzwi mieli zamkniê-
te z obawy przed ¯ydami”.

Podobnie jest dziœ na œwiecie. Nawet wie-
rz¹cy, niejeden cz³owiek widz¹c z³o u s¹-
siadów, czy u innych ludzi woli „zamykaæ”
siê przed ludŸmi Zamkn¹æ siê w swoim
mieszkaniu, zamkn¹æ siê w sobie samym.
Inni mnie nie obchodz¹.

Podobnie by³o i w latach ustroju komu-
nistycznego w Polsce. M³odzie¿ dzisiejsza
tych lat nie pamiêta, ale my starsi dobrze
pamiêtamy. Wtedy 25 lat temu ¿y³ i s³u¿y³

narodowi ks. Jerzy Popie³uszko. Urodzi³ siê
w 1947r. we wsi Okopy,  na pó³noc od Lu-
blina.  W 1965r. zg³osi³ siê do Seminarium
Duchowego w Warszawie, by kszta³ciæ siê
na kap³ana. W 1972 r. otrzyma³ œwiêcenia
kap³añskie. Ale komuniœci mœcili siê na tych,
co szli do Seminarium i wielu z nich w cza-
sie studiów brali do wojska. I to do specjal-
nej, jakby karnej jednostki kleryckiej. Jerzy
Popie³uszko zosta³ wziêty do takiej specjal-
nej jednostki w Bartoszycach ko³o Olszty-
na. Z tego okresu znany jest fakt mê¿nej
postawy kleryka Jerzego, który nie pozwo-
li³ odebraæ sobie medalika zawieszonego na
szyi oraz ró¿añca. Za to by³ szykanowany
przez w³adze wojska.

Kiedy ju¿ pracowa³ jako kap³an, zachê-
ca³ czêsto ludzi, aby siê nie zamykali przed
z³ym œwiatem, by siê nie lêkali, aby nie byli
zastraszeni. Mówi³ dos³ownie 8 paŸdzierni-
ka 1984r. w Bytomiu: „Podstawowym wa-
runkiem cz³owieka w likwidowaniu z³a jest
zdobycie cnoty mêstwa. Cnota mêstwa jest
przezwyciê¿eniem ludzkiej s³aboœci, zw³asz-
cza lêku i strachu. Chrzeœcijanin musi pa-
miêtaæ, ¿e baæ siê trzeba tylko zdrady Chry-
stusa – za parê srebrników ja³owego spo-
koju”.  Warto to zdanie zapamiêtaæ – mówi³
dalej: „Baæ siê trzeba tylko zdrady Chrystu-
sa za parê srebrników ja³owego spokoju”.
Ale chrzeœcijaninowi nie wystarczy tylko
samo potêpienie z³a… Chrzeœcijanin sam
musi byæ œwiadkiem prawdziwym, rzeczni-
kiem i obroñc¹: dobra, prawdy, wolnoœci
i mi³oœci. Prawdziwie roztropnym i sprawie-
dliwym – mówi³ za Ojcem Œwiêtym Janem
Paw³em II – mo¿e byæ tylko cz³owiek od-
wa¿ny, mê¿ny. Je¿eli obywatel rezygnuje z
cnoty mêstwa, staje siê niewolnikiem z³a

i wyrz¹dza krzywdê sobie, rodzinie, grupie
zawodowej, pañstwu Koœcio³owi. Takich za-
lêknionych aposto³ów widzia³ Jezus w Wie-
czerniku i przyszed³ do nich w cudowny
sposób, mimo drzwi zamkniêtych jak mówi
Ewangelia. Okaza³ im swoje mi³osierdzie.
Przyszed³, by dodaæ im mêstwa i odwagi
do dzia³ania. Kaza³ im i ich nastêpcom spo-
wiadaæ ludzi, mówi¹c: „WeŸmijcie Ducha
Œwiêtego, którym grzechy odpuœcicie s¹ im
odpuszczone , a którym zatrzymacie s¹ im
zatrzymane”.

Ks. Popie³uszko przemawiaj¹c dalej
w Bytomiu przytoczy³ te¿ s³owa Ojca Œwiê-
tego Jana Paw³a II z B³oni Krakowskich
z czerwca 1983 r. s³owa psalmu „Pan jest
moim Pasterzem”: „chodŸ jakbym chodzi³
ciemn¹ dolin¹ niczego siê nie ulêknê, bo
Ty jesteœ ze mn¹”. Z³a siê nie ulêkniemy –
mówi³ dalej ks. Jerzy. Z³o bêdziemy stop-
niowo likwidowaæ z naszego ¿ycia: osobi-
stego, rodzinnego i spo³ecznego. Bêdzie-
my likwidowaæ, gdy na codzieñ bêdziemy

Pomnik Pamiêci Pokoleñ na Placu Jana Paw³a II w Skawicy

Pamiêtamy o Popie³uszce
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W NASZEJ PAMIÊCI

mocni wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹. A do m³o-
dych 16 lutego 1984r. mówi³ ks. Jerzy: „A wy
dobrzy, m³odzi przyjaciele musicie mieæ w
sobie coœ z or³ów.  Serce orle i wzrok orli
jak mówi³ zmar³y Prymas Wyszyñski. Tylko
bêd¹c jak or³y potraficie przebiæ siê przez
wszystko. Pamiêtajcie or³y to wolne ptaki,
bo szybuj¹ wysoko, a nie pe³zaj¹ po zie-
mi”.

Pan Jezus Zmartwychwsta³y w swoim mi-
³osierdziu umocni³ zalêknionych Aposto³ów
moc¹ Ducha Œwiêtego. Umacnia i nas. Dla-
tego na koniec przytoczymy jeszcze s³owa
ksiêdza Popie³uszki na ten temat; s³owa z lu-
tego 1983 r.: „W tym czasie, kiedy tyle si³
potrzeba naszemu Narodowi, prosimy Boga,
aby nape³ni³ nas moc¹ swojego Ducha
prawdziwej Solidarnoœci ludzkich serc.
Niech bija rytmem serca Bo¿ego, które tak
bardzo nas umi³owa³o”.

Ojciec nasz Jan Pawe³ II powiedzia³ kie-
dyœ publicznie na audiencji do pielgrzymów
z Polski: „Ja modlê siê za ksiêdza Jerzego

Popie³uszkê. Jeszcze modlê siê o to, a¿eby
z tej œmierci wyros³o dobro, tak jak z Krzy-
¿a – Zmartwychwstanie  (…). Niech bêdzie
ta œmieræ Ÿród³em nowego ¿ycia”. Amen.

Marta Kawulak oraz zespó³ Zbójnik
w czasie Mszy Œwiêtej œpiewali oraz prowa-
dzili modlitwy ku czci ksiêdza Jerzego Po-
pie³uszki:

„Bracie Jerzy przebacz nam”   
                                
Nie byliœmy z Tob¹, aby Ciê obroniæ.
Tak ma³o p³aczemy, gdy ³zy trzeba roniæ.
 Byliœmy daleko tej tragicznej nocy.
Gdy uprowadzony wzywa³eœ pomocy.
Gdy pró¿no b³aga³eœ i w œmiertelnej mêce.
Wyci¹ga³eœ do nas krêpowane rêce.
Nie by³o przy Tobie jednej dobrej d³oni.
By rozluŸniæ pêtlê od ciosów odlodziæ.
Ocaliæ z niewoli, kiedy Ciê zamknêli.
W baga¿niku auta jak w œmiertelnej celi.
Ty by³eœ samotny wobec trzech zbrodniarzy.

Twoich ³ez i potu nikt nie otar³ z twarzy.
Knebla z ust nie wyj¹³ nie wstrzyma³ szaka-
li.
Gdy z Workiem kamieni w Wis³ê Ciê rzuca-
li.
Nie bi³eœ oprawców, z nimi nie walczy³eœ.
Umrzeæ za Ojczyznê zawszê gotów by³eœ. Ty
kocha³eœ bliŸnich jak brat kocha brata.
Twój rodak, brat Kain przerodzi³ siê w kata.
Ojczyznê kocha³eœ z ca³ego serca.
Jak chwast z dobrej ziemi wyrós³ Twój mor-
derca.
Na nas spada dzisiaj winy ciê¿kie brzmiê.
Za to, ¿e powsta³o zwyrodnia³e plemiê.
Myœmy Ciê nie strzegli, myœmy nie chronili.
Myœmy dopuœcili, aby Ciê zabili.
Winni Twojej mêki œmiertelnego krzyku.
Ciebie b³agamy: „Przebacz, Mêczenniku!”
Chcemy byæ tak mê¿ni, jak Ty mê¿nym by³eœ.
Chcemy byæ odwa¿ni, jak Ty nas uczy³eœ.
Chcemy kochaæ bliŸnich, jak Ty ich kocha³eœ.
Chcemy im przebaczyæ, jak Ty przebaczy³eœ.
Ty by³eœ cnót wzorem, mi³oœci przyk³adem.
Oni odp³acili nienawiœci jadem.
Nie³atwo nam uczniom Tw¹ drog¹ pod¹¿aæ.
I jak na uczy³eœ: „Dobrem z³o zwyciê¿aæ”.
Niegodni Twych nauk, dalecy od celu
Ciebie b³agamy: „Przebacz Nauczycielu.”
Ty nie dla zaszczytów medali i s³awy
¯y³eœ i poleg³eœ, broni¹c œwiêtej sprawy.
Chocia¿ ¿y³eœ skromnie, nie szuka³eœ glorii
Naród Ciê wprowadzi do trwa³ej historii.
Gdy ju¿ bêdziesz œwiêtym, stañ przed Bo¿ym
Tronem
Proœ o Solidarnoœæ i b¹dŸ jej Patronem.

„Œlubujemy Ksiê¿e Jerzy”

Œlubujemy Ksiê¿e Jerzy
Czerpaæ dobro z Twoich d³oni
Z Twego g³osu czerpaæ si³ê
Bo mocniejszy jest od dzwonu

Œlubujemy Ksiê¿e Jerzy
Œlubujemy na Twój Grób
Twój testament wype³nimy
Dopomo¿e nam w tym Bóg

„My Ci Ksiê¿e Jerzy”
 

My Ci Ksiê¿e Jezy przysiogomy
My Ci Ksiê¿e Jezy przysiogomy
Wiary nasych ³ojców
Wiary nasych ³ojców dochowamy

Na koniec warto przytoczyæ s³owa ksiê-
dza Jerzego Popie³uszki, które wyg³osi³ w
dzieñ poprzedzaj¹cy tragiczne okoliczno-
œci Jego mêczeñstwa 19 paŸdziernika 1984
r. i nikt ze s³uchaczy nie przypuszcza³, ¿e
s¹ to s³owa jego Testamentu: „¯ycie trzeba
godnie prze¿yæ, bo jest tylko jedno! Trzeba
dzisiaj du¿o mówiæ o godnoœci cz³owieka,
aby zrozumieæ, ¿e cz³owiek przerasta
wszystko co mo¿e istnieæ na œwiecie, prócz
Boga…”

Wiktoria i Kinga Paj¹kTablica poœwiêcona ks. Jerzemu Popie³uszko. Fotografie pomnika i tablicy: W.K. Paj¹k.
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£ukasz mieszka³ w cha³upie nad sam¹ rzek¹,
ko³o lasu. Cha³upa to by³a dostatnia jak
¿adna. Du¿a, z jasnymi oknami, oddzielo-
na od stajni sieni¹ – boiskiem. Na dachu
stercza³ komin, wiêc mieszkañcy nie mu-
sieli siê wêdziæ w dymie, jak by³o to tutaj
powszechne. Ko³o cha³upy sta³a owczarnia,
chlew i szopa, wszystko porz¹dne, œwiad-
cz¹ce o panuj¹cej tu zamo¿noœci. Bo te¿
mia³ £ukasz szczêœcie i widaæ urodzi³ siê
do bogactwa, a nie do biedy, je¿eli mu siê
tak wiod³o. Kiedy umarli rodzice, którzy ca³e
¿ycie ciê¿ko harowali i w koñcu odeszli z
tego œwiata do cna zmordowani robot¹,
odziedziczy³ gazdostwo na pó³ z m³odszym
bratem, bo dwóch ich tylko by³o w cha³u-
pie. Nied³ugo po tym brata wziêli do woj-
ska i przez parê lat £ukasz nie mia³ o nim
¿adnych wieœci. Pewnego dnia jednak sta-
ry Kuba, który raz na tydzieñ nosi³ pocztê
do wsi z Makowa, zawita³ do cha³upy nad
rzek¹ z listem. £ukasz czytaæ nie umia³, wiêc
w najbli¿sz¹ niedziele wybra³ siê do orga-
nisty z t³usta gêsi¹ pod pach¹, ¿eby ten mu
pismo przeczyta³. Organista gêœ wzi¹³, pa-
pier roz³o¿y³ w izbie na stole, a £ukasz po-
kornie czeka³ za progiem w kuchni. Wresz-
cie, po kilku dobrych pacierzach zjawi³ siê
znowu, odda³ z³o¿ony we czworo papier,
pokiwa³ g³ow¹ i powiedzia³:

– Wiecne odpocywanie – zabito ci ch³op-
ce brata kasik w Peœcie.

£ukasz podziêkowa³ , list wsadzi³ do
pasa, po drodze wst¹pi³ jeszcze do koœcio-
³a na nieszpory, po nich da³ ksiêdzu pro-
boszczowi talara za spokój duszy niebosz-
czyka, a na koniec wst¹pi³ do karczmy i
napi³ siê gorza³ki–pocieszycielki. Potem
wróci³ do cha³upy, pismo ze smutn¹ wie-
œci¹ schowa³ za obraz œw. Józefa, bo bratu
by³o Józef i zacz¹³ dalej sam gospodarowaæ.
By³by siê mo¿e o¿eni³, ale bardziej intere-
sowa³ go posag ni¿ dziewczyny i ci¹gle mu
siê tu coœ nie podoba³o. A to dawali za
pann¹ m³od¹ ma³o pola, a to by³o ono ka-
mieniste i na grapie, a to krowa przezna-
czona na wiano stara. W koñcu zosta³ sam
najmuj¹c czasem do roboty biedaków, któ-
rym p³aci³ obiadem z³o¿onym z kawœnicy i
suchego moskala, a niekiedy dorzuca³ tro-
chê spleœnia³ego ziarna lub stêch³ej kaszy.
Zrobi³ siê bowiem £ukasz strasznie sk¹py i
oszczêdny. Powoli, z roku na rok coraz
bardziej myœla³ tylko o tym jakby tu pomno-
¿yæ swój i tak niema³y maj¹tek. Ludzie za-
zdroœcili mu bogactwa, ale i wydziwiali nad
jego sk¹pstwem, chciwoœci¹ dziwi¹c siê, ¿e
samotny i bez rodziny, a taki na wszelkie
dostatki ³akomy. Zastanawiali siê te¿ komu

£ukasz swój maj¹tek kiedyœ zapisze, bo bli-
skich krewnych we wsi nie mia³, a i tak
kogo móg³ unika³ w obawie, ¿e mog¹ coœ
od niego potrzebowaæ.

Pewnego razu wybra³ siê w upaln¹ let-
ni¹ niedzielê na Halê Œmietanow¹, gdzie
pas³y siê jego owce. Nie on jeden odwie-
dzi³ tego dnia sza³a.. Gospodarze siedzieli
w cieniu, pod starym smerekiem, przy któ-
rym sta³a koleba, popijali ¿êtycê, zagryzali
serem, przepijali jeden do drugiego gorza³-
kê i gawêdzili z bac¹ o wypasie, pogodzie,
o tym co dzieje siê we wsi, kto siê urodzi³ i
komu, kto umar³ i dlaczego, czyje bêdzie
wesele. Potem Stary Klimek z Mosornego
zacz¹³ wspominaæ swoje juhasowanie i cza-
rownika z Sidziny, który im ca³e lato psu³
owce, Józek z Markowej przypomnia³ so-
bie, jak zesz³ej jesieni straszy³o go i wodzi-
³o do rana po lesie kiedy wraca³ z karczmy
do cha³upy, zaœ Micha³ spod Kiczory przy-
siêga³ na wszystko, ¿e mu babê napad³y
boginki i dlatego jego najstarsza nie mówi i
tylko siê ci¹gle œmieje, chocia¿ ju¿ jej minê-
³o trzydzieœci lat. Gdy ka¿dy z obecnych
opowiedzia³ ju¿ co siê mu niesamowitego
przytrafi³o i kiedy, zaczê³y siê gadki o skar-
bach ukrytych w ziemi, których pilnuj¹ czar-

ci, o zbójnickich kotlikach schowanych
gdzieœ w kêpie czy w brzegu, o jaskiniach
w Babiej Górze pe³nych z³ota. Wszyscy
oczywiœcie o owych dostatkach s³yszeli, ale
nikt ich nigdy nie widzia³, ani z nich nie
zaczerpn¹³.

Wreszcie odezwa³ siê stary Klimek. Skar-
by jak skarby, s¹ w ziemi albo ich nie ma!
Kto tam wie! Prawdziwe bogactwa ma nie
kto inny jak wê¿owy król, gad wielki z ko-
ron¹ diamentow¹ na g³owie. Klimek go
wprawdzie nie widzia³, ale spotka³a go raz
jego babka w r¹banisku kiedy posz³a na
maliny. Siedzia³ na wykrocie, mieni³ siê i
b³yszcza³ w s³oñcu, zaœ na g³owie lœni³a mu
z³ota korona wysadzana diamentami. Bab-
ka by³a m³oda i g³upia, wiêc zamiast siêgaæ
po skarby uciek³a, ale co widzia³a to wi-
dzia³a. Opowiada³a potem o tym spotkaniu
ca³e ¿ycie.

£ukasz nastawi³ uszu. S³ysza³ i on kiedyœ
o królu–gadzie, który pilnuje skarbów, zaœ
teraz dowiedzia³ siê , ¿e istnieje naprawdê.
Kiedy wracali z hali do cha³upy specjalnie
zosta³ ze starym Klimnkiem z ty³u, ¿e niby
bêdzie pomaga³ mu w drodze, bo Klimek
lata swoje mia³, a i wypita gorza³ka znacz-
nie go os³abi³a. Po drodze dowiedzia³ siê ,
gdzie to Klimkowej babce ów gad siê uka-
za³ i jak go mo¿na spotkaæ. Oto wystarczy
zagwizdaæ w samo po³udnie, kiedy s³oñce
nie daje cienia, a król wylezie ze swej nory.
Trzeba gadowi postawiæ miseczkê z mle-
kiem udojonym o pó³nocy od m³odej cie-
liczki, która urodzi³a pierwszego w ¿yciu
byczka. Gad bêdzie pi³ mleko, bo od niego
przybywa mu wzrostu i si³y, zaœ w tym cza-
sie mo¿na szybko zgarn¹æ tyle skarbów ile
siê zd¹¿y i uniesie. Trzeba tylko uwa¿aæ,

Sk¹d siê wziê³a
Gadzia Grapa

BABIOGÓRSKA LEGENDA
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¿eby nie wzi¹æ za du¿o, bo ciê¿ar bêdzie
przeszkadza³ w ucieczce, zaœ gad , kiedy
zobaczy co siê sta³o, ruszy za œmia³kiem w
pogoñ. Jest jednak i na to rada. Wystarczy
przeskoczyæ tylko potoki i bêdzie siê ju¿
bezpiecznym, bo wê¿owy król nie cierpi
zimnej wody. Czasem te¿ gadzi król ukazu-
je siê bez przywo³ania, ale podobno tylko
raz na siedemdziesi¹t siedem lat. Klimko-
wa babka mia³a wiêc wyj¹tkowe szczêœcie,
¿e go zobaczy³a.

Tej nocy £ukasz nie móg³ zasn¹æ. Prze-
wraca³ siê z boku na bok, to mu by³o za
zimno, to za gor¹co, to mu siê zdawa³o, ¿e
ju¿ widzi gadziego króla ca³ego ze z³ota zwi-
niêtego w lœni¹cy pierœcieñ na stercie pere³
i kolorowych kamuszków. Postanowi³ tez
sobie, ¿e owe wê¿owe skarby zdobyæ musi.

Swoje zabiegi zacz¹³ od kupienia dorod-
nej ja³ówki. A¿ mu siê serce kraja³o, gdy
musia³ siêgn¹æ do schowanych skrzêtnie za
obrazem pieniêdzy, ale przecie¿, jak siê po-
ciesza³, to tylko parê groszy w porównaniu
z tym, co mo¿e zaczerpn¹æ z gadziego skar-
bu. Cieliczkê pielêgnowa³ nie gorzej od
dziecka, a¿ siê baby dziwi³y i po cichu œmia-
³y, ¿e chyba na stare lata ca³kiem zdziwa-
cza³. Bo tez £ukasz podtyka³ swojej ulubie-
nicy co tylko móg³; a to lepsze siano, a to
kwaki, a to jab³ka ze starej jab³oni rosn¹cej
za stajni¹. Wreszcie pewnego dnia powê-
drowa³ z ja³ówk¹ do buhaja i zadowolony
czeka³ na skutek.

Minê³a zima. Ocielenie swojej cieliczki
tak prze¿ywa³, ¿e ju¿ siê na g³os z niego
ludzie œmiali, a Ró¿a i Maryœka, najbli¿sze
s¹siadki, zaczepi³y go raz pytaj¹c, kogo tez
w kumy poprosi do swojego cielaka. £ukasz
puszcza³ to wszystko mimo uszu. Co mu
tam babskie gadanie, kiedy ju¿ nied³ugo
zostanie bogaczem nad bogaczami.. Przez
ca³y ten czas wiele razy chodzi³ na miejsce,
gdzie mia³ mieszkaæ wê¿owy król. Rós³ tam
teraz m³odnik, ale powy¿ej nad nim, halny

wy³ama³ zesz³ego roku spory wiatro³om.
Wykroty i pogruchotane pnie stercza³y po-
miêdzy g³azami. Las rós³ tu na kamieniach i
zapewne dlatego wiatr go tak ³atwo powa-
li³. £ukasz pomyœla³ te¿ sobie, ¿e skoro na
dawnym r¹banisku roœnie m³ody las, to
pewnie gadzi król wyniós³ siê na wiatro-
³om, bo przecie¿ jak wszystkie gady lubi
ciep³e s³oñce, a niechêtnie siedzi w mroku
i wilgoci.

Na wyprawê po skarby wybra³ ciep³y,
letni dzieñ. O pó³nocy wydoi³ ja³ówkê, mle-
ko wla³ do dzbanka, to torby wsadzi³ now¹
spor¹ miskê i skoro œwit ruszy³ na wiado-
me sobie miejsce. S³oñce przypieka³o, nie-
bo by³o bez jednej chmurki, muchy ciê³y
niemi³osiernie. £ukasz jednak na nic nie
zwa¿a³ tylko wspina³ siê wytrwale na wia-
tro³om. Zd¹¿y³ w sama porê. S³oñce sta³o
nieruchome, pali³o zielsko i wykroty, przy
których ju¿ nie by³o widaæ cienia. Ciep³e,
duszne powietrze przesycone by³o zapa-
chem ¿ywicy, traw, s³odk¹ woni¹ malin.

£ukasz postawi³ na p³askim g³azie mi-
skê, ostro¿nie nala³ do niej mleka, przy-
cupn¹³ za roz³o¿ystym wykrotem i cicho za-
gwizda³. Ju¿ myœla³, ¿e stary Klimek haniebni
z niego zakpi³, bo ¿adnego wê¿owego kró-
la nie ma, kiedy nagle us³ysza³ szelest, jak-
by coœ sunê³o przez trawy i haszcze. Pode-
rwa³ siê na równe nogi i naraz zobaczy³ go!
Ogromny, srebrzysty gad wype³z³ w³aœnie
spod wykrotu i teraz zbli¿a³ ³eb do miski z
mlekiem. Potê¿ne cielsko mieni³o siê po-
miêdzy macierzank¹, miêt¹ i kêpkami dziu-
rawca, lœni³o wszystkimi barwami têczy, zaœ
spod wykrotu bi³ taki blask, ¿e £ukasz a¿
oczy zmru¿y³. Tam, pod g³azami i korze-
niami by³ królewski skarbiec i on to tak lœni³
w po³udniowym s³oñcu.

Skoczy³ £ukasz do jamy, zacz¹³ garœcia-
mi zagarniaæ z³ote monety, ³añcuchy , per-
³y, korale, drogie, kamienie. Nape³ni³ nimi
ca³¹ torbê, niepomny przestrogi zwi¹za³

tobó³ uczyniony z w³asnej koszuli. Z³oto!
Z³oto! Tyle z³ota i bogactwa! Ledwie móg³
udŸwign¹æ zabrane dobro. Z wysi³kiem za-
rzuci³ tobó³ na plecy, torbê przewiesi³ przez
ramiê. Spojrza³ jeszcze na gada. Ten pi³ po-
woli mleko, odpoczywa³, znowu pi³, g³u-
chy na wszystko, co siê dooko³a dzieje.

Ju¿ mia³ £ukasz ruszyæ w dó³ przez wia-
tro³om ku szumi¹cemu w g³êbokim jarze
potokowi, kiedy naraz zobaczy³, ¿e gad ma
na g³owie koronê! I to jak¹ koronê! Ca³a
lœni³a sypi¹c tysi¹ce iskier, które krzesa³o w
niej s³oñce, mieni³a siê, b³yszcza³a. Delikat-
na, jak koronka, zrobiona by³a z samych
diamentów. Zapatrzy³ siê na to cudo £ukasz.
To¿ to cacko wiêcej warte ni¿ jego ciê¿kie
pakuny. To dopiero maj¹tek. To dopiero
bogactwo! Nie wiele myœl¹c skoczy³, zerwa³
z g³owy gada koronê i puœci³ siê pêdem
przed siebie. Z ty³u us³ysza³ tylko przeraŸli-
wy gwizd i naraz spostrzeg³, ¿e spod ka¿-
dego kamienia, z ka¿dej szczeliny, ka¿de-
go pnia, wype³zaj¹ gady – du¿e, mniejsze i
ca³kiem ma³e, zaskroñce, ¿mije, padalce,
wij¹ siê i sycz¹ rozdziawiaj¹c paszce, sun¹
jak lœni¹ce b³yskawice w œlad za nim. Rzu-
ci³ najpierw torbê, potem tobó³, by pozbyæ
siê ciê¿aru. Bieg³ przez maliniaki, forsowa³
wykroty, przewraca³ siê o powalone pnie,
stercz¹ce korzenie. W trawie, wœród kamie-
ni, wala³y siê z³ote talary, ³añcuchy, bran-
solety i pierœcienie, bicze pere³, sznury ko-
rali wysypane na ziemiê. Wê¿e jednak za-
miast zbieraæ porzucone dobro, sunê³y za
uciekaj¹cym coraz szybciej i szybciej. Wresz-
cie rzuci³ £ukasz za siebie diamentowa ko-
ronê, ale na pró¿no. Zanim zd¹¿y³ dobiec
do potoku, opad³y go zewsz¹d, pok¹sa³y,
zadusi³y, mszcz¹c siê za zniewagê gadzie-
go króla.

Kiedy pewnego dnia £ukasz znik³ nagle
ze swojej cha³upy, ludzie zachodzili w g³o-
wê co siê sta³o. Nikt przecie¿ nie zostawia
ot tak, takiego maj¹tku i nile wynosi siê bez
przyczyny Bóg wie gdzie! Zbójnicy ani inni
rabusie go nie zabili, bo wszystko zosta³o
na swoim miejscu w cha³upie i nikt z niej
nic nie ruszy³. Lato by³o, pogoda piêkna
jak nigdy, o wilkach ani niedŸwiedziach nikt
w okolicy od dawna nie s³ysza³, utopiæ siê
te¿ nie utopi³, bo nie by³o przecie¿ gdzie.
Za parê dni posz³y na maliny, na wiatro-
³om, baby i dziewczyny, Znalaz³y na wy-
krocie strzêpy koszuli, a przy potoku ka-
pelusz. Uciek³y te¿ z wiatro³omu, bo taka
tam by³a moc wê¿y, ¿e ani nie by³o gdzie
st¹pn¹æ, a co dopiero mówiæ o zbieraniu.
Wtedy starzy przypomnieli sobie, ¿e kie-
dyœ babce starego Klimka ukaza³ siê w³a-
œnie tam wê¿owy król i wszystko zrozumieli.
S¹siedzi odmówili za dusze £ukasza „Wiecz-
ne odpoczywanie”, zaœ skarpê nad poto-
kiem nazwali Gadzi¹ Grap¹ i tak ju¿ zosta-
³o. Gadziego króla i jego skarbów nikt ju¿
wiêcej potem nie widzia³.

Urszula Janicka-Krzywda

Fotografie: Sebastian Kozina
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Skoro nadarza siê okazja, kiedy jestem na
ma³ym urlopie w OjczyŸnie, czemu nie „po-
rozmawiaæ”, choæby listem z moimi kocha-
nymi Rodakami z Zawoi.

Pamiêtam, gdy nasz dobry Ojciec Œwiê-
ty Jan Pawe³ II, wraca³ po pierwszej wizy-
cie w Polsce, œpiewaliœmy Mu: „Góralu czy
Ci nie ¿al…” Teraz rozumiem Jego uczucia
i emocje w chwili, gdy tê piosenkê s³ysza³.
W tym momencie mogê ³atwo odgadn¹æ
jakie uczucia i myœli wype³nia³y Jego serce.
Bo z jednej strony, jak czêsto to podkreœla³,
nie przesta³ byæ synem „tej ziemi”, tej Oj-

Droga Redakcjo „Pod Diablakiem”
Drodzy Czytelnicy!

czyzny, której na imiê jest Polska, ale z dru-
giej strony odczytywa³ jasno i wyraŸnie
gdzie Go Pan wzywa³, gdzie na niego cze-
ka³. W Rzymie na Stolicy Piotrowej, aby
wzi¹³ w swe rêce „ster £odzi Koœcio³a, w
czasie gdy burza siê rozszala³a na ca³ym
morzu i ciemne chmury ideologii komuni-
stycznej i faszystowskiej zakry³y niebo i s³oñ-
ca nadziei nie by³o prawie widaæ”.

Gdy patrzê na mój przebyty szlak ¿ycia,
który rozpocz¹³ siê w Zawoi wraz z naro-
dzinami dla ziemi i dla nieba, szczególnie
w ¿yciodajnym Ÿródle chrztu œw., gdy mi-

nê³o ju¿ 35 lat mojego „¿eglowania” po
wodach Afryki, przez kraje, które przecho-
dzi³y wiele wojen i burz, dziêkujê dobre-
mu Bogu, Jego Opatrznoœci oraz wstawien-
nictwu Matki Bo¿ej, któr¹ chcê kochaæ bar-
dzo, ¿e do dzisiaj zachowa³ mnie przy ¿yciu,
przy zdrowiu, a szczególnie, ¿e dziêki Jego
³asce mog³em wype³niaæ zadania misjona-
rza i wychowawcy m³odych, którzy chc¹
wst¹piæ w nasze szeregi powo³ania karme-
litañskiego.

Bêd¹c tam w Burundii, Rwandzie i Kon-
go, przez te 35 lat, widzê, ¿e w Afryce ju¿
prze¿y³em wiêkszoœæ swojego ¿ycia ¿ycia.
Nic wiêc dziwnego, ¿e Afryka sta³a siê moj¹
drug¹ ojczyzn¹, jakby drugim domem, do
którego po urlopie chêtnie wracam. Z tej
to przyczyny przy ka¿dej okazji, gdy jestem
w Polsce, a zw³aszcza, gdy zbli¿a siê dzieñ
powrotu, prze¿ywam jakby rozdwojenie
uczuæ i myœli. Trudno jest opuszczaæ tê Oj-
czyznê, gdzie zobaczy³em œwiat po raz
pierwszy, ale chyba jeszcze trudniej oprzeæ
siê temu wewnêtrznemu g³osowi, który
wzywa mnie tam, aby iœæ i g³osiæ Dobr¹
Nowinê ubogim, znêkanym, g³odnym mi-
³oœci i prawdy.

Jest wiele okolicznoœci i faktów, które
przypominaj¹ mi Zawojê, gdy jestem tam
w parafii Musongati, gdzie aktualnie pracu-
jê, ale te¿ i teraz gdy jestem w Zawoi, wiele
mi przypomina nasz¹ Afrykê. Jedno jest
pewne i samo siê rzuca w oczy: tu i tam
mam góry. Mieszkamy na wysokoœci Ba-
biej Góry (1725 m n.p.m.). Przez ca³y rok
mamy temperaturê oko³o 20 °C, tak jak te-
raz w czerwcu w Zawoi.

Gdy patrzê na zegarek, widzê ¿e nasz
czas pokrywa siê z czasem letnim w Pol-
sce. Jak to zwykle w górach bywa mamy
sporo ma³ych potoczków, ma³ych rzek i na
jednej z nich zbudowaliœmy ma³¹ elektrow-
niê, tak¹ jakich kiedyœ by³o wiele w Zawoi.
Ju¿ od 30 lat ta elektrownia daje nam œwia-
t³o i energiê do ma³ych urz¹dzeñ elektrycz-
nych.

Nasi parafianie w 90% ¿yj¹ z uprawy roli.
Tylko nieliczni mog¹ znaleŸæ pracê u nas
na misji, czy w biurach gminy, a ostatnio w
powstaj¹cej kopalni niklu na terenie naszej
parafii. To te¿ mi przypomina, ¿e w Zawoi
jest nieco podobnie, choæ teraz wszystko
siê zmieni³o i wielu gospodarzy w Zawoi
nie gospodaruje „pe³na moc¹”, ale jakby na
zwolnionych obrotach.

Te warunki geograficzne i zewnêtrzne
kszta³tuj¹ charakter, postawy i zachowanie
ludzi. Trudne warunki ¿ycia w górach zmu-
szaj¹ ludzi do wiêkszej solidarnoœci i wza-
jemnej pomocy. To zauwa¿amy szczegól-
nie u nas w Musongati. Czêsto ca³a rodzina
siê sk³ada i mobilizuje, aby pomóc w stu-
diach niektórym cz³onkom rodziny. Samych
rodziców czêsto nie staæ, aby zap³aciæ cze-
sne jakie jest wymagane w szko³ach œred-
nich i wy¿szych. Dlatego wujkowie, ciocie,
stryjowie pomagaj¹ m³odym, aby mogli
ukoñczyæ studia.

Podobnie jest, gdy spojrzymy na religij-
noœæ. Nasza parafia Musongati jest po³o¿o-
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na daleko od miasta i znaczna czêœæ na-
szych parafian to ludzie biedni, ale bardziej
wierz¹cy ni¿ ci, którym siê lepiej powodzi.
Widzê, ¿e tak tu jak i tam sprawdza siê sta-
re powiedzenie: „Jak trwoga to do Boga”.
Gdy s³yszê ich przys³owia ludowe, widzê,
¿e zawieraj¹ te¿ tê m¹droœæ ludow¹, jak¹
spotykamy w naszych przys³owiach. Oto

jedno z nich: „K³amstwem po¿ywiæ siê mo-
¿esz tylko raz”. Inna to rzecz znaæ na pa-
miêæ to porzekad³o, a co innego znaczy nim
¿yæ. Czy¿ i w naszym polskim „wydaniu”
nie spotykamy siê z tym zjawiskiem? Wi-
dzicie st¹d Moi Drodzy, ¿e patrz¹c w g³¹b
rzeczy jak siê „maj¹” tu czy tam, nie mam
za czym p³akaæ i têskniæ, gdy jadê tam i tak

samo, gdy stamt¹d przyje¿d¿am tutaj. Wszy-
scy jesteœmy z jednej „ziemi” stworzeni,
nosimy w sobie ziarna dobra i ³aski, ale te¿
mamy w sobie ró¿ne wirusy z³a i grzechu,
który idzie za nami wszêdzie gdzie byœmy
byli. Dlatego piosenka „Góralu czy ci nie
¿al...” ma podobn¹ odpowiedŸ. Tak ¿al, ale
i nie ¿al, bo wszêdzie otoczeni jesteœmy
braæmi i siostrami o ró¿nych kolorach skó-
ry, kultury, ale serca maj¹ podobne do na-
szych. Oni te¿ ciesz¹ siê i p³acz¹, maj¹ chwi-
le nadziei i radoœci, chwile smutku i ¿a³o-
by, choæ mo¿e nie zawsze tak samo to wy-
jawiaj¹, jak my.

Widzicie moi drodzy Wspó³ziomkowie,
¿e nie ³atwo jest odpowiedzieæ na pytanie,
które czêsto s³yszê: „Jak Ci tam jest, jak so-
bie radzisz?” Jedno jest pewne i nie ulega
najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e jedna wiara, je-
den chrzest œwiêty, jeden koœció³, daje nam
to poczucie, ¿e jesteœmy jedn¹ rodzin¹,
dzieæmi jednego Ojca, który jest w niebie.
My modlimy siê mówi¹c „ojcze nasz”, oni
mówi¹ to samo, mówi¹c „Dawe wa twese”.
W ten sposób wiara, nadzieja i mi³oœæ nas
³¹czy w jedno w Chrystusie i dzielimy siê
tym co mamy. My im pomagamy sprawu-
j¹c pos³ugê pastersk¹ w parafii, pomagaj¹c
im w miarê naszych mo¿liwoœci, a oni swoj¹
postaw¹, zawierzeniem Bogu, ufaj¹c
w Opatrznoœæ Bo¿¹, te¿ nam przypominaj¹,
¿e najwa¿niejszy jest Bóg. Tê myœl i tê m¹-
droœæ czytamy czêsto wypisan¹ na samo-
chodach, na autobusach, na sklepach „Ima-
na ni go Nkuru”.

Przepraszam moi Drodzy, ¿e siê trochê
rozpisa³em, ale z radoœci¹ dzielê siê tym,
co stanowi moje doœwiadczenie, które nie
nale¿y tak zupe³nie do mnie. To sam Pan
powo³uj¹c mnie, poleci³ mi to zadanie, da³
mi do rêki, to co potrzeba, aby wype³niaæ
Jego wolê. Ale fakt, ¿e jestem w Afryce, ¿e
jestem misjonarzem, to te¿ jest wasz¹ za-
s³ug¹. Nie mia³bym powo³ania, gdyby nie
wiara naszych Rodziców, naszych przod-
ków i mojego otoczenia. Nikt nie jest sa-
motn¹ wysp¹. Powo³anie to dar Bo¿y ofia-
rowany wspólnocie wierz¹cych, koœcio³o-
wi, przekazany przez rêce konkretnej oso-
by powo³anej. St¹d powinienem zdaæ Wam
jakby „sprawozdanie” z tego co tam robiê,
jak tam ¿yjê, gdy¿ dar powo³ania kap³añ-
skiego i zakonnego otrzyma³em ze wzglê-
du na Was, na wspólnotê wierz¹cych. Ma-
cie zatem prawo mnie pytaæ, jak „gospoda-
rujê” talentami, darami, które mi Pan „wy-
dzier¿awi³”, abym mu przyniós³ plon obfi-
ty. Teraz czujê, ¿e spe³ni³em wobec Was
mój d³ug, choæ nie ca³y, mój d³ug wdziêcz-
noœci, dziel¹c siê z Wami tym, czym ¿yjê,
co robiê i jak sobie radzê.

Niech dobry Pan Wam b³ogos³awi.
Z misjonarskim pozdrowieniem „amaho-

ro”(pokój).
Wasz krajan, o. Józef Tryba³a, OCD

Na zdjêciach pielgrzymka do Wybrze¿a
Koœci S³oniowej. Fot. z arch. O. Józefa.
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