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Wielkanoc to czas otuchy
i nadziei, to czas spêdzony
w rodzinnym gronie.

¯yczymy zatem, ciep³ych,
pe³nych radosnej nadziei
Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego.
Niech Zmartwychwsta³y Chrystus
nape³ni Nas spokojem, umocni
w Nas otwartoœæ, ³agodnoœæ i mi³oœæ.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie
odrodzenie nape³ni Nas wiar¹,
niech da si³ê w pokonywaniu trudnoœci
i pozwoli z ufnoœci¹ patrzeæ w przysz³oœæ.

Dajmy ka¿demu, kogo spotkamy uœmiech,
i cieszmy siê naszym dobrym ¿yciem.

Krzysztof Chowaniak
Przewodnicz¹cy

Rady Gminy Zawoja

Marek Listwan
Wójt Gminy Zawoja
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Radosnych
Œwi¹t Wielkanocnych
wype³nionych nadziej¹
budz¹cej siê do ¿ycia wiosny
i wiar¹ w sens ¿ycia.
Pogody w sercu i radoœci
p³yn¹cej z faktu
Zmartwychwstania Pañskiego
oraz smacznego Œwiêconego
w gronie najbli¿szych osób
¿yczy

Redakcja

Alleluja!!!

OdwiedŸ now¹ stronê gminy Zawoja
www.zawoja.pl
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2 kwietnia 1969 roku rejsowy samolot pro-
dukcji radzieckiej An-24 wystartowa³ o 15.20
z Warszawy do Krakowa. Lot mia³ trwaæ 55
minut. Na pok³adzie znajdowa³y siê 53 oso-
by: 47 pasa¿erów i 6 cz³onków za³ogi.
Wœród pasa¿erów by³ m.in. 78-letni prof.
Zenon Klemensiewicz – wybitny jêzyko-
znawca, prezes krakowskiego oddzia³u
PAN.

Pocz¹tkowo lot przebiega³ bez zak³óceñ,
sytuacja zaczê³a siê diametralnie zmieniaæ
na kilkanaœcie minut przed l¹dowaniem.
W ci¹gu ostatnich minut za³oga podaje trzy
ró¿ne czasy przejœcia Jêdrzejowa – miejsco-
woœci, która odleg³a jest o dziesiêæ minut
lotu od Krakowa. W tym samym czasie, gdy
podawane s¹ informacje pilota o po³o¿e-
niu samolotu nad portem lotniczym w Bali-
cach, maszyna znajduje siê w rzeczywisto-
œci nad Makowem Podhalañskim. Czy pilot
móg³ celowo wprowadziæ w b³¹d obs³ugê
lotniska? Jeœli tak, to dlaczego do tej pory

Czterdzieœci
lat od katastrofy

wykonywa³ sumiennie polecenia kontroli
lotów? Jednoczeœnie czy to mo¿liwe, by kpt.
Czes³aw Doliñski, zajmuj¹cy w latach 60
jedno z pierwszych miejsc w rankingu pol-
skich pilotów, ceniony szczególnie za do-
k³adnoœæ i znajomoœæ procedur obowi¹zu-
j¹cych na wszystkich portach lotniczych,
straci³ orientacjê?! Nieprawdopodobne! Gdy-
by nawet wzi¹æ pod uwagê tak odrealnion¹
tezê, to naturalnym odruchem osoby z dwu-
dziestoletnim doœwiadczeniem by³oby pod-
niesienie samolotu na bezpieczn¹ odleg³oœæ
albo nawet powrót do Warszawy, ze wzglê-
du na wystarczaj¹c¹ iloœæ paliwa w zbiorni-
kach. Mo¿na zatem s¹dziæ, ¿e za³oga jed-
nak by³a œwiadoma swojego po³o¿enia,
mimo to wprowadzaj¹c w b³¹d celowo ob-
s³ugê naziemn¹. Sekcja zw³ok kapitana
wykaza³a, ¿e tu¿ przed katastrof¹ Doliñski
przeszed³ zawa³ serca. Byæ mo¿e sterrory-
zowany pilot prze¿y³ silny stres, który ów
zawa³ wywo³a³?!

Ostatecznie oko³o godziny 16.07, œcina-
j¹c wierzcho³ki drzew, samolot próbuj¹c wy-
konaæ manewr skrêtu w lewo, spad³ na
zbocze le¿¹cej w Paœmie Babiogórskim,
wysokiej na 1369 m.n.pm. góry Policy.

Przybyli na miejsce katastrofy mieszkañ-
cy i ekipy ratownicze znaleŸli jedynie po-
rozrzucane szcz¹tki cia³. Widok by³ wstrz¹-
saj¹cy. Zw³oki zwisa³y z drzew, by³y wbite
w œnieg. Zderzenia z gór¹ nie prze¿y³ ¿aden
pasa¿er, ani cz³onek za³ogi.

Co wiêc zawini³o? Warunki pogodowe?
Zak³ócenia w ³¹cznoœci? Niesprawne urz¹-
dzenia czy ludzki b³¹d?

Stwierdzenie, ¿e wypadek zdarzy³ siê na
skutek b³êdów za³ogi i stacji kontrolnych,
by³oby banalne a nawet krzywdz¹ce. Tym
bardziej, ¿e od pierwszych chwil po kata-
strofie obowi¹zywa³ brak przep³ywu infor-
macji, komunikaty dziennikarskie przygo-
towywane by³y poza redakcjami i jak wspo-
minaj¹ ówczeœni dziennikarze nie wolno
by³o wykraczaæ poza ich treœæ. Poza tym
minister komunikacji – Piotr Lewiñski do-
chodz¹cy uporczywie przyczyñ œmierci trzy-
nastoletniego syna-Stanis³awa po odmowie
podpisania oficjalnego komunikatu w tej
sprawie, traci wkrótce posadê. Inaczej wy-
gl¹da natomiast sytuacja operatora radaru
Zbigniewa Mytnika, któremu umo¿liwiono
za aprobat¹ ówczesnych w³adz wyjazd do
Szwecji (podczas przes³uchañ twierdzi³, ¿e
za³oga nie reagowa³a na jego wezwania).
Wiele te¿ mówi ogólny chaos na miejscu
wydarzeñ podczas zabezpieczania szcz¹t-
ków samolotu, co mo¿e œwiadczyæ zarów-
no o braku organizacji ale te¿ i o tym,
¿e przyczyny katastrofy by³y znane. Obfity
œnieg padaj¹cy tego wieczora wszystko za-
tar³, równie¿ œlady wszelkich nielegalnych
penetracji, st¹d pog³oski o tysi¹cach dola-
rów, kosztownoœciach przewo¿onych

Œnieg. Szaruga. Huk silników. Nisko lec¹cy samolot. Potê¿ny wybuch i trzask
³amanych drzew.

Cisza… a w niej porozrzucane cia³a ludzi i fragmenty maszyny. Tylko œnieg
i œwierkowy las Policy staje siê niemym œwiadkiem tamtych wydarzeñ sprzed
czterdziestu lat. Ci, którzy pamiêtaj¹ te katastrofê nie znaj¹ odpowiedzi na
wiele drêcz¹cych pytañ, które pozostaj¹ do dziœ bez odpowiedzi.

NASZE ROCZNICE

WMUROWANIE TABLICY UPAMIÊTNIAJ¥CEJ OFIARY KATASTROFY SAMOLOTU NA POLICY
(12 lipca 2008 r.)
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przez pasa¿erów. Co istotne zaginê³a taœma
z barospidrografu – urz¹dzenia rejestruj¹-
cego szybkoœæ i wysokoœæ samolotu z ostat-
nich 20 minut lotu. Co siê z ni¹ sta³o? Dla-
czego utajniono wyniki czynnoœci œled-
czych? Czy¿by by³o tam coœ, czego nie na-
le¿a³o publikowaæ?

Katastrofy zawsze wywo³uj¹ niezdrowe
reakcje. Obok wspó³czucia dla ofiar natych-
miast pojawia siê ¿¹dza sensacji, usilne tro-
pienie szczegó³ów tragedii, spekulacje
co do przyczyn i okolicznoœci. St¹d i tu
pojawiaj¹ siê pog³oski o tym, ¿e samolot
zosta³ zestrzelony. Ta hipoteza wzbudza
najwiêcej kontrowersji i wydaje siê abso-
lutnie niemo¿liwa z wielu wzglêdów. Po
pierwsze nie mia³o miejsca w owych latach
¿adne zagro¿enie militarne obszaru Polski.
W rejonie Radoczy i Jordanowa nie by³o
œrodków do zestrzelenia samolotu tym bar-
dziej, i¿ samolot znajdowa³ siê w cieniu pola
radiolokacyjnego. Nie zosta³y równie¿ od-
nalezione œlady materia³ów wybuchowych,
czego przecie¿ nie da³oby siê ukryæ
przed komisj¹ lotnicz¹, wojskiem, policj¹,
mieszkañcami, którzy znajdowali siê ca³y
czas w obszarze katastrofy.

Reasumuj¹c najbardziej prawdopodobn¹
wersj¹, która pojawia siê w ogromnej wiêk-
szoœci opinii publicznej to ta, która wska-

zuje na uprowadzenie. Prokuratura krakow-
ska ustali³a bowiem istnienie poszlak mo-
g¹cych œwiadczyæ, ¿e lot samolotu po mi-
niêciu Krakowa by³ kierowany na Wiedeñ.
Najprawdopodobniej wiêc dosz³o wtedy do
pierwszej w dziejach polskiego lotnictwa
próby uprowadzenia samolotu pasa¿erskie-
go. Mo¿e za³oga An-24 minê³a Kraków dla-
tego, ¿e nie mog³a, wskutek sterroryzowa-
nia przez porywaczy tam wyl¹dowaæ? Mo¿-
liwe, ¿e pilot – zmuszony unikn¹æ wykry-
cia przez radary – lecia³ na maksymalnie
niskiej wysokoœci i dopiero wskutek fatal-
nych warunków atmosferycznych, jakie
panowa³y w rejonie Policy spowodowa³
katastrofê.

Koñcz¹c nale¿y ostatecznie podkreœliæ,
i¿ nie ma niestety pewnoœci co do przy-
czyn, sprawców katastrofy i zgonu niewin-
nych ludzi. Jest jednak œwiadomoœæ ich
œmierci w niewyjaœnionych wci¹¿ okolicz-
noœciach. Jest te¿ pamiêæ o tamtych wyda-
rzeniach i niech ona niepodwa¿alna pozo-
staje dla oddania czci tym, którzy odeszli.
Równie¿ w postaci tablicy poœwiêconej ofia-
rom katastrofy samolotu An-24 PLL „LOT”,
umiejscowionej od trzech lat na Policy przez
mieszkañców Zawoi i Skawicy.

Zak³adaj¹c jednak, i¿ przyczyn¹ katastro-
fy mog³o byæ uprowadzenie, nale¿y mieæ

jednak na uwadze, ¿e wœród wymienionych
na obeliksie nazwisk s¹ prawdopodobnie
sprawcy owego wydarzenia. Byæ mo¿e trze-
ba kolejnych 40 lat na odtajnienie pozosta-
³ych dowodów w tej sprawie…

Magda Bogdan

Tekst powsta³ w du¿ej mierze dziêki
uprzejmoœci p. Stanis³awa Smyraka
i jego archiwalnych zbiorów a tak¿e
wspomnieniom p. Andrzeja Smyraka,
pracuj¹cego wówczas w ówczesnym
oddziale WOP-u w Zawoi,
który bezpoœrednio bra³ udzia³ w akcji.
Zosta³y równie¿ wykorzystane informacje
z artyku³ów prasowych:
Lewcun L., Œladami wielkiej katastrofy,
w: Dziennik Polski, 19. IV.99.
Figura J., Katastrofa samolotu An-24,
w: Tygodnik Podhalañski 15/99.
Pa³osz J., Tragedia pod Zawoj¹,
w: Gazeta Krakowska, 10-11. IV. 94.

NASZE ROCZNICE

2 kwietnia, godz. 21.37 – S³uga Bo¿y Jan
Pawe³ II odszed³ do Domu Ojca. Na ca³ym
œwiecie ludzie w tym dniu gromadz¹ siê na
wspólnej modlitwie za Jana Paw³a II. Dziœ,
po raz czwarty obchodziliœmy rocznicê
œmierci Papie¿a.

Uroczystych obchodów w tym dniu nie
zabrak³o równie¿ w naszej parafii. Aby
uczciæ pamiêæ naszego rodaka i modliæ siê
o Jego rych³¹ beatyfikacjê i kanonizacjê,
m³odzie¿ OAZY I KSM-u zorganizowa³a w
tym dniu plenerow¹ Drogê Krzy¿ow¹. Dla
Jana Paw³a II droga krzy¿owa by³a nie tyl-
ko nabo¿eñstwem wielkopostnym. On roz-
wa¿a³ cierpienia Jezusa nieustannie.

Liczenie zgromadzeni wierni, zebrali siê
obok koœcio³a po Mszy Œwiêtej wieczornej.
Trasa Drogi Krzy¿owej przebiega³a tras¹

A jednak nie ca³y umieram…
procesji Bo¿ego Cia³a. Po drugiej stacji
uczestnicy rozpoczêli niesienie krzy¿a. Przy
ka¿dej ze stacji, osoby dŸwigaj¹ce krzy¿
zmienia³y siê. Ka¿dy z uczestników móg³
podejœæ, i ofiarowaæ dŸwiganie krzy¿a w in-
tencji Papie¿a. Rozwa¿ania podczas drogi
krzy¿owej oparte by³y o ¿ycie Ojca Œwiête-
go, a¿ do Jego œmierci. W trakcie uroczy-
stoœci odby³a siê równie¿ uroczysta Adora-
cja Krzy¿a. Na zakoñczenie drogi krzy¿o-
wej wszyscy wspólnie odœpiewali „Barkê”.

M³odzie¿ OAZY i KSM-u pragnie podziê-
kowaæ wszystkim, którzy wziêli udzia³ w
Drodze Krzy¿owej. W szczególny sposób
pragniemy podziêkowaæ cz³onkom Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej z Zawoi Centrum,
ksiêdzu Andrzejowi oraz Panu Organiœcie
Zbigniewowi. „Mo¿emy byæ pewni, ¿e Oj-

W czwart¹ rocznicê œmierci
Naszego Rodaka, w³adze gminy
Zawoja i gminy Jab³onka
na Prze³êczy Krowiarki z³o¿y³y kwiaty
pod pomnikiem
ku czci Jana Paw³a II.
W tej skromnej, ale jak¿e wymownej
uroczystoœci uczestniczy³a równie¿
m³odzie¿ szkolna z obu gmin,
która zagra³a i zaœpiewa³a ulubione
pieœni Karola Wojty³y.

ciec Œwiêty – Jan Pawe³ II patrzy na nas
z Domu swojego Ojca i z serca nam b³o-
gos³awi.”

Magdalena Hujda

W NASZYM OBIEKTYWIE

W 40-rocznicê katastrofy na Policy
w dniu 1 kwietnia odprawiona
zosta³a Msza œw. odprawiona przez
ks. prof. Macieja Ostrowskiego.
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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 uczestników; 5 w kategorii tanecznej i 13
w kategorii muzycznej. Do etapu powiato-
wego jury zakwalifikowa³o:

W kategorii tanecznej (wg kolejnoœci wy-
stêpowania):
• Zespó³ cheerladears „Finezja” z Zespo³u
Szkó³ w Skawicy,
• Kamil Kozina ze Œwietlicy Œrodowisko-
wej z Zawoi Centrum

Ju¿ po raz trzeci Zawoja bêdzie goœciæ m³ode talenty z terenu powiatu
suskiego. O nominacjê do fina³ów wojewódzkich artyœci bêd¹ walczyæ w
dwóch kategoriach: muzycznej i tanecznej.

• Zespó³ „Follow Me” z Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki z Zawoi.
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 Ska-
wicy,
• 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.

XXII Ma³opolski Festiwal Form Muzycz-
nych i Tanecznych „Talenty Ma³opolski
2009” eliminacje powiatowe odbêd¹ siê
15 kwietnia w Zawoi.

Przes³uchania w kategorii muzycznej od-
bywaæ siê bêd¹ w sali Gminnego Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki od godz.
10.00, natomiast finaliœci kategorii tanecz-
nej swoje umiejêtnoœci przedstawi¹ w Hali
Widowiskowo-Sportowej od godz. 13.00.

MK

Talenty gminy Zawoja

Grupa taneczna dziewcz¹t z Zawoi Go³yni

Cheerleaders „Finezja” ze Skawicy

„Follow Me” z Zawoi

„Boys & Girls” z Zawoi Wilcznej. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.Marzena i Dominika Oleksa
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Do boju stanê³o w sumie 24 zawodników
w 3 kategoriach wiekowych ( kat. I - szko-
³y podstawowe, kat. II - szko³y gimnazjal-
ne, kat. III - m³odzie¿ ponadgimnazjalna).
Nad sprawnym przeprowadzeniem zawo-
dów czuwa³ sêdzia g³ówny Krzysztof Pa-
pie¿, a czujnym okiem pomagali mu sêdzio-
wie pomocniczy: Stanis³aw Makowicz, Piotr
Listwan, Tomasz Kulig oraz Stanis³aw Sza-
franiec. Sêdziowie, jak przysta³o na Mistrzo-
stwa Amatorów w Skokach Narciarskich, nie
oceniali stylu oddawanych skoków, jednak
byli nieugiêci w przypadku, kiedy zawod-
nik po oddaniu skoku, nie utrzyma³ siê na
nartach i podpar³ siê rêk¹ lub zakoñczy³
skok upadkiem. Wówczas sêdziowie odej-
mowali 3 metry za upadek a 1,5 metra za
podpórkê.

Liczna publicznoœæ, patrz¹c na zmaga-
nia skoczków, z ³atwoœci¹ mog³a zauwa¿yæ
wyœmienite wrêcz przygotowanie zawod-
ników do mistrzostw. Od razu by³o widaæ,
¿e zawodnicy musieli sporo trenowaæ, bo

III Mistrzostwa Amatorów
w Skokach Narciarskich Po³udniowej Polski

W piêkn¹ s³oneczn¹ niedzielê 22 lutego 2009 roku w Skawicy odby³y siê
III Mistrzostwa Amatorów w Skokach Narciarskich Po³udniowej Polski.

WYNIKI MISTRZOSTW

Szko³y podstawowe

I. Marcin Nitoñ z Grzechyni
II. Sebastian Pacyga ze Skawicy
III. Bartosz £ysoñ ze Skawicy
IV. Robert Cha³upniczak ze Skawicy
V. Krzysztof Sikoñczyk ze Skawicy
VI. Kacper Dyrcz ze Skawicy

Szko³y gimnazjalne

I. Pawe³ Polak ze Skawicy
II. Wojciech Pacyga ze Skawicy
III. Krzysztof Gasek ze Skawicy
IV. Maciej Wrona ze Skawicy
V. Mariusz Pacyga ze Skawicy
VI. Daniel Dyrcz ze Skawicy

Open - m³odzie¿ ponadgimnazjalna:

I. £ukasz Suski z Grzechyni
II.Grzegorz Matusik ze Skawicy
III. Arkadiusz Pacyga ze Skawicy
IV. Krzysztof Franczak ze Skawicy
V. Pawe³ Matusik ze Skawicy
VI. Daniel Drwal z Grzechyni

upadków przyprawiaj¹cych o dreszcze nie
by³o zbyt wiele.

Po pierwszej serii skoków w kategoriach
wiekowych I – szko³y podstawowe oraz II
– szko³y gimnazjalne œnieg siê okaza³ tak
noœny i skoki by³y tak dalekie, ¿e sêdzio-
wie zadecydowali o obni¿eniu belki starto-
wej. Pomimo obni¿enia belki pad³ rekord
skoczni - 28 metrów – ustanowiony przez
£ukasza Suskiego.

Na imprezie nie tylko dopisali zawodni-
cy i publicznoœæ, ale równie¿ sponsorzy
dziêki którym mo¿na by³o obdarowaæ pu-
charami, medalami, dyplomami i nagroda-
mi uczestników mistrzostw a¿ do 6 miejsca!

Po drugiej serii skoków i podliczeniu wy-
ników odby³a siê uroczysta dekoracja zwy-
ciêzców, któr¹ dokonali wójt gminy Zawo-
ja Marek Listwan, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak oraz
proboszcz parafii w Skawicy ks. Józef Ba-
fia.

Piotr Jezutek

Z KRONIKI WYDARZEÑ
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

Piêkny, s³oneczny dzieñ, lekki mróz oraz
ogrom œniegu – takie warunki pogodowe
dopisywa³y uczestnikom bior¹cym udzia³
w tegorocznym konkursie .Zawody rozpo-
czê³y siê o godzinie 11.00, na placu obok
szko³y w Skawicy. Na starcie stanê³y cztery
pojazdy. Pierwszym z nich by³ „WÓZ CY-
GAÑSKI” przygotowany przez Przemka
Kaczmarczyka oraz Daniela Pacygê. Pojazd
ten by³ bezkonkurencyjny. „WÓZ CYGAÑ-
SKI” w swoim wyposa¿eniu, w odró¿nie-
niu od innych pojazdów, posiada³ kierow-
nicê oraz pasy bezpieczeñstwa.

Po dwóch zjazdach nie mia³ sobie rów-
nych, przetrwa³ bez ¿adnego uszkodzenia
i zaj¹³ pierwsze miejsce na równi z „AUTO
Z£OMEM” wykonanym przez Kamila Pacy-
gê. Trzecie miejsce przypad³o kierowcom
„WOZU ANTYTERRORYSTYCZNEGO”. Szy-
mon Zemlik, Mateusz Bodzek i Kamil Gawe³
to pomys³odawcy tego pojazdu. U publicz-
noœci zaplusowali oni nie tylko pomys³em
wspania³ego wozu, ale równie¿ oryginal-
nym strojem. Sylwia Pacyga, Magdalena
Mazurek, Martyna Mazurek oraz Asia Kacz-
marczyk, pomys³odawczynie pojazdu „JAJ
JET” zdoby³y czwarte miejsce. Ich wóz wy-
konany zosta³ z opakowañ jaj.

Jury przy ocenianiu pojazdów bra³o pod
uwagê pomys³ pojazdu, jakoœæ wykonania,
konstrukcjê oraz sprawnoœæ pojazdu przy
zjeŸdzie. Uczestnicy wykonali po dwa zjaz-
dy swoimi pojazdami. Zgromadzona pu-
blicznoœæ by³a pod wra¿eniem wykonanych
przez m³odych uczestników ich pojazdów.
Oprócz nagród rzeczowych uczestnicy kon-
kursu nagrodzeni zostali wielkimi brawa-
mi. Wszystkim startuj¹cym w tej dyscypli-
nie serdecznie gratulujemy!

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku,
pogoda bêdzie równie sprzyjaj¹ca dla tych
zawodów, a na starcie pojawi siê du¿o wiê-
cej uczestników. Do zobaczenia za rok!

Magdalena Hujda

21 stycznia 2009 roku w Skawicy, po raz kolejny odby³ siê „Zjazd na
cymkolwiek”. Organizatorami imprezy by³o Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Zawoi oraz Rada So³ecka w Skawicy.

Zjazd na cymkolwiek

Fotorgrafie ze zjazdu na cymkolwiek z arch. GCKPiT w Zawoi
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Organizatorem turnieju by³ Zarz¹d Oddzia-
³u Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra-
¿y Po¿arnych RP w Zawoi. W turnieju
uczestniczy³y reprezentacje szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych z Zawoi i Skawicy.
Do rywalizacji przyst¹pi³o 26 uczniów. W ro-
li obserwatorów uczestniczyli opiekunowie
z poszczególnych szkó³.

Nad prawid³owym przebiegiem turnieju
czuwa³a trzy osobowa Komisja w sk³adzie:
Wojciech Tryba³a (przedstawiciel Komen-
dy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej)
– przewodnicz¹cy, Kazimierz Korzec (wi-
ceprezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego ZO-
SPRP w Zawoi) – sekretarz, Zdzis³aw Kozi-
na (komendant Gminnego ZOSPRP w Za-
woi) – cz³onek.

Przed rozpoczêciem turnieju Wicepre-
zes z Oddz. Gm. ZOSPRP powita³ uczestni-
ków turnieju, opiekunów oraz jurorów. Na-
stêpnie Przewodnicz¹cy Komisji zapozna³

3 marca 2009r. o godz. 10.00 w Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej
przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej „M³odzie¿ Zapobiega Po¿arom”.

uczestników z regulaminem i sposobem
punktacji przy obliczaniu wyników testów
i pytañ dodatkowych w turnieju ustnym. Po
rozdaniu pytañ testowych uczniowie przy-
st¹pili do pracy. Po zakoñczeniu i popra-
wieniu testów, okaza³o siê, ¿e konieczna
bêdzie dogrywka ustna, poniewa¿ wielu
uczestników uzyska³o t¹ sam¹ iloœæ punk-
tów.

Po dogrywce wytypowano czo³owe miej-
sca w nastêpuj¹cych grupach:

I. Grupa wiekowa (szko³y podstawowe)
1. Polak Piotr – SP nr 4 Zawoja Przys³op.
2. Malik Tomasz – SP nr 1 Zawoja Centrum.
3. Hutniczak S³awomir – SP nr 1 Zawoja
Centrum.

II. Grupa wiekowa (gimnazja)
1. Budzowski Jacek – Zespó³ Szkó³ Zawoja
Wilczna.

2. Chowaniak Rafa³ – Zespó³ Szkó³ Zawoja
Centrum.
3. Bo¿ek Robert – Zespó³ Szkó³ Zawoja Cen-
trum.

Do eliminacji powiatowych zakwalifiko-
wali siê: Piotr Polak (SP nr 4 Zawoja Przy-
s³op), Jacek Budzowski (Zespó³ Szkó³ Za-
woja Wilczna) i Micha³ Bartunek (Zespó³
Szkó³ Zawoja Wilczna).

Zwyciêzcy Konkursu otrzymali dyplomy
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez
Urz¹d Gminy Zawoja, a pozostali uczestni-
cy konkursu, pami¹tkowe dyplomy i sym-
boliczne upominki.

Na zakoñczenie Wójt Gminy Marek Li-
stwan pogratulowa³ laureatom oraz wszyst-
kim uczestnikom wysokiego poziomu wie-
dzy oraz du¿¹ frekwencjê, która œwiadczy
o dobrym zrozumieniu problematyki, s³u-
¿¹cej popularyzowaniu wœród dzieci i m³o-
dzie¿y znajomoœci przepisów przeciwpo¿a-
rowych, zasad postêpowania na wypadek
po¿aru, praktycznych umiejêtnoœci, pos³u-
giwania siê podrêcznym sprzêtem gaœni-
czym, wiedzy na temat techniki po¿arowej,
organizacji ochrony przeciwpo¿arowej oraz
historii i tradycji ruchu stra¿ackiego.

Nadmieniæ nale¿y, ¿e organizatorzy nie
zapomnieli o poczêstunku dla wszystkich
uczestników turnieju oraz opiekunów. Po-
dziêkowaæ nale¿y równie¿ Panu Dyrekto-
rowi Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej za
goœcinnoœæ i przygotowanie sali do turnie-
ju. Wielki plus dla opiekunów z poszcze-
gólnych szkó³ i jednostek OSP za doskona-
³e przygotowanie uczniów oraz samym
uczestnikom za chêæ nauki i zdrowe wspó³-
zawodnictwo.

Miejmy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku
turniej bêdzie równie udany. Zapraszamy!

Teresa Migas

Turniej
wiedzy po¿arniczej

Uczniowie poczas rozwi¹zywania testu z wiedzy przeciwpo¿arowej

Zwyciêzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane prze Urz¹d Gminy w Zawoi. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Z KRONIKI WYDARZEÑ

W eliminacjach powiatowych, które
odby³y siê 25 marca w Komendzie
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿ar-
nej w Suchej Beskidzkiej Micha³ Bartu-
nek zaj¹³ III miejsce, Jacek Budzowski
IV miejsce, a Piotr Polak III miejsce.



10     POD DIABLAKIEM  WIOSNA  2009

Wartownicy ci trzymaj¹ w rêku drewnia-
ne halabardy, dzidy, drewniane lub praw-
dziwe szable. Stoj¹ na bacznoœæ po dwóch
lub czterech, a co pewien czas nastêpuje
uroczysta zmiana warty: kolejnych stra¿ni-
ków przyprowadza dowódca, odbywa siê
mniej lub bardziej skomplikowany popis
musztry, prezentowanie broni itp. Stra¿ni-
cy ci podczas procesji rezurekcyjnej otaczaj¹
kap³ana nios¹cego Najœwiêtszy Sakrament.
Niekiedy w Niedzielê Wielkanocn¹ po na-
bo¿eñstwie urz¹dzaj¹ pokaz musztry, swe-
go rodzaju paradê wojskow¹, jak np. w oko-
licach £añcuta, Przemyœla, Przeworska.

Jedn¹ z najstarszych relacji o zbrojnej stra-
¿y przy Grobie Jezusa zamieœci³ Jêdrzej Ki-
towicz w swoim Opisie obyczajów za pa-
nowania Augusta III pisz¹c, ¿e w Warsza-
wie …w koœciele kollegialnym drabanci kró-
lewscy, u panien benedyktynek w koœciele
Œwiêtej Trójcy artylerystowie koronni od
wstawiania do grobu Chrystusa a¿ do re-
zurekcji trzymali wartê.

W kronikach, pamiêtnikach i notatkach
z ubieg³ego stulecia czêsto pojawiaj¹ siê in-
formacje o stra¿nikach Bo¿ego Grobu. Lu-
doznawca Hieronim £opaciñski na prze³o-
mie XIX i XX stulecia wspomina np., ¿e stra¿
taka… sk³ada siê z 15 osób: jednego „kapi-
tana”, 2 „rotmistrzów” i 12 ¿o³nierzy. Byli
oni ubrani w pancerze i he³my z pióropu-
szami, uzbrojeni w halabardy, a dowódca
nosi³ purpurowy p³aszcz, z³oty he³m i miecz.
Podczas rezurekcji przy czytaniu Ewange-
lii, na Podniesienie i Agnus Dei prezento-
wali broñ. Ciekawe uniformy nosi³a stra¿
Bo¿ego Grobu w Jaœliskach ko³o Dukli na-
zywana Krzy¿akami, Kongregacj¹ lub Ce-
chem. Oddzia³ licz¹cy oko³o piêædziesi¹t
osób odziany by³ w ciemnoniebieskie blu-
zy i spodnie oraz w narzucone na ramiona
czerwone p³aszcze z bia³ymi krzy¿ami. Uzu-
pe³nieniem stroju by³y bia³o-czerwone szarfy
i pasy oraz jasnoniebieska czapka z czer-
won¹ ró¿¹ wykonan¹ z sukna. Podobni
stra¿nicy pe³nili wartê przy Bo¿ym Grobie
w kilku innych wsiach le¿¹cych na terenie
dóbr nale¿¹cych niegdyœ do biskupów prze-
myskich. Legenda mówi, ¿e tradycja ta siê-
ga czasów bitwy pod Grunwaldem, kiedy
to osadzono tu jeñców krzy¿ackich. Ubiory
stra¿y Pañskiego Grobu nawi¹zywa³y te¿
czêsto do mundurów wojskowych z cza-
sów Ksiêstwa Warszawskiego, Insurekcji
Koœciuszkowskiej czy te¿ innych formacji
wojskowych. Np. w Pruchniku ko³o Prze-
myœla jeszcze w latach 80-tych XX wieku
Grobu Pañskiego strzegli tzw. Kiliñszczacy

ubrani w kontusze przepasane pasem „s³uc-
kim”, rogatywki obszyte barankiem i buty
z cholewami. W okolicach Jas³a i Brzozo-
wa stra¿ ta, nazywana Kosynierami, nosi³a
strój krakowski i dzier¿y³a osadzone na
sztorc kosy (sic!), zaœ w Rani¿owie ko³o Rze-
szowa do niedawna oddzia³ stra¿y ubrany
by³ w niebieskie sukmany – ubiór tzw. pie-
choty wybranieckiej. W niektórych regio-
nach, np. w Polsce po³udniowo-wschodniej,
stra¿nicy ci nazywani s¹ Turkami, zaœ ich
uniformy w mniejszym lub wiêkszym stop-
niu wzorowane na stroju orientalnych ¿o³-
nierzy. Turki sta³y jeszcze do niedawna przy
Bo¿ym Grobie w okolicach £añcuta, Prze-
myœla, w Przeworsku i s¹siednich miejsco-
woœciach. „Militarnie” ubrane stra¿e mo¿na
nadal zobaczyæ w wielu wsiach tego regio-
nu.

Prawdopodobnie zwyczaj stawiania przy
Bo¿ym Grobie tzw. stra¿y ma swoje Ÿród³o
w siêgaj¹cych wczesnego œredniowiecza
inscenizacjach religijnych. Jak wiadomo sce-
nariusze tych widowisk bazowa³y g³ównie
na przekazie ewangelicznym, oraz na bar-
dzo w tej epoce popularnych tekstach apo-
kryfów. Zawarta w Ewangelii wzmianka
o ¿o³nierzach rzymskich, którzy pilnowali
Grobu Chrystusa i byli œwiadkami Zmar-
twychwstania zosta³a przez literaturê apo-
kryficzn¹ rozszerzona i skomentowana. Tak
np. w najciekawszym (i zarazem najstar-
szym) polskim misterium rezurekcyjnym
autorstwa Miko³aja z Wilkowiecka pt. Hi-
storya o Chwalebnym Zmartwychwstaniu
Pañskim wystêpuj¹ stra¿nicy – ¿o³nierze
uzbrojeni w broñ paln¹ (sic!) i nosz¹cy ry-
cerskie tytu³y. W wydanym w 1830 roku
w Czêstochowie ¯ywocie Pana i Boga Na-
szego Jezusa Chrystusa mowa z kolei o tym,
¿e owi stra¿nicy nawrócili siê i jako pierwsi
g³osili chwa³ê Zmartwychwsta³ego. Na Pod-
halu i w Beskidach Zachodnich zgodnie
z ludowym przekazem byli to pierwsi mê-
czennicy.

Kontynuuj¹c tradycje dawnego dramatu
liturgicznego stra¿e Bo¿ego Grobu nieraz
wrêcz dos³ownie inscenizowa³y epizod
Zmartwychwstania: gdy kap³an podczas
rezurekcji intonowa³ Chrystus zmartwych-
wsta³ stra¿nicy padali na ziemiê jak rzym-
scy ¿o³nierze z Ewangelii. Wspomina o tym
wybitny etnograf Jan Stanis³aw Bystroñ pi-
sz¹c: Na wsiach parobcy wiejscy, przybra-
ni niby po wojskowemu, czasem doœæ fan-
tastycznie, pe³nili s³u¿bê przy grobie, nie-
kiedy odgrywaj¹c nieme sceny w czasie czy-
tania ewangelii, upadaj¹c na ziemiê itd.

W wielu wsiach Ma³opolski do dzisiaj stra¿-
nicy Bo¿ego Grobu wtedy klêkaj¹, rzadziej
upuszczaj¹ na ziemiê trzyman¹ broñ. Jesz-
cze w 1980 roku w Radomyœlu nad Sanem
stra¿nicy, zwani tutaj Turkami, nad ranem
w Niedzielê Wielkanocn¹ niczym rzymscy
¿o³nierze, którzy z wieœci¹ o Zmartwych-
wstaniu przybyli o œwicie do Pi³ata, budzi-
li… ksiêdza, który przyjmuje raport od do-
wódcy.

Niektórzy badacze wi¹¿¹ wielkanocne
warty przy Bo¿ym Grobie nie tylko z daw-
nym teatrem religijnym, ale tak¿e z tradycj¹
zaszczepion¹ w po³udniowej Polsce przez
rycerski zakon bo¿ogrobców. W 1163 zo-
sta³ on sprowadzony do Miechowa przez
uczestnika wyprawy krzy¿owej Jana Jaksê
Gryfitê. W koœcio³ach zakonnych urz¹dza-
no okaza³e Bo¿e Groby, a mnisi – rycerze
zaci¹gali przy nich rycersk¹ wartê w pe³-
nym rynsztunku bojowym. To w³aœnie mia-
³o byæ Ÿród³em militarnej asysty Grobu Pañ-
skiego. Z kolei w Radomyœlu nad Sanem
i okolicy panuje przekonanie, ¿e pocz¹tek
tej tradycji da³o przybycie akurat w Wielki
Pi¹tek, wracaj¹cych z wiedeñskiej odsieczy
¿o³nierzy króla Jana III Sobieskiego. Ubrani
w zdobyczne tureckie stroje i wyposa¿eni
w zdobyt¹ broñ w pierwszej chwili, jak
mówi tradycja, wywo³ali panikê wœród miej-
scowej ludnoœci. Oni to zaci¹gnêli wartê
przy Bo¿ym Grobie i st¹d w Polsce po³u-
dniowo-wschodniej stra¿ników nazywa siê
Turkami. W przypadku tej ostatniej nazwy
nie wykluczone, ¿e Ÿród³em jej by³a chêæ
zachowania wiernoœci w stosunku do rela-
cji ewangelicznej: Grobu strzegli ¿o³nierze
rzymscy, a wiêc poganie, zaœ w dawnej
Polsce synonimem nie-chrzeœcijanina by³
pocz¹tkowo Tatar, a potem Turek.

Stroje stra¿y Grobu Pañskiego z biegiem
czasu ulega³y „uwspó³czeœnieniu”; zbrojê
czy turecki ubiór w wielu rejonach zast¹pi-
³y wspomniane wy¿ej mundury wojskowe.
Jednak w wiêkszoœci wsi i miasteczek,
zw³aszcza w po³udniowo-zachodniej Polsce,
funkcjê militarnej formacji zaci¹gaj¹cej wartê
przy Bo¿ym Grobie pe³ni obecnie wspo-
mniana Ochotnicza Stra¿ Po¿arna. Do dzi-
siaj uczestnictwo w stra¿y przy Grobie Pañ-
skim jest uwa¿ane za zaszczyt. Jeszcze nie
tak dawno wykluczano z niego osoby, zda-
niem miejscowych, niegodne pe³nienia ta-
kiej s³u¿by, a wiêc wszystkich, którzy w jakiœ
istotny sposób przekroczyli obowi¹zuj¹ce
w danej zbiorowoœci normy moralne i spo-
³eczne.

Wspó³czeœnie przy niektórych nowych
parafiach, gdzie tradycji takich si³¹ rzeczy
wczeœniej nie by³o, organizowane s¹ tak¿e
„mundurowe” stra¿e Grobu Pañskiego. Tak
np. w S³ocinie ko³o Dêbicy stra¿ powsta³a
w 1981 roku ubrana jest w uniformy wzo-
rowane na mundurze u³añskim, w B³a¿o-
wej w okolicach Rzeszowa istniej¹ca od
1990 roku stra¿ nosi rzymskie zbroje. Czê-
sto grupy takie powstaj¹ z inicjatywy miej-
scowego proboszcza lub cz³onków Kato-
lickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y.

Urszula Janicka-Krzywda

Stra¿ przy Pañskim Grobie
W ca³ej prawie Polsce, a zw³aszcza na Podkarpaciu, od wielkopi¹tkowego
wieczoru a¿ do rezurekcji, przy urz¹dzonym w œwi¹tyni Bo¿ym Grobie stoi
zbrojna warta. Najczêœciej s¹ to cz³onkowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w odœwiêtnych mundurach, ale tak¿e mê¿czyŸni ubrani w dziwne niekiedy
uniformy.
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NASZE TRADYCJE

U S³owian najdawniejszy œlad istnienia pi-
sanek to barwne skorupki odkryte  w Opo-
lu, datowane na X wiek. Z kolei pierwsza
historyczna wzmianka o kraszeniu, malo-
waniu jaj w Polsce znajduje siê w kronice
Wincentego Kad³ubka (XIII wiek). Z zapi-
sów kronikarskich wiadomo te¿, ¿e jeszcze
w XII  stuleciu Koœció³ zabrania³ jedzenia
i barwienia jaj w okresie Wielkanocy, od-
grywa³y one bowiem istotn¹ rolê w obrzê-
dach przedchrzeœcijañskich, zw³aszcza wio-
sennych i zwi¹zanych z kultem zmar³ych.
Wkrótce jednak malowane jajka zadomo-
wi³y siê w nowej chrzeœcijañskiej tradycji
jako istotny element wielkanocnego œwiê-
towania.

O tym, ¿e pisanki zwi¹zane s¹ z Wielka-
noc¹ opowiada starochrzeœcijañska legen-
da, maj¹ca prawdopodobnie grecki rodo-
wód, zapisana po raz pierwszy w X stule-
ciu. Oto Maria Magdalena prosz¹c Pi³ata
o uwolnienie Mistrza podarowa³a mu kolo-
rowe, piêknie zdobione jajka, bo nie mia³a
nic innego, co mog³oby stanowiæ odpowied-
ni dar dla tej rangi rzymskiego urzêdnika.

Inna wersja tego podania mówi, ¿e gdy
Magdalena przybieg³a w wielkanocny po-
ranek do domu od pustego grobu Pañskie-
go, ujrza³a le¿¹ce na misie jajka przygoto-
wane na Paschê, zabarwione na czerwony
kolor. Wynios³a je przed dom i obdarowu-
j¹c nimi aposto³ów i uczniów Jezusa g³osi³a
im radosn¹ nowinê o Zmartwychwstaniu.

Jajko to bardzo stary symbol ¿ycia. Ono
te¿ w postaci barwionej i zdobionej na ró¿-
ne sposoby pisanki stanowi obok pieczy-
wa, wêdlin, chrzanu g³ówny element œwiê-
conego – wiktua³ów, które wierni przynosz¹
do koœcio³a w dzieñ poprzedzaj¹cy Zmar-
twychwstanie Pañskie, a wiêc we Wielk¹
Sobotê,  aby je poœwiêciæ. Spo¿ywa siê je
potem jako wielkanocne œniadanie, a bie-
siadnicy dziel¹ siê przy nim jajkiem sk³ada-
j¹c sobie nawzajem ¿yczenia.

W Polsce, podobnie jak w innych kra-
jach europejskich, istnia³o ca³e bogactwo
technik i wzorów zdobienia pisanek. Naj-
dawniejsze tradycje ma barwienie ich na
jeden kolor. Od dawna pos³ugiwano siê tak-
¿e takimi technikami zdobienia, jak nakra-

Pisanki, kraszanki...
Pisanki, barwne, zdobione jajka, znane s¹  w kulturach Azji i Europy od
tysi¹cleci. Do najstarszych nale¿¹ strusie jaja  z wyrytymi na skorupkach
wzorami i napisami, które archeolodzy znaleŸli w Asyrii, w jednym
z grobowców sprzed piêciu tysiêcy lat.

pianie jaj farb¹, owijanie papierem, sznur-
kiem, „dusz¹” z ³odyg sitowia i bzu. Bar-
dziej skomplikowane techniki to wydrapy-
wanie wzoru na ju¿ zabarwionej skorupce,
czy te¿ „pisanie” (rysowanie ornamentu)
roztopionym, p³ynnym woskiem, oparte na
technice batikowania. Ludowa sztuka ope-
rowa³a tutaj ogromnym bogactwem moty-
wów: geometrycznych, roœlinnych, zoomor-
ficznych. Wykorzystywano symbolikê chrze-
œcijañsk¹, ale tak¿e pradawne symbole, jak
np. znaki wyobra¿aj¹ce cia³a niebieskie:
s³oñce, ksiê¿yc, gwiazdy. Do malowania
skorupek u¿ywano barwników roœlinnych
otrzymywanych miêdzy innymi z kory
drzew i krzewów, nasion, owoców, itp.

Pisanki to nie tylko element œwiêcone-
go. Wi¹¿¹ siê z nimi równie¿ pradawne tra-
dycje, w kulturze ludowej nale¿¹ce do zwy-
czajów wielkanocnych. Tak wiêc w Ponie-
dzia³ek Wielkanocny czyli Œmigus, Oblewa-
ny Poniedzia³ek, dziewczêta pisankami
obdarowywa³y ch³opców lub usi³owa³y siê
nimi wykupiæ od oblania wod¹.  Powszech-
ne by³y te¿ „pojedynki” na pisanki nazywa-
ne w ró¿nych regionach Polski: bitka, bur-
da, czokanie, walatka, wykitka. Polega³y
one na uderzaniu  pisankami o siebie, a ten
czyja nie uleg³a rozbiciu,  zostawa³ zwy-
ciêzc¹ i zabiera³ porozbijane ni¹ jajka. Wie-
rzono, ¿e skorupy z pisanek zakopane
w grz¹dce zapewniaj¹ urodzaj jarzyn i za-
bezpieczaj¹ uprawy przed szkodnikami,
a poczêstowane nimi byd³o daje du¿o mle-
ka, jest dorodne i zdrowe.

Pozosta³oœci¹ przedchrzeœcijañskich tra-
dycji jest zachowany do dzisiaj zwyczaj sk³a-
dania pisanek na grobach podczas wiosen-
nego œwiêta zmar³ych – tzw. hai³ek, obcho-
dzonego  w obrz¹dku wschodnim (np. pra-
wos³awie).

W ostatnich latach zdobienie pisanek
sta³o siê w wielu krajach ca³¹ dziedzin¹ sztu-
ki. Stosowane s¹ tu nowoczesne techniki,
farby i wzory bêd¹ce nierzadko miniatura-
mi s³ynnych dzie³ malarskich, wykonywa-
nymi na skorupce jajka. Tradycyjna pisan-
ka coraz czêœciej staje siê jedynie muzeal-
nym okazem prezentowanym na wysta-
wach,  tematem konkursów na tradycyjne
rêkodzie³o i zwyczajnym bibelotem.

Urszula Janicka-Krzywda
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Pierwsi chêtni przybyli ju¿ oko³o godziny
8., aby zg³osiæ swój udzia³ w konkursie.
Z minuty na minutê uczestników przyby-
wa³o. Po podsumowaniu, okaza³o siê, ¿e

W sobotê 28 lutego br. na wyci¹gu narciarskim „BACA” w Zawoi Czato¿y,
po raz X odby³y siê Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Zawoja
w Slalomie Gigancie. Wspania³e warunki narciarskie sprzyja³y zarówno
zawodnikom, jak i organizatorom, dlatego te¿ lista uczestników by³a d³uga.

WYNIKI ZAWODÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY ZAWOJA W SLALOMIE GIGANCIE
PRZEDSZKOLAKI
1. Zwijacz Marek – Zakopane, 2. Go³usz-
ka Dawid – Stryszawa, 3. Batko Agata –
Kraków, 4. G¹ciarz Krzysztof – Kraków,
5. Piórkowska Kamila – Biskupice, 6. Kuba-
siak Maciej – Sucha Beskidzka.

DZIEWCZYNKI (1999-2001)
1. Stanaszek Maria – Sucha Beskidzka,
2. Kubasiak Maria – Sucha Beskidzka,
3. Denis Magdalena – Zawoja, 4. Krasno-
dêbska Natalia – Zawoja, 5. Pieróg Mar-
ta – Zakopane, 6. Zieliñska Aleksandra –
Sucha Beskidzka.

M£ODZICZKI (1996-1998)
1. Marek Kinga – Skawica, 2. Luberda
Aleksandra – Sucha Beskidzka, 3. Polak
Justyna – Sucha Beskidzka, 4. Koœcielniak
Patrycja – Sucha Beskidzka, 5 Gorycka
Sylwia – Sucha Beskidzka, 6. R¹czka Mar-
ta – Sucha Beskidzka.

JUNIORKI M£ODSZE (1993-1995)
1. Koœcielniak Katarzyna – Sucha Beskidz-
ka, 2. Koœcielniak Paulina – Sucha Beskidz-
ka, 3. Miêso Agnieszka – Sucha Beskidz-
ka, 4. Bubiak Justyna – Sucha Beskidzka,
5. Zemlik Kinga – Zawoja.

JUNIORKI (1992-1990)
1. Plekaw Katarzyna – Zawoja, 2. Basiura
Natalia – Sucha Beskidzka.

PANIE OPEN (1989-1974)
1. Bro¿ek Ewelina – Bia³ka, 2. Ziêba Kata-
rzyna – Zawoja.

SENIORKI M£ODSZE (1973-1959)
1. Górecka Anna – Rabka, 2. Miêso Jo-
lanta – Sucha Beskidzka, 3. Gorycka Be-
ata – Sucha Beskidzka, 4. Denis Irena –
Zawoja.

SENIORKI STARSZE
1. Chmielarska Marzena – Sucha Beskidz-
ka, 2. W³odarz Danuta – Kraków.

CH£OPCY (1999-2001)
1. Saletnik Szymon – Sucha Beskidzka,
2. Pieróg Mateusz – Zakopane, 3. Miêso
Maciej – Sucha Beskidzka, 4. Denis Szcze-
pan – Zawoja, 5. Rapacz Kacper – Zako-
pane, 6. Janiszewski Miko³aj – Kraków.

M£ODZICY (1996-1998)
1. Kubasiak Wojciech – Sucha Beskidzka,
2. Saletnik Konrad – Sucha Beskidzka,
3. Wiciarz Jakub – Maków Podhalañski,
4. Denis Kacper – Zawoja, 5. Kaczmarczyk
Bartosz – ¯ywiec, 6. Droñski Micha³ – Su-
cha Beskidzka.

JUNIORZY M£ODSI (1993-1995)
1. Biedrawa Igor – Maków Podhalañski,
2. Bro¿ek Adrian – Bia³ka, 3. Mazur Niko-

startuj¹cych jest a¿ 149. Starty odby³y siê
w grupach wiekowych: przedszkolaki, dzie-
ci, m³odzicy, junior m³odszy, junior, open,
senior m³odszy, senior. Najliczniejsz¹ gru-

dem – Zawoja, 4. Gracz Micha³ – Zawoja,
5. Denis Dominik – Zawoja, 6. Listwan Bar-
t³omiej – Zawoja.

JUNIORZY (1992-1990)
1. Karol Miœkowiec – Sucha Beskidzka,
2. Stanaszek Piotr – Sucha Beskidzka, 3.
Tomczak Mateusz – Zawoja, 4. Kêpa To-
masz – Sucha Beskidzka, 5. Marsza³ek Mi-
cha³ – Sucha Beskidzka, 6. Denis Mateusz
– Zawoja.

PANOWIE OPEN (1989-1974)
1. Zagórski Piotr – Bielsko-Bia³a, 2. Marek
Damian – Zawoja, 3. Bro¿ek Dominik – Bia³-
ka, 4. Guzik Tomasz – Zawoja, 5. Szarlej
Pawe³ – Zawoja, 6. Dyduch Jaros³aw –
Bia³ka.

SENIORZY M£ODSI (1973-1959)
1. Biedrawa Jacek – Maków Podhalañ-
ski, 2. Zieliñski Tomasz – Sucha Beskidzka,
3. Biedrawa Wac³aw – Maków Podhalañ-
ski, 4. J¹ka³a Piotr – Zawoja, 5. Wypiór
Rafa³, 6. Listwan Piotr – Skawica.

SENIORZY STARSI
1. Ziêba Marek – Zawoja, 2. Listwan Jan–
Skawica, 3. Targosz Ireneusz – Maków
Podhalañski, 4. Mazur Adam – Zawoja,
5. Plekan Wojciech – Zawoja, 6. Chmie-
larski Slawomir – Sucha Beskidzka.

pê stanowili m³odzicy (30). Pierwsza grupa
rozpoczê³a starty o godzinie 10.30.

Ka¿dy stara³ siê, aby to jego wynik by³
najlepszy i dok³ada³ wszelkich starañ, aby
wygraæ. Ale nie miejsce na podium by³o
najwa¿niejsze, lecz dobra zabawa uczestni-
ków i zgromadzonych na wyci¹gu goœci.

Organizatorzy zadbali o to, aby najlepsi
otrzymali nagrodê. W kategorii przedszko-
laków uhonorowano wszystkich siedmiu
uczestniów. W pozosta³ych kategoriach na-
gradzane by³y 3 najlepsze czasy. G³ówne
trofeum, którym by³ puchar za najlepszy
czas przejazdu otrzymali: wœród mê¿czyzn
– Karol Miœkowiec (25,40) startuj¹cy w ka-
tegorii juniorów oraz kobiet – Kinga Marek
(26,63) startuj¹ca w m³odziczkach. Puchar
otrzymali równie¿: Maciej Kubasiak (4 lata)
– jako najm³odszy uczestnik zawodów, Jó-
zef Koprzak – najstarszy uczestnik zawo-
dów, oraz rodzina Denisów z Zawoi za naj-
liczniejszy udzia³ rodzinny w zawodach
(7 osób).

Warunki pogodowe od pocz¹tku do
koñca by³y sprzyjaj¹ce. Zawody odby³y siê
w mi³ej atmosferze, a uœmiechy przez ca³e
zawody widnia³y na twarzach uczestników.
Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury
Promocji i Turystyki w Zawoi, Wójt Gminy
Zawoja oraz wyci¹g narciarski „BACA” przez
ca³y czas trwania imprezy, dbali o to, aby
zawody odby³y siê sprawnie, bezpiecznie
oraz w przyjaznej atmosferze.

Magdalena Hujda

Pucharowe zmagania na stoku
SPORT
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Gwarantujemy dzieciom:

Weso³¹ zabawê w mi³ej atmosferze, codzienne zajêcia dydaktyczno-wychowawcze i opie-
kuñcze z zakresu: mowy, myœlenia, ruchu, umuzykalniania, dzia³alnoœci plastycznej i arty-
stycznej, a dodatkowo zajêcia z jêzyka angielskiego oraz rytmiczno-muzyczne.
Posiadamy przestronne sale zabaw, dobrze wyposa¿one w zabawki i pomoce dydaktycz-
ne. Dzieci przebywaj¹ w grupach wiekowych, a zajêcia dostosowane s¹ do wieku i mo¿-
liwoœci dzieci.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat szko³y lub bezpoœrednio nauczycielki przed-
szkola w godz.: 7.00 – 16.00 lub telefonicznie (0-33) 8775 –005.

Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Mosorne
og³asza

zapisy dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2009/2010

Fotografie z zawodów. arch. GCKPiT w Zawoi

SPORT

OG£OSZENIA
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy
dzieci i m³odzie¿y na temat zachowania
bezpieczeñstwa w przypadku wyst¹pienia
wszelkiego typu zagro¿eñ. Adresowany jest
on do uczniów szkó³ podstawowych i gim-
nazjów w wieku od 6 do 16 lat oraz uczniów
szkó³ specjalnych, wychowanków œwietlic
terapeutycznych i oœrodków terapii zajêcio-
wej (bez ograniczeñ wiekowych). Uczest-
nicy konkursu podzieleni zostali na cztery
grupy: I. Grupa m³odsza (6-8 lat) – szko³a
podstawowa; II. Grupa œrednia (9-12 lat) –
szko³a podstawowa; III. Grupa starsza (13-
16 lat) – gimnazjum; IV. Uczniowie niepe³-
nosprawni.

Do konkursu przyst¹pi³y szko³y podsta-
wowe z Zawoi i Skawicy.

Komisja konkursowa powo³ana przez
Wójta Gminy w Zawoi w sk³adzie: Franci-
szek Klimasara (zastêpca wójta Gminy Za-

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Klêska – powódŸ czy huragan – stra¿ po¿arna ci pomaga”
11 marca br. przeprowadzono gminne eliminacje XI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y pod has³em: „Klêska – powódŸ
czy huragan – stra¿ po¿arna ci pomaga”, którego organizatorem jest
Komendant G³ówny Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej – Szef Obrony Cywilnej
Kraju.

woja) – przewodnicz¹cy, mgr Joanna Pacy-
ga (nauczyciel plastyki w Zespole Szkó³ w
Zawoi Centrum – zastêpca przewodnicz¹-
cego, mgr Sylwia Budzowska-Radwan (in-
spektor ds. obrony cywilnej, zarz¹dzania
kryzysowego i spraw obronnych) – sekre-
tarz wy³oni³a z poœród 36 nades³anych prac
nastêpuj¹cych uczestników konkursu do eli-
minacji powiatowych:

I. Grupa m³odsza (6-8 lat)

1. Sabina Basiura, Szko³a Podstawowa Nr 5
w Zawoi Go³ynia.
2. Patryk Jab³oñski, Szko³a Podstawowa Nr 2
w Zawoi Wilczna.
3. Joanna Chochó³, Szko³a Podstawowa Nr 2
w Zawoi Wilczna.
4. Krzysztof Krasnodêbski, Szko³a Podsta-
wowa Nr 2 w Zawoi Wilczna.

5. Natalia Pierog, Szko³a Podstawowa Nr 4
w Zawoi Przys³op.

II. Grupa œrednia (9-12 lat )

1. Filip Fujak, Szko³a Podstawowa Nr 2 w Za-
woi Wilczna.
2. Alicja ¯urek, Szko³a Podstawowa Nr 4
w Zawoi Przys³op.
3. Kornelia S³ota, Szko³a Podstawowa Nr 4 w
Zawoi Przys³op.
4. Paulina Wójtowicz, Zespó³ Szkolno-Przed-
szkolny w Zawoi Mosorne.
5. Maria Pasierb, Zespó³ Szkolno-Przedszkol-
ny w Zawoi Mosorne.

Oprócz tego Komisja konkursowa po-
stanowi³a wyró¿niæ poza konkursem dwie
prace:
1. Natalia Toczek ze Szko³y Podstawowej
Nr 4 w Zawoi Przys³op – I grupa.
   2. Adam Lampart ze Szko³y Podstawowej
Nr 2 w Zawoi Wilcznej – II grupa.

Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukce-
sów!

Sylwia Budzowska-Radwan

Sabina Basiura, SP nr 5 w Zawoi Go³yni

Patryk Jab³oñski, SP nr 2 w Zawoi Wilcznej

Joanna Chochó³, SP nr 2 w Zawoi Wilcznej

Filip Fujak, SP nr 2 w Zawoi Wilcznej

Alicja ¯urek, SP nr 4 w Zawoi Przys³op

Kornelia S³ota, SP nr 4 w Zawoi Przys³op

Paulina Wójtowicz, ZS-P w Zawoi Mosorne

Natalia Toczek, SP nr 4 w Zawoi Przys³op

Adam Lampart,  SP nr 2 w Zawoi Wilcznej
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1. Pora roku, w której obchodzimy Wielka-
noc.
2. Pomalowane jajka.
3. Wielkanocne ciasto.
4. Œwiecimy je w Niedzielê Palmow¹.

Krzy¿ówka œwi¹teczna

5. Dzielimy siê nim w Wielkanoc.
6. „Kotki” na ga³¹zkach.
7. Lany…
8. Niesiesz w nim potrawy do poœwiêcenia.
9. Przynosi prezenty w Wielkanoc.

Wiosenne zagadki
W marcu siê zaczyna, gdy siê koñczy zima.
Przyjdzie z wiatru ciep³ym wiewem, z piêk-
nem kwiatów, z ptaków œpiewem.

Mówi¹ – ¿e w nim jak w garncu, nieustan-
na zmiana. S³oñce grzeje w po³udnie, mro-
zek szczypie z rana, a do tego jeszcze prze-
latuj¹ deszcze!

Po marcu przyje¿d¿a w kwiecistej karecie.
Przed majem odje¿d¿a. Kto taki? Czy wie-
cie?

Chocia¿ to miesi¹c d³ugi, to najkrócej siê
nazywa. i co roku tym siê chlubi, ¿e ziele-
ni¹ œwiat okrywa.

Zobaczysz je wiosn¹, gdy na wierzbach
rosn¹. Srebrne futra maj¹. Jak siê nazywaj¹?

Powróci³ do nas z dalekiej strony, ma d³u-
gie nogi i dziób czerwony. Dzieci siê œmia-
³y, gdy go wita³y, ¿abki p³aka³y przez dzio-
nek ca³y.

Co ona przekopie, to one wyg³adz¹. W do-
mowym ogródku bardzo siê przydadz¹.

Co buduje ka¿dy ptak, by chowaæ pisklêta,
a tylko kuku³ka, o tym nie pamiêta?

Bia³a i twarda po rzece p³ywa. Wrona ci
powie, jak siê nazywa.

S¹ ¿ó³te jak kaczuszki. Myœlicie, ¿e maj¹
nó¿ki. Nie wczeœnie, ch³odn¹ wiosn¹ na
mokrej ³¹ce rosn¹.

Gdy niebo wdzieje szary kubraczek, a po-
tem rzewnie siê rozp³acze ,gdzie spadnie
³ez tych liczba du¿a, tam z wody siê zrobi
wielka…

Nie listek, nie kwiatek, roœliny zadatek. Ma
go ka¿de nasienie, najpierw on wrasta w zie-
miê.

Kolorowe i pachn¹ce, czy w ogrodzie, czy
na ³¹ce, zawsze chêtnie je zbieramy na bu-
kiecik dla swej mamy.

Wiosn¹ na drzewie siê zieleni, ale opada
na jesieni.

W br¹zowych kapturka chowaj¹ siê listki
wiosn¹, a potem bêd¹ zielone, gdy trochê
podrosn¹.

Przez œnieg siê odwa¿nie przebijam. Mróz

nawet mnie nie powstrzyma. Mam listki zie-
lone, tak jak wiosna, a dzwonek bielutki jak
zima.

Kiedy jest zimno, kiedy deszcz pada, gdy
na dwór wychodzisz na siebie wk³adasz.

Przysz³a wiosna od lasku z kluczykami przy
pasku. a te klucze pachn¹ce, mo¿na zna-
leŸæ na ³¹ce.

Tam, w lesie cienistym, zakwita niebiesko.
Na ³¹ce na pewno czu³by siê kiepsko. a gdy
zakwita w marcu, to wtedy ju¿ wiecie, ¿e
nieodwo³alnie jest wiosna na œwiecie.

On pierwszy do nas z ciep³ych krajów wró-
ci³, i nad polami piosenkê zanuci³.

Choæ i w kwietniu s³onko grzeje, nieraz pole
œnieg zawieje.

Gdy Marek z deszczem przychodzi, posu-
chê w lecie rodzi.

Gdy na Wojciecha rano plucha, do po³owy
lata bêdzie ziemia sucha.

Grzmot w kwietniu dobra nowina, ju¿ szron
liœci nie poœcina.

Jak deszcz w œwiêtego Marka, bêdzie ziem-
niaków tylko miarka, a gdy w Marka pogo-
da, na ziemniaki uroda.

Jeœli pszczo³y w kwietniu nie lataj¹, to d³u-
gie ch³ody zapowiadaj¹.

Kiedy grzmi na œwiêtego Wojciecha, roœnie
rolnika pociecha.

Kto na wiosnê pracuje, w zimie wozy ³adu-
je.

Kwiecieñ ciep³y, ch³odny maj, mokry czer-
wiec, Bo¿e daj.

Kwiecieñ co deszczem rosi, wiele owoców
przynosi.

Przys³owia
na kwiecieñ

STRONA DLA NAJM£ODSZYCH
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SPORT

Ta cykliczna impreza sportowa organizo-
wana przez sklep Polar Sport cieszy siê
coraz wiêkszym zainteresowaniem. Z roku
na rok przybywa jej zarówno zawodników
jak i fanów. W niedzielê na starcie w Zawoi
pojawi³a siê rekordowa jak do tej pory iloœæ
uczestników - 122 oraz ca³e rzesze kibiców.
W przepiêknej zimowej scenerii o Puchar
i tytu³ najlepszego narciarza skitourowego
walczyli ramiê w ramiê zawodowcy i ama-
torzy.

Tegoroczne zainteresowanie imprez¹
przeros³o oczekiwania organizatorów. Zg³o-
szenia do zawodów nadchodzi³y codzien-
nie. Swoj¹ obecnoœæ zapowiedzia³a czo³ów-
ka polskiego narciarstwa wysokogórskiego,
zawodowcy, amatorzy a nawet osoby, któ-
re do tej pory nie mia³y nart skitourowych
na nogach.

Trasa zawodów w Zawoi, któr¹ przygo-
towa³ Tomasz Kozina, by³a najd³u¿sz¹ i naj-
ciekawsz¹ z dotychczasowych tras. Jedena-
stokilometrowy dystans przebiega³ w wiêk-
szoœci leœnymi przecinkami, duktami i po-
lanami. Z punktu zbiórki uczestnicy zaopa-
trzeni w profesjonalny sprzêt wjechali na
Mosorny Groñ – górn¹ stacjê kolejki Zawo-
ja Ski, gdzie otrzymali numery startowe.
Nastêpnie po podejœciu na fokach na Halê
Œmietanow¹ ruszyli ciasnymi leœnymi prze-
cinkami, a¿ do niezwykle wygl¹daj¹cego
o tej porze roku wodospadu na Mosornym
Potoku. Po zejœciu przy u¿yciu lin porêczo-
wych i kolejnym klejeniu fok (amatorzy

mogli podgl¹dn¹æ niezwyk³e techniki kle-
jenia fok przez zawodowców) zawodnicy
zawrócili na Mosorny Groñ. Dalej stosun-
kowo d³ugim zjazdem do miejsca, w któ-
rym po podejœciu przez porêczówkê nast¹-
pi³ ostatni odcinek trasy i wybitnie strome
fina³owe metry.

Najlepszymi zawodnikami na tej niezwy-
kle malowniczej, ale wyczerpuj¹cej i pe³nej
niespodzianek trasie okazali siê w poszcze-
gólnych kategoriach nastêpuj¹cy zawodni-
cy: juniorzy m³odsi – mê¿czyŸni: Andrzej
Bargiel, juniorzy m³odsi – kobiety: Klaudia
Tasz, juniorzy starsi – mê¿czyŸni: Pawe³
Kempy, juniorzy starsi – kobiety: Alicja Po-
rêba.

Najlepszymi w klasyfikacji ogólnej oka-
zali siê trzej panowie, którzy zajêli kolejno
pierwsze, drugie i trzecie miejsce w zawo-
dach: 1. Andrzej Bargiel, 2. Jakub Przystaœ,
3. Adam Gomola.

Najlepsza z pañ – Klaudia Tasz – zajê³a
w klasyfikacji ogólnej ósme miejsce. Roz-
piêtoœæ czasowa miedzy pierwszym a ostat-
nim zawodnikiem, który ukoñczy³ bieg wy-
nios³a 3h1min14sek. Dziêki temu, ¿e wszy-
scy uczestnicy rozpoczêli bieg jednoczeœnie
i pokonali tê sam¹ trasê ka¿dy móg³ po-
równaæ swoje wyniki z najlepszymi skito-
urowcami zawodów.

By³ w tej ca³ej zabawie element zasko-
czenia (kategorie wiekowe: „junior m³od-
szy” i „junior starszy”), a tak¿e element wzru-
szeniem, gdy

patrzy³am na panie w wieku mojej
mamy, które z uœmiechem na twarzy przy-
chodzi³y spacerem na metê. Szacunek! – po-
wiedzia³a uczestnicz¹ca w zawodach Klau-
dia Tasz – Mistrzyni Polski 2008, zdobyw-
czyni Pucharu Polski 2008, obecnie zajmu-
j¹ca 5-te miejsce w rankingu Pucharu Œwia-
ta.

Podczas gdy najlepsi byli ju¿ na mecie
a inny nadal rywalizowali na trasie Jan Kor-
latowicz przygotowa³ dla kibiców i pierw-
szych finalistów pokaz dotycz¹cy narciar-
stwa skitourowego w Polsce i Europie. Za-
wodnicy mogli równie¿ przygl¹daæ siê w³a-
snym zmaganiom z tegorocznego Pucharu
dziêki zdjêciom, które na bie¿¹co dostar-
cza³ z trasy dy¿urny fotograf Polar Sportu -
Mateusz Myszkowski.

Po przybyciu na metê ostatniego zawod-
nika i zestawieniu wyników klasyfikacji
ogólnej oraz w poszczególnych kategoriach
nast¹pi³o uroczyste og³oszenie wyników
i wrêczenie nagród, których na ogóln¹ kwo-
tê 16 tys. z³otych dostarczyli g³ówni spon-
sorzy zawodów.Klaudia Tasz – zwyciê¿czyni
w kategorii „juniorzy m³odsi – kobiety” tak
powiedzia³a o IV Otwartych Zawodach Ski-
tourowych o Puchar Polar Sportu po wrê-
czeniu jej Pucharu:

Organizator nie tylko zagwarantowa³
œnieg i œwietnie siê z tej obietnicy wywi¹za³
(œmiech), ale przede wszystkim da³ nam
wszystkim wspania³¹ zabawê i takie nagro-
dy, jakich nie spotyka siê nawet na zawo-
dach miêdzynarodowych. Mówiê to z pe³n¹
odpowiedzialnoœci¹, bo mam porównanie.
Bardzo dziêkujê za pracê przy organizacji
Pucharu Polar Sportu, bo co - dla mnie, jako
zawodniczki – jest szczególnie cenne, to
po³¹czenie w tej imprezie ró¿nych œrodo-
wisk: sportowców i turystów, którzy na co
dzieñ nie maj¹ mo¿liwoœci poznaæ siê i wy-
mieniæ uwagami na temat skialpinizmu.
Zawody w Zawoi daj¹ mo¿liwoœæ spraw-
dzenia nie tylko siebie, ale i porównania
siê z najlepszymi, a wszystko to w przyja-
znej i ¿yczliwej atmosferze. Ju¿ czekam na
nastêpny „odcinek” i jeszcze raz bardzo
dziêkujê!”

Organizator Zawodów – Polar Sport –
dziêkuje wszystkim, dziêki którym zawody
w Zawoi mog³y siê odbyæ. Szczególne po-
dziêkowania nale¿¹ siê g³ównemu sponso-
rowi firmie Black Diamond, wszystkim fun-
datorom nagród oraz w³aœcicielom stacji nar-
ciarskiej Zawoja Ski – Mosorny Groñ.

Dziêkujemy tak¿e mediom, które objê³y
nasze zawody patronatem: portalowi
Onet.pl serwisowi wspinaczkowemu Wspi-
nanie.pl oraz Górskiemu Magazynowi Spor-
towemu – Góry.

Pe³na foto relacja i wyniki zawodów
www.polarsport.pl

Ju¿ teraz zapraszamy wszystkich mi³o-
œników bia³ego szaleñstwa i adrenaliny na
V Otwarte Zawody Skitourowe o Puchar Po-
lar Sportu w 2010 roku. Do zobaczenia na
trasie!

Katarzyna Staudt

W niedzielê 1 marca 2009 w malowniczo po³o¿onej Zawoi, w Paœmie
Policy, odby³y siê IV Otwarte Zawody Skitourowe o Puchar Polar Sportu.
Zawodnicy z ca³ej Polski zjawili siê, aby walczyæ o jak najlepszy czas i
atrakcyjne nagrody. Chêci i determinacji nie zabrak³o nikomu.

Skitour po Babi¹ Gór¹
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OG£OSZENIA

BABIOGÓRSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE

• klasa informatyczna
• klasa sportowa
• klasa s³u¿b mundurowych

Klasa dzia³a pod patronatem

Zespó³ Szkó³ w Zawoi Wilcznej

BABIOGÓRSKIE LICEUM EKONOMIKI
I ORGANIZACJI TURYSTYKI

3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE:

• klasa informatyczna:
- przedmioty wiod¹ce: informatyka, geografia
- sta³y dostêp do Internetu
- do dyspozycji trzy sale komputerowe wyposa¿one w cztery nowocze-
sne systemy informatyczne oraz biblioteka multimedialna
- zajêcia z korzystania z nowoczesnych baz danych oraz budowy stron
internetowych

• klasa sportowa:
- przedmioty wiod¹ce: geografia, biologia
- zwiêkszona liczba godzin z wychowania fizycznego
- dodatkowe zajêcia: nauka jazdy na nartach i snowboardzie, obóz nar-
ciarski, nauka p³ywania, rowery górskie, turystyka górska piesza, rowero-
wa i narciarska, fitness

• klasa s³u¿b mundurowych (NOWOŒÆ):
- przedmioty wiod¹ce: geografia, wiedza o spo³eczeñstwie
- zajêcia z przysposobienia obronnego rozszerzone o pierwsz¹ pomoc
i strzelanie sportowe
- zajêcia z wychowania fizycznego rozszerzone o narciarstwo
i samoobronê
- kierunek przygotowuje do pracy w s³u¿bach mundurowych poprzez
zajêcia dodatkowe:
• wybrane elementy prawa karnego, administracyjnego, cywilnego
i gospodarczego
• zasady komunikowania siê ze spo³eczeñstwem, prawa cz³owieka, za-
gadnienia z etyki i psychologii
• praca w policji: prewencja, zasady ruchu drogowego, taktyka
i technika interwencji
• praca w s³u¿bie granicznej: topografia, kontrola ruchu granicznego,
ochrona granicy
• praca w stra¿y po¿arnej: ochrona przeciwpo¿arowa, dzia³ania ratowni-
cze, ewakuacja, organizowanie dzia³ania zespo³u zarz¹dzania kryzyso-
wego, prowadzenie rozpoznania
• praca w wojsku: misje pokojowe i wojskowe, organizacja si³ zbrojnych,
s³u¿ba zawodowa i kontraktowa, strzelectwo, znajomoœæ
i umiejêtnoœæ poruszania siê w terenie
• praca w ochronie osób i mienia: zabezpieczenie imprez masowych,
techniczne œrodki zabezpieczenia, konwojowanie, elementy kryminolo-
gii i kryminalistyki

3-LETNIE LICEUM PROFILOWANE

• przedmioty wiod¹ce: geografia, wiedza o spo³eczeñstwie
• dodatkowe zajêcia z marketingu turystycznego, prowadzenia dzia³al-
noœci gospodarczej, organizacji i promocji turystyki, wspó³czesnych tech-
nik biurowych

JAKIE S¥ KRYTERIA PRZYJÊÆ
DO NASZYCH LICEÓW NA ROK SZKOLNY 2009/2010?

O przyjêciu kandydata do szko³y decyduje ³¹czna liczba punktów
uzyskanych za:
1) oceny na œwiadectwie z przedmiotów (maks. 80 pkt.):
Liceum Ogólnokszta³c¹ce:
- klasa informatyczna: jêzyk polski, matematyka, informatyka, geografia,
- klasa sportowa: jêzyk polski, wychowanie fizyczne, biologia,
geografia,
- klasa s³u¿b mundurowych: jêzyk polski, wiedza o spo³eczeñstwie,
geografia, wychowanie fizyczne
Liceum Profilowane:
jêzyk polski, jêzyk obcy, geografia, wiedza o spo³eczeñstwie
2) wynik egzaminu gimnazjalnego - maks. 100 pkt.,
3) inne osi¹gniêcia ucznia wymienione

ZAPRASZAMY NA DZIEÑ OTWARTY
15 maja 2009 r.

Nasz adres:
Zespó³ Szkó³ w Zawoi Wilcznej, 34-223 Zawoja Wilczna 1570,
woj. ma³opolskie, tel. (0-33) 877 60 44
www.zswilczna.szkolnastrona.pl

PAMIÊTAJ O WA¯NYCH TERMINACH:

1. Od 18 maja do 15 czerwca 2009 r. do godz. 15.00 – sk³adanie doku-
mentów do wybranych szkó³. Kandydaci koñcz¹cy gimnazjum, które ob-
jête jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonuj¹ rejestracji w macie-
rzystym gimnazjum. W przypadku, gdy tylko wybrane szko³y ponadgim-
nazjalne objête s¹ tym systemem, a gimnazjum nie jest objête, kandydaci
sk³adaj¹ podanie wy³¹cznie do szko³y pierwszego wyboru.
2. Od 19 do 23 czerwca 2009 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do wybra-
nych szkó³ kopii œwiadectwa oraz zaœwiadczenia o wyniku egzaminu gim-
nazjalnego – z wyj¹tkiem szkó³ bêd¹cych w systemie rekrutacji elektro-
nicznej.
3. 26 czerwca 2009 r. do godz. 12.00 – og³oszenie przez szkoln¹ komisjê
rekrutacyjno-kwalifikacyjn¹ list kandydatów przyjêtych do oddzia³ów klasy
pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjêcia do
oddzia³ów klasy pierwszej.
4. Do 1 lipca 2009 r. godz. 14.00 – potwierdzenie woli podjêcia nauki w
danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowa-
nych do przyjêcia poprzez dostarczenie orygina³u œwiadectwa ukoñcze-
nia gimnazjum i orygina³u zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimna-
zjalnego oraz karty informacyjnej.
5. 3 lipca 2009 r. do godz. 12.00 – og³oszenie przez szkolne komisje
rekrutacyjno - kwalifikacyjne list przyjêtych do szko³y.
6. Do 7 lipca 2009 r. godz. 10.00 – sk³adanie przez uczniów nieprzyjê-
tych do wybranej szko³y orygina³ów dokumentów do szkó³, które dyspo-
nuj¹ wolnymi miejscami.
7. 7 lipca 2009 r. do godz. 13.00 – og³oszenie list przyjêtych do szko³y.
8. Od 26 do 28 sierpnia 2009 r. – dodatkowa rekrutacja.

W PLANIE:
• pokazy Karpackiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej (m.in. pokaz tresury
psów)
• pokazy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (m.in. ratownictwo medyczne)
• pokazy Policealnej Szko³y Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHI-
KARA (m.in. samoobrona, obezw³adnianie osób niebezpiecznych, zatrzy-
manie)
• wspó³zawodnictwo sportowe, przeci¹ganie liny, paintball
• prezentacja szko³y i oferty edukacyjnej
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ROZMOWA POD DIABLAKIEM

REDAKCJA „POD DIABLAKIEM”: – Od
kiedy zaczê³a siê Twoja przygoda z nar-
tami?

KINGA MAREK: – Na nartach zaczê³am
jeŸdziæ gdy mia³am 3 lata. Uczy³am siê jeŸ-
dziæ na wyci¹gu „Baca” w Zawoi Czato¿a,
gdzie do tej pory pracuje mój tata. Czêsto
zabiera³ mnie tam ze sob¹ i to w³aœnie on
jako pierwszy nauczy³ mnie jeŸdziæ na nar-
tach. PóŸniej pod swoje skrzyd³a przejêli
mnie starsi bracia.

– Jakie by³o Twoje najwiêksze osi¹-
gniêcie w tej dziedzinie?

– Najwiêkszym moim osi¹gniêciem byo
zdobycie 3 miejsca na Pucharze Polski. Za-
wody odby³y siê niedawno, a mianowicie
20 stycznia bie¿¹cego roku w Jugowie
(Bieszczady).

– Czy jazda na nartach, to coœ, co lu-
bisz najbardziej?

– Bardzo lubiê jeŸdziæ na nartach. Jest to
dla mnie œwietna zabawa oraz doskona³y
sposób spêdzania wolnego czasu. Trzeba
jednak przyznaæ, ¿e jest to równie¿ mêcz¹-
ca i ciê¿ka praca, szczególnie na treningach.

– Czy jesteœ pierwsz¹ osob¹ z Twojej
rodziny, która mo¿e pochwaliæ siê taki-
mi osi¹gniêciami, czy mo¿e jest ktoœ po
kim to odziedziczy³aœ?

– U mnie w domu w³aœciwie ka¿dy jeŸ-
dzi na nartach, mamy to w genach. A co do
osi¹gniêæ sportowych… to jestem pierwsza.

– Wi¹¿esz swoj¹ przysz³oœæ z narta-
mi. Chcesz uprawiaæ ten sport w przy-
sz³oœci?

– Oczywiœcie, ¿e chcia³abym w przysz³o-
œci robiæ to co lubiê najbardziej, czyli jeŸ-
dziæ na nartach. Zawodowe narciarstwo jest
tym o czym marzê, ale do tego jeszcze d³u-
ga droga i ciê¿ka praca.

– Czy masz mo¿e swojego trenera?

– Nale¿ê do klubu narciarskiego MKKS

Kinga urodzi³a siê 12.03.1996 roku. Mieszka w Skawicy.
Obecnie uczêszcza do 6 klasy szko³y podstawowej w Zespole Szkó³
w Skawicy. Trenuje od 5 lat. Sport to jej g³ówne zainteresowanie.
Oprócz nart lubi tak¿e gry zespo³owe, szczególnie pi³kê rêczn¹.

Rozmowa z King¹ Marek
– narciark¹ alpejsk¹ ze Skawicy

„Babia Góra”, naszym g³ównym trenerem
narciarskim jest Pan Andrzej Stanaszek.

– Czy treningi i przygotowanie siê do
zawodów zajmuj¹ Ci wiele czasu i pra-
cy?

– Treningi mamy 3 razy w tygodniu
i trwaj¹ po 2 godziny. Oprócz treningów
klubowych, w³aœciwie w zimie ka¿d¹ woln¹
chwilê spêdzam na wyci¹gu, je¿d¿¹c na nar-
tach.

– Czy w zawodach, w których startu-
jesz, najbardziej liczy siê dla Ciebie za-
jête miejsce? Czy satysfakcjê daje Ci sam
udzia³ w zawodach?

– Najwa¿niejszy w zawodach liczy siê
sam udzia³ i emocje jakie tam panuj¹. Nie
ukrywam jednak, ¿e zajêcie wysokiego miej-
sca daje mi du¿¹ satysfakcjê i zachêca do
dalszej pracy oraz motywuje w kolejnych
zawodach

– Mo¿esz wymieniæ wszystkie osi¹-
gniêcia jakie do tej pory wywalczy³aœ?

– Ciê¿ko mi wymieniæ wszystkie osi¹-
gniêcia. W domu posiadam 16 pucharów,
oko³o 60 medali i 100 dyplomów. Pierw-
szymi zawodami w jakich bra³am udzia³,

Trofea Kingi Marek
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jako ma³a dziewczynka, by³ Puchar Wójta
Gminy Zawoja. Od 5 lat nale¿ê do wcze-
œniej wspomnianego klubu sportowego „Ba-
bia Góra”, i od tamtej pory zaczê³a siê moja
przygoda z zawodami sportowymi na po-
wa¿ne. Najwa¿niejszym dla mnie osi¹gniê-
ciem na chwilê obecn¹, jest bycie w czo-
³ówce zawodników je¿d¿¹cych w Pucha-
rze Polski oraz czterokrotne zwyciêstwo
ca³ego cyklu Lig Ma³opolskich od sezonu
2004/2005 po sezon obecny. Oprócz tego
wygrywa³am takie zawody jak: Puchar Mo-
sornego Gronia, Puchar Szczawy, Puchar
Ziemi Krakowkiej, Puchar Prezesa Czorsz-
tyn-Ski, Puchar D³ugiej Polany, Puchar Ku-
busia Puchatka, Puchar Ferii Maciejowa
i wiele innych.

– Jakie emocje i uczucia towarzysz¹
Ci, kiedy zdobywasz miejsce na podium?

– Jestem szczêœliwa i zadowolona oraz
dumna z siebie.

– Kto jest Twoim autorytetem w dzie-
dzinie, w której startujesz?

– Moim idolem jest Agnieszka G¹sieni-
ca-Daniel. Jest to jedna z najlepszych nar-
ciarek alpejskich w naszym kraju.

– Dziêkujê za rozmowê.
– Dziêkujê.

Rozmawia³y: Monika Bury
i Magda Hujda

Zespó³ smyczkowy „DACAMERA” ju¿ po raz
drugi odwiedzi³ Zawojê. Po raz pierwszy
zagrali oni u nas w maju 2008 roku. Tego-
roczny koncert odby³ siê 22 lutego w sa-
li Gminnego Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki.

Zespó³ pod kierownictwem Krzysztofa
Leksyckiego wykona³ utwory znanych kom-
pozytorów œwiatowych. W wykonaniu ze-
spo³u mogliœmy m.in. us³yszeæ Koncert na
gitarê Antonio Vivaldiego oraz Koncert na
gitarê i skrzypce Astor Piazzolla.

Ostatkowy koncert
Artyœci wykonali równie¿ utwory filmo-

we, które by³y zagadk¹ dla zebranej pu-
blicznoœci. Goœcinnie wraz z zespo³em za-
grali Andrzej Krawiec – gitara, Pawe³ Kwa-
œny – gitara, Ilona Nieci¹g – skrzypce. Zgro-
madzonej, niestety bardzo nielicznie, pu-
blicznoœci, bardzo podoba³ siê wystêp. Na-
grodzili oni artystów gromkimi brawami. Bis
by³ zatem konieczny.

Mamy nadziejê, ¿e zespó³ jeszcze nie raz
u nas zagoœci.

Magda Hujda

ROZMOWA POD DIABLAKIEM

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Kinga Marek zdoby³a w tym roku Pucharu Wójta Gminy Zawoja w slalomie gigancie.
Fot. arch GCKPiT w Zawoi

Kameralny koncert zespo³u „Dacamera” w sali GCKPiT. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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CENNE INICJATYWY

Niemal zapomniany krzy¿ wybudowany ku
pamiêci ks. Stoja³owskiego dziêki inicjaty-
wie mieszkañca Zawoi Józefa Kulisia nagle
jakby o¿y³.

To za jego spraw¹ otoczenie krzy¿a od-
zyska³o nie tylko blask, lecz dostêp ludzi
pragn¹cych oddaæ ho³d wielkiemu cz³owie-
kowi, znanemu patriocie ziemi zawojskiej.
Przez wiele lat si³y natury spowodowa³y,
¿e dostêp do krzy¿a sta³ siê niemal niemo¿-
liwy, a jego wielkoœæ poch³onê³a gêstwina
leœna. To w³aœnie pan Kuliœ i jego kuzyn
z Tarnowa Roman Czernecki mimo nie-
sprzyjaj¹cych warunków atmosferycznych
podjêli kilkudniowy niebywa³y trud karczu-
j¹c z jego otoczenia wysokie zaroœla i drze-
wa tworz¹ce niedostêpn¹ barierê utrudnia-
j¹c¹ dotarcie do krzy¿a.

Ku pamiêci
Ten bezinteresowny spo³eczny wyczyn

spowodowa³, ¿e krzy¿ sta³ siê widoczny ju¿
z daleka, a w jego otoczeniu powsta³a du¿a
polana pozwalaj¹ca zwiedzaj¹cym na swo-
bodne poruszanie.

Za naszym poœrednictwem pan Kuliœ
apeluje do wiernych i zainteresowanych
osób, by w rejonie krzy¿a umieœciæ dwie
lub wiêcej ³awek, co pozwoli³oby na wy-
poczynek tak miejscowym osobom jak i tu-
rystom.

Gdyby znaleŸli siê chêtni do spe³nienia
naszego apelu proszê skontaktowaæ siê
z naszym inicjatorem, który mieszka na osie-
dlu Bartyzelów pod gór¹, na której wznosi
siê wspania³y krzy¿.

Za pomoc ju¿ z góry dziêkuj¹ redakcja
i Pan Józef Kuliœ.                                      JK

OG£OSZENIE
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Za-
woi informuje, i¿ swoj¹ dzia³alnoœæ prowa-
dzi Gminna Koalicja ds. Przeciwdzia³ania
Przemocy w Rodzinie. Osoby z terenu
Gmi ny Zawoja maj¹ce bezpoœredni kon-
takt z przemoc¹ jaka ma miejsce w ich do-
mach, rodzinach, b¹dŸ s¹ œwiadkami zacho-
wañ przemocowych w najbli¿szym œrodo-
wisku, mog¹ skorzystaæ z poradnictwa pra-
cowników socjalnych, s³u¿by zdrowia, funk-
cjonariuszy policji oraz pedagogów szkol-
nych. Punkt konsultacyjno-informacyjny
mieœci siê w Gminnym Oœrodku Pomocy
Spo³ecznej w Zawoi (I piêtro Oœrodka Zdro-
wia), gdzie dy¿ur jest pe³niony w ka¿dy
wtorek w godzinach od 1500-1600.

Punkt konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie
Siedziba: Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej,  Zawoja Centrum

HARMONOGRAM DY¯URÓW na miesi¹c  KWIECIEÑ  2009
tel. 501-230-185

WTOREK – 7.04.2009, godz. 15.00-16.00
Dypl. higienistka szkolna – Ma³gorzata Kobiela-Bartyzel

Dypl. pielêgniarka – Barbara Nowakowska

WTOREK – 14.04.2009, godz. 15.00-16.00
Funkcj. Posterunku Policji – Andrzej Pytraczyk / Krzysztof Makoœ

Pracownik socjalny – Dyrcz Justyna

WTOREK – 21.04.2009, godz. 15.00-16.00
Pracownik socjalny – WoŸny  Dorota

Pracownik socjalny – Gramann Danuta

WTOREK – 28.04.2009, godz. 15.00-16.00
Pe³nomocnik Wójta ds.PiRPA – Sylwia Budzowska-Radwan

Pedagog szkolny – Ko³acz Agnieszka

Zadbany krzy¿ i tablica pami¹tkowa poœwiêcona
ks. Stoja³owskiemu. Fot. Józef Kliœ.
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CENNE INICJATYWY

Temat tegorocznego spotkania jest oczywi-
sty, okreœla to rocznica: „Straty osobowe,
cywilizacyjne i materialne” zadane przez hi-
tlerowskie Niemcy w miejscowoœciach oko-
³o babiogórskich Polski w latach 1939-
1945”.

Zamierzeniem naszym – 14 Gmin z po-
wiatów: suskiego (8), nowotarskiego (2),
wadowickiego (3), ¿ywieckiego (1), do któ-
rego przygotowujemy siê od kilku miesiê-
cy, jest próba zbilansowania strat przez
mieszkañców tych miejscowoœci, oraz
ochrona pamiêci naszych Przodków: Ojców,
Matek, Sióstr, Braci, którzy zginêli podczas
nieludzkiej wojny i lat terroru okupanta.

Chcemy ocaliæ i udokumentowaæ pamiêæ
o Ich losach poprzez likwidacje anonimo-
woœci ofiar, trudu i poni¿ania mieszkañców
naszych Ma³ych Ojczyzn. Ale te¿ oddaæ Im
ho³d za poœwiêcenie i ofiary poniesione na
o³tarzu Koœcio³a i Ojczyzny. Jesteœmy – dziœ
– ostatnim pokoleniem, które jeszcze w czê-
œci pamiêta lata hitlerowskiego zohydzenia.

St¹d nasz obowi¹zek  by przypomnieæ
te lata i losy naszych najbli¿szych, i utrwa-
liæ pamiêæ o Nich w specjalnym wydawnic-
twie, które bêdzie swoistym pomnikiem
tych lat i strat, które przynios³y.

Chcemy równie¿ wykazaæ, ¿e nasze ma³e
ojczyzny- gminy i wioski zamieszkiwali lu-

dzie – Obywatele, którym nie by³o obce
poœwiecenie i gotowoœæ ofiary. Gdzie „ro-
s³a” i kszta³towa³a siê mi³oœæ  i najwy¿sze
oddanie dla Ojczyzny Matki – Polski.

Ufamy ¿e zamierzenie powy¿sze zosta-
nie przez Was przyjête z uznaniem i zrozu-
mieniem, i¿ jest to sprawa wspólna wszyst-
kich œrodowisk i pokoleñ obszarów za-
mieszkania, ¿e zamknie ten tragiczny okres
naszej podbabiogórskiej historii. ¯e przy-
wróci pamiêæ o ich przyczynach i skutkach,
które dotknê³y w ró¿nym wymiarze i winie
sprawców i ich ofiar?

Mimo up³ywu prawie 70 lat od zaistnia-
³ych zdarzeñ: my ofiary szowinistycznych
napaœci s¹siadów: nosimy w sobie nadal
odium naszego zohydzenia, co powodowa-
³o, ¿e Prymas Tysi¹clecia i ówczeœni Bisku-
pi Polscy uznali za s³uszne, co dziœ, szcze-
gólnie sta³o siê dla nas (nie wszystkich)
oczywiste – ¿e wyst¹pili z apelem do Niem-
ców, ale nie tylko dla nich: „przebaczamy
i prosimy o przebaczenie”. Proszono wów-
czas w naszych koœcio³ach o przebaczenie
Najwy¿szego sêdziego tak¿e by darowa³
nam winy pope³nione, w tych czasach –
przez niektórych naszych przodków: prze-
ciwko Bogu, nie przestrzegaj¹c, w tych trud-
nych latach Jego przykazañ, nie szanuj¹c
czci i godnoœci s¹siadów i wspó³mieszkañ-

Nasze polskie:
wczoraj – dzisiaj – jutro?
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich z siedzib¹ w Zawoi, przeprowadzi na
Zamku suskim w dniu 11 wrzeœnia br. Sympozjum popularno – naukowe w 70.
rocznicê wybuchu II Wojny Œwiatowej. Przedsiêwziêcie to realizujemy w cyklu
naszych d³ugoletnich przedsiêwziêæ: PRZESZ£OŒÆ – WSPÓ£CZESNOŒÆ –
PRZYSZ£OŒÆ, który ma nam przypomnieæ sk¹d jesteœmy, nasz¹
wspó³czesnoœæ i dok¹d i jak zd¹¿amy.

ców. ̄ e pijañstwo, kradzie¿e, mordy, zdra-
dy w rodzinach, a tak¿e narodowe, upadek
moralnoœci i godnoœci osoby ludzkiej i Oby-
watela – Polaka. Prawda, trwa³a d³uga woj-
na, która w ka¿dych czasach i warunkach
demoralizuje, ale nie mo¿na zapomnieæ
o winach sprawców.

Minê³o wiele lat i odesz³y w niebyt pra-
wie dwa pokolenia, ale czy dokonaliœmy
jako spo³eczeñstwo, jako chrzeœcijanie i jako
Naród pe³nej ekspiacji naszych polskich
win? Czy jesteœmy ju¿ czyœci i bez obowi¹z-
ku pamiêci, ka¿dej pamiêci? Czy ju¿ nie
drêcz¹ nas wyrzuty sumienia i wyrzuty po-
lityczne, które trwaj¹?

Czy pamiêtamy, ¿e nasze Cmentarze do-
kumentuj¹ równie¿ winy wielu przodków
z tamtych lat? Czy nie musimy o nich pa-
miêtaæ? Musimy. I to jest równie¿ obowi¹-
zek naszego pokolenia. To obowi¹zek na
dziœ i jutro. Wszystkich. To s¹ równie¿ na-
sze straty: duchowe i moralne, które przy-
nios³a II Wojna Œwiatowa.

I takie problemy musi równie¿ wy³oniæ
sympozjum popularno-naukowe Stowarzy-
szenia Gmin Babiogórskich. Niech nam to-
warzysz¹: m¹droœæ, odpowiedzialnoœæ,
uczciwoœæ i rozs¹dek wyp³ywaj¹ce z na-
szych doœwiadczeñ i naszego zrozumienia
tych tragicznych lat. Bo ka¿da wojna, nie-
zale¿nie od jej charakteru i celu przynosi
starty i szkody, które trwaj¹ d³u¿ej ni¿ dwa
pokolenia. St¹d nie wolno nam zapomnieæ
w³asnych i obcych win.

Tak nam dopomó¿ Bóg.
Stanis³aw Smyrak
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W okresie tym zrealizowano nastêpuj¹ce
zadania statutowe:
• zorganizowano trzy 10-dniowe obozy ko-
larskie szkoleniowo – treningowe w Wila-
mowicach, 2 dla kadry m³odzików od 28
stycznia do 7 lutego i od 23 czerwca do 4
lipca, oraz dla ¿aków i juniorów m³odszych
od 7 do 16 lipca, wziê³o w nich udzia³ 16
zawodników;
• zorganizowano 41 wyjazdów na zawody
kolarskie szosowe, trialowe i górskie oraz
na 4 zawody strzeleckie;
• 18 maja zorganizowano IX Zawody
w Trialu Rowerowym o Puchar Babiej Góry,
oraz II edycjê Dru¿ynowych Mistrzostw
Polski w Trialu Rowerowym;
• 14 listopada dla uczczenia Œwiêta Nie-
podleg³oœci zorganizowano X Otwarte Za-
wody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy
Zawoja;
• w siedzibie klubu ca³y rok w pi¹tki od-
bywa³y siê treningi strzeleckie, a na torze
przeszkód treningi kolarstwa trialowego,
treningi kolarstwa górskiego odbywa³y siê
w terenie, a treningi ogólnorozwojowe
w œrody w hali sportowej i w si³owni. W klu-
bie mamy dwa sto³y do tenisa i s¹ one wy-
korzystywane równie¿ do treningów ogól-
norozwojowych;
• dru¿yna w sk³adzie: Dominika Dyrcz, Ja-
kub Polak, Tomasz Pudalik, Szczepan Dy-
duch i Szymon ¯urek startowa³a w Dru¿y-
nowych Mistrzostwach Polski w trialu ro-
werowym, po czterech edycjach zawodów
zdoby³a IV miejsce w Polsce;
• w klasyfikacji klubowej w trialu rowero-
wym „Zawojak” zaj¹³ III miejsce w Ma³o-
polsce;
• indywidualnie:

a) Dominika Dyrcz, – III m. Mistrzostwa
Polski, IV m. Dru¿ynowe M.P. III m. w Ma-
³opolsce;

b) Jakub Polak, – II m. W Ma³opolskiej
Lidze Trial , IV m. Dru¿ynowe M. P.;

c) Szymon ¯urek, – III m. W Ma³opol-
skiej Lidze Trial IV m. Dru¿ynowe M.P.;

d) Tomasz Pudalik, – I m. W Ma³opol-
skiej Lidze Trial, III m. W Olimpiadzie M³o-
dzie¿y w Tarnawie Dolnej, IV m. Dru¿yno-
we M.P.;

e) Szczepan Dyduch, – IV m. Dru¿yno-
we M.P.;

f) Pawe³ Kozina, - IV m. W Ma³opolskiej
Lidze Trial;

g) Artur Dyrcz, – II m. W Ma³opolskiej
Lidze Trial;

h) £ukasz Sa³aciak, – III m. W Ma³opol-
skiej Lidze Trial;

• w kolarstwie górskim MTB m³odziczki i ju-
niorzy m³odsi „Zawojaka” zajêli III miejsca
w Ma³opolsce, m³odzicy IV;
• indywidualnie:

a) Marlena Wójs, - I m. Miêdzywojewódz-
kie Mistrzostwa M³odzików na szosie, I m.
Powiatowe Zawody MTB w Lachowicach,
II m. w Gimnazjadzie powiatu suskiego,
III m. w Mistrzostwach Ma³opolski na szo-
sie, I m. Klubowo w szosie w Ma³opolsce,
III m. Puchar Piwnicznej MTB;

b) Kinga Stopka, – I m. Powiatowe Za-
wody MTB w Ma³opolsce, I m. klubowo
w szosie w Ma³opolsce;

c) Justyna Smyrak, – II m. Powiatowe
Zawody MTB w Lachowicach, III m. Pu-
char Wójta Gminy Osiek na szosie, IV m.
w Mistrzostwach Ma³oposki na szosie, III m.
klubowo w MTB w Ma³opolsce, I m. klu-
bowo w szosie w Ma³opolsce;

d) Klaudia Kozina, – III m. klubowo
w MTB w Ma³opolsce;

e) Marek ¯uromski, – II m. Powiatowe
Zawody MTB w Lachowicach, III m. w Gim-
nazjadzie powiatu suskiego, III m. w Mi-
strzostwach Ma³opolski na szosie, III m.

w Mistrzostwach Ma³opolski w prze³aju
w Stroniu, IV m. w województwie ma³opol-
skim w MTB, IV m. Zawodach Prze³ajowych
Memoria³ Henryka £asaka w Skomielnej
Bia³ej;

f) Kamil Bury – I m. Powiatowe Zawody
MTB w Lachowicach, IV m. klubowo w MTB
w Ma³opolsce;

g) Daniel Kozina – IV m. klubowo
w MTB w Ma³opolsce;

h) Adam Gasek – IV m. klubowo w MTB
w Ma³opolsce;

i) Jakub Trzebuniak – I m. Powiatowe
Zawody MTB w Lachowicach;

j) Wojciech Spyrka – III m. Powiatowe
Zawody MTB w Lachowicach;

k) Roman Dyrcz – II m. w Zawodach
Prze³ajowych Memoria³ Henryka £asaka
w Skomielnej Bia³ej;

l) Grzegorz Rusin – IV m. w licealiadzie
powiatu suskiego, IV m. Powiatowe zawo-
dy MTB w Lachowicach;

m) Grzegorz Hajda – I m. w licealiadzie
powiatu suskiego, III w woj. Ma³opolskim,
I m. w Maratonie MTB w Zawoi, II m.
w sprincie kolarskim w Kopalni Soli w Boch-
ni, II m. Puchar Tarnowa, III m. Puchar Szla-
ku Solnego;

n) Mariusz Gajewski – IV m. w licealia-
dzie w woj., Ma³opolskim;

o) Julian Maj – I m. powiatowe zawody
MTB w Lachowicach;

p) Konrad Kolobius – II m. powiatowe
Zawody MTB w Lachowicach, IV m. w za-
wodach prze³ajowych Memoria³ Henryka

Sprawozdanie z dzia³alnoœci
statutowej UKS „Zawojak” za 2008 rok
Uczniowski Klub Sportowy „Zawojak” dzia³a od 2000 roku przy szkole nr 5
w Zawoi. Klub zrzesza cz³onków z ca³ej gminy, nale¿¹ do niego uczniowie
i uczennice szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ œrednich oraz osoby
doros³e. Dzia³alnoœæ Klubu w 2008 roku opiera³a siê na pracy spo³ecznej
Zarz¹du i cz³onków klubu.

UKS „Zawojak” od wielu lat organizuje ciesz¹ce siê du¿¹ popularnoœci¹ zawody trialowe
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£asaka w Skomielnej Bia³ej, IV m. w sprin-
cie kolarskim w Kopalni Soli w Bochni;

q) Kamil Trzebuniak – I m. w Spartakia-
dzie powiatowej i IV m. w wojewódzkiej
MTB, III m. Powiatowe Zawody MTB w La-
chowicach;

r) Krystian Wójs – I m. Powiatowe Za-
wody MTB w Lachowicach;

s) Marcin Gasek – III m.Powiatowe Za-
wody MTB w Lachowicach, III m. Puchar
Tarnowa;

t) Micha³ Miko³ajczyk – III m. Puchar
Tarnowa;
• w kolarstwie szosowym zajêliœmy w kla-
syfikacji klubowej m³odziczek I miejsce;
• na pozycje w klasyfikacjach klubowych
wp³yw mia³y równie¿ punktowane miejsca
zawodników z pozycji poza podium, któ-
rym nale¿¹ siê gor¹ce podziêkowania;
• w zawodach powiatowych Szkolnej Ligi
Strzeleckiej dru¿yna LO Zawoja reprezen-
tuj¹ca nasz klub zajê³a I miejsce, a w woje-
wódzkich II miejsce;
• w powiatowych zawodach strzeleckich 8
lutego, o Puchar Burmistrza Suchej Beskidz-
kiej startowa³o 19 „Zawojaków”:
najwy¿sze miejsca na podium zajêli: Domi-
nika Dyrcz, Bart³omiej Warmuz,Grzegorz
Mazur;
III miejsca zdobyli: Karolina Stasik, Krzysz-
tof W³osiak, Rados³aw Warmuz;
IV miejsca przypad³y: Sylwii Groñ, Grzego-
rzowi W³osiakowi,Tomaszowi ̄ ywczakowi
VI miejsce zaj¹³ Kamil Bury;
• w Zawodach 14 listopada w Zawoi pierw-
sze miejsca zajêli: Sonia Kozina, Ma³gorzata
Makoœ, £ukasz W³osiak, Marek ¯uromski,
Mieczys³aw Kukla, Ireneusz Makoœ;
II miejsca zajêli: Weronika ¯urek, Ma³go-
rzata Kozina, Grzegorz W³osiak, Kamil Bury,
Krzysztof W³osiak;
III miejsca przypad³y: Sylwia Groñ, Andrzej
Kukla, Franciszek ¯uromski;

• tradycyjnie, w okresie ferii zimowych i wa-
kacji organizujemy dni otwartej strzelnicy,
w których trenuj¹ strzelectwo sportowe za-
wodnicy klubu oraz osoby przebywaj¹ce
na wypoczynku w Zawoi;
• w klubie dzia³a równie¿ wypo¿yczalnia
rowerów górskich;
• wiele napraw sprzêtu rowerowego do-
konujemy samodzielnie, oszczêdzaj¹c w ten
sposób znaczne œrodki finansowe.

Klub realizowa³ zadania statutowe dziê-
ki dotacji 20.000 z³. z Urzêdu Gminy Zawo-
ja, 3.000 z³. z Urzêdu Marsza³kowskiego. Do-
tacje te przekroczy³y zaledwie po³owê wy-
datkowanych w klubie œrodków. Pozosta³e
pozyskano w wysokoœci 5.900 z³. z daro-
wizn, 11.800 z³. z us³ug reklamowych, 720
z³. z wp³at cz³onków klubu, 1.465 z³. z dzia-
³alnoœci statutowej ( strzelectwo, wypo¿y-
czalnia rowerów).

Wystêpowaliœmy do Ministerstwa Spor-
tu i do Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego
z wnioskiem o sprzêt i otrzymaliœmy jeden
rower szosowy o wartoœci 2.700 z³.

Uczestniczyliœmy w realizacji programów
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego ANIMA-
TOR SPORTU DZIECI I M£ODZIE¯Y, oraz
programu Gminnej Komisji Profilaktyki Roz-
wi¹zywania Problemów Uzale¿nieñ SPOR-
TOWIEC 2008.

Broñ i amunicjê potrzebn¹ do treningów
i zawodów strzeleckich zabezpiecza Zarz¹d
Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Suchej
Beskidzkiej oraz Ko³o LOK w Zawoi dzia-
³aj¹ce przy naszym Klubie. Piêcioro cz³on-
ków klubu posiada uprawnienia Instrukto-
ra Sportów Obronnych i prowadz¹ treningi
strzeleckie z m³odzie¿¹. W³¹czamy siê rów-
nie¿ aktywnie w remont kulowej strzelnicy
sportowej LOK w Suchej Beskidzkiej, która
w przysz³oœci bêdzie s³u¿y³a naszym zawod-

nikom do treningów strzeleckich z ostrej
amunicji.

Na szczególne uznanie zas³uguje dzia-
³alnoœæ Bartosza Smyraka, który utworzy³
i aktualizuje stronê klubu w Internecie, wy-
kona³ piêkne kartki œwi¹teczne oraz pozy-
ska³ sponsorów na sprzêt i stroje dla grupy
specjalizuj¹cej siê w maratonach kolarskich.

Spory wk³ad rzeczowy w postaci stro-
jów kolarskich wartoœci 4.500 z³. otrzymali-
œmy od Fabryki Os³onek Bia³kowych „FA-
BIOS”, puchary na zawody wartoœci 1.500
z³. od Wójta Gminy pana Marka Listwana,
wody gazowane na ca³y sezon oraz wypie-
ki na zawody kolarskie od pañstwa Siw-
ców.

Zawodnicy grupy trialu rowerowego dali
pokaz umiejêtnoœci technicznych, podczas
obchodów dnia pracowników Przemys³u
Spo¿ywczego Fabryki Os³onek Bia³kowych
na stadione w Makowie Podhalañskim.

Od 2001 roku opiekowaliœmy siê powie-
rzonym maj¹tkiem gminnym; budynkiem
i dzia³k¹. W³asnymi œrodkami i si³ami do-
konaliœmy remontu budynku przystosowu-
j¹c go na strzelnice pneumatyczn¹, wybu-
dowaliœmy trialowy tor przeszkód, utrzymu-
jemy na terenie czystoœæ i porz¹dek. Nie-
stety remontowe prace w s¹siedztwie przy
szkole spowodowa³y uszkodzenie œcian
i trwa ich dalsze niszczenie, spadaj¹cy z da-
chu szko³y œnieg spowodowa³ zerwanie
rynien i uszkodzenie szczelnoœci dachu. Wy-
st¹piliœmy z wnioskiem do Komisji Bud¿e-
towej Rady Gminy o zaplanowanie œrod-
ków na konieczne prace remontowe.

Zakoñczy³ siê rok wielu aktywnych dzia-
³añ sportowych i mozolnych starañ o œrod-
ki na dzia³anoœæ. Zarz¹d przedstawi³ Komi-
sji Rewizyjnej dokumentacje finansow¹. Jako
prezes Zarz¹du chcê podziêkowaæ wszyst-
kim, którzy przyczynili siê finansowo, rze-
czowo, b¹dŸ w³asn¹ prac¹ do dzia³alnoœci
w naszym klubie, a szczególnie Panu Wój-
towi Markowi Listwanowi, wice wójtowi
Franciszkowi Klimasarze, pani Danucie Lasa,
cz³onkom Komsji Bud¿etowej i Komisji
Oœwiaty, Turystyki, Sportu i Ochrony Œro-
dowiska Rady Gminy, a szczególnie prze-
wodnicz¹cemu panu Krzysztofowi Chowa-
niakowi, pracownikom Gminnego Centrum
Kultury Promocji i Turystyki, Banku Spó³-
dzielczego Zawoja, panom prezesom: Paw-
³owi Pytko, Ireneuszowi Makosiowi, Anto-
niemu Budzowskiemu, Arkadiuszowi Mo³-
kowi, Andrzejowi Paj¹kowi, panom Lesz-
kowi £acie, Mieczys³awowi ̄ urkowi, Fran-
ciszkowi ̄ uromskiemu, pañstwu Czes³awie
i Stanis³awowi Siwcom pani Ma³gorzacie
Wójs, Sndrzejowi Dyrczowi, Krzysztofowi
Warmuzowi, Tomaszowi Pudalik,

Dziêkujê cz³onkom zwyczajnym, cz³on-
kom wspieraj¹cym oraz wszystkim niewy-
mienionym osobom i instytucjom, które
pomog³y w dzia³alnoœci klubu i zwracam
siê o dalsze wspieranie w obecnym roku.

Marek BogaczCoraz wiêksz¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê zawody strzeleckie. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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