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W Betlejem mieœcie
Zbawiciel siê rodzi…

W tym cudownym, pe³nym radoœci dniu,

gdzie gasn¹ spory, goj¹ siê rany

podzielimy siê z Wami op³atkiem, który przesy³amy przez te ¿yczenia.

Niech ta radoœæ i pokój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

towarzyszy wszystkim przez ca³y Nowy Rok:

• by serce nie p³aka³o, gdy s¹ w ¿yciu z³e chwile;

• by pamiêtaæ, ¿e s¹ wokó³ przyjaciele, którzy maja du¿o ciep³a, wiary i ¿yczliwoœci;

• by nadchodz¹cy rok by³ szczêœliwy i wolny od wszelkiego zamêtu;

• by by³o du¿o optymizmu i wiary w pogodne jutro.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Zawoja
Krzysztof Chowaniak

Wójt Gminy Zawoja
Marek Listwan
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ZA NASZYM OKNEM

W uroczystoœci udzia³ wziêli: Senator Stani-
s³aw Bisztyga, pos³owie: Tadeusz Arkit,
Marek Polak, Kazimierz Hajda, wicewoje-
woda Ma³opolski Stanis³aw Sorys, radni Sej-
miku Województwa Ma³opolskiego: Andrzej
Sasu³a, Andrzej Kramarczyk oraz Franciszek
Szyd³owski., Starosta i radni Powiatu Suskie-
go, burmistrzowie i wójtowie, przewodni-

cz¹cy rad gmin i miast, przedstawiciel dele-
gatury Kuratorium Oœwiaty w Wadowicach,
komendanci Policji i PSP, dyrektorzy szkó³,
radni i so³tysi Gminy Zawoja, inspektor nad-
zoru inwestorskiego Adam Leœniak i wyko-
nawca, BGB „BITEX” Aleksander Zembol
oraz dzieci i m³odzie¿, mieszkañcy gminy.

12 listopada 2009 r. przy zespole szkó³ w Zawoi Wilcznej odby³o siê uroczyste
otwarcie kompleksu sportowego zrealizowanego w ramach rz¹dowo-
samorz¹dowego programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

W  Œwiêta Bo¿ego Narodzenia

Gwiazda pokoju drogê wska¿e.

Zapomnijmy o uprzedzeniach,

Otwórzmy pud³a s³odkich marzeñ.

Niechaj Anio³owie z Panem Bogiem

Jak Trzej Królowie z dary swemi

Stan¹ cicho za Waszym progiem,

By spe³niæ to, co dot¹d snami.

Ciep³em otulmy naszych bliskich

I uœmiechnijmy siê do siebie.

Œwi¹t magia

niechaj zjedna wszystkich,

Niech w domach bêdzie

Wam jak w niebie.

„Orlik” otwarty

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie

Kolêdnicy z zespo³u „Juzyna:. Fot. Piotr Krzywda.

Przeciêcie wstêgi podczas otwarcia nowego obiektu
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Po przywitaniu goœci przez gospodarza
gminy Zawoja Marka Listwana nast¹pi³o
uroczyste przeciêcie wstêgi przez: Stanis³a-
wa Bisztygê, ks. Bogus³awa Targosza, ucznia
wyró¿niaj¹cego siê w sporcie Marka ̄ urom-
skiego, Stanis³awa Sorysa, Renatê Tryba³ê,
Marka Listwana oraz Andrzeja Sasu³ê.

Poœwiêcenia obiektu dokona³ proboszcz
parafii pod wezwaniem Matki Bo¿ej Nie-
ustaj¹cej Pomocy w Zawoi Górnej  ks. Bo-
gus³aw Targosz.

Nastêpnie odczytane zosta³y listy, skie-
rowane do wójta gminy Zawoja Marka Li-
stwana, od Marsza³ka Województwa Ma³o-
polskiego Marka Nawary, przez radnego
Sejmiku Województwa Ma³opolskiego An-
drzeja Sasu³ê oraz przewodnicz¹cego Sej-
miku Województwa Ma³opolskiego przez
Franciszka Szyd³owskiego. Dodatkowo Ze-
spó³ Szkó³ w Zawoi Wilcznej otrzyma³ kom-
plet pi³ek oraz koszulkê wraz z plakatami
reprezentuj¹cymi dru¿ynê Oldboyów Wi-
s³y Kraków, które przekaza³ Tomasz Iwan
(emerytowany pi³karz Wis³y Kraków).

ci¹g dalszy z poprzedniej strony

„Orlik” otwarty

Boisko sportowe poœwiêci³ ks. Bogus³aw Targosz

Przemówienie Marka Listwana – wójta gminy Zawoja

Goœcie w czasie otwarcia „Orlika”

Tomasz Iwan przekazuje upominki dla Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej
…i Andrzeja Sasu³y – radnego Sejmiku
Województwa Ma³opolskiego

Przemówienie wicewojewody ma³opolskiego
Stanis³awa Sorysa…

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE
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W trakcie uroczystoœci senator Stanis³aw
Bisztyga oraz wicewojewoda ma³opolski
Stanis³aw Sorys udekorowali w imieniu Mi-
nistra Sportu i Turystyki odznaczeniami „Za
Zas³ugi dla Sportu”: Krzysztofa Bartyzela –
z³otym, Andrzeja Mikê – srebrnym,  Marka
Bogacza, Andrzeja Makosia, Ma³gorzatê
Pacygê, Krzysztofa Jordanka, Stanis³awa
Franczaka i Les³awa Borowego –  br¹zowy-
mi. Czêœæ oficjaln¹ zakoñczono symbolicz-
nymi strza³ami karnymi, które skutecznie
broni³ uczeñ z Zespo³u Szkó³ w Zawoi
Wilcznej.

Szczególne podziêkowania za pomoc
w realizacji inwestycji wójt gminy Zawoja
Marek Listwan z³o¿y³ ministrowi Sportu i Tu-
rystyki Adamowi Gierszowi, wicewojewo-
dzie ma³opolskiemu Stanis³awowi Soryso-
wi oraz marsza³kowi Województwa Ma³o-
polskiego Markowi Nawarze.

Po czêœci oficjalnej goœcie wziêli udzia³
w czêœci artystycznej, w której zaprezento-
wa³y siê dzieci z Gimnazjum w Zawoi Wilcz-
nej.                                                        (ug)

Wrêczenie z³otej odznaki „Za zas³ugi dla
Sportu” dla Krzysztofa Bartyzela…

… oraz srebrnej dla Andrzeja Miki.

Pierwsze symboliczne kopanie pi³ki. Na zdjêciu Marek Listwan – wójt gminy Zawoja strzela karnego.

Po otwarciu „Orlika” goœcie uroczystoœci przenieœli siê do sali gimnastycznej, gdzie odby³a siê czêœæ
artystyczna

Na nowym obiekcie zebrali siê w komplecie uczniowie i nauczyciele Zespo³u Szkó³  w Zawoi Wilcznej. Fot.  Tomasz Rêpiñski i arch. GCKPiT w Zawoi

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE
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Przed rozpoczêciem uroczystej sesji w ko-
œciele parafialnym p.w. Œw. Klemensa w
Zawoi Centrum odby³a siê uroczysta Msza
Œwiêta, któr¹ koncelebrowa³ Dostojny Goœæ
Jego Eminencja ks. Marian Kardyna³ Jawor-
ski wraz z ks. infu³atem Januszem Bielañ-
skim i ks. Eugeniuszem Spyrk¹ (przebywa-
j¹cy na Syberii).

W uroczystoœci uczestniczyli : przedsta-
wiciele w³adz powiatowych, samorz¹do-
wych, radni, przedstawiciele Koœcio³a, œro-
dowisk lokalnych , instytucji.

Tytu³
„Honorowy Obywatel Gminy Zawoja”

nadano:

•
Jego Eminencji

Ks. Marianowi Kardyna³owi
Jaworskiemu

•
Jego Eminencji

Ks. Franciszkowi Kardyna³owi
Macharskiemu

•
Profesorowi zw. dr hab. Krzes³awowi

Stok³osie

Laudacje na czeœæ Honorowych Obywa-
teli Gminy Zawoja zaprezentowa³ Wójt
Gminy Zawoja Marek Listwan. Uroczyste-
go aktu nadania tytu³u dokonali: przewod-
nicz¹cy Rady Gminy – Krzysztof Chowa-
niak, wójt gminy Zawoja – Marek Listwan,
ks. proboszcz Ryszard Wiêcek – przewod-
nicz¹cy Kapitu³y Honorowych Tytu³ów
Gminy Zawoja.

Uhonorowani otrzymali pami¹tkowy me-
dal, flagê gminy, akt nadania tytu³u.

8  paŸdziernika 2009 r. w hali sportowej w Zawoi Centrum odby³a siê uroczysta sesja Rady Gminy Zawoja na której
dokonano nadania tytu³ów „Honorowy Obywatel Gminy Zawoja” i „Zas³u¿ony dla Gminy Zawoja”.

Tytu³
„Zas³u¿ony dla Gminy Zawoja”
otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby

i instytucje:

Józef Malarczyk,  Jan Pacyga (poœmiertnie),
Henryk Franczak, Edward Szafraniec, Ta-
deusz Marek, Dorota Lampart (poœmiertnie),
Antoni Mazur, Helena Bialikiewicz, Jadwi-
ga Wierczek,  Kazimierz Jordanek, Tadeusz
Szpak, Stanis³aw ¯ywczak, Stanis³aw Hur-
bol, Kazimierz Korzec, Roman Mo³dawa,
Stanis³aw Smyrak, Kazimierz Paj¹k, Stani-
s³aw Dyrcz  (poœmiertnie), Zygmunt Ficek,
Andrzej Siwek, Babiogórski Park Narodo-
wy, Fabryka Os³onek Bia³kowych,  Zespó³
Wyci¹gów Narciarskich „Wojtek” S.C. – Anna
Chromy, Danuta Ga³ka, Stowarzyszenie na
Rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju „Przy-
s³op”, Zawojskie Stowarzyszenie Lasów Pry-
watnych.

Uhonorowani tytu³em „Zas³u¿ony dla
Gminy Zawoja” otrzymali akt nadania tytu-
³u oraz flagê gminy.

(ug)

Wrêczenie tutu³u Honorowy Obywatel Gminy
ks. kard. Marianowi Jaworskiemu

Wrêczenie tutu³u Honorowy Obywatel Gminy
prof. Krzes³awowi Stok³osie

Uroczysta sesja Rady Gminy Zawoja odby³a siê w hali widowiskowo-sportowej

Goœcie honorowi uroczystej sesji Rady Gminy Zawoja

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

Zas³u¿eni dla Gminy Zawoja
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LAUDACJA
NA CZEŒÆ KS. KARDYNA£A MARIANA JAWORSKIEGO

Z OKAZJI NADANIA TYTU£U „HONOROWY OBYWATEL GMINY ZAWOJA”
W DNIU 12 MARCA 2009 ROKU

Szanowni Pañstwo,
Eminencjo, Ksiê¿e Kardynale

Niezwyk³e zadania powierza siê temu, kto potrafi im sprostaæ dziêki szczególnym przymiotom
serca i umys³u. Mam nadziejê, ¿e zebrane informacje, pog³êbione wieloma wypowiedziami miesz-
kañców Zawoi, którzy na swoich ¿yciowych œcie¿kach spotkali ks. kardyna³a, pozwol¹ przybli¿yæ
to wszystko, co stanowi o przymiotach serca i umys³u ksiêdza kardyna³a Mariana Jaworskiego.

Ks. kardyna³ Marian Jaworski urodzi³ siê 21 sierpnia 1926 roku we Lwowie. Tu uzyska³ w 1945
roku œwiadectwo dojrza³oœci i wst¹pi³ do lwowskiego seminarium duchowego. Po przesiedleniu do
Polski kontynuowa³ studia w Kalwarii Zebrzydowskiej i tu otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie w 1950
roku, a Mszê œw. prymicyjn¹ odprawi³ w Koœciele Parafialnym p.w. Œw. Klemensa w Zawoi Cen-
trum. Pracowa³ jako wikariusz w Baszni Dolnej ko³o Lubaczowa i w Poroninie. By³ kapelanem
arcybiskupa Eugeniusza Baziaka – ostatniego metropolity lwowskiego.

Studia specjalistyczne odbywa³ na Uniwersytecie Jagielloñskim i otrzyma³ tytu³ doktora teologii
w 1952 roku, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – doktorat z filozofii w 1955 roku oraz na
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – habilitacjê z filozofii religii w 1965 roku.

Przez wiele lat oddawa³ siê pracy naukowo-dydaktycznej pe³ni¹c obowi¹zki:
• profesora seminariów duchownych w Krakowie,
• sekretarza Rady Naukowej Episkopatu Polski w latach 1970-1980,
• dziekana Papieskiego Wydzia³u Teologicznego w Krakowie 1976-1981,
• rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 1981-1987 r.

Pracuj¹c przy boku przewodnicz¹cego Rady Naukowej Episkopatu Polski kardyna³a Karola Woj-
ty³y, przyczyni³ siê do odnowy i organizacji fakultetów teologicznych w ca³ej Polsce.

24 maja 1984 roku zosta³ mianowany przez Jana Paw³a II biskupem i administratorem apostol-
skim archidiecezji w Lubaczowie, a 23 czerwca tego¿ roku w katedrze na Wawelu przyj¹³ sakrê
biskupi¹ z r¹k kardyna³a Franciszka Macharskiego.

16 stycznia 1991 roku Jan Pawe³ II mianowa³ ks. Mariana Jaworskiego arcybiskupem metropolit¹
Lwowa dla wiernych obrz¹dku ³aciñskiego. Rok póŸniej zosta³ wybrany przewodnicz¹cym Konfe-
rencji Episkopatu Rzymskokatolickiej Ukrainy. Szczególn¹ trosk¹ pastersk¹ obj¹³ utworzone we
Lwowie seminarium duchowne, sprawê powo³añ kap³añskich, remonty i budowê koœcio³ów.

Kapelusz kardynalski odebra³ na konsystorzu 21 lutego 2001 roku z r¹k Jana Paw³a II. Od 1998
roku jest cz³onkiem Prezydium Papieskiej Rady ds. Rodziny. Opublikowa³ ponad 140 prac nauko-
wych i artyku³ów.

Mieszkañcy Zawoi Wilcznej pamiêtaj¹ spotkania ksiêdza Mariana Jaworskiego z ksiêdzem Karo-
lem Wojty³¹ w tzw. „Ksiê¿ówce” – niewielkim drewnianym domku, pe³ni¹cym funkcjê salki kate-
chetycznej, stoj¹cym naprzeciwko kaplicy p.w. Krzy¿a Œwiêtego, w której od 1925 roku a¿ do
wybudowania obecnego koœcio³a parafialnego w Zawoi Górnej odprawiano regularnie msze œw.
niedzielne. Ksi¹dz Wojty³a przyje¿d¿a³ „ incognito” do swego przyjaciela ksiêdza Mariana Jawor-
skiego, który w Zawoi – swoim ulubionym miejscu wypoczynku – spêdza³ przez 20 lat urlopy,
sprawuj¹c równoczeœnie duszpasterstwo wakacyjne i przez dwa miesi¹ce letnie odprawia³ msze
œwiête codziennie. Zdarza³o siê, ¿e msze œwiête odprawia³ w kaplicy tak¿e kardyna³ Wojty³a; za-
chowa³y siê te fakty w pamiêci wdziêcznych mieszkañców. Czêsto obaj ksiê¿a wêdrowali w góry,
np. z Zawoi na Babi¹ z zejœciem przez Markowe Szczawiny na Krowiarki. Mieli te¿ inne ulubione
œcie¿ki. Kardyna³ Wojty³a jako Papie¿ – o Zawoi nie zapomnia³. W 1986 roku bp Marian Jaworski
przywióz³ z Watykanu papieski dar dla nowej parafii i koœcio³a p.w. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy w Zawoi Górnej. Papieski dar – to obraz Patronki parafii; umieszczono go w o³tarzu g³ów-
nym, a opatrzony jest odrêcznym podpisem Ojca Œwiêtego: „Jan Pawe³ II, 25.III.1986”.

Dnia 25 stycznia 1987 roku przyby³ z Lubaczowa i odprawi³ w œwie¿o wybudowanym koœciele
uroczyst¹ mszê œw. ks. biskup Marian Jaworski, zaœ 28 czerwca tego¿ roku dokona³ konsekracji
czyli poœwiêcenia œwi¹tyni. Ks. bp Jaworski ukocha³ zawojsk¹ ziemiê, a zawojanie z wdziêcznoœci¹
wspominaj¹, ¿e dzieli³ z nimi radosne, ale i bolesne chwile, jak ta, gdy przyby³ odprawiæ Mszê œw.
¿a³obn¹ za pierwszego proboszcza Górnej Zawoi – ksiêdza Grzegorza Zyzaka w dniu 18 czerwca
1995 roku.

To kardyna³ Marian Jaworski towarzyszy³ w ostatnich chwilach ¿ycia umieraj¹cemu Papie¿owi
i udzieli³ Mu sakramentu namaszczenia chorych.

Eminencjo, maj¹c na uwadze to wszystko pragniemy Ci nadaæ tytu³ „Honorowy Obywatel Gminy
Zawoja”, na który w pe³ni zas³u¿y³eœ. Jestem przekonany, ¿e nadanie Tobie Eminencjo tego tytu³u
jest tak¿e zaszczytem dla naszej Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Krzysztof Chowaniak
Wójt gminy Zawoja Marek Listwan

Zawoja, dnia 8 paŸdziernika 2009 roku

Sesjê rozpoczê³a uroczysta Msza œwiêta

Siedz¹ obok siebie (od lewej): infu³at Janusz
Bielañski, ks. kard. Marian Jaworski
i prof. Krzes³aw Stok³osa

Ksi¹dz kard. Marian Jaworski sk³ada wpis do Ksiêgi
Pami¹tkowej.

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE
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LAUDACJA
NA CZEŒÆ KS. KARDYNA£A FRANCISZKA MACHARSKIEGO

Z OKAZJI NADANIA TYTU£U „HONOROWY OBYWATEL GMINY ZAWOJA”
W DNIU 12 MARCA 2009 ROKU

„Patriot¹ jest ten, kto przyjmuj¹c narodow¹ nadziejê
sam promienieje nadziej¹. Twoja solidarnoœæ
z drugim cz³owiekiem jest jak ciep³y promieñ s³oñca”…

Szanowni Pañstwo,
Eminencjo, Ksiê¿e Kardynale

Ten cytat zaczerpniêty z artyku³u ksiêdza profesora Józefa Tischnera uczyni³em mottem laudacji, bowiem w moim przekonaniu stanowi on najbar-
dziej lapidarn¹ charakterystykê naszego dostojnego Goœcia. Ufam, ¿e zebrane informacje, wzbogacone relacjami z osobistych spotkañ z ks. kardyna-
³em, pozwol¹ przynajmniej w zarysie ukazaæ to wszystko, co œwiadczy i ilustruje wypowiedŸ kapelana - ksiêdza kanonika Andrzeja FryŸlewicza, ¿e
kardyna³ Macharski – zawsze s³u¿y³ najbardziej potrzebuj¹cym.

Ks. kardyna³ Franciszek Macharski urodzi³ siê 20 maja 1927 roku w Krakowie w znanej rodzinie inteligenckiej. W czasie okupacji niemieckiej
uczêszcza³ na tajne komplety. By³ uczniem m. in. prof. Zenona Klemensiewicza, który wró¿y³ Mu karierê uniwersyteck¹ historyka lub literaturoznawcy.
Po wojnie 18-letni Franciszek wst¹pi³ do Krakowskiego Seminarium Duchownego.

2 kwietnia 1950 roku przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie z r¹k ksiêcia metropolity Adama Sapiehy. Przez szeœæ lat do 1956 roku by³ wikarym w parafii p.w.
Œwiêtych Szymona i Judy Tadeusza w Kozach ko³o Bielska-Bia³ej. PóŸniej studiowa³ we Fryburgu w Szwajcarii, gdzie uzyska³ doktorat z teologii pasto-
ralnej. W latach 1970-78 by³ rektorem w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Krakowie.

30 grudnia 1978 roku papie¿ Jan Pawe³ II powo³a³ ks. Franciszka Macharskiego na metropolitê krakowskiego, a 6 stycznia 1979 roku otrzyma³ On
sakrê biskupi¹. Jego zawo³aniem sta³y siê s³owa „Jezu, ufam Tobie”. W tym samym roku – 30 czerwca Jan Pawe³ II nada³ bp Macharskiemu godnoœæ
kardynalsk¹.

Szacunek wiernych zaskarbi³ sobie w czasie stanu wojennego, gdy jak prawdziwy patriota niestrudzenie walczy³ o prawa internowanych i ich
rodzin. To wtedy, w mrocznych czasach stanu wojennego zainicjowa³ s³ynne spotkania op³atkowe nauczycieli, organizowane w Nowym Targu i Mako-
wie Podhalañskim, w których uczestniczy³o tak¿e wielu pedagogów zawojskiej szko³y podstawowej z Mosornego. W 1981 roku po zamachu na
Jana Paw³a II popar³ organizatorów „Bia³ego Marszu”, który na znak solidarnoœci z walcz¹cym o ¿ycie Papie¿em przeszed³ ulicami Krakowa.

Po 1989 roku kardyna³ Macharski zaanga¿owa³ siê we wspieranie inicjatyw charytatywnych, podejmowanych na rzecz chorych, niepe³nospraw-
nych, bezdomnych, samotnych matek oraz ludzi starszych. Wielokrotnie apelowa³ o pomoc dla ofiar klêsk ¿ywio³owych – m.in. poszkodowanych
w powodzi w 1997 roku, dla ofiar wojen w Ruandzie, ofiar trzêsieñ ziemi w Turcji i Iranie.

Kardyna³ Macharski jest cz³onkiem czterech kongregacji watykañskich:
• do spraw wychowania katolickiego,
• do spraw duchowieñstwa,
• do spraw biskupów,
• do spraw zakonów.

Dziêki Jego staraniom Telewizja Kraków transmituje w ka¿dy pi¹tek mszê œw. dla chorych odprawian¹ w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w £a-
giewnikach.

W kontaktach z wiernymi jest bardzo bezpoœredni i ciep³y. Tego ciep³a mogli doœwiadczyæ i wierni zawojskiej parafii czy to w czasie niezapowie-
dzianych spotkañ, czy te¿ podczas oficjalnych wizytacji parafii. O pewnej nieoczekiwanej wizycie podczas budowy œwi¹tyni w Zawoi Górnej tak
opowiada pan Stanis³aw Rak – cz³onek Komitetu Budowy Koœcio³a: „Dnia 6 maja 1987 roku na plac budowy zajecha³ samochód, w którym byli
kardyna³ Franciszek Macharski i nuncjusz papieski Luigi Poggi. Obejrzeli koœció³ i jak dowiedzieliœmy siê od kierowcy, podoba³a siê Im sylwetka
koœcio³a i tempo prac przy jego budowie. Wczeœniej ogl¹dali budowane koœcio³y na Orawie, lecz nasz – zawojski – spodoba³ Im siê najbardziej”.

W nastêpnym roku 30 sierpnia ks. kardyna³ Franciszek Macharski dokona³ uroczystego poœwiêcenia dzwonów przy tej¿e œwi¹tyni.

Natomiast w dokumentacji parafii p.w. Œw. Klemensa w Zawoi Centrum odnotowane s¹ dwie oficjalne wizytacje duszpasterskie ks. kardyna³a
Franciszka Macharskiego – pierwsza w roku 1988 i druga w roku 2001 oraz dar Kardyna³a w postaci klêcznika, na którym w kaplicy arcybiskupów
w Krakowie modli³ siê Ojciec Œw. w czasie ostatniej pielgrzymki do Polski. W czasie wizytacji jesieni¹ 1988 roku kardyna³ spotka³ siê z mieszkañcami
Mosornego przy salce katechetycznej, która mieœci³a siê w domu prywatnym u pani Józefy Budzowskiej-Hajdowej. Punktualnie o 16 00 w asyœcie
swego kapelana i naszego proboszcza ks. Ryszarda Wiêcka pojawi³ siê na podwórku. Tam zosta³ serdecznie powitany przez delegacjê m³odzie¿y
i starszych. W pewnym momencie podesz³a do kardyna³a ma³a, dwuletnia dziewczynka i wrêczy³a Mu jedn¹ czerwon¹ ró¿yczkê, zaœ uradowany
kardyna³ pochyli³ siê nisko i z dobrotliwym uœmiechem obdarowa³ j¹ ca³ym narêczem otrzymanych ró¿.

Przebywaj¹c w parafii ks. kardyna³ zawsze odwiedza³ siostry Felicjanki, zaœ s¹siedzi gromadzili siê przy drodze, aby powitaæ dostojnego Goœcia.
W czasie jednej z takich wizyt towarzyszy³ kardyna³owi ks. infu³at Janusz Bielañski. Na widok zgromadzonych obaj duchowni wyszli z samochodu,
serdecznie ich pozdrawiaj¹c i b³ogos³awi¹c.

W pamiêci zawojan rysuje siê obraz Kardyna³a – Cz³owieka z Chrystusowym rysem realizowanym w pos³udze kap³añskiej, pozostawiaj¹cym ciep³o,
które promienieje dalej.

Eminencjo, maj¹c na uwadze to wszystko co zosta³o wypowiedziane, a tak¿e i to, o czym tylko Ty wiesz, pragniemy Ciê obdarzyæ tytu³em: „Hono-
rowy Obywatel Gminy Zawoja”.
Wyra¿am przekonanie, ¿e nadanie Tobie Eminencjo – tego tytu³u jest tak¿e zaszczytem i wyró¿nieniem dla ca³ej naszej Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Krzysztof Chowaniak
Wójt gminy Zawoja Marek Listwan

Zawoja, dnia 8 paŸdziernika 2009 roku

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE
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LAUDACJA
NA CZEŒÆ PANA PROFESORA KRZES£AWA STOK£OSY

Z OKAZJI NADANIA TYTU£U „HONOROWY OBYWATEL GMINY ZAWOJA”
W DNIU 12 MARCA 2009 ROKU

Szanowni Pañstwo,
Szanowny Panie Profesorze

Pan prof. dr hab. Krzes³aw Stok³osa jest wielkim mi³oœnikiem i sympatykiem Zawoi, z Babi¹
Gór¹ zetkn¹³ siê po raz pierwszy w 1937 roku. By³ œwiadkiem wymarszu naszych polskich oddzia-
³ów wojskowych pod wodza gen. Maczka do walki z Niemcami. Pod koniec drugiej wojny œwiato-
wej by³ ¿o³nierzem Armii Krajowej w licznych oddzia³ach dzia³aj¹cych w Beskidzie Œrednim. Lata
wojny prze¿yte w górach mia³y wielki wp³yw na ca³e Jego przysz³e ¿ycie.

Pan Profesor Krzes³aw Stok³osa urodzi³ siê 30 lipca w 1925 roku w Dobczycach powicie myœle-
nickim. Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³ w Krakowie w 1937 roku, maturê zda³ równie¿ w Krakowie
w 1945 rok.

Po wojnie ukoñczy³ studia na Uniwersytecie Jagielloñskim. Podj¹³ pracê w Wy¿szej Szkole Eko-
nomicznej w Krakowie. Tu zdobywa³ kolejne stopnie naukowe:

• doktora w 1964 roku,
• doktora habilitowanego w 1975 roku,
• wreszcie w 1991 roku zosta³ profesorem tytularnym.

Z Akademi¹ Ekonomiczn¹ w Krakowie i Politechnik¹ Rzeszowsk¹ zwi¹zana jest Jego dzia³al-
noœæ dydaktyczna i naukowa. Ma w swoim dorobku przesz³o 200 prac i artyku³ów naukowych. Pod
Jego kierunkiem tytu³ naukowy doktora habilitowanego uzyska³o piêæ osób, wykszta³ci³ liczn¹ gru-
pê magistrów. W gronie magistrów jest 11-stu zawojan, którzy dziêki pomocy i opiece Pana profe-
sora dostali siê na wy¿sz¹ uczelniê i mogli j¹ ukoñczyæ.

Bra³ udzia³ w organizowaniu dzia³alnoœci naukowej i spo³ecznej studentów. Zorganizowa³ wiele
wyjazdów do Zawoi i na Babi¹ Górê. By³ Organizatorem obozów letnich dla studentów w Zawoi
i Zubrzycy Górnej, podczas których studenci brali udzia³ w budowie schroniska na Hali Krupowej
i pracowali przy powstawaniu muzeum na Markowych Szczawinach. Pan Profesor jest d³ugoletnim
zas³u¿onym dzia³aczem Zarz¹du G³ównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego.
Przez szereg lat przewodniczy³ Komisji d/s Szlaków Turystycznych i nazewnictwa miejscowego.
Zna wszystkie przysió³ki na terenie Zawoi. Z Jego inicjatywy zorganizowano w szko³ach konkurs
zbierania lokalnych okreœleñ nazewniczych i gwarowych, którego celem by³o przypomnienie tra-
dycyjnych nazw miejscowych i pos³ugiwanie siê nimi na co dzieñ. Osobiœcie ufundowa³ czêœæ
nagród dla uczestników konkursu.

Pan profesor by³ 414 razy na Babiej Górze, rzadko by³y to wyjœcia dla rekreacji i wypoczynku,
przewa¿nie by³y zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, dydaktyczn¹ a tak¿e naukow¹.

Za swoje zaanga¿owanie na rzecz Zawoi i aktywne wspieranie dzia³alnoœci Stowarzyszenia
Gmin Babiogórskich, otrzyma³ „Laur Babiogórski” II i I stopnia.

By³ jednym z pomys³odawców utworzenia w Zawoi Liceum Ogólnokszta³c¹cego, podejmowa³
w tym zakresie konkretne dzia³ania. Przewodniczy³ Spo³ecznemu Komitetowi powo³ania i organi-
zacji Babiogórskiego Liceum Ekonomiki i Organizacji Turystyki. Podj¹³ siê opracowania programów
autorskich dla tej szko³y, czêœæ tych programów napisa³ osobiœcie, do innych pozyska³ osoby ze
œwiata nauki uczelni krakowskich. W pierwszych latach dzia³alnoœci Liceum œciœle wspó³pracowa³
z dyrekcj¹ szko³y pomagaj¹c w organizowaniu spotkañ z pracownikami naukowymi wy¿szych uczel-
ni. co przyczynia³o siê do odpowiedniego presti¿u tej szko³y.

Pan Profesor zaskarbi³ sobie przyjaŸñ i sympatie mieszkañców naszej Gminy dziêki temu, ¿e w
kontaktach jest bardzo bezpoœredni i ciep³y. Chêtnie pomaga zarówno mieszkañcom Zawoi jak
równie¿ w³adzom Gminy i instytucjom gminnym.

„Wszystkie moje dzia³ania i dokonania – pisze Pan profesor w korespondencji do Wójta – by³y
mo¿liwe dziêki ³adowaniu mych akumulatorów tutaj w Zawoi, tutaj w regionie Babiej Góry. Tutaj
oddzia³ywa³y na mnie natura, przyroda i przede wszystkim natura tutejszych ludzi, ich skromnoœæ
i dobroæ, ich przywi¹zanie do tradycji i wiary”.

O przywi¹zaniu Pana Profesora Krzes³awa Stok³osy do Zawoi œwiadczy tak¿e fakt, ¿e po przej-
œciu na emeryturê osiad³ na sta³e w naszej miejscowoœci.

Szanowny Panie Profesorze wymieni³em tylko czêœæ Twoich zas³ug dla naszej Gminy i jej miesz-
kañców, za które pragniemy Ciê uhonorowaæ tytu³em: „Honorowy Obywatel Gminy Zawoja”.

Jestem przekonany, ¿e przyjêcie tego tytu³u bêdzie zaszczytem dla ca³ej naszej Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy – Krzysztof Chowaniak
Wójt gminy – Zawoja Marek Listwan

Zawoja, dnia 8 paŸdziernika 2009 roku

W imieniu honorowego Obywatela Gminy Zawoja
ks. kard. Franciszka Macharskiego tutu³ odbiera
infu³at Janusz Bielañski

Przemówienie prof. Krzes³awa Stok³osy

Na uroczyst¹ sesjê Rady Gminy przyby³o wielu
goœci i mieszkañców gminy
Fot. Tomasz Rêpiñski i GCKPiT w Zawoi

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE



10     POD DIABLAKIEM       ZIMA 2009

24 wrzeœnia br. na „EURO-GALI 2009” w Ho-
telu Cracovia w Krakowie og³oszono wyni-
ki plebiscytu EURO Gmina 2009 Wojewódz-
twa Ma³opolskiego.

Dzia³ania Gminy Zawoja w dziedzinie
bezpieczeñstwa zdoby³y ogromne uznanie
wœród kapitu³y plebiscytu, która przyzna³a
naszej gminie tytu³ LIDER BEZPIECZEÑ-
STWA W WOJEWÓDZTWIE MA£OPOL-
SKIM 2009.

Presti¿ow¹ statuetkê oraz list gratulacyj-
ny odebra³ Wójt Gminy Marek Listwan.

Patronat nad plebiscytem objêli Wicepre-
mier Minister Gospodarki oraz Marsza³ek
Województwa Ma³opolskiego.

(ug)

W plebiscycie EURO Gmina
2008/2009 gmina Zawoja zosta³a
laureatem w kategorii „Lider
Bezpieczeñstwa”.

Zawoja – Lider Bezpieczeñstwa

Certyfikaty, przyznawane w ramach programu Szko³y dla Eko-
rozwoju, zosta³y wrêczone 46 szko³om oraz nauczycielom z ca³ej
Polski, którzy nie tylko propaguj¹ dzia³ania proekologiczne, ale
tak¿e aktywizuj¹ i integruj¹ lokalne spo³ecznoœci.

Szko³a Podstawowa nr 4 im. œw. Rafa³a Kalinowskiego w Zawoi
po raz trzeci wyró¿niona miêdzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi

Cenny Certyfikat
Dziêki inicjatywie Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska coraz wiêcej szkó³ w Polsce
osi¹ga œwiatowy poziom edukacji ekologicznej.  Œwiadczy o tym liczba certyfikatów
wrêczonych szko³om podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Szko³y dla Ekorozwoju
2009, która odby³a siê 7 wrzeœnia 2009 we Wroc³awiu. A¿ 29 szkó³ otrzyma³o certyfikat
Lokalnego Centrum Aktywnoœci Ekologicznej (LCAE), a 17 szkó³ zosta³o wyró¿nionych
miêdzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi.

Program z roku na rok zyskuje coraz wiêksz¹ popularnoœæ:
w ubieg³ych latach przyznano zaledwie 7 certyfikatów Zielonej Flagi
i 4 odznaczenia LCAE, zaœ podczas tegorocznej konferencji wrê-
czono a¿ 29 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywnoœci Ekolo-

Fotografie z uroczystej gali plebiscytu EURO Gmina 2009 Województwa Ma³opolskiego
Fot. arch. Urz¹d Gminy Zawoja

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

CENNE INICJATYWY



11POD DIABLAKIEM      ZIMA 2009

B³ogos³awieñstwo Papie¿a Benedykta XVI
z okazji Jubileuszu 50-lecia Szko³y Podstawowej nr 4

im. œw. Rafa³a Kalinowskiego w Zawoi Przys³op.

gicznej oraz 17 Zielonych Flag. Liczymy, ¿e za kilka lat ka¿da z 30
tysiêcy szkó³ w Polsce bêdzie mog³a o sobie powiedzieæ „Jestem
Szko³¹ dla Ekorozwoju, szko³¹, która edukuje, wdra¿a i promuje
dobre rozwi¹zania ekologiczne”.

Podczas konferencji miêdzynarodowi eksperci przedstawiali wy-
zwania i perspektywy edukacji na rzecz zrównowa¿onego rozwo-
ju w Polsce i na œwiecie; Henny Kromhout przedstawi³ historiê
programu Eco-Schools, zaœ Fiona Elwood z Urban Mines opowie-
dzia³a o kszta³cie edukacji ekologicznej w Wielkiej Brytanii. Nie
zabrak³o równie¿ przedstawicieli Ministerstwa Œrodowiska oraz firm
wspieraj¹cych program Szko³y dla Ekorozwoju: Toyoty oraz Cad-
bury. Jednak¿e spotkanie by³o przede wszystkim œwiêtem nauczy-
cieli oraz szkó³, którzy z dum¹ odbierali wyró¿nienia za swoje
osi¹gniêcia:

W ramach Konferencji odby³ siê równie¿ Zielony Happening,
promuj¹cy œwiadomoœæ wp³ywu ka¿dego obywatela na œrodowi-
sko naturalne i informuj¹cy o tym, w jaki sposób mo¿na zmierzyæ
swój prawdziwy œlad ekologiczny. Podczas happeningu goœcie mogli
zostawiæ swoje „zielone odciski” stóp, a nastêpnie dokonaæ ich
pomiaru, by symbolicznie oszacowaæ swój wp³yw na œrodowisko.

Fundacja Partnerstwo dla Œrodowiska od 1997 r. pomaga miesz-
kañcom ponad 20 regionów Polski zmieniaæ swoje otoczenie –
rozwijaæ wspó³pracê lokaln¹, przedsiêbiorczoœæ i szacunek dla œro-
dowiska naturalnego. Fundacja jest cz³onkiem Stowarzyszenia Envi-
ronmental Partnership for Sustainable Development, dzia³aj¹cego
w Europie Œrodkowo-Wschodniej.

Wspólnie z ponad 600 partnerami z Polski – organizacjami po-
zarz¹dowymi, szko³ami, instytucjami samorz¹dowymi oraz przed-
siêbiorstwami – Fundacja realizuje szeœæ d³ugoletnich programów,
które pomagaj¹ liderom z danego regionu wprowadzaæ zasady
zrównowa¿onego rozwoju w codzienne ¿ycie Polaków: Grupy Part-
nerskie, Zielone Szlaki – Greenways, Szko³y dla Ekorozwoju, Czy-
sty Biznes, Ekomuzea, Marka Lokalna. Dziêki wspó³pracy z funda-
torami prywatnymi i publicznymi programy s¹ nieustannie dosto-
sowywane do zmieniaj¹cych siê potrzeb lokalnych spo³ecznoœci.
Dzia³ania obejmuj¹ m.in.: pomoc finansow¹, doradcz¹, szkoleniow¹,
tworzenie sieci wspó³pracy, certyfikacjê œrodowiskow¹, propono-
wanie innowacyjnych rozwi¹zañ oraz upowszechnianie sprawdzo-
nych wzorów dzia³añ przyjaznych dla œrodowiska.

W ramach realizowanych programów Fundacja przyznaje tak¿e
certyfikaty œrodowiskowe: Zielona Flaga, Lokalne Centrum Aktyw-
noœci Ekologicznej, Przyjazny Rowerom, Czysta Turystyka oraz Zie-
lone Biuro.

Dodatkowych informacji udziela: Urszula Ptasiñska, urszula.pta-
sinska@epce.org.pl.,  tel. 12 430 24 43 w. 25, http://www.ekoszko-
la.pl.

Uczniowie i nauczyciele szko³y na Przys³opiu z Zielon¹ Flag¹
Fot. arch. SP w Zawoi Przys³op

CENNE INICJATYWY
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Stowarzyszenie na rzecz Zrównowa¿onego
Rozwoju „Przys³op” powsta³o z inicjatywy
miejscowych nauczycieli ze Szko³y Podsta-
wowej nr 4 w Zawoi, która pe³ni rolê lokal-
nego centrum kultury. Na terenie szko³y
zorganizowano Izbê regionaln¹ prezentu-
j¹c¹ wiele cennych eksponatów, zaœ w „Skle-
piku pod Magurk¹” prowadzonym przez
spó³dzielniê uczniowsk¹ turyœci mog¹ siê
zaopatrzyæ w wyroby miejscowych twórców
oraz w wydawnictwa o regionie. Stowarzy-
szenie œwiadczy us³ugi przewodnickie,
utworzona zosta³a równie¿ ekologiczno-tu-
rystyczna œcie¿ka dydaktyczna. Dzie³em sto-
warzyszenia s¹ równie¿ publikacje promo-
cyjne: folder o Przys³opiu, regionalny prze-
wodnik turystyczny, s³ownik gwary lokal-
nej.

Dziêki dzia³alnoœci Stowarzyszenia prze-
prowadzono termomodernizacjê budynku
szko³y, zainstalowano kolektory s³oneczne
oraz wprowadzono energooszczêdne
oœwietlenie. Szko³a w Zawoi mo¿e siê po-
szczyciæ w³asn¹ oczyszczalni¹ œcieków.
Sprawnie funkcjonuje system selektywnej
zbiórki odpadów zainicjowany dziêki

wsparciu finansowemu Hewlett Packard
Polska i Powiatowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Suchej
Beskidzkiej.

„Certyfikat Czystej Turystyki jest potwier-
dzeniem jakoœci naszej pracy i zaanga¿o-
wania na rzecz zrównowa¿onego rozwoju,
a szczególnie rozwoju i promocji ekotury-
styki na Przys³opiu. Jednoczeœnie dajemy
dobry przyk³ad innym organizacjom poza-
rz¹dowym i firmom z naszego regionu.
Korzyœci, jakie daje certyfikat to m.in. do-
bra promocja i wiêksze mo¿liwoœci ubiega-
nia siê o dotacje na dzia³ania ekologiczne”
– mówi Mariusz Zasadziñski ze Stowarzy-
szenia na Rzecz Zrównowa¿onego Rozwo-
ju „Przys³op”.

Program „Czysta Turystyka” jest szans¹
dla organizacji i firm z miejscowoœci tury-
stycznych na przyci¹gniêcie goœci, którzy
chc¹ wypoczywaæ w zgodzie z natur¹. Co-
raz wiêcej obiektów turystycznych daje tak¹
mo¿liwoœæ, a nasze certyfikaty u³atwiaj¹ im
wyró¿nienie siê na rynku – powiedzia³a Ewa
Figórska z Fundacji Partnerstwo dla Œrodo-
wiska.

Certyfikat oprócz organizacji pozarz¹do-
wych jest przyznawany hotelom, gospodar-
stwom agroturystycznym, kwaterom prywat-
nym a tak¿e hostelom, które poprzez wdro-
¿enie oszczêdnych i przyjaznych œrodowi-
sku rozwi¹zañ chc¹ obni¿yæ swoje koszty
eksploatacji, podnieœæ jakoœæ oferowanych
us³ug, a co za tym idzie zwiêkszyæ swoj¹
konkurencyjnoœæ i wyró¿niæ siê na rynku
turystycznym.

W ramach projektu „Aktywna edukacja
na zielonych szlakach Greenways” finan-
sowanego z Funduszy Norweskich, do koñ-
ca marca 2011 roku firmy mog¹ skorzy-
staæ z porad ekspertów Fundacji oraz uzy-
skaæ certyfikat bezp³atnie. Decyzjê o przy-
znaniu certyfikatu podejmuje niezale¿na
kapitu³a.

Gmina Zawoja informuje, ¿e: Zespó³ Szkó³
w Zawoi Wilcznej realizuje Projekt „Cz³o-
wiekowi potrzebne jest to piêkno”, o nr
WND-POKL.09.01.02-12-092/09 z Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki, finansowane-
go z Europejskiego Funduszu Spo³eczne-
go, z Priorytetu IX. Rozwój wykszta³cenia i
kompetencji w regionach. Dzia³anie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i za-
pewnienie wysokiej jakoœci us³ug eduka-
cyjnych œwiadczonych w systemie oœwiaty.
Poddzia³anie 9.1.2. Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnio-
nym dostêpie do edukacji oraz zmniejsza-
nie ró¿nic w jakoœci us³ug edukacyjnych.
Realizacjê projektu przewidziano w okre-
sie od 01 wrzeœnia 2009 r. do 30 grudnia
2011 r. Beneficjentami projektu s¹ ucznio-
wie i nauczyciele Liceum Ogólnokszta³c¹-
cego w Zawoi Wilcznej.

Celem ogólnym projektu jest zrównanie
ofert edukacyjnej z liceami dzia³aj¹cymi na

„Cz³owiekowi potrzebne jest piêkno”

Zespó³ Szkó³ w Zawoi Wilcznej 34-222
Zawoja Wilczna 1570
tel./fax (33) 877-60-44

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

terytorium powiatu suskiego oraz uatrak-
cyjnienie oferty szko³y. Ponadto celem pro-
jektu realizowanego w Zespole Szkó³ w
Zawoi Wilcznej jest poszerzenie wiedzy
uczniów liceum w zakresie turystyki, eko-
logii i dziedzictwa kulturowego regionu
Ma³opolski, poszerzanie umiejêtnoœci jêzy-
kowych w zakresie jêzyka angielskiego i
niemieckiego, zastosowanie wiedzy mate-
matycznej i informatycznej w praktyce oraz
rozwiniêcie zainteresowañ i uzdolnieñ spor-
towych.

Zgodnie z umow¹ podpisan¹ 30 paŸ-
dziernika 2009 r. pomiêdzy Wojewódzkim

Urzêdem Pracy w Krakowie a Gmin¹ Za-
woja, w Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej
przewiduje siê zorganizowanie 1570 dodat-
kowych godzin ró¿nych zajêæ przedmioto-
wych dla uczniów, przeprowadzenie ró¿-
nych  warsztatów i szkoleñ, 50 wycieczek
tematycznych, kilku obozów narciarskich i
rowerowych. Szko³a wzbogaci siê o sprzêt
sportowy, pomoce dydaktyczne, programy
edukacyjne i multimedialne.

Z upowa¿nienia Wójta Gminy Zawoja
 dr Aleksander Wiecheæ

Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej

Czysta Turystyka w Zawoi

CENNE INICJATYWY

Stowarzyszenie „Przys³op” otrzyma³o Certyfikat „Czysta Turystyka”. Fundacja
Partnerstwo dla Œrodowiska przyznaje to wyró¿nienie firmom z bran¿y
turystycznej, które wdra¿aj¹ proekologiczne rozwi¹zania, a tak¿e
organizacjom pozarz¹dowym podejmuj¹cym dzia³ania na rzecz
zachowania regionalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

INFORMACJE • KOMUNIKATY
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W konkursie wziê³o udzia³ 35 autorów, któ-
rzy z³o¿yli ³¹cznie 41 prac.

Jury przyzna³o dwie równorzêdne I na-
grody dla Kazimierza Pietraszko z Buczko-
wic i Leszka Cieœlika z ¯ywca, trzy równo-
rzêdne II nagrody, które otrzymali Andrzej
Pochopieñ z KuŸni Raciborskiej, Eugeniusz
Bogucki z Zakopanego i Mateusz Gêbala

Ogólnopolski konkurs rzeŸbiarski

Œw. Klemens
w sztuce ludowej
Bohaterem tegorocznej edycji konkursu rzeŸbiarskiego „Patroni naszych
koœcio³ów” by³ œw. Klemens, papie¿ ¿yj¹cy na prze³omie I i II w, który jest
patronem Parafii w Zawoi Centrum.
W³aœnie w koœciele parafialnym p.w. œw. Klemensa w Zawoi odby³ siê 19
wrzeœnia br. wernisa¿ wystawy „Œw. Klemens w sztuce ludowej”.

z Mesznej, dwie równorzêdne III nagrody
przypad³y Eugeniuszowi Wêgie³kowi z Pê-
c³awia oraz Marii i Czes³awowi Kubik z Cze-
chowic-Dziedzic. Czterema równorzêdny-
mi wyró¿nieniami I stopnia jury uhonoro-
wa³o Emiliê Leœniak ze Stryszawy, Józefa
Mazura z Zawoi, W³adys³awê Bronick¹ z To-
mic (pochodz¹c¹ z Zawoi) oraz Adama

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Chowaniaka z Zawoi. Nagrodê specjaln¹
Wójta Gminy Zawoja otrzyma³ Florian Œwier-
kosz ze Stryszawy.

Wystawê wszystkich prac mo¿na by³o
ogl¹daæ w koœciele w Zawoi Centrum pra-
wie do koñca paŸdziernika.

Po oficjalnych uroczystoœciach twórcy
i zaproszeni goœcie spotkali siê w sali wi-
dowiskowej GCKPiT by pos³uchaæ koncer-
tu Rodzinnej Kapeli Bugajskich oraz podzie-
liæ siê wra¿eniami.

Organizatorem konkursu by³ Gminny
Oœrodek Kultury w Stryszawie oraz Urz¹d
Gminy w Stryszawie a wspó³organizatorem
Parafia p.w. œw. Klemensa w Zawoi Cen-
trum, Urz¹d Gminy Zawoja, Gminne Cen-
trum Kultury, Promocji i Turystyki w Za-
woi, Starostwo Powiatowe w Suchej Bej-
skidzkiej, Gminna Biblioteka Publiczna Wil-
kowice, Stowarzyszenie Gmin Babiogór-
skich, Miejskie Centrum Kultury w ¯ywcu,
Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rêko-
dzie³o oraz Regionalny Oœrodek Kultury
w Bielsku-Bia³ej.

Patronem nastêpnej edycji konkursu
rzeŸbiarskiego bêd¹ Filip i Jakub Aposto³o-
wie – patroni koœcio³a parafialnego w Osiel-
cu.                                                   (MK)

Foto z wernisa¿u: arch. GCKPiT w Zawoi
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Z KRONIKI WYDARZEÑ
26 wrzeœnia tradycyjnym redykiem rozpo-
czê³a siê jubileuszowa 25. Babiogórska Je-
sieñ. Jak co roku z hal zesz³y, przy wtórze
góralskiej muzyki, stada owiec. Obok hali
widowiskowej nast¹pi³ podzia³ stada, który
poprowadzi³ zespó³ „Holny” z Zakopane-
go. Nastêpnie mogliœmy podziwiaæ zespó³
„Holny” na estradzie, gdzie wprowadzi³ nas
w zaklêt¹ œpiewkê „skalnego Podhala”.

Uroczystego otwarcia Jesieni dokonali
wójt Gminy Zawoja Marek Listwan oraz sta-
rosta Powiatu Suskiego Andrzej Paj¹k, a
zespo³y regionalne wspólnie zaœpiewa³y
hymn górali beskidzkich „Szumi jawor...”

Folklor regionu Babiej Góry zaprezen-
towa³y zespo³y „Zawojanki” z Zawoi, „Ba-
biogórcy” z Zawoi, „Zbójnik” ze Skawicy,
„Zbyrcok” z Juszczyna oraz „Ziemia Suska”
z Suchej Beskidzkiej. Œl¹ski obrzêd chrzciel-
ny przedstawi³ zespó³ „Jaworznianki” z Ja-
worzna.

Nastêpnie kapela „Zbuje” ze S³owacji za-
prosi³a nas na muzyczn¹ wêdrówkê po s³o-
wackich górach. Rodzinna Kapela Bugaj-
skich z Kêt swoim koncertem wzruszy³a do
³ez licznie zgromadzon¹ widowniê.

Nie zawiód³ tak¿e widzów Pawe³ Kukiz
z zespo³em Piersi, który swoim koncertem
zachwyci³ publicznoœæ. Na koncert Paw³a
Kukiza przybyli nie tylko m³odzi ludzie, ale
równie¿ wœród s³uchaczy by³o bardzo du¿o
„starszej m³odzie¿y”. Na zakoñczenie sobot-
niego wieczoru zagra³ zespó³ „Œwist” z Za-
woi.

Niedziela, 27 wrzeœnia, równie¿ przebie-
ga³a pod znakiem dobrej muzyki i tañca.
Jak co roku, do Zawoi przyjechali Honoro-

Ostatni weekend wrzeœnia przywita³ nas wspania³¹, s³oneczn¹ pogod¹, jak¿e
ró¿n¹ od tej sprzed roku, kiedy to by³o deszczowo i zimno. Tegoroczna
Babiogórska Jesieñ przebiega³a we wspania³ej atmosferze. Wszyscy bawili siê
znakomicie. Na stadion w Zawoi Centrum przybywa³y ca³e rodziny, by
podziwiaæ wystêpy zespo³ów folklorystycznych, zachwycaæ siê wyrobami
twórców ludowych.

25. Babiogórska
Jesieñ

Podzia³ stada podczas jesiennego redyku

Uroczyste otwarcie 25. Babiogórskiej Jesieni w Zawoi

Wystêp zespo³u Ziemia Suska Wystêp zespo³u „Babiogórcy” z Zawoi

Koncert Rodzinnej Kapeli Bugajskich
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Z KRONIKI WYDARZEÑ
wi Dawcy Krwi z po³udniowej Polski i z
Chorwacji, którzy po wspólnej Mszy œw.
przemaszerowali na stadion gdzie dokona-
no prezentacji klubów. Nastêpnie swój kon-
cert da³a Orkiestra Dêta HDK. Na marszow¹
nutê i nie tylko, koncertowa³a Orkiestra Dêta
z Zawoi.

Umiejêtnoœci cyrkowe zaprezentowa³a
grupa GIMBOLO z Radzik Du¿ych. PóŸniej
nast¹pi³a zmiana klimatu i na estradzie wy-
st¹pi³y zespo³y regionalne „Stryszawskie
Gronicki” ze Stryszawy, „Juzyna” z Zawoi
oraz kapela „Mogilanie” z Mogilan.

Tradycyjnie podczas Babiogórskiej Jesie-
ni wrêczono nagrody w konkursie na „Naj-
piêkniejszy ogródek przydomowy”.

O godz. 17-tej rozpocz¹³ siê wspania³y
koncert Andrzeja Sikorowskiego i jego cór-
ki Mai, którzy przypomnieli nam pieœni ze-
spo³u „Pod Bud¹”. Nastêpnie na estradzie
BJ zaprezentowa³a siê Orkiestra Dêta „Ma-
rinici” z Chorwacji.

Nie zawiedli siê te¿ ci, którzy czekali na
pokaz taneczny w wykonaniu zespo³u Fol-
low Me z Zawoi. Po tanecznych akroba-
cjach przyszed³ czas na góralskie granie
w wykonaniu kapeli góralskiej „Zbuje” ze
S³owacji. Niedzielne koncerty zakoñczy³ ze-
spó³ „Harlem”. Po koncertach nast¹pi³o d³u-
go oczekiwane losowanie nagród dla po-
siadaczy kuponów loteryjnych.

Wszystkim, którzy przyczynili siê do zor-
ganizowania 25. Babiogórskiej Jesieni, ser-
decznie dziêkujemy i prosimy o pamiêæ
w przysz³ym roku. Projekt zrealizowano
przy wsparciu finansowym Województwa
Ma³opolskiego.                                        (MK)

Kiermasz Twórczoœci Ludowej
Fot. Bartosz Oczkowski i arch. GCKPiT w ZawoiPawe³ Kukiz i Piersi Przemarsz Honorowych Dawców Krwi

Wystêp zespo³u Juzyna z Zawoi Koncert orkiestry Marinici

Koncert Andrzeja i Mai Sikorowskich

Wystêp zespo³u Holny
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Zmagania zawodników rozpocz¹³ CROSS –
zawody jeŸdzieckie o Puchar Wójta Gminy
Zawoja. JeŸdŸcy kolejno na czas pokony-
wali wyznaczony odcinek, na którym znaj-
dowa³y siê przeszkody. Najlepszymi jeŸdŸ-
cami w tej konkurencji zostali Andrzej Ko-
walczyk (I miejsce), Micha³ Karpierz (II miej-
sce) i Wies³aw Stok³osa (III miejsce). Po cros-
sie nast¹pi³a oczekiwana przez wszystkich
kolejna czêœæ zmagañ, czyli „gonitwa za li-
sem”. Ka¿dy z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³
na zwyciêzcê – jeŸdŸca, który upolowa³ lisi¹
kitê. Publicznoœæ wiernie dopingowa³a swo-
ich faworytów. Emocji i niezapomnianych
wra¿eñ w tej czêœci by³o wiele. Triumfato-
rem tej konkurencji sta³ siê Witold Piergies
z Zawoi.

Dodatkow¹ atrakcj¹ imprezy by³ pokaz
musztry paradnej oraz w³adania bia³¹ bro-
ni¹ zorganizowany przez Kawaleriê Ochot-
nicz¹ 3 Pu³ku Strzelców Konnych Szwadro-
nu Toporzysko. W trakcie zawodów jeŸcom
i publicznoœci gra³a i œpiewa³a kapela „Œwist”
z Zawoi.

PóŸnym popo³udniem, po zakoñczeniu
zawodów,  odby³o siê uroczyste wrêczenie
pucharów i dekoracja koni. Wójt gminy
Zawoja Marek Listwan osobiœcie wrêczy³
puchar zwyciêzcy zawodów oraz dokona³
tradycyjnego udekorowania koni floo.

Organizatorem imprezy by³ Oœrodek Jaz-
dy Konnej „Dyzma” w Zawoi, a wspó³orga-
nizatorami Gminne Centrum Kultury, Pro-
mocji i Turystyki w Zawoi, Babiogórski Park
Narodowy oraz Starostwo Powiatowe w
Suchej Beskidzkiej. Patronat Honorowy
obj¹³ Zarz¹d G³ówny Komisji Górskiej Tu-
rystyki JeŸdzieckiej PTTK. Patronat medial-
ny nad imprez¹ objêli TVP Kraków, TV Si-
lezia, Radio Alex oraz Gazeta Krakowska.

(pd)

W sobotê 7 listopada  2009 r. w Zawoi Czato¿y odby³ siê ju¿ po raz kolejny
Powiatowy Hubertus, czyli „Gonitwa za lisem”. W jesienne popo³udnie
zebranych przy koœciele w Zawoi Wilcznej jeŸdŸców i ich konie uroczyœcie,
przed rozpoczêciem zawodów, pob³ogos³awi³ proboszcz tamtejszej parafii –
ks. Bogus³aw Targosz. Nastêpnie uczestnicy zawodów przejechali na teren
pod wyci¹gami narciarskimi w Zawoi Czato¿y, gdzie odbywa³a siê dalsza
czêœæ imprezy.

Fotografie z zawodów: arch. GCKPiT w Zawoi

Powiatowy Hubertus
Z KRONIKI WYDARZEÑ
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W kategorii wykonawców indywidualnych
ze szkó³ podstawowych I miejsce zajê³a
Alicja ̄ urek ze Szko³y Podstawowej z Przy-
s³opia.

Najlepsz¹ wokalistk¹ z gimnazjum oka-
za³a siê uczennica Zespo³u Szkó³ w Skawi-
cy – Iwona Szarlej. Drugie miejsce zajê³a
Lidia Hutniczak, równie¿ z Zespo³u Szkó³
w Skawicy, która zaœpiewa³a przy gitaro-
wym akompaniamencie Kuby Ceremugi.

Trzecim miejscem podzieli³y siê dwie so-
listki – Weronika Pacyga i Ma³gorzata Dyrcz.
Obie s¹ uczennicami Zespo³u Szkó³ w Ska-
wicy.

Na najwy¿sze uznanie jury zas³u¿y³y ze-
spo³y: „Oktet” z Gimnazjum z Zawoi Wilcz-
nej, który zaj¹³ I miejsce oraz zdobywca II

Do konkursu szko³y zg³osi³y 12 uczestników – grup i wykonawców
indywidualnych oraz poza konkursem wyst¹pi³ Zespó³ Instrumentalny
„Dêciaki” ze Skawicy z wi¹zank¹ pieœni patriotycznych.

miejsca równie¿ zespó³ „Oktet”, tym razem
z Zespo³u Szkó³ w Skawicy.

W kategorii szkó³ podstawowych I miej-
sce zajê³y „Szósteczki” z Zespo³u Szkó³
w Skawicy, II miejsce „Dzwoneczki” ze
Szko³y Podstawowej z Zawoi Wilcznej
a trzecie „Œwietliki” ze Szko³y Podstawowej
z Zawoi Przys³op.

Jury przyzna³o równie¿ dwa wyró¿nie-
nia dla zespo³u „¯o³nierzyki” i zespo³owi
wokalnemu ze Szko³y Podstawowej z Za-
woi Go³ynia.

Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku
spotkamy siê znowu a konkurs piosenki pa-
triotycznej wejdzie na sta³e do gminnego
kalendarza imprez.

(MK)

Na ¿o³niersk¹ nutê

Iwona Szarlej ze Skawicy

Œwietliki z Przys³opiaZespó³ wokalny z Go³yni

Oktet  z Wilcznej Rozdanie nagród. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

Z KRONIKI WYDARZEÑ



18     POD DIABLAKIEM       ZIMA 2009

Po odegraniu hymnu pañstwowego przez
Orkiestrê Dêt¹,  okolicznoœciowe  przemó-
wienie wyg³osi³ Marek Listwan.

Po nim wyst¹pi³a Iwona Szarlej – laure-
atka I nagrody w I gminnym konkursie pie-
œni patriotycznej, która zaœpiewa³a piosen-
kê Jacka Kaczmarskiego pt. Mury”.  Po tej
krótkiej czêœci artystycznej delegacje z³o¿y-

Tradycyjne gminne obchody Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci
rozpoczê³y siê przed pomnikiem w Zawoi Centrum (11 listopada br.).
Na placu zgromadzili siê mieszkañcy naszej gminy, przedstawiciele w³adz
gminnych, szkó³ i instytucji.

³y wi¹zanki  kwiatów pod pomnikiem. Pa-
triotyczne spotkanie uœwietni³a orkiestra
dêta z Zawoi graj¹c patriotyczne melodie.

Po uroczystoœciach przy pomniku uczest-
nicy obchodów udali siê do koœcio³a, gdzie
zosta³a odprawiona Msza œw. w intencji oj-
czyzny. Po Mszy œw. Orkiestra Dêta zagra³a
kilka pieœni patriotycznych.

Fotografie z obchodów Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci arch. GCKPiT w Zawoi

Z KRONIKI WYDARZEÑ

W rocznicê niepodleg³oœci



19POD DIABLAKIEM      ZIMA 2009

Organizatorem zawodów by³ Uczniowski
Klub Sportowy „Zawojak”, Urz¹d Gminy
Zawoja, Ko³o LOK Zawoja oraz Zarz¹d
Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej.

Zawodnicy startowali w 6 kategoriach
wiekowych. W zawodach wziê³y udzia³ 64
osoby.

Puchary i dyplomy dla najlepszych za-
wodników wrêczy³ wójt Gminy Zawoja
Marek Listwan.

Wyniki:

M³odzicy – rocznik 1996 i m³odsi: 1.Kukla Andrzej,
2. Sa³aciak Micha³, 3.W³osiak £ukasz, 4. Tryba³a Wik-
tor, 5. Wójs Krystian, 6. Zeman Daniel.

M³odziczki – rocznik 1996 i m³odsze: 1. ¯urek We-
ronika, 2. Stasik Karolina, 3. Kozina Sonia, 4. Groñ
Sylwia, 5.Motowid³o Justyna.

Juniorzy m³odsi – roczniki 1995, 1994, 1993:
1. ¯uromski Marek, 2. W³osiak Grzegorz, 3. Kozina
Kamil, 4. Trzebuniak Kamil, 5. Groñ Mariusz, 6. Bury
Kamil.

Juniorki m³odsze – roczniki 1995, 1994, 1993: 1. £yga
Weronika, 2. Smyrak Justyna, 3. Zajda Paulina, 4.Stop-
ka Kinga, 5.Makoœ Gabriela.

Juniorzy i seniorzy – roczniki 1992 i starsi: 1. ¯urek
Szymon, 2. Kukla Mieczys³aw, 3. ¯uromski Franci-
szek, 4.Zajda Tomasz, 5. Sromek Mariusz, 6.Knap
Piotr.

Juniorki i seniorki – roczniki 1992 i starsze: 1. Kukla
Magdalena, 2. Tryba³a Marianna, 3. Kownacka Justy-
na, 4. Ro¿ek Paulina, 5.Makoœ Zuzanna.

Ju¿ po raz jedenasty, 13 listopada,
odby³y siê Otwarte Zawody
Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy
Zawoja. Zawody organizowane s¹
dla uczczenia Œwiêta Odzyskania
Niepodleg³oœci. Maj¹ one za
zadanie popularyzacjê strzelectwa
sportowego w œrodowisku naszej
gminy.

Strzeleckie
zmagania

Zawodnicy oddali na strzelnicy w sumie 2000 strza³ów.

Najlepsi strzelcy otrzymali puchary i dyplomy ufundowane przez wójta gminy Zawoja
Marka Listwana. Fot. Marek Bogacz.

Centrum Kszta³cenia w Zawoi ZAPRASZAMY
Gminne Centrum Kultury,

Promocji i Turystyki w Zawoi

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

Z KRONIKI WYDARZEÑ
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Jest to ju¿ druga placówka PSOUU Ko³a
w Zawoi a pierwsza na terenie gminy Za-
woja. Wielu sceptyków uwa¿a³o, ¿e jest to
ma³o realne, by placówka powsta³a w tak
krótkim czasie, bo zaledwie w parê miesiê-
cy od zrodzenia siê pomys³u. Sta³o siê to
mo¿liwe dziêki przychylnoœci W³adz Gmi-
ny Zawoja i ¿yczliwoœci Stra¿aków z OSP
w Zawoi Wilcznej, którzy udostêpnili Pol-
skiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Upoœledzeniem Umys³owym – Ko³o w Za-
woi, pomieszczenia remizy stra¿ackiej na
potrzeby Œwietlicy Terapeutyczno-Rehabi-
litacyjnej.

Do placówki uczêszcza m³odzie¿ od 18
roku ¿ycia a tak¿e doroœli z ró¿nego rodza-
ju stopniem niepe³nosprawnoœci. Uczestni-
cy ŒTR bêd¹ braæ udzia³ w zajêciach pla-
styczno-muzycznych, technicznych, kompu-
terowych, rehabilitacyjno-sportowych oraz
gospodarstwa domowego. W miarê potrzeb
bêd¹ organizowane zajêcia z psychologiem
i logoped¹.

Pragnê nadmieniæ, ¿e uroczyste otwar-
cie Œwietlicy Terapeutyczno-Rehabilitacyj-
nej zosta³o rozpoczête Msz¹ œw. któr¹ od-
prawi³ ks. proboszcz Bogus³aw Targosz. Ks.
Proboszcz poœwieci³ równie¿ pomieszcze-
nia, w których odbywaj¹ siê zajêcia z m³o-
dzie¿¹. W oficjalnym otwarciu Œwietlicy
Rehabilitacyjno-Terapeutycznej wziêli udzia³
zaproszeni goœcie m.in. w³adze powiatu
i gminy Zawoja w osobach: starosta powia-
tu suskiego Andrzej Paj¹k, wójt gminy Za-
woja Marek Listwan, przewodnicz¹cy Rady
Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak, rad-
na powiatu i przewodnicz¹ca Komisji Zdro-

Œwietlica Terapeutyczno-Rehabilitacyjna ruszy³a ju¿ pe³n¹ par¹!

wia i Spraw Spo³ecznych Alina Kuœ, radny
powiatu Stanis³aw Dyrcz, kierownik GOPS
w Zawoi Zofia Dyrcz, dyrektor Gminnego
Centrum Kultur, Promocjki i Turystyki Piotr
Jezutek, Zarz¹d OSP i stra¿acy z Wilcznej
na czele z prezesem Andrzejem Jezutkiem,
dyrektor Szko³y Podstawowej na Wilcznej
Renata Tryba³a, dyrektor Oœrodka Rehabili-
tacyjno-Wychowawczego w Juszczynie Kry-
styna Ba³os oraz rodzice uczestników zajêæ
œwietlicy terapeutyczno-rehabilitacyjnej,
m³odzie¿ uczêszczaj¹ca na zajêcia i pracow-
nicy ŒTR.

Utworzenie tego typu placówki na tere-
nie Gminy Zawoja by³o koniecznoœci¹ i prio-
rytetem naszego Stowarzyszenia, bowiem

Potrzebna placówka

Uroczyste przeciêcie wstêgi w nowo otwartej œwietlicy terapeutyczno-rehabilitacyjnej w Zawoi Wilcznej

jest na naszym terenie wiele osób doros³ych
z ró¿norak¹ niepe³nosprawnoœci¹. W ocze-
kiwaniu na powstanie Warsztatów Terapii
Zajêciowej w Juszczynie przy OREW, Œwie-
tlica Terapeutyczno-Rehabilitacyjna w tym
momencie jest najlepszym rozwi¹zaniem dla
podopiecznych naszego Stowarzyszenia.
W czasie uroczystego otwarcia Œwietlicy
wszystkim goœciom gra³ i œpiewa³ zespó³
regionalny „Zbójnik” ze Skawicy.

Pragnê podziêkowaæ wszystkim tym,
którzy przyczynili siê do stworzenia
Œwietlicy i jej otwarcia. Serdeczne dziê-
ki za pomoc.

 Szczepan Ga³ecki

Pierwsze spotkanie uczestników zajêæ. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

CENNE INICJATYWY
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Adresatem tegorocznego projektu by³ piê-
cioletni, nieuleczalnie chory, Krzyœ Samson
z Makowa Podhalañskiego. Ch³opiec ocza-
rowa³ nas swoj¹ osob¹, a postawa jego ro-
dziców, pe³na mi³oœci i niezwyk³ej deter-
minacji, zainspirowa³a nas do podjêcia kon-
kretnych dzia³añ.

W zwi¹zku z tym powo³aliœmy przy Ze-
spole Szkó³ w Zawoi Wilcznej Komitet PRO-
MYCZEK NADZIEI. Jego celem by³o groma-
dzenie œrodków finansowych na leczenie
i rehabilitacjê dziecka oraz patronowanie
wszystkim podejmowanym akcjom chary-
tatywnym.

Spe³niaj¹c wymagania natury formalnej,
Komitet wyst¹pi³ z wnioskiem do Wójta
Gminy Zawoja o wydanie pozwolenia na
przeprowadzenie zbiórki publicznej. Nasza
proœba rozpatrzona zosta³a w trybie natych-
miastowym – 3 lipca Wójt Gminy Zawoja
udzieli³ zezwolenia na przeprowadzenie
zbiórki (Decyzja Nr OS.5022/2/2009).

 W ramach projektu przeprowadziliœmy
nastêpuj¹ce akcje charytatywne:

• W kwietniu zorganizowaliœmy kwestê
w Delikatesach Centrum w Zawoi. W ra-
mach  tej akcji  pomagaliœmy klientom w pa-
kowaniu zakupionych produktów (rozpro-
wadzaliœmy ulotki informacyjne). Za swoj¹
us³ugê pobieraliœmy drobne datki, które
póŸniej przekazaliœmy rodzicom ch³opca.
W wyniku tej akcji zebraliœmy 874,84 z³.

• W maju – po uzyskaniu zgody w³aœci-
cieli miejscowych zak³adów us³ugowych:
stacji benzynowej LOTOS, salonu fryzjerskie-
go INEZ, salonu fryzjerskiego E. Spyrka,

Mi³oœæ bez granic
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej po raz trzeci zaanga¿owali siê
w realizacjê projektu Mieæ wyobraŸniê mi³osierdzia. Patronat honorowy nad
projektem sprawuj¹: Ksi¹dz Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz – Arcybiskup
Metropolita Krakowski, Ksi¹dz Biskup Wiktor Skworc – Ordynariusz Diecezji
Tarnowskiej, Marek Nawara – Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego, Jerzy
Miller – Wojewoda Ma³opolski  i Artur Dzigañski – Ma³opolski Kurator Oœwiaty.

salonu fryzjerskiego M. J¹ka³a, cukierni
URBAÑSCY, apteki DBAM O ZDROWIE,
marketu GROSZEK rozmieœciliœmy siedem
skarbon stacjonarnych. W wyniku tej akcji
zebraliœmy 1711,66 z³.

• W lipcu, w koœciele parafialnym w Za-
woi Centrum odby³a siê Msza œw. w inten-
cji Krzysia. Przez ca³y dzieñ przed koœcio-
³em zbieraliœmy pieni¹dze do puszek – dar-
czyñcy otrzymali w zamian wst¹¿eczki –
symbole solidarnoœci z chorym ch³opcem.
We mszy mia³ uczestniczyæ Krzyœ wraz z ro-
dzicami – niestety stan zdrowia uniemo¿li-
wi³ im  udzia³ w nabo¿eñstwie. W wyniku
tej akcji zebraliœmy 2826,65 z³.

• W sierpniu przeprowadziliœmy kwe-
stê podczas Do¿ynek Gminnych w Skawi-
cy.  W  organizacjê  przedsiêwziêcia  zaan-
ga¿owaliœmy dyrektora Gminnego Centy-
rum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi,
p. Piotra Jezutka, odpowiedzialnego za prze-
prowadzenie imprezy. Pan Piotr zapozna³
uczestników z ide¹ projektu i zachêca³ ich
do ofiarnoœci. Akcja zapad³a nam g³êboko
w pamiêæ, poniewa¿  w Do¿ynkach uczest-
niczy³ Krzyœ wraz z mam¹. Mimo niesprzy-
jaj¹cej aury i utrudnieñ natury technicznej
wszyscy wytrwaliœmy do koñca. W wyniku
tej akcji zebraliœmy 338,60 z³.

• We wrzeœniu nasz projekt zaprezento-
wany zosta³ podczas ogólnopolskiej impre-
zy folklorystycznej  Babiogórska Jesieñ. By³o
to niezwykle absorbuj¹ce i atrakcyjne przed-
siêwziêcie. W imprezê zaanga¿owali siê nie
tylko wolontariusze zg³oszeni do projektu,
ale równie¿ inni chêtni do pomocy ucznio-

wie naszej szko³y. Podczas imprezy sprze-
dawaliœmy samodzielnie przygotowane,
domowe wypieki i wystawiliœmy na aukcjê
w³asnorêcznie wykonane anio³ki. Ponadto
zbieraliœmy pieni¹dze do puszek i uczest-
niczyliœmy w wystêpie zespo³u FOLLOW ME.
Pokaz zadedykowany by³ Krzysiowi i jego
rodzicom. Szeroko zakrojona akcja spowo-
dowa³a, ¿e tego dnia wszystkie serca zwró-
ci³y siê w stronê naszego przyjaciela. Reak-
cje uczestników imprezy, spontaniczne
i pe³ne ¿yczliwoœci, utwierdzi³y nas w prze-
konaniu, ¿e to co robimy ma sens. W wyni-
ku tej akcji zebraliœmy 2369,33z³.

• Równie¿ we wrzeœniu przeprowadzi-
liœmy Kampaniê pod has³em: Spe³niamy ma-
rzenie Krzysia. Akcjê sfinalizowaliœmy dziê-
ki mamie Krzysia. Pani Anna opowiedzia³a
nam o zainteresowaniach i mo¿liwoœciach
psychoruchowych syna. Na tej podstawie
zdecydowaliœmy, ¿e zakupimy dla niego
pami¹tkow¹ maskotkê i poœciel z jego ulu-
bionymi bohaterami filmu animowanego
„Auta”.

Ostatecznie na rzecz Krzysia przekazali-
œmy w sumie 8121, 08 z³.

Efekty dzia³añ, uwzglêdniaj¹cych prio-
rytetowe cele projektu, przeros³y nasze
oczekiwania. Jesteœmy przekonani, ¿e w ten
sposób przyczyniliœmy siê do wzmocnienia
podstaw trwa³ego wolontariatu, udowodni-
liœmy po raz kolejny, ¿e dramat drugiego
cz³owieka nie jest nam obojêtny.

Dziêkujemy wszystkim Ofiarodaw-
com, Sojusznikom, którzy wsparli nasz¹
akcjê.Dobry cz³owiek jest jak ma³e œwia-
te³ko. Wêdruje poprzez mroki naszego œwia-
ta i na swojej drodze zapala zgaszone gwiaz-
dy –Phil Bosmans.

Wolontariusze
Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej

Zbiórka przy koœciele w Zawoi Centrum
Fot. arch. Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej

Akcja charytatywna podczas 25. Babiogórskiej Jesieni

CENNE INICJATYWY
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Dorota Mazur: – Jakie by³y pocz¹tki dzia-
³alnoœci misyjnej w krajach afrykañ-
skich polskich karmelitów bosych?

O. Józef Tryba³a: – Pierwsza grupa na-
szych misjonarzy (a¿ 11 karmelitów bosych)
pojecha³a w 1971 roku na zaproszenie bi-
skupa belgijskiego. W tej grupie by³ mój
rodzony brat bliŸniak, który œwiêcenia ka-
p³añskie otrzyma³ trzy lata wczeœniej ni¿ ja
(poniewa¿ u mnie powo³anie zrodzi³o siê
nieco póŸniej).

– Wówczas zrodzi³a siê u Ojca myœl o
podjêciu tak¿e misyjnego apostolatu?

– Tak. By³a to bardzo przemyœlana de-
cyzja, a przede wszystkim mój wolny wy-
bór. Pojecha³em na misje w drugiej grupie
wyje¿d¿aj¹cych. Pojecha³o nas wówczas
tylko dwóch.

– Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³o to swe-
go rodzaju odkrycie powo³ania w powo-
³aniu?

– Oczywiœcie. Praca misjonarza to spe-
cyficzny rodzaj kap³añstwa, który wymaga
wielkiej wytrwa³oœci psychicznej i fizycznej,
dlatego czêœæ kap³anów nie podejmuje jej
lub po krótkim czasie musi zrezygnowaæ
i wróciæ do kraju z powodu braku si³. Na
moja decyzjê wp³ynê³a ju¿ wówczas wiêk-
sza œwiadomoœæ o tym, jak to wszystko tam
na miejscu wygl¹da, poniewa¿ mój brat (po-
zostali misjonarze tak¿e) dzieli³ siê niejed-
nokrotnie doœwiadczeniami z Afryki. Gdy
wyje¿d¿a³a pierwsza grupa, wówczas wy-
obra¿enia o pracy misjonarza by³y ca³kiem
inne, bo tylko zas³yszane z opowiadañ.

– Jak wygl¹da³a sytuacja na terenach,
do których Ojciec zosta³ pos³any?

– Panowa³a tam wojna plemienna (do-
mowa). Oczywiœcie trwa³a ona z przyczyn
politycznych, chodzi³o o chêæ objêcia w³a-
dzy.

– Misjonarze byli wiêc w czasie tej
wojny tak¿e „pod obstrza³em”?

– Misjonarzy w pewnym sensie to nie
dotyka³o. Wojna ich nie dotyczy³a, ponie-
wa¿ w czasie tych walk nie byli oni „wro-
gami”, bo nie przypisani byli do ¿adnej
z walcz¹cych stron. Jedynie w wypadku,

Powo³anie
w powo³aniu
Z o. Józefem Tryba³¹ OCD, misjonarzem w Burundi, rozmawia Dorota Mazur

gdy któryœ z misjonarzy narazi³ siê w³adzy
– np. z powodu niepoprawnych wed³ug
w³adzy wypowiedzi - wówczas musia³ opu-
œciæ kraj.

– Tak samo by³o w ca³ej Afryce, tak¿e
w Burundi, gdzie pracowa³ Ojciec w
pierwszych latach pobytu na Czarnym
L¹dzie?

– Tak. Tam wojna domowa trwa³a po-
nad piêtnaœcie lat. To nie by³a taka jednoli-
ta, ci¹g³a wojna. By³a to pewnego rodzaju
„szarpanina”, coœ w rodzaju partyzantki.
Teraz prawie ju¿ dwa lata jest spokój.

– Klasztory na tym ucierpia³y?

– Jeœli by³o siê ostro¿nym, to nie. Ow-
szem, parafie by³y nawiedzane przez tych
„rebeliantów”, którzy ograbiali z czego siê
da³o – ¿ywnoœæ, pieni¹dze… Ale to doty-
ka³o przede wszystkim parafian, którzy ucie-
kali i rodzinami spali gdzieœ dalej, w krza-
kach. Woleli uciec ni¿ stawiaæ opór, bo to
grozi³o œmierci¹. Cenniejsze rzeczy starali
siê zakopaæ przed ucieczk¹ w sobie zna-
nych miejscach.

– Ci ludzie nie starli siê szukaæ schro-
nienia w klasztorach?

– Nie, poniewa¿ wiedzieli, ¿e my nie
mamy broni. Mieli tak¿e œwiadomoœæ, ¿e
gdybyœmy im udzieli schronienia, wówczas
my przyp³acilibyœmy to ¿yciem.

– Burundi jest krajem katolickim?

– Patrz¹c z perspektywy misjonarza, któ-
ry zna mentalnoœæ tych ludzi, mogê potwier-
dziæ, ¿e Burundi jest bardzo chrzeœcijañskim
krajem – oko³o 70% ludnoœci to w³aœnie
chrzeœcijanie.

– Misjonarze katoliccy jednak chyba
przybyli tam nieco póŸniej ni¿ na przy-
k³ad misjonarze protestanccy?

– Zgadza siê. Misjonarze katoliccy przy-
byli na te tereny dopiero wraz z epok¹ ko-
lonialn¹.

– Czy z tego powodu odczuwa siê „ry-
walizacjê” Koœcio³ów?

– Nie. ¯yjemy obok siebie w zgodzie.

S¹ wiêc niedaleko mojej parafii: protestan-
ci, zielonoœwi¹tkowcy… Zdarzaj¹ siê jed-
nak sytuacje, ¿e na przyk³ad parafianin ka-
tolik chodzi do koœcio³a protestanckiego,
bo jak twierdzi ma bli¿ej. Choæ czasami to
„bli¿ej”, to tylko jeden kilometr. W Afryce
ludzie mieszkaj¹ w wielkich odleg³oœciach
do Koœcio³a – 5 km i wiêcej, wiec pójœcie
na Mszê to niema³a wyprawa. Samochód
w tych krajach to wielka rzadkoœæ dostêp-
na jedynie dla polityków. Zwykli mieszkañ-
cy z trudem mog¹ staæ siê posiadaczami ro-
weru. Ale mimo tych odleg³oœci i braku œrod-
ków transportu w niedzielnych Mszach
uczestnicz¹ wszyscy wierni.

– Czyli ludzie przyjmuj¹ misjonarzy
godnie?

– Tak. Wiedz¹, ¿e cokolwiek tam robi-
my, to czynimy dla nich. Odnosz¹ siê wiêc
do nas z szacunkiem i przyjmuj¹ nas z ra-
doœci¹

– Bibliê przet³umaczono na plemien-
ny jêzyk afrykañski?

–  Protestanci, którzy przybyli na te tere-
ny jako pierwsi, przet³umaczyli Bibliê. Jed-
nak protestanci nie uznaj¹ wszystkich na-
szych ksi¹g kanonicznych. W ksiêgach, któ-
re zaœ uznaj¹, s¹ tak¿e pewne ró¿nice w wy-
ra¿eniach. Wynika to nie tylko z ró¿nic stric-
te dogmatycznych, ale przede wszystkim
z ró¿nic jêzykowych. Jêzyk w ci¹gu historii
ulega ewolucji. Zw³aszcza jêzyk plemienny
nara¿ony jest na szybsze zmiany znacze-
niowe s³ów i st¹d niektóre niedopasowa-
nia czy ró¿nice wyra¿eniowe. Np. w Bu-
rundi u¿ywa siê na okreœlenie Boga s³owa
„Imana”, a w Biblii znajduje siê inne s³owo
„Mugu”, które w obecnym czasie jest pro-
testanckim okreœleniem Boga. Zebra³ siê
wiêc zespó³ biblistów teologów, którzy pla-
nuj¹ na rok przysz³y przygotowaæ pe³ne
wydanie katolickiego Pisma Œwiêtego.
W Ruandzie jest ju¿ katolickie wydanie Bi-
blii, które ukaza³o siê w roku 2000 z okazji
100-lecia misji w tym kraju.

– Jak wygl¹da chrzest na terenach
afrykañskich?

– Mo¿na zauwa¿yæ takie dwie grupy. Je-
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ROZMOWA POD DIABLAKIEM¿eli rodzice s¹ ochrzczeni i praktykuj¹, to -
tak jak w Polsce – powinni ochrzciæ je do 3
miesiêcy. Jeœli nie ochrzcz¹ takiego dziec-
ka w ci¹gu 3 miesiêcy, to wówczas dziecko
musi doczekaæ pe³noletnioœci i podj¹æ œwia-
domie tak¹ decyzjê. Owszem zdarzaj¹ siê
sytuacje, ¿e w przypadku takiego malutkie-
go dziecka mo¿na nieco zani¿yæ wiek.

– A druga grupa, o której Ojciec wspo-
mnia³?

– Jest to przypadek, kiedy rodzice s¹ po-
ganami. Wówczas dziecko chodzi do szko-
³y, gdzie pobiera naukê religii, to w 6 kla-
sie mo¿e otrzymaæ chrzest i od razu I Ko-
muniê Œwiêt¹, a po roku bierzmowanie.

– A osoby doros³e?

– Jeœli osoby doros³e chc¹ przyj¹æ chrzest,
wówczas raz w tygodniu musz¹ uczêszczaæ
do katechumenatu przez 4 lata. Uczy siê
wówczas prawd wiary, a nastêpnie zdaje
egzaminy koñcowe.

– Jak wygl¹da I Komunia Œw. dzieci,
które zosta³y ochrzczone jako niemow-
lêta?

– Jeœli dziecko otrzyma³o chrzest jako nie-
mowlê, wówczas przystêpuje w 2 klasie do
I Komunii Œw. i potem przygotowuj¹ siê do
bierzmowania.

– Jakie jest tam podejœcie do ma³¿eñ-
stwa?

– Istnieje poligamia. Bogatsi mê¿czyŸni
maj¹ po kilka ¿on. Jednak w momencie
przejœcia na katolicyzm, musz¹ pozostawiæ
tylko jedn¹ ¿onê.

– Parafie w Afryce s¹ bardzo rozle-
g³e, tak jak Ojca parafia, która liczy 35
km. Czy w takich warunkach mo¿liwy
jest pogrzeb chrzeœcijañski?

– U nas nie ma takiego prawdziwego

pogrzebu chrzeœcijañskiego, choæ przy pa-
rafii istnieje cmentarz i jeœli ktoœ poprosi, to
wówczas kap³an uczestniczy w pogrzebie
i odprawia Mszê pogrzebow¹ za zmar³ych.
Zazwyczaj jednak ludzi chowa siê ko³o do-
mów, w których mieszkali. Jest to zwi¹za-
ne z kultem przodków, co nie zgadza siê
w œcis³ym tego s³owa znaczeniu z nasz¹
wiar¹. My wierzymy w obcowanie zmar-
³ych, ale ten afrykañski kult przodków za-
k³ada, ¿e zmarli mog¹ zaszkodziæ ¿yj¹cym.
W zwi¹zku z tym Afrykañczycy sk³adaj¹
zmar³ym ofiary.

– Kult zmar³ych, o którym Ojciec
mówi, przywo³uje mi na myœl dawne
wierzenia, które zak³ada³y tak¿e wiarê
w magiê i w to, co powiedz¹ czarowni-
cy, wró¿bici. Czy nadal mo¿na spotkaæ
siê z podobn¹ praktyk¹?

– Owszem. Jednak dzieje siê to obecnie
ju¿ bardziej w ukryciu, choæ zdarza siê, ¿e
chrzeœcijanie nadal z tego korzystaj¹.
Wiedz¹, ¿e to jest z³e, spowiadaj¹ siê z tego
typu praktyk, ale to jest silniejsze od nich,
bo jest to w pewnym sensie czêœæ ich daw-
nych wierzeñ, wierzeñ przodków.

– Ale czy ta wiedza czarowników
opiera siê naprawdê na tradycji?

– Niekoniecznie. S¹ czarownicy, którzy
¿eruj¹ jedynie na ludzkiej naiwnoœci i wma-
wiaj¹ ludziom rzeczy, które ³atwo wmówiæ
i wówczas w prosty sposób mo¿na zarobiæ.
S¹ tak¿e czarownicy, którzy za pomoc¹ z³e-
go potrafi¹ zatruæ cz³owiekowi ¿ycie. Sto-
suj¹ ró¿nego rodzaju medykamenty przy-
rz¹dzane wed³ug okreœlonych receptur, ale
one mog¹ cz³owiekowi zaszkodziæ. Mia³em
przypadek, ¿e przyniesiono do mnie cz³o-
wieka prosto od czarownika, który za du¿o
leków zastosowa³. Ten cz³owiek niestety
zmar³. Ludzie tak¿e wierz¹, ¿e czarownicy
maj¹ moc zadzia³ania na ludzi z odleg³oœci.
Zawsze gdy pojawia siê choroba, wówczas
najlepiej zwaliæ winê na kogoœ. Wówczas
w ludziach pojawia siê chêæ, by ten, kogo

obwini³o siê, zmar³. A jedynie – w ich mnie-
maniu – czarownicy mog¹ to poprzez za-
klêcia sprawiæ. A to s¹ jedynie puste s³owa,
które s¹ podpowiedzi¹ z³ego. Nieczysty
duch potrafi zadzia³aæ na ludzk¹ psychikê,
która szuka ratunku w chwilach zw¹tpie-
nia. A wyjœæ z konszachtów ze z³em jest
trudno.

– ¯ycie Ojców – jak to wygl¹da „od
œrodka”, z czego siê Ojcowie utrzymuj¹?

– Utrzymujemy siê z tego, co przynios¹
nam ze swoich plonów wierni: ziemniaki,
warzywa, jajka, mleko... Sami te¿ mamy ja-
kieœ zaplecze upraw, ale minimalne, ponie-
wa¿ praca misyjna poch³ania wiele czasu,
a jest nas tam niewielka liczba. Mamy tak¿e
kontakt z nasz¹ Polsk¹ prowincj¹, która
wspiera nas tak¿e finansowo.

– W parafii, której jest Ojciec pro-
boszczem, ilu jest Karmelitów?

– Jest nas czwórka: trzech ojców (Pola-
ków) i jeden brat. Jesteœmy jedynymi bia³y-
mi misjonarzami w diecezji. Ale radoœci¹ dla
nas jest to, ¿e dziêki naszej pracy s¹ powo-
³ania do kap³añstwa wœród Afrykañczyków.

– Chcia³by Ojciec pewnie kiedyœ wró-
ciæ do Polski?

– Raczej nie. Ju¿ tam jest mój dom, tam
siê przyzwyczai³em, nauczy³em tamtego jê-
zyka, czujê siê ju¿ tamtejszym tubylcem. Mój
powrót tutaj na sta³e traktowa³bym bardziej
jako karê.

– Komu Ojciec zawdziêcza to, ¿e po-
byt tam jest dla Ojca radoœci¹ z odnale-
zienia swego miejsca w powo³aniu?

– Myœlê, ¿e jest to przede wszystkim ³aska
Bo¿a. Ale tak¿e to, ¿e po tym, jak mój ro-
dzony brat wyjecha³ tam na misje, zacz¹-
³em siê zastanawiaæ, czemu i ja nie móg³-
bym tam pojechaæ. Zdrowie mia³em jako
takie, a i zawód – wykszta³cenie technicz-
ne – wydawa³ mi siê pomocny w tym wy-
jeŸdzie. Odkry³em wówczas swoje powo-
³anie w powo³aniu, poniewa¿ najpierw przy-
sz³o to powo³anie do bycia zakonnikiem,
a dopiero póŸniej zosta³em misjonarzem.

– Przyje¿d¿aj¹c do Polski widzi pew-
nie Ojciec bardziej ni¿ my – mieszkaj¹-
cy tu na sta³e – zachodz¹ce przemiany?

– Owszem, ale s¹ to przede wszystkim
te pozytywne zmiany: nowe ruchy, w któ-
re w³¹czaj¹ siê œwieccy wierni (jak np. Od-
nowa w Duchu Œwiêtym), nowe zakony (np.
jadwi¿anki pracuj¹ce u nas w zakrystii
w klasztorze karmelitów bosych w Krako-
wie przy ul. Rakowickiej).

– Dziêkujê za rozmowê.O. Józef Tryba³a na afrykañskiej ziemi. Fot. arch. O. Józefa
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17 paŸdziernika siê w koœciele p.w. NMP
w Suchej Beskidzkiej zosta³a odprawiona
uroczysta Msza œw. w intencji regionalistów,
cz³onków zespo³ów folklorystycznych,
muzykantów góralskich oraz zmar³ych folk-
lorystów powiatu suskiego. Jej inicjatorem
by³ Stanis³aw Kubasiak.

Mszê odprawi³ ks. Marek Œladewski, któ-
remu rodzima kultura jest bliska sercu, gdy¿
jako uczeñ liceum nale¿a³ do zespo³u re-
gionalnego Juzyna. Mimo, i¿ by³a to pierw-
sza taka msza, uczestniczy³o w niej wiele
zespo³ów regionalnych, starosta Andrzej
Paj¹k oraz inni przedstawiciele w³adz po-
wiatowych.

W piêknych babiogórskich strojach pre-
zentowa³y siê zespo³y: Babiogórcy ze Szko³y
Podstawowej z Zawoi Go³yni, „Juzyna” z Za-
woi, Zbyrcok z Juszczyna,  Zbójnik z Ze-
spo³u Szkó³ w Skawicy, Ziemia Suska i Ma³a
Ziemia Suska z Suchej Beskidzkiej.

(bw)

W intencji regionalistów

Zespó³ regionalny „Holny” 15 listopada
obchodzi³ jubileusz 40-lecia. Zespó³ za³o-
¿ony zosta³ w1968 roku przy ZWW „Cepe-
lia” Zakopane i od samego pocz¹tku pre-
zentowa³ folklor Skalnego Podhala w for-
mie autentycznej. Od kilkunastu lat zespó³
„Holny” goœci na naszej Babiogórskiej Je-
sieni, gdzie prezentuje autentyczne wido-
wisko: powitanie jesiennego redyku.

Mi³o nam by³o uczestniczyæ z zespo³em
Juzyna” na uroczystoœciach rocznicowych
w Zakopanem. Obchody rozpoczê³y siê
uroczyst¹ Msz¹ œw. w koœciele na Krzep-
tówkach, po niej nast¹pi³a czêœæ oficjalna,
podczas której zosta³y wrêczone podziêko-
wania, upominki i dyplomy. Nastêpnie go-
œciliœmy w karczmie „Holny”.

Jubilatom ¿yczymy dalszych sukcesów
w  podtrzymywaniu wspania³ych tradycji
kultury regionalnej.

Jubileusz 40-lecia zespo³u Holny

NASZA TRADYCJA
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 Zespó³ w swoim repertuarze prezentuje
autentyczne pieœni, tañce i obrzêdy z re-
gionu babiogórskiego od strony pó³nocnej
Babiej Góry. Wystêpuje w strojach odœwiêt-
nych „koœcielnych”. Strój ten jest z prze³o-
mu XIX/XX wieku. W Zawoi zachowa³ siê
te¿ strój pasterski.

Aktualny sk³ad zespo³u dzia³a dopiero
czwarty miesi¹c (rotacja wystêpuje co roku,
ze wzglêdu na uczniów koñcz¹cych szko³ê
podstawow¹), a ma ju¿ na swoim koncie
bardzo presti¿owe wystêpy jak:

• 26 wrzeœnia 2009 r.  na XXV jubileuszo-
wej Babiogórskiej Jesieni w Zawoi – nasz
zespó³ wystêpowa³ na wszystkich 25 im-
prezach,
• 17 paŸdziernika 2009 r. w koœciele para-
fialnym pw. Nawiedzenia Najœwiêtszej Ma-
rii Panny w Suchej Beskidzkiej uczestniczy³
we Mszy œwiêtej regionalnej wraz z innymi
zespo³ami. Zespó³ „Babiogórcy” zaprezen-
towa³ na pocz¹tku Mszy œw. balladê „Nasz
beskidzki Jezusicku”.
• 8 grudnia 2009 r. wyst¹pi³ z programem,
który dobrze oceniono na Konferencji w Su-
chej Beskidzkiej, zorganizowanej przez Ku-
ratorium Oœwiaty dla ok. 300 osób z terenu
województwa ma³opolskiego na temat „Edu-
kacja regionalna, a nowa podstawa progra-
mowa wychowania przedszkolnego i kszta³-
cenia ogólnego”. Patronat honorowy nad
konferencj¹ objê³o Stowarzyszenie Gmin
Babiogórskich.
• 11 grudnia 2009 r. Regionalny Zespó³
„Babiogórcy” wraz z Grup¹ Œpiewacz¹ „Za-
wojanki” wyst¹pi³ z programem kolêdni-
czym w 2 Korpusie Zmechanizowanym
w Krakowie. Na uroczystym op³atku nowo-
rocznym w obecnoœci ministra Obrony Na-
rodowej Bogdana Klicha i wielu osobisto-
œci wojskowych, cywilnych i koœcielnych.
Zespó³ zaprezentowa³ stary zwyczaj kolê-
dowania pod Babi¹ Gór¹, powinszowañ,
oœpiewanie gospodarzy. Piêkne babiogór-
skie pastora³ki bardzo siê podoba³y licznie
zgromadzonym goœciom.

Kierownictwo Zespo³u
„Babiogórcy”

Dzieciêcy Zespó³ Regionalny
„Babiogórcy” dzia³a nieprzerwalnie
od 1963 roku przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Zawoi Go³yni.
Jego za³o¿ycielk¹ by³a dyrektor
Zofia Bugajska – aktualnie
konsultant zespo³u.
Od 1999 roku kierownikiem zespo³u
jest obecna dyrektor szko³y
mgr Ma³gorzata Bogacz.

Wystêpy
Babiogórców

Pami¹tkowe zdjêcie z XXV Babiogórskiej Jesieni w Zawoi

„Babiogórcy” podczas Mszy œw. w Suchej Beskidzkiej

Zespó³ na op³atku w 2 Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie. Fot. arch. Zespo³u.

NASZA TRADYCJA
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Na spotkanie ze Œwiêtym Miko³ajem dzieci
zawsze czekaj¹ z wielk¹ niecierpliwoœci¹.
Ju¿ tradycj¹ sta³o siê, ¿e 6 grudnia Katolic-
kie Stowarzyszenie M³odzie¿y z Zawoi or-
ganizuje spotkanie dzieci ze Œwiêtym Mi-
ko³ajem. Dla niejednego dziecka jest to
ogromne prze¿ycie. Dzieci przecie¿ przez

Ka¿dy z nas kojarzy postaæ starszego mê¿czyzny z brod¹, ubranego w
czerwony strój, który wed³ug legend i tradycji przychodzi dnia 6 grudnia, by
obdarowaæ grzeczne dzieci podarkami. To w³aœnie Œwiêty Miko³aj, który
sprawia, ¿e na twarzach tych mniejszych, jak i równie¿ tych starszych dzieci,
w tym dniu goœci uœmiech i wielka radoœæ.

Spotkanie z Miko³ajem

ca³y rok staraj¹ siê byæ grzeczne, by w ten
wyj¹tkowy wieczór otrzymaæ od Œwiêtego
prezenty.

W niedzielê, po Mszy Œwiêtej wieczor-
nej, dzieci zjawi³y siê w koœciele w Zawoi
Centrum. Jak mo¿na by³o zobaczyæ, grzecz-
nych dzieci w Zawoi nie brakuje, gdy¿ ca³y

koœció³ przepe³niony by³ ich obecnoœci¹.
Przyjœcie Miko³aja poprzedzi³y dwa Anio³-
ki, które wraz z dzieæmi wyczekiwa³y przyj-
œcia Miko³aja, wprowadzi³y w historiê Œwiê-
tego i nauczy³y dzieci piosenek. Gdy wszyst-
ko by³o ju¿ nale¿ycie przygotowane w g³ów-
nych drzwiach koœcio³a pojawi³ siê orszak
Anio³ów wraz ze Œwiêtym Miko³ajem. Dzieci
powita³y Go g³oœnym, wspólnym œpiewem
„Pozdrawiamy Ciebie Œwiêty Miko³aju”. Mi-
ko³aj przywita³ siê z dzieæmi, wys³ucha³
piêknych wierszyków, jakie dla Niego re-
cytowa³y oraz piosenek, jakie œpiewa³y.
Potem wraz ze swoimi pomocnikami ob-
darowa³ ka¿de dziecko prezentem. W cza-
sie, gdy Miko³aj wrêcza³ podarki, dzieci wraz
ze schol¹ Miko³ajow¹ wspólnie siê bawi³y i
œpiewa³y piosenki. Radoœæ dzieci by³a na-
prawdê wielka. Myœlimy, ¿e w³aœnie dla tej
radoœci i tych dzieciêcych uœmiechów war-
to anga¿owaæ siê i podejmowaæ takie w³a-
œnie akcje. Ten wieczór jest bowiem ma-
gicznym spotkaniem ze Œwiêtym Miko³ajem.

Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y
w Zawoi pragnie serdecznie podziêkowaæ
wszystkim, bez których to spotkanie nie
by³oby mo¿liwe. Akcjê wsparli: Urz¹d Gmi-
ny Zawoja, Bank Spó³dzielczy Jordanów –
oddzia³ w Zawoi, sklepy: „Groszek” –  Czar-
ny, „Miko³aj” – Miko³ajczyk, „GS ‘SCH’ Za-
woja”, „Delikatesy Babiogórskie”, „Delika-
tesy Centrum”, Janina Leœniewska, Marta
i Rafa³ Szarlej, Halina i Stanis³aw Kostyra,
Aldona Kuœ, Bogus³awa Mazur, Magdalena
Mazur, Andrzej G³uc, Marek Ostrowski,
Wojciech Zemlik, Jolanta Ziêba, Ewa Sala,
firma „Drogbud” – Kazimierz Sobaniak, spó³-
ka z o.o „MAKPOL”.

Dziêkujemy równie¿ wszystkim, którzy
wspomogli nas finansowo podczas zbiórki
pieniê¿nej. Bóg zap³aæ!

(MH)

Foto: Autora

CENNE INICJATYWY
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Ju¿ po raz kolejny dzieci z Oœrodka w Jusz-
czynie goœci³y œwiêtych Miko³ajów. Byli to
bogaci Miko³ajowie, no bo i dzieci wraz
z ca³¹ kadr¹ oraz dyrekcj¹ by³y przez ca³y
rok grzeczne i dobre, o czym mo¿e œwiad-
czyæ fakt, ¿e nasze kochane dzieciaki otrzy-
ma³y a¿ po trzy paczuszki! Radoœci by³o co
nie miara, gdy do Oœrodka przysz³a grupa
licealistów z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Suchej Beskidzkiej poprzebiera-
na za anio³ki. Musia³ byæ te¿ diabe³.

Nastêpny Miko³aj pochodzi³ z Katolickie-
go Stowarzyszenia M³odzie¿y, któremu asy-
stowa³ piêkny anio³ek oraz sam starosta

Dzieci z Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie

Witali œwiêtego Miko³aja
powiatu Pan Andrzej Paj¹k, który pomaga³
Miko³ajowi wrêczaæ dzieciom paczki. Na
koniec przyjecha³ Miko³aj a¿ z samej Za-
woi. Radoœci nie by³o koñca, a dzieci mia³y
niema³y problem z uniesieniem wszystkich
prezentów od œwiêtych Miko³ajów.

Rada Rodziców, ca³a dyrekcja Oœrodka
oraz Zarz¹d Ko³a PSOUU w Zawoi pragnie
serdecznie podziêkowaæ wszystkim spon-
sorom, którzy bardzo pomogli, ofiarowu-
j¹c znaczn¹ pomoc, czy to w postaci pa-
czek, czy te¿ w formie pieniê¿nej. Serdecz-
nie dziêkujemy firmom Valvex i Fideltro-
nik.                                  Szczepan Ga³ecki

Foto: Autora

CENNE INICJATYWY

Góralska Pasterka w Zawoi
Serdecznie zapraszamy na

Góralsk¹ Pasterkê
do koœcio³a parafialnego

w Zawoi Centrum

Wigilia Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia,
godz. 24.00

Gdy siê Chrystus rodzi i na œwiat przychodzi,
ciemna noc w jasnoœci promienistej brodzi.
Anio³owie siê raduj¹,
pod niebiosy wyœpiewuj¹:
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.

Mówi¹ do pasterzy, którzy trzód swych strzegli,
    aby do Betlejem czym prêdzej pobiegli,
    bo siê narodzi³ Zbawiciel,
    wszego œwiata Odkupiciel.
    Gloria...
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Nauczyciel przeprowadzili lekcje propagu-
j¹ce to zamierzenie, natomiast uczniowie
przygotowali plakaty informacyjne i upo-
minki dla swoich rówieœników z Czarnego
L¹du.

„Jak dobrze
gdy ktoœ podaje nam rêkê…”

Akcja charytatywna w Zespole Szkó³ w Zawoi Centrum

W listopadzie odby³a siê w naszej szkole czwarta edycja akcji charytatywnej
na rzecz najbardziej potrzebuj¹cych. W tym roku postanowiliœmy sprawiæ
radoœæ podopiecznym naszego rodaka o. Eliasza Tryba³y, który pracuje jako
misjonarz w Afryce.

Zebrano: 341 zeszytów, 193 o³ówki,
105 bloków rysunkowych, 100 d³ugopi-
sów, 99 pude³ek kredek, 54 strugaczki,
49 opakowañ pisaków, 39 papierów ko-
lorowych, 38 gumek do mazania, 21 pu-

de³ek plasteliny, 10 pude³ek farb, 5 piór-
ników, 5 klejów i wiele innych przybo-
rów szkolnych jak równie¿ puzzle i za-
bawki pluszowe.

Pragniemy podziêkowaæ wszystkim, któ-
rzy zaanga¿owali siê w przeprowadzenie
tej akcji, a wiêc: nauczycielom, rodzicom,
dzieciom oraz ksiêdzu proboszczowi Ry-
szardowi Wiêckowi, panu Stanis³awowi
Kostyrze, którzy podjêli siê dostarczania
upominków do Biura Misyjnego w Krako-
wie.

Wierzymy, ¿e kolejne akcje bêd¹ cieszy³y
siê takim samym powodzeniem.

Joanna Pacyga
Edyta Chowaniak

Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeæ o. Elia-
sza mog¹ kontaktowaæ siê z Biurem Misyj-
nym w Krakowie pod numerem telefonu:
(12) 294 45 01.

Klasa I b –  szko³a podstawowa

Klasa 0 –  szko³a podstawowa Klasa I a –  szko³a podstawowa

Klasa II –  szko³a podstawowa

Klasa IV a –  szko³a podstawowaKlasa III –  szko³a podstawowa
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Klasa IV b –  szko³a podstawowa Klasa V a –  szko³a podstawowa

Klasa V b –  szko³a podstawowa Klasa VI –  szko³a podstawowa

Klasa I –  gimnazjum Klasa II a –  gimnazjum

Klasa III –  gimnazjum. Fot. Edyta Chowaniak.Klasa II b –  gimnazjum
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NASZE LEGENDY

Od wielu dni na drogach i traktach panuje
niebywa³y ruch. Wêdruj¹ karawany, d¹¿¹
gdzieœ przed siebie mniejsze i wiêksze or-
szaki towarzysz¹ce ludziom bogatym i wp³y-
wowym, jad¹ na os³ach, id¹ pieszo cale gro-
mady mê¿czyzn, kobiet, dzieci, starzy i m³o-
dzi. Pe³no wszêdzie gwaru nawo³ywañ,
pokrzykiwañ na zwierzêta, œmiechów i p³a-
czu dzieci. Na zat³oczonej drodze wybuchaj¹
te¿ nierzadko k³ótnie i sprzeczki, s³owem
gwarno jak na targowisku. Przez wêdruj¹c¹
od œwitu do zmroku barwn¹ ludzk¹ falê
przedziera siê czasem z poœpiechem nie-
siona przez niewolników lektyka, oddzia³
¿o³nierzy lub konny goniec. To Rzymianie
– panowie tej krainy, patrz¹cy z góry i z
pogard¹ na prawowitych gospodarzy roz-
leg³ego kraju, który nazywaj¹ ju¿ od dawna
jedn¹ z prowincji wielkiego imperium. D¹-
¿¹ce w ro¿nych kierunkach gromady, ode-
rwane od swoich domów, warsztatów pra-
cy, odwiecznych sadyb, spe³niaj¹ oto wolê
okupanta: œpiesz¹ – by zgodnie z zarz¹dze-
niem cesarskim o powszechnym spisie lud-
noœci – zg³osiæ siê w miejscu swego uro-
dzenia.

Wœród tego gwaru i zamêtu wêdruje te¿
dwoje ubogich ludzi z Nazaretu. Pod¹¿aj¹
do rodowego miasta g³owy rodziny, do
Betlejem. Mê¿czyzna w sile wieku prowa-
dzi ma³ego, kud³atego osio³ka, na którym
siedzi m³od¹, delikatna kobieta spowita
szczelnie w podró¿ny p³aszcz i niewieœci
welon. Mê¿czyzna co chwilê ogl¹da siê na
towarzyszkê, powoli, ostro¿nie prowadzi
os³a. Kobieta jest brzemienna. Pochyla zmê-
czon¹ twarz, ociera j¹ z potu koñcem we-
lonu. W takim czasie, tu¿ przed rozwi¹za-
niem, niewiasty nie tylko nie udaj¹ siê
w podró¿, ale nawet nie opuszczaj¹ domu!
Tych dwoje do wêdrówki zmusi³ rozkaz ce-
sarski.

Powoli s³oñce zni¿a siê ku zachodowi,
upa³ ³agodnieje. Traktem pod¹¿a coraz
mniej podró¿nych; w obozowiskach, zajaz-
dach, gospodach szykuj¹ siê do noclegu.
Niebawem zapadnie noc. Tych dwoje jesz-
cze wêdruje, gdy¿ s¹ ju¿ prawie u celu pod-
ró¿y. To Betlejem, gdzie jutro dope³ni¹ obo-
wi¹zku zapisania siê u rzymskiego urzêd-
nika i bêd¹ mogli wracaæ do domu, do Na-
zaretu. Ju¿ widaæ miasto; budynki, wie¿e,
mury majacz¹ w zapadaj¹cym mroku. Trze-
ba szukaæ miejsca, gdzie spêdziæ by mogli
noc. W³aœnie dotarli do zajazdu. W samym
Betlejem pewnie nie mo¿na ju¿ wetkn¹æ
ani szpilki, ale tu, przed miastem, z pewno-
œci¹ znajd¹ jakiœ k¹t dla siebie. Mê¿czyzna
wi¹¿e osio³ka do na wpó³ uschniêtej figi

i idzie szukaæ w³aœciciela. Niewiasta siedz¹-
ca na oœle z ulga pochyla g³owê. Odpoczy-
wa.

Na dziedziñcu t³oczno; w zagrodach
becz¹ owce, r¿¹ konie, gniot¹ siê os³y i wiel-
b³¹dy. Ludzie rozsiedli siê grupami przy p³o-
n¹cych ogniskach; jedni ju¿ œpi¹, inni go-
tuj¹ wieczerzê, krz¹taj¹ siê ko³o podró¿ne-
go dobytku. Z porykiwaniem, r¿eniem, be-
czeniem zwierz¹t mieszaj¹ siê nawo³ywa-
nia, œmiechy, œpiewy i muzyka.

Mê¿czyzna z trudem przepycha siê przez
zat³oczone podwórze. Gospodarz zajazdu
pod rozleg³¹ kolumnad¹ rozmawia w³aœnie
z dostatnio odzianym starcem, któremu to-
warzyszy kilku s³u¿¹cych i niewolników.
Obaj targuj¹ siê zawziêcie o zap³atê. Kiedy
mê¿czyzna nieœmia³o pyta o miejsce dla sie-
bie, swojej niewiasty i ich os³a, w³aœciciel
b³yskawicznie taksuje wzrokiem ubog¹
postaæ pytaj¹cego i w potoku krzykliwie
wypowiedzianych s³ów daje mu do zrozu-
mienia, ¿e miejsca nie ma, nie by³o i nie
bêdzie, zw³aszcza dla takich nêdzarzy jak
oni. Wszak od paru dni nawet o k¹t na dzie-
dziñcu k³óc¹ siê p³ac¹cy z³otem klienci. Na
pokorn¹ proœbê, by mo¿e jednak wynalaz³
jakieœ miejsce, chocia¿ dla ciê¿arnej niewia-
sty, odpowiada biedakowi kolejn¹ ha³aœliw¹
tyrad¹.

Kiedy mê¿czyzna wyprowadza osio³ka
za ogrodzenie niegoœcinnego zajazdu, ko-
bieta cichutko wzdycha i przyciska d³onie
do piersi. Musia³o byæ w wygl¹dzie obojga
coœ budz¹cego litoœæ, je¿eli jeden z ludzi
stoj¹cych przy zagrodzie dla zwierz¹t do-
goni³ ich po chwili i wskazuj¹c rêk¹ w kie-
runku majacz¹cych w mroku wzgórz zawo-
³a³;

– Zapytajcie w kuŸni, mo¿e was przeno-
cuj¹. Tam w szopach sporo miejsca!

W kuŸni koñczy siê w³aœnie pracowity
dzieñ. Skacz¹ce ku podró¿nym psy zosta³y
odpêdzone przez w³aœciciela kuŸni, rozgl¹-
daj¹cego siê, czy pomocnicy s¹ w pobli¿u.
Wszak w nocy i jeszcze przy takim zjeŸdzie
nic nie wiadomo! Uspokojony widokiem
wêdrowców wyszed³ im na przeciw. Wy-
s³ucha³ opowieœci mê¿czyzny o niefortun-
nym poszukiwaniu noclegu, o ciê¿kiej i da-
lekiej drodze, pokiwa³ z politowaniem
g³ow¹ nad pó³¿yw¹ ze zmêczenia kobiet¹.
W pagórze nieopodal kuŸni jest wydr¹¿o-
na w skale grota pe³ni¹ca funkcjê szopy
i stajni. Niech œpi¹ na zdrowie, je¿eli im
wi¹zka siana i dach nad g³ow¹ wystarczy.

Gdy podró¿ni odchodzili we wskazanym
kierunku, odprowadza³o ich dwoje du¿ych
czarnych oczu drobnej dziewczynki, która

cichutko wysunê³a siê z kuŸni za ojcem cie-
kawa przybyszów. Kowal nie skarci³ jej za
ciekawoœæ, pog³aska³ po g³owie. Mia³ du¿o
wyrozumia³oœci dla tego kalekiego biedac-
twa: dziewczynka urodzi³a siê bez r¹k,
a w³aœciwie z niekszta³tnymi kikutami u ra-
mion.

Kiedy noc¹ œwiat³o zala³o pagórki, po-
blisk¹ dolinê i wzgórza, a zastêpy bia³ych
jak œnieg anio³ów zastyg³y w pok³onie od-
dawanym Narodzonemu na sianie w ko-
walowej szopie Dzieci¹tku, wœród pierw-
szych ludzi, którzy przyszli zobaczyæ cud
Narodzenia by³ i kowal. Sta³ i patrzy³ w za-
chwyceniu na Maleñstwo, uœmiechniêt¹,
piêkn¹ jak poranek Matkê i szepta³ do sie-
bie:

 – Gdybym by³ wiedzia³! Gdybym wie-
dzia³!

Za nim, jak cieñ, sta³a nieodstêpuj¹ca go
kaleka córeczka. Zobaczy³a j¹ Maryja,
uœmiechnê³a siê do dziewczynki, skinê³a na
ma³¹ i powiedzia³a:

– ChodŸ, us³u¿ysz mi, podasz Synka, bym
Go mog³a dobrze spowiæ.

Zapatrzona w piêkn¹ Pani¹ kowalówna
zapomnia³a na moment o swoim kalectwie
i, dopiero kiedy wyci¹gnê³a ku Dziecku
zamiast r¹k swoje kikuty, dwie ³zy stoczy³y
siê po policzkach dziewczynki.

– Jak¿e Ci podam, Pani, Synka, kiedy
nie mam r¹k? – zapyta³a bezradnie.

– Podasz, podasz, tylko podejdŸ – za-
chêca ³agodny, cichy glos.

Podchodzi dziewczynka do le¿¹cego na
sianie Dziecka i nagle… wyci¹ga ku niemu
dwie zdrowe, silne rêce! Jeszcze nie wie-
rzy, jeszcze zdumiona dotyka nimi wszyst-
kiego dooko³a, w³osów, policzków. Bo¿e!
Cud!

Z ty³u, za coraz liczniejsz¹ gromad¹ przy-
by³ych do szopy, klêczy i szlocha kowal.
Nie mo¿e poj¹æ, ¿e za nêdzny sp³achetek
siana i k¹t w starej stajni nagrodzono go,
wracaj¹c zdrowie córeczce. Powtarza ci¹-
gle, krêc¹c g³ow¹ w zadziwieniu:

– Gdybym ja wiedzia³! Gdybym wiedzia³!

Legenda wigilijna

Córka kowala
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NASZE TRADYCJE

Kolêdnicy

Ca³y cykl œwi¹t, od wigilii do Trzech Kró-
li, to okres chodzenia po kolêdzie. Po ko-
lêdzie chodzili pocz¹tkowo wy³¹cznie
ch³opcy, zarówno dzieci, jak i doroœli.
Dziewczynki w grupach kolêdniczych i to
wy³¹cznie dzieciêcych, to dopiero lata po-
wojenne. Kolêdowanie w Karpatach, po-
dobnie jak w ca³ej Polsce, przybiera³o ró¿-
ne formy. Od wigilii do dnia œw. Szczepana
oraz w Nowy Rok polega³o g³ównie na sk³a-
daniu ¿yczeñ gospodarzom. Od dnia œw.
Szczepana pocz¹wszy po kolêdzie zaczy-
na³y chodziæ grupy z kul¹, z gwiazd¹,
z szopk¹ lalkow¹ oraz przebierañcy: Hero-
dy, Turoñ, Pastuszkowie itp.

Chodzenie z kul¹ i gwiazd¹

Kulê i gwiazdê wykonywano z koloro-
wych papierków, naklejonych na drewnia-
nym szkielecie. Kula mia³a symbolizowaæ
glob ziemski, odkupiony przez Jezusa,
gwiazda – gwiazdê betlejemsk¹. W œrodku
umieszczona by³a œwieca oœwietlaj¹ca wy-
cinane wzory geometryczne, roœlinne i lite-
ry IHS. Kulê i gwiazdê umieszczano na dr¹-
gu i obracano rêk¹ lub korbk¹. Grupy ko-
lêdników chodz¹c z kul¹ lub gwiazd¹,
oprócz recytowanych oracji, œpiewa³y, pod
oknami gospodarzy, przede wszystkim ko-
lêdy. Grupie takiej towarzyszy³ czasem mu-
zykant, niekiedy kolêdnicy byli przebrani
za postacie z jase³ek (Œmieræ, Diabe³, Anio³
itp.) lub te¿ towarzyszy³ im Turoñ. W Be-
skidach Zachodnich np. chodzenie z kul¹,
czyli ze œwiatem, by³o wczeœniejsze ni¿
gwiazda i obecnie prawie zupe³nie zanik³o.

Widowiska o charakterze jase³ek

W Karpatach, podobnie jak w innych re-
gionach Polski, w okresie Bo¿ego Narodze-
nia po kolêdzie chodzi³y grupy przebierañ-
ców, przedstawiaj¹ce sceny zwi¹zane z
Bo¿ym Narodzeniem. Najczêœciej by³a to
grupa inscenizuj¹ca zwiastowanie narodzin
Jezusa pasterzom. W Beskidzie ¯ywieckim
oprócz Pasterzy by³ tu Anio³ lub kilku Anio-
³ów. Ten rodzaj kolêdowania, w ró¿nych
formach, wystêpowa³ w ca³ych Karpatach.
Wyg³aszane przez aktorów teksty mia³y for-
mê wierszowanych dialogów.

Odrêbnym rodzajem tego typu grup ko-
lêduj¹cych by³y tzw. Herody – przebierañ-
cy inscenizuj¹cy panowanie Heroda, jego
œmieræ i porwanie do piek³a. Obok g³ów-
nych postaci, jak: Herod, Œmieræ, Diabe³,
¯o³nierze Heroda, Marsza³ek Dworu, wy-
stêpowali te¿ niekiedy Trzej Królowie, ̄ ona
Heroda, itd. Przedstawienie by³o bardzo
dynamiczne, kwestie aktorów wierszowa-
ne, czêsto humorystyczne, a nawet obsce-

Kolêdowanie i jase³ka
niczne. Diabe³ i Œmieræ wystêpowali w ma-
skach, a Herod i jego dwór w fantastycz-
nych strojach ze szmat i papieru.

Przebierañcy

W okresie Bo¿ego Narodzenia chodzi³y
te¿ grupy nie nawi¹zuj¹ce do tradycji reli-
gijnych. Byli to najczêœciej ch³opcy prze-
brani za zwierzêta: niedŸwiedzia, tura (tu-
ronia), kozê. Towarzyszy³ im orszak ró¿-
nych postaci: Dziad, Baba, Cygan, itp., a cza-
sem te¿ kolêdnicy z gwiazd¹ i grupa pre-
zentuj¹ca sceny zwi¹zane z losami Heroda.
Bez w¹tpienia ten rodzaj przebierañców,
wystêpuj¹cy w obrzêdowoœci ludowej tak-
¿e w innych okresach roku (np. w czasie
ostatków), jest echem kultur przedchrzeœci-
jañskich, a nawi¹zuje, byæ mo¿e, do kultu
p³odnoœci i zwi¹zanych z nim dawnych
praktyk magicznych. Turoñ to ch³opak przy-
kryty ca³kowicie p³acht¹ lub skór¹, trzymaj
¹cy przed sob¹ umocowan¹ na dr¹¿ku g³o-
wê zwierzêcia. G³owa ta wykonana jest
z drewna, ma ruchom¹ doln¹ czêœæ pyska,
poruszan¹ przy pomocy sznurka, obita jest
kawa³kiem futra lub skórk¹ z je¿a. Na g³o-
wie tej umocowane s¹ rogi, czêsto natural-
ne; krowie, kozie lub baranie albo wystru-
gane z drewna. W Beskidzie ¯ywieckim
grupa przebierañców z NiedŸwiedziami
chodzi³a po wsi w Nowy Rok. Zespó³ ten
stanowi³o oko³o trzydziestu osób, samych
m³odych mê¿czyzn; wœród przebierañców
wystêpowa³y dwa NiedŸwiedzie, Konie,
Cygan, Diabe³, czêsto tak¿e Para Nowo¿eñ-
ców, ta ostatnia o wyraŸnych cechach ko-

micznych i obscenicznych. Cygan poskra-
mia³ galopuj¹ce Konie, które wykonywa³y
skoki nad le¿¹cymi NiedŸwiedziami, Dia-
be³ ci¹gn¹³ sanki, na których baraszkowa³y
misie, Panna M³oda zaczepia³a przechod-
niów, czyni¹c gestami niedwuznaczne pro-
pozycje itp. Ten ¿ywiecki zwyczaj nosi bez
w¹tpienia œlady dawnych obrzêdów magicz-
nych zwi¹zanych z p³odnoœci¹ zwierz¹t i lu-
dzi, odprawianych u progu nowego roku.
Widowiska prezentowane przez przebierañ-
ców odwiedzaj¹cych domy z maszkar¹
zwierzêc¹, np. z Turoniem, by³y w ca³oœci
humorystyczne, czêsto obsceniczne; by³y za-
baw¹, do której wci¹gano przypadkowych
przechodniów. Tak wiêc Turoñ czy Nie-
dŸwiedŸ prowadzony przez Cygana lub
Pasterza wyrywa³ siê opiekunowi, pl¹ta³ mu
figle, zaczepia³ obecne wœród widzów
dziewczêta i kobiety itp. Z kolei prowadz¹-
cy zwierzê stara³ siê je poskromiæ, oczywi-
œcie bez skutku, co by³o okazj¹ do zabawy,
¿artów i prezentacji komicznych scen. Obok
czysto zabawowych tekstów pojawiaj¹ siê
tu jednak tak¿e kwestie bêd¹ce œwiadec-
twem dawnej magicznej funkcji tego typu
maszkar.

Obok wspomnianych wy¿ej grup kolêd-
niczych w rejonie Babiej Góry, w Beskidzie
¯ywieckim i na Orawie kolêdowa³y tak¿e
Dziady, Draby, Nowo³etniki i tym podobne
gromady z³o¿one wy³¹cznie z m³odych
ch³opców. Kres kolêdowaniu i wêdrówkom
przebierañców k³ad³a dopiero Œroda Popiel-
cowa.

Urszula Janicka-Krzywda

Kolêdnicy z Zawoi – Chodzenie z Rajem. Fot. Piotr Krzywda.
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Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego og³a-
sza nabór wniosków o przyznanie pomocy
na operacje z zakresu: „Ró¿nicowanie w kie-
runku dzia³alnoœci nierolniczej”, „Tworze-
nie i rozwój mikroprzedsiêbiorstw”, „Od-
nowa i rozwój wsi” oraz „Ma³e Projekty”  w
ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych stra-
tegii rozwoju” objêtego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udzia³em œrodków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich wdra¿anych za poœrednictwem
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Podbabiogórze”
dzia³aj¹cej na terenie gmin: Budzów, By-
stra - Sidzina, Jordanów, Maków Podhalañ-
ski, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce.

Wnioski o przyznanie pomocy mo¿na
sk³adaæ w terminie: od 28.12.2009r. do
26.01.2009 r. Wnioski nale¿y sk³adaæ bez-
poœrednio w siedzibie Lokalnej Grupy
Dzia³ania „Podbabiogórze” w : Suchej
Beskidzkiej  ul. Koœcielna 5b, w godz.
7.00-15.00.

Wniosek o przyznanie pomocy nale¿y
z³o¿yæ na obowi¹zuj¹cym formularzu wraz
z wymaganymi za³¹cznikami.

Formularz wniosku dostêpny jest na stro-
nach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), Urzê-
du Marsza³kowskiego Województwa Ma³o-
polskiego (www.wrotamalopolski.pl), Lo-
kalnej Grupy Dzia³ania „Podbabiogórze”
(www.lgdpodbabiogorze.pl).

Kryteria wyboru operacji s¹ udostêpnio-
ne na stronach: Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa Ma³opolskiego (www.wrota-
malopolski.pl) Lokalnej Grupy Dzia³ania
„Podbabiogórze” (www.lgdpodbabiogo-
rze.pl) oraz do wgl¹du w siedzibie Biura
Lokalnej Grupy Dzia³ania „Podbabiogórze”
w Suchej Beskidzkiej. ul. Koœcielna 5b
w godz. 7.00-15.00.

Wysokoœæ dostêpnych œrodków na ope-
racje z zakresu „Ró¿nicowanie w kierunku
dzia³alnoœci nierolniczej” w ramach dzia³a-

Ró¿nicowanie w kierunku pozarolniczej

Dotacje na podejmowanie lub rozwijanie
przez rolników, domowników i ma³¿onków,
dodatkowej dzia³alnoœci pozarolniczej w za-
kresie produkcji lub us³ug – do kwoty 100
tyœ. z³; wysokoœæ pomocy max 50 % kosz-
tów projektu.

Odnowa i rozwój wsi

Dotacje na inwestycje w zakresie remontu,
przebudowy i wyposa¿enia obiektów pe³ni¹-
cych funkcje publiczne, spo³eczno-kultural-
ne, rekreacyjne i sportowe, s³u¿¹cych pro-
mocji obszarów wiejskich, kszta³towania
przestrzeni publicznej, infrastruktury zwi¹-
zanej z rozwojem funkcji turystycznych, od-
nawiania lokalnych pomników historii
i obiektów architektury sakralnej i miejsc pa-
miêci – do kwoty 500 tyœ. z³; wysokoœæ po-
mocy max 75% kosztów projektu.

Tworzenie i rozwój mikro przedsiêbiorstw

Dotacje dla mikro przedsiêbiorstw na inwe-
stycje zwi¹zane z tworzeniem i rozwojem
dzia³alnoœci gospodarczej (w zakresie us³ug
dla gospodarstw rolnych lub leœnictwa, dla
ludnoœci, drobnej wytwórczoœci, rzemios³a
lub rêkodzielnictwa, robót i us³ug budowla-
nych oraz instalacyjnych, us³ug turystycz-
nych oraz zwi¹zanych ze sportem, rekreacj¹
i wypoczynkiem, us³ug transportowych, ko-

nia „Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwo-
ju” w 2009 roku wynosi 130 718,47 z³.

Wysokoœæ dostêpnych œrodków na ope-
racje z zakresu „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiêbiorstw” w ramach dzia³ania „Wdra-
¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2009
roku wynosi 156 862,16 z³. Wysokoœæ do-
stêpnych œrodków na operacje z zakresu
„Odnowa i rozwój wsi” w ramach dzia³ania
„Wdra¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju” w
2009 roku wynosi 500 000 z³. Wysokoœæ
dostêpnych œrodków na operacje z zakresu
„Ma³e Projekty” w ramach dzia³ania „Wdra-
¿anie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2009
roku wynosi 392 155,40 z³.

Wykaz dokumentów niezbêdnych do
wyboru projektów znajduje siê w Biurze Lo-
kalnej Grupy Dzia³ania. Wszelkie informa-
cje niezbêdne dla prawid³owego wype³nie-
nia wniosków udzielane s¹ w Biurze Lokal-
nej Grupy Dzia³ania oraz pod numerem  tel.
(33) 874- 41-72

munalnych, przetwórstwa produktów rol-
nych lub jadalnych produktów leœnych, ma-
gazynowania lub przechowywania  towa-
rów, wytwarzania materia³ów energetycz-
nych z biomasy, rachunkowoœci, doradztwa
lub us³ug informatycznych) – dla mikro
przedsiêbiorstw (do 10 pracowników; obrót
<2 mln Euro) – do kwoty 300 tyœ. z³ w zale¿-
noœci od iloœci nowych miejsc pracy; wyso-
koœæ pomocy max 50% kosztów projektów.

Dzia³ania osi 4 PROW  poprzez „Ma³e pro-
jekty”, które mog¹ obejmowaæ pomoc w za-
kresie:

1) Podnoszenia œwiadomoœci mieszkañców
wsi, w tym poprzez organizacjê szkoleñ i in-
nych przedsiêwziêæ o charakterze edukacyj-
nym i warsztatowym dla ludnoœci z obszaru
objêtego LSR;
2) Podniesienia jakoœci ¿ycia ludnoœci na ob-
szarze dzia³ania LGD, w tym poprzez:

a) udostêpnianie na potrzeby spo³ecznoœci
lokalnej urz¹dzeñ i sprzêtu komputerowe-
go, w tym urz¹dzeñ i sprzêtu umo¿liwiaj¹-
cego dostêp od internetu,
b) organizacjê imprez kulturalnych, rekre-
acyjnych lub sportowych na obszarze objê-
tym dzia³alnoœci¹ LGD;

3) Rozwój aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnej,
w tym poprzez:

a) promocjê lokalnej twórczoœci kulturalnej
z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa,
w tym kulturowego, historycznego lub przy-
rodniczego,
b) kultywowanie miejscowych tradycji, ob-
rzêdów i zwyczajów;
c) kultywowanie jêzyka regionalnego i gwa-
ry;
d) kultywowanie tradycyjnych zawodów
i rzemios³a.

4) Rozwój turystyki lub rekreacji na obsza-
rze realizacji LSR,  w tym poprzez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy in-
formacji turystycznej oraz stron interneto-
wych, przygotowanie i wydanie folderów
oraz innych publikacji informacyjnych do-
tycz¹cych obszaru objêtego LSR;
b) budowê, odbudowê lub oznakowanie
ma³ej infrastruktury turystycznej, w szcze-
gólnoœci punków widokowych, miejsc wy-
poczynkowych lub biwakowych, tras nar-
ciarstwa biegowego lub zjazdowego, szla-
ków wodnych, szlaków rowerowych, szla-
ków konnych, œcie¿ek spacerowych lub
dydaktycznych.

5) Zachowanie, odtworzenie, zabezpiecze-
nie lub oznakowanie cennego lokalnego
dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowe-
go, w szczególnoœci obszarów objêtych po-
szczególnymi formami ochrony przyrody,
w tym obszarów Natura 2000.

Og³oszenie o naborze wniosków
w ramach dzia³ania „Wdra¿anie lokalnych strategii rozwoju”

Informacja  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia³ania „Podbabiogórze”

INFORMACJE • KOMUNIKATY
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W Zespole Szkól w Zawoi Wilcznej przygotowano gazetki œcien-
ne, rozwieszono plakaty, rozdano ulotki, przeprowadzono poga-
danki dotycz¹ce profilaktyki uzale¿nieñ oraz konkurs wiedzy na
temat nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii.

W Szkole Podstawowej w Zawoi Mosorne i w Zespole Szkó³
w Skawicy zosta³ przeprowadzony konkurs plastyczno-literacki.
Wczeœniej odby³y siê profilaktyczne spotkania z m³odzie¿¹. Uczest-
nicy spotkañ chêtnie wypowiadali siê na temat wspó³czesnych za-
gro¿eñ, dostrzegali te¿ wagê rozwijania swoich zami³owañ, pasji
i talentów. Laureatk¹ konkursu „Przygoda tu¿ za progiem” w Szko-
le Podstawowej w Zawoi Mosorne zosta³a Weronika Florczak.

W Zespole Szkó³ w Skawicy laureatami zostali Adam Kaczmar-
czyk i Kinga Marek. Dyplomy oraz nagrody wrêczyli uczniom dy-
rektorzy szko³y.

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Zawoi Wilcznej uczniowie uczest-
niczyli w ankietach.

W akcji wziê³o udzia³ ponad 900 samorz¹dów. Urz¹d Gminy w
Zawoi po raz pi¹ty uczestniczy³ ww. kampanii. Gmina Zawoja ak-
tywnie uczestniczy³a w kampanii, za co otrzyma³a certyfikat.
Kampania „Zachowaj TrzeŸwy Umys³” to realizowana od 2002 roku
ogólnopolska akcja podejmuj¹ca problem profilaktyki uzale¿nieñ.
Jednym z jej najwa¿niejszych celów jest promowanie konstruktyw-
nych postaw, zdrowego stylu ¿ycia oraz atrakcyjnych dla dzieci i
m³odzie¿y zachowañ prospo³ecznych jako alternatywy wobec wielu
patologii, szczególnie picia alkoholu, za¿ywania narkotyków oraz
stosowania przemocy.

Dobieg³a koñca kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii
„Zachowaj TrzeŸwy Umys³” organizowanej przez
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
w Poznaniu. Patronat honorowy nad przedsiêwziêciem
w 2009 roku obj¹³ Minister Edukacji Narodowej, Minister
Sportu i Turystyki, Komenda G³ówna Policji i Polski Zwi¹zek
Tenisa Sto³owego.

Zachowaj
trzeŸwy umys³

Wychowawcy przeprowadzili zajêcia profilaktyczne i pogadan-
ki. Z okazji Dnia Dziecka - Dnia Sportu uczniowie klas I-VI rywa-
lizowali w konkurencjach sprawnoœciowych. By³y wyœcigi z prze-
szkodami, rzut do celu oraz rozgrywki w tenisa sto³owego.

W Szkole Podstawowej Nr 5 w Zawoi Go³ynia przygotowano-
dla klas IV-VI prelekcjê dotycz¹c¹ uzale¿nieñ . Zorganizowano te¿
wystawê prac plastycznych „Jak zdrowo i aktywnie spêdzam wol-
ny czas z rodzin¹".

Sylwia Budzowska-Radwan

Relacje ze szkó³

6) Zachowanie dziedzictwa kulturowego
i historycznego, poprzez:

a) Odbudowê albo odnowienie lub oznako-
wanie budowli lub obiektów ma³ej architek-
tury wpisanych do rejestru zabytków lub ob-
jêtych wojewódzk¹ ewidencj¹ zabytków;
b) Odnowienie dachów lub elewacji ze-
wnêtrznych budynków wpisanych do reje-
stru zabytków lub objêtych wojewódzk¹
ewidencj¹ zabytków;
c) Remont lub wyposa¿enie muzeów;

d) Remont lub wyposa¿enie œwietlic wiej-
skich.

7) Inicjowanie powstawania, przetwarzania
lub wprowadzania na rynek produktów
i us³ug opartych na lokalnych zasobach, tra-
dycyjnych sektorach gospodarki lub lokal-
nym dziedzictwie, w tym kulturowym, hi-
storycznym lub przyrodniczym, albo pod-
noszenie jakoœci takich produktów;
8) Wykorzystanie energii pochodz¹cej ze
Ÿróde³ odnawialnych w celu poprawienia

warunków prowadzenia dzia³alnoœci kultu-
ralnej lub gospodarczej, z wy³¹czeniem dzia-
³alnoœci rolniczej.
Wysokoœæ pomocy na operacje z zakresu
„Ma³ych projektów” wynosiæ bêdzie max
70% kosztów kwalifikowanych operacji nie
wiêcej jednak ni¿ 25 tyœ. z³; przy czym ca³-
kowity koszt operacji nie mo¿e byæ ni¿szy
ni¿ 4,5 tyœ. z³ oraz wy¿szy, ni¿ 100 tyœ. z³.

INFORMACJE • KOMUNIKATY
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5-lecie karczmy Styrnol

ANNA WRÓBEL: Kiedy 23 paŸdziernika
2005 roku uroczyœcie otwarto i poœwiê-
cono karczmê Styrnol wyobra¿a³ pan
sobie jak bêdzie wygl¹daæ za kilka lat?

– Gdy dziesiêæ lat temu mówi³em o tak
du¿ej karczmie wygl¹da³o to bardzo niere-
alistycznie, teraz jest faktem. Najdziwniej-
sze jest to, ¿e te obrazy, które powstaj¹
w mojej g³owie materializuj¹ siê i oby tak
dalej.

– Jak zamierzacie uczciæ pi¹t¹ rocz-
nicê powstania karczmy?

– W tym roku mieliœmy wyj¹tkowo du¿o
imprez i nie by³o wolnej soboty. Natomiast
myœlê , ¿e w najbli¿szym czasie zaproszê
wszystkich na beczkê darmowego piwa.
Zreszt¹ mogê to zrobiæ juz teraz .

– Czy z okazji rocznicy planowane s¹
jakieœ zmiany?

– Miesi¹c temu zosta³o zmienione menu
i wprowadzone nowe dania min. kotlet
schabowy z koœci¹ oraz „micha miês”. „Mi-
cha miês”, to danie podawane w du¿ej ka-
mionkowej misie wykonanej na specjalne
zamówienie. Micha jest z pokryw¹, a w œrod-
ku same smako³yki. Wprowadzi³em rów-
nie¿ nowy, profesjonalny system gastrono-
miczny, który u³atwia bonowanie.

– Piêæ lat pracy karczmy to te¿ wiele
piêknych wspomnieñ. Które z nich we-
d³ug pana wydaj¹ siê najciekawsze?

– Ostatnio odby³ siê piêkny koncert ze-
spo³u „Dzieñ Dobry”, który promowa³ swoj¹
p³ytê. Myœlê, ¿e ju¿ nied³ugo zespó³ bêdzie
bardziej rozpoznawalny dla ogó³u. Koncert
tego zespo³u by³ przede wszystkim zorga-
nizowany przez Walê Kosman z Suchej
Beskidzkiej. Najlepszym okresem by³a bu-
dowa karczmy, jak równie¿ jej otwarcie. Tak
naprawdê robiê, to co lubiê i prowadzenie
karczmy mnie nie mêczy. Ka¿dy dzieñ,
(choæ s¹ momenty ciê¿kie) spêdzony
w karczmie jest ciekawy.

– Jakie imprezy do tej pory uda³o siê
zorganizowaæ w karczmie?

Najwiêksz¹ imprez¹ by³y prymicje Woj-
ciecha ̄ ó³tego. Na tê okazjê, dla ca³ej gmi-
ny Zawoja, wykañcza³em w³aœnie Stek Izbê
aby móc pomieœciæ 350 osób. Wiedzia³em,
¿e bêdzie bardzo du¿o ludzi z Zawoi i chcia-

Styrnol ma ju¿ piêæ lat. Z okazji rocznicy naszej zawojskiej karczmy
rozmawiam z w³aœcicielem lokalu Witoldem Budzowskim.

³em wypaœæ jak najlepiej. Najbli¿sza impre-
za to zabawa w Szczepana.

– Ma³o osób wie, ¿e wasza karczma
mo¿e poszczyciæ siê wyj¹tkowymi go-
œæmi. Jakie znane osobistoœci mieliœcie
zaszczyt goœciæ?

– Po skokach w Zakopanem odwiedzi³
nas Adam Ma³ysz i by³a to bardzo du¿a
atrakcja i niespodzianka równie¿ dla mnie.
Ostatnio karczmê wynaj¹³ bokser, Tomasz
Adamek. To w³aœnie u mnie ¿egna³ siê
z Polsk¹. By³a jego ca³a rodzina, trener i pro-
motor. Mam te¿ zapewnienia, ¿e jeszcze
mnie odwiedzi. By³o to dla mnie bardzo
buduj¹ce, poniewa¿ wiem, ¿e Tomasz Ada-
mek ogl¹da³ wiele karczm, które zabiega³y
o organizacjê po¿egnania. Ostatecznie wy-
bra³ nas.

– Sk¹d pomys³ na nazwê Styrnol?

– D³ugo zastanawia³em siê nad nazw¹.
Praktyczne karczma by³o gotowa, a na na-
zwê nie przychodzi³ mi pomys³. Siedz¹c
pewnego razu w ogrodzie z pani¹ Urszul¹
Janick¹- Krzywd¹ porosi³em, aby mi coœ
podpowiedzia³a. Wtedy w³aœnie pad³o s³o-
wo „Styrnol” (red. trznadel niewielki pta-
szek podobny do wróbla), które od razu
mi siê spodoba³o i te¿ natychmiast posta-
nowi³em tak nazwaæ karczmê. Nastêpnie
moja ma³¿onka Katarzyna rêcznie naszkico-
wa³a logo nawi¹zuj¹ce do ptaszka, mój zna-
jomy, a dok³adnie mieszkaniec Zawoi arty-
sta Robert Szpak opracowa³ logo pod wzglê-
dem graficznym. Na koñcu da³em projekt
do profesjonalnej obróbki graficznej. Znak
jak i nazwa jest opatentowana i prawnie
chroniona.

– Ile osób jest w stanie pomieœciæ
karczma?

– Antresola 130 osób, sala dolna 80, stek
izba 120.

– Czy potrawy, które serwujecie rów-
nie¿ oparte s¹ na tradycyjnych recep-
turach? Co w waszym menu mo¿e zna-
leŸæ turysta pragn¹cy zasmakowaæ re-
gionalnej kuchni?

Czêœæ dañ tak np. kulasa z maœlank¹ albo
ko³acz zawojski. Na zimê kisimy kapustê
oraz peklujemy ogórki kiszone oraz papry-
kê czerwon¹.

– Czy ludowe stroje, w których poja-
wia siê obs³uga maj¹ byæ wabikiem czy
niekonwencjonalnym sposobem obco-
wania z kultur¹?

– Obecnie stroje ludowe trzeba powi¹-
zaæ z ergonomicznoœci¹ w zastosowaniu.
Kelnerka musi czuæ siê wygodnie i swo-
bodnie, ale te¿ w miarê mo¿liwoœci akcen-
towaæ elementy regionalne.

– Czy karczma posiada jakieœ rozryw-
ki dla dzieci?

Wewnêtrzny k¹cik dla dzieci, mnóstwo
zabawek, klocków. Ka¿de przyby³e dziec-
ko otrzymuje od nas upominek, najczêœciej
jest to s³omiany ma³y ptaszek Styrnol. Po-
siadamy mini plac zabaw na zewn¹trz.,
oczko wodne z rybkami, foteliki dla malu-
chów, bujaczki, wózki dzieciêce. Na wio-
snê bêdziemy powiêkszaæ plac zabaw w
zwi¹zku z dokupionym terenem wokó³
karczmy.

– Jakie udogodnienia oferuje karcz-
ma? Czy karczma posiada bezprzewo-
dowy Internet i inne nowinki technicz-
ne?

Posiadamy bardzo du¿y parking wokó³
karczmy, jesteœmy w stanie pomieœciæ prak-
tycznie ka¿d¹ iloœæ samochodów. Bez pro-
blemu mo¿e u nas zaparkowaæ autokar, tir.
Posiadamy hot spot bezprzewodowy Inter-
net, telebim i ekran 3m x 2m.



35POD DIABLAKIEM      ZIMA 2009

ROZMOWA POD DIABLAKIEM

– Co wymagaj¹cy klient mo¿e jeszcze
u was znaleŸæ? Czy oferujecie goœciom
coœ wiêcej ni¿ tylko strawê i dach nad
g³ow¹?

– Wozy terenowe (jazdê samochodami
terenowymi po trudno dostêpnych zak¹t-
kach),wspinaczkê ska³kow¹, treking babio-
górski, karaoke po góralsku, napady zbój-
nickie, konie i kuligi oraz szko³ê narciarsk¹.

– Czy macie w swojej karczmie dzie-
³a ludowych twórców?

– Posiadamy stare przedmioty, obrazy,
a przede wszystkim „Stek Izba” w ca³ej swo-
jej rozci¹g³oœci jest jakby dzie³em artystycz-
nym i wiele osób przybywa do tego miej-
sca tylko po to by j¹ obejrzeæ. Zosta³a ona
wybudowana na wzór starej izby. Zakupi-
³em stary dom do rozbiórki oraz kuŸniê
z 1926 roku, która zosta³a w stu procentach
przeniesiona z gospodarstwa pañstwa Ba-
rzaków na Suchej Górze. By³a ona element
po elemencie rozbierana wraz z star¹ we³-
niank¹ tak, aby wiernie odwzorowywa³a au-
tentycznoœæ.

– Karczma zosta³a wybudowana w
oparciu o stare budownictwo Górali Ba-
biogórskich. Jak bardzo pomog³y panu
materia³y etnograf prof. Anny Kutrze-
by-Pojnarowej w tworzeniu projektu?

– Materia³y Pani prof. Anny Kutrzeby-
Pojnarowej bardzo mi pomog³y i pamiêtam,
¿e przed budow¹ gruntownie je przestu-
diowa³em. By³y one g³ówn¹ literatur¹ wy-
korzystan¹ podczas inwestycji.

 – Jak przebiega³a budowa karczmy?
Czy wszystko co zosta³o za³o¿one ule-

g³o realizacji? Czy jest jednak coœ co nie
do koñca spe³ni³o oczekiwania?

– By³em zadowolony z g³ównego wy-
konawcy pana Andrzeja Jakubca Kuboska,
który jest wyj¹tkowym cz³owiekiem oraz
znawc¹ folkloru podhalañskiego, architek-
tem, budowlañcem, gawêdziarzem, muzy-
kiem. Wspó³praca wyj¹tkowo siê uk³ada³a
i nadal uk³ada. Budowa³ on ca³¹ karczmê,
stek izbê, reklamê w Zawoi Wid³y oraz plac
zabaw. Na pewno te¿ nastêpne inwestycje
bêdzie on wykonywa³. Póki co karczma
dzia³a bez zastrze¿eñ. Wszystkie firmy siê
sprawdzi³y ku mojemu wielkiemu zdziwie-
niu. Wiele dziœ siê mówi o niefachowoœci
firm budowlanych. Ja natomiast nie mia³em
przykrych doœwiadczeñ.

– Najcieplejsze s³owo, które us³ysza³
pan od klienta?

– Dziêkujê, smakowa³o. Bêdê tê karcz-
mê poleca³. Cieszê siê z zadowolenia klienta
i to jest dla mnie najwa¿niejsze.

– Na forach i stronach internetowych
mo¿na przeczytaæ opinie klientów od-
noœnie waszej karczmy. Jak wa¿ne s¹
one dla was? Czy maj¹ du¿y wp³yw ma
obs³ugê, menu, wystrój b¹dŸ nastrój w
karczmie?

– Powiem szczerze, ¿e nie zajmujê siê
tym, co pisz¹ na forach. Czêsto rozmija siê
to z rzeczywistoœci¹ , mówiê w tym mo-
mencie o wypowiedziach niepochlebnych.
Dla mnie najistotniejsz¹ rzecz¹ jest np. fakt,
¿e od miesi¹ca mam ca³¹ karczmê wyna-
jêt¹ i zarezerwowan¹ na sylwestra. To zna-
czy , ¿e ludzie lubi¹ i chc¹ iœæ do karczmy
„Styrnol”.

– Jakie s¹ plany dotycz¹ce karczmy
jeœli chodzi o przysz³oœæ?

– Karczma niech pozostanie taka, jaka
jest.

– Jak w obliczu wszêdzie og³aszane-
go kryzysu wygl¹daj¹ przychody karcz-
my? Czuæ kryzys czy wrêcz przeciwnie?
Jak to siê ma do sezonu zwyk³ego i „spe-
cjalnego”?

– Trzeba powiedzieæ, ¿e ruch turystycz-
ny w tym roku jest mniejszy i mniej ludzi
odwiedza Zawojê. Ma³o jest wczasów ro-
dzinnych, indywidualnych. Musieliœmy siê
z lekka przebran¿owiæ i nastawiæ nie do
koñca na turystê. Nie brzmi to optymistycz-
nie, ale ja ju¿ nie zarabiam z turystyki.

– 1 lipca 1998 roku w pana domu roz-
poczê³a pracê restauracja „Jad³o pod li-
pami” serwuj¹ca dania regionalne .Za-
interesowanie klientów zrodzi³o po-
mys³. Czy pana marzenie o posiadaniu
karczmy góralskiej z prawdziwego zda-
rzenia spe³ni³o siê? O czym pan marzy
teraz ?

– Tak. Wszystko co do joty siê spe³ni³o.
I mimo, ¿e teren w Zawoi jest terenem bar-
dzo ciê¿kim do prowadzenia firmy w za-
kresie turystycznym, to jednak jak siê chce
to mo¿na realizowaæ swoje plany. Marzê o
tym, ¿eby Zawoja, jako miejscowoœæ tury-
styczna, siê rozwija³a. Aby znów by³ jakiœ
nowy impuls, takim kilka lat temu by³ Mo-
sorny Groñ. (red. wyci¹g narciarski)

– Czego mo¿na panu ¿yczyæ?

– Dobrej, œnie¿nej zimy. Wszyscy ¿ycz-
my sobie tego.
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