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W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

Hugo Zapa³owicz (1852-1917) i W³adys³aw
Szafer (1886-1970) – wybitni polscy botani-
cy prekursorzy turystyki babiogórskiej i go-
r¹cy zwolennicy ochrony babiogórskiej
przyrody. Obaj kochali Babi¹ Górê, jej przy-
rodê i gor¹co zabiegali o jej ochronê. To
w³aœnie z inicjatywy W³adys³awa Szafera w
1933 roku powsta³ w naszej okolicy rezer-
wat przyrody, a póŸniej w 1954 Babiogór-
ski Park Narodowy – jeden z najstarszych
parków nie tylko w Polsce ale tak¿e w Eu-
ropie. Hugo Zapa³owich od 1906r. piasto-
wa³ funkcjê prezesa Oddzia³u Babiogórskie-
go Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego.
W tym czasie wystara³ siê o budowê drogi
z Makowa do Zawoi, oraz wyznaczy³ pierw-
szy polski szlak turystyczny w tej czêœci
Beskidów oznaczony kolorem czerwonym
z Suchej Beskidzkiej do Zawoi, a nastêpnie
kilka dalszych szlaków w rejonie Babiej
Góry.

Ku pamiêci tych wybitnych mi³oœników
przyrody otaczaj¹cej najwy¿szy szczyt w Be-

Nowy skwerek
na Wid³ach

„Wielkim mi³oœnikom i znawcom Babiej Góry,
pionierom jej ochrony oraz turystycznego zagospodarowania”

skidach (1725 m n.p.m.) w Zawoi Wid³y
powsta³ pomnik. Dwie wyrzeŸbione w ka-
mieniu postacie zwrócone w stronê Królo-
wej Beskidów i podziwiaj¹ce jej piêkno.
Z up³ywem lat teren wokó³ pomnika poro-
s³y drzewa i krzewy i przes³oni³y badaczom
ukochany widok.

Jednak w Zawoi nie zapomniano o za-
s³ugach botaników. Radni Górnej Zawoi Ja-
cek WoŸnica i Marcin Marek w czerwcu
2007 roku zwrócili siê pismem do Wójta
Gminy. Wysunêli w nim propozycjê, aby
og³osiæ konkurs w szko³ach na terenie gmi-
ny dotycz¹cy wizji zaaran¿owania terenu
wokó³ pomnika. Tak te¿ siê sta³o. Do prac
nad konkursem w³¹czyli siê dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ w Zawoi Centrum – Zbigniew
Hutniczak oraz Dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury Promocji i Turystyki Piotr Je-
zutek. W listopadzie konkurs zosta³ rozstrzy-

gniêty. Zwyciê¿czyniami zosta³y uczennice
klasy III gimnazjum Dominika Piwko, Mar-
tyna Kobiela, Paulina Drwal i Justyna Gawe³.
Pod czujnym okiem nauczycielki Joanny
Pacygi stworzy³y makietê, póŸniej na pod-
stawie której architekt krajobrazu przygo-
towa³ projekt. W dniu 24 czerwca 2010 roku,
w 26 lat po pierwszym ods³oniêciu pomni-
ka na skwerku zebrali siê przedstawiciele

gminy m.in. wójt gminy Zawoja Marek Li-
stwan, Krzysztof Chowaniak – przewodni-
cz¹c Rady Gminy, oraz przedstawiciel PTTK,
jak równie¿ wykonawca wy³oniony w prze-
targu Stanis³aw Mêtel, dokonuj¹c tym sa-
mym uroczystego zakoñczenia inwestycji.

Zagospodarowanie terenu wokó³ pomni-
ka Hugo Zapa³owicza i W³adys³awa Szafe-
ra w Zawoi Wid³y by³o czêœci¹ inwestycji
pod nazw¹ Odnowa wsi Zawoja poprzez
budowê i modernizacjê oœwietlenia ulicz-
nego oraz zagospodarowania terenu wokó³
pomnika w Zawoi Wid³y. Zadanie to obok
wielu innych, znalaz³o siê w Planie Odno-
wy Miejscowoœci Zawoja na lata 2009-2017
zatwierdzonym Uchwa³¹ Rady Gminy. Spo-
rz¹dzenie i uchwalenie takiego planu sta-
nowi³ niezbêdny warunek przy aplikowa-
niu o œrodki finansowe w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (PROW).

dokoñczenie na stronie 4.

Dawny widok skwerku na Wid³ach

Zagospodarowany teren obok pomnika prezentuje siê okazale
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Jubileusz 30-lecia kap³añstwa ks. Józefa Bafii
20 czerwca 2010 roku w koœciele parafialnym pod wezwaniem
Matki Boskiej Czêstochowskiej w Skawicy odby³ siê jubileusz 30-lecia
kap³añstwa ks. proboszcza Józefa Bafii.

W imieniu w³adz Gminy gratulacje z³o¿y³ Pan Marek Listwan Wójt Gminy
Zawoja oraz Przewodnicz¹cy Rady Gminy Pan Krzysztof Chowaniak.

Czcigodny Ksi¹dz Proboszcz
Józef Bafia

Szanowny Jubilacie!
Z okazji XXX-lecia kap³añstwa pragniemy z³o-

¿yæ  Ksiêdzu gratulacje i podziêkowania za wielo-
letni¹ wspó³pracê z samorz¹dem Gminy Zawoja.

Jesteœmy wdziêczni za wielkie zaanga¿owanie
i troskê o rozwój babiogórskiej ziemi.

Dzia³alnoœæ Ksiêdza ubogaca nasze ¿ycie du-
chowe, spo³eczne i kulturowe.

Wnosi Ksi¹dz ogromne zas³ugi dla pog³êbienia
wiary i bogactwa kultury naszego regionu. Nie spo-
sób wymieniæ wszystkich Ksiêdza dzia³añ i inicja-
tyw spo³ecznych i religijnych.

Trzeba jednak wspomnieæ o pomocy w organi-
zowaniu rajdów szlakiem ks. Kard. Karola Wojty³y
i uroczystoœciach patriotyczno-religilnych z oka-
zji 3 Maja i Do¿ynek Gminnych w Skawicy; wspó³-
udziale i wspó³finansowaniu licznych imprez spor-
towych i kulturalnych w Skawicy; budowie pomni-
ka, wydaniu monografii koœcio³a w Skawicy i mo-
nografii wsi Skawica; wielk¹ gospodarsk¹ troskê o
koœció³ i cmentarz. Cennym jest dla nas osobisty
udzia³ w inauguracyjnych posiedzeniach ka¿dej
nowej Rady Gminy i reprezentowanie na tych po-
siedzeniach pozosta³ych proboszczów. Wyra¿amy
wdziêcznoœæ za wspieranie finansowe mniej za-
mo¿nych parafian np. finansowanie obiadów dla
uczniów.

W imieniu spo³ecznoœci Gminy Zawoja ¿yczy-
my dalszych sukcesów w pracy duszpasterskiej
oraz satysfakcji, jak¹ daj¹ Ksiêdzu efekty pracy dla
parafii i gminy.

Niech dobry Bóg zachowa w dobrym zdrowiu,
udzieli radoœci, pokoju i nadziei.

Abyœ ubogacony pe³ni¹ Jego darów móg³ nadal
s³u¿yæ bliŸnim. SZCZÊŒÆ BO¯E.

Marek Listwan – wójt gminy Zawoja
Krzysztof Chowaniak

– przewodnicz¹cy Rady Gminy Zawoja
Zawoja, 20 czerwca 2010 r.

List gratulacyjny

Panu
Markowi Listwanowi

Wójtowi Gminy Zawoja

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu œmierci

MATKI

sk³adaj¹
Pracownicy Gminnego Centrum

Kultury, Promcji i Turystyki
w Zawoi

oraz
Redakcja POD DIABLAKIEM

Za naszym oknem

Zawojski letniak w promieniach s³oñca. Fot. Urszula Janicka-Krzywda.

Marek Liswan Listwan  przekazuje ks. Józefowi Bafii gratulacje w imieniu w³adz gminy
Fot. Adam Brañka
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Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
to program finansowany z Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich, jak równie¿ ze œrodków
krajowych w latach 2007-2013. Jednym
z dzia³añ PROW jest Odnowa i Rozwój wsi.
G³ównym jej celem jest konwergencja, czy-
li dzia³ania s³u¿¹ce zmniejszeniu istniej¹cych
dysproporcji i ró¿nic w poziomie rozwoju
obszarów wiejskich Polski w stosunku do
obszarów miejskich, jak równie¿ w stosun-
ku do obszarów wiejskich innych krajów
nale¿¹cych do Unii Europejskiej. Ma wp³y-
waæ na poprawê jakoœci ¿ycia na obszarach
wiejskich przez zaspokojenie potrzeb spo-
³ecznych i kulturalnych mieszkañców wsi
oraz promowanie obszarów wiejskich. Po-
zwala rozwijaæ to¿samoœæ wiejsk¹ zachowaæ
dziedzictwo kulturowe i specyfikê obsza-
rów wiejskich oraz wp³ywaæ na wzrost
atrakcyjnoœci turystycznej i inwestycyjnej
obszarów wiejskich.

W okresie integracji Polski z Uni¹ Euro-
pejsk¹, stoimy przed nielada wyzwaniem,
jakim jest naprawienie skutków wieloletnich
zaniedbañ w rozwoju naszego kraju, uwa-
runkowanych wydarzeniami historycznymi,
politycznymi i gospodarczymi. Zmniejsze-
nie dysproporcji pomiêdzy Polsk¹, a kraja-
mi Unii ma nast¹piæ poprzez inwestycjê
i rozwój przemys³u, transportu, infrastruk-
tury, rolnictwa czy ochrony œrodowiska.

Tak¿e Gmina Zawoja przyczyni³a siê do
realizacji tego trudnego zadania, poprzez
projekt inwestycyjny pn. Odnowa wsi Za-
woja poprzez budowê i modernizacjê
oœwietlenia ulicznego oraz zagospodarowa-
nia terenu wokó³ pomnika w Zawoi Wid³y,
który idealnie wpasowa³ siê w g³ówne cele
PROW-u. Dziêki temu otrzyma³ dofinanso-
wanie i móg³ zostaæ zrealizowany w pe³-
nym zakresie.

Teren wokó³ pomnika badaczy potrak-
towano jako doskona³e miejsce do stwo-

rzenia niewielkiego skweru, który spe³nia³-
by funkcje reprezentacyjne i rekreacyjne.
W tym celu usuniêto drzewa rosn¹ce wokó³
pomnika, wykonano œcie¿ki spacerowe za-
projektowane na zarysie kó³. Przed pomni-
kiem wykonano kolisty plac spe³niaj¹cy
funkcje reprezentacyjne, wokó³ pomnika
nasadzono uk³ad roœlinnoœci o wybitnie
dekoracyjnym charakterze,  z udzia³em licz-
nych gatunków ozdobnych kwiatów, kwit-
n¹cych przez ca³y sezon wegetacyjny.
Umieszczono ³awki oraz punkty oœwietle-
niowe eksponuj¹ce obiekt o zmroku, aby
teren sta³ siê zachêcaj¹cym miejscem do
wypoczynku. To tu bêdzie mo¿na usi¹œæ
na chwilkê i odpocz¹æ i z³apaæ oddech
przed dalsz¹ drog¹.

W ramach budowy sieci napowietrznej
elektroenergetycznej w Zawoi Kalina po-
stawiono piêæ lamp oœwietlenia ulicznego.
Nowo wybudowane oœwietlenie przyczyni
siê nie tylko do poprawy bezpieczeñstwa
mieszkañców, ale tak¿e znacznie uprzyjem-
ni i o¿ywi ten teren.

Dokonano równie¿ modernizacji oœwie-
tlenia ulicznego poprzez wymianê opraw
oœwietleniowych wzd³u¿ dróg publicznych
– drogi wojewódzkiej nr 957 relacji Bia³ka
– Nowy Targ na odcinku przebiegaj¹cym
przez miejscowoœæ Zawoja. Stare oprawy
zast¹piono nowymi oprawami OUSe 100
w iloœci 187 kompletów, a tak¿e wymienio-
no 29 zegarów astronomicznych. I tutaj
obok wymiernych korzyœci – nowe opra-
wy charakteryzuj¹ siê mniejszym zu¿yciem
energii, a co za tym idzie s¹ po prostu tañ-
sze w eksploatacji – nale¿y wymieniæ wzglê-
dy estetyczne. Po prostu mi³o i bezpiecznie
wybraæ siê na wieczorny spacer po Zawoi.

W³adys³aw Szafer i Hugo Zapa³owicz ze
swojego skwerku w Wid³ach znów mog¹
podziwiaæ nieprzemijaj¹ce piêkno babiogór-
skiej przyrody. Jestem pewna, ¿e teraz nie
tylko turyœci, ale tak¿e mieszkañcy Zawoi
bêd¹ dotrzymywaæ im towarzystwa, rozko-
szuj¹c siê widokiem Królowej i zapachem
ró¿…

Agnieszka Winczewska

Nowy skwerek na Wid³ach
dokoñczenie ze strony 2.

Pami¹tkowe zdjêcie z okazji zakoñczenia inwestycji

Teren wokó³ pomnika jest doskona³ym miejscem, który spe³nia funkcjie reprezentacyjne i rekreacyjne naszej miejscowoœci. Fot. Autorki.
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Na polanie zgromadzi³o siê oko³o 1000 tu-
rystów, wœród nich uczestnicy otwarcia se-
zonu turystycznego w województwie ma-
³opolskim zorganizowanego przez Oddzia-
³y PTTK w Krakowie, Nowym S¹czu i Tar-
nowie pod honorowym patronatem Mar-
sza³ka Województwa Ma³opolskiego. Przy-
byli równie¿ licznie turyœci ze œl¹skich Od-
dzia³ów PTTK zarówno w zorganizowanych
reprezentacjach jak i indywidualnie, tak¿e
niezrzeszeni w Towarzystwie. Wœród goœci
byli miêdzy innymi: El¿bieta Kantor – dy-
rektor Departamentu Promocji i Turystyki
Ma³opolskiego Urzêdu Marsza³kowskiego,
Andrzej Paj¹k – Starosta Suski, Marek Li-
stwan – Wójt Gmina Zawoja, Józef Omylak
– dyrektor Babiogórskiego Parku Narodo-
wego oraz jego zastêpca – Janusz Fujak,
Janusz Tomasiewicz – dyrektor Gorczañskie-
go Parku Narodowego, Jerzy Siod³ak – na-
czelnik Beskidzkiej Grupy GOPR, Cz³onko-
wie Honorowi PTTK, przewodnicz¹cy jed-
nostek regionalnych PTTK województwa
ma³opolskiego i œl¹skiego. W³adze Towa-
rzystwa reprezentowane by³y przez cz³on-
ków Zarz¹du G³ównego, G³ównej Komisji
Rewizyjnej i G³ównego S¹du Kole¿eñskie-
go, przewodnicz¹cych i cz³onków komisji,
rad i zespo³ów ZG PTTK.

Zebrani minut¹ ciszy i skupienia uczcili
pamiêæ ofiar katastrofy lotniczej pod Smo-
leñskiem, wœród nich Andrzeja Sariusza-
Sk¹pskiego sprawuj¹cego nadzór w imie-

Schronisko na Markowych
Szczawinach po stu latach
W s³oneczne po³udnie 25 kwietnia 2010 r. nast¹pi³o uroczyste przekazanie do
u¿ytkowania  i symboliczne, ponowne otwarcie Schroniska Górskiego PTTK
im. Hugona Zapa³owicza na Markowych Szczawinach. Poprzedzi³a je Msza
œwiêta w intencji turystów i gospodarzy schronisk sprawowana przez ksiê¿y
Macieja Ostrowskiego i Jana Goryla.

niu Spó³ki „Karpaty” nad budow¹ schroni-
ska. Przekazania schroniska, jako zakoñczo-
nej inwestycji, dokona³ na rêce prezesa
Zarz¹du G³ównego PTTK kol. Lecha
Dro¿d¿yñskiego kol. Jerzy Kalarus prezes
Spó³ki Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”,
po czym nast¹pi³o symboliczne oddanie do
u¿ytkowania turystom i poœwiêcenie nowe-
go budynku. Dyplomami Honorowymi
PTTK za Pomoc i Wspó³dzia³anie oraz Me-
dalami PTTK za Pomoc i Wspó³pracê uho-
norowano osoby szczególnie zaanga¿owa-
ne w realizacjê przedsiêwziêcia, wœród nich:
Zofiê Skrzypiec–Mrowiec i Magdalenê Ko-
musiñsk¹ – projektantki nowego schroni-
ska, wykonawców: Jana K³apytê, Zbignie-

wa Œwi¹tka, Krzysztofa Gowina, Stanis³awa
Ko³bona oraz Mariusza Szewczyka – z pro-
wadz¹cej inwestycjê Spó³ki „Karpaty”, po-
nadto Z³ot¹ Honorow¹ Odznak¹ PTTK wy-
ró¿niono Kole¿ankê Bo¿enê Nowak ze
Spó³ki „Karpaty”.

W zwi¹zku z zakoñczon¹ budow¹ i od-
daniem do u¿ytku schroniska  okoliczno-
œciowy list wystosowa³a Pani Katarzyna So-
bierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Sportu i Turystyki, przekazuj¹c serdeczne
gratulacje wszystkim, którzy przyczynili siê
do jego powstania wraz z podziêkowania-
mi dla  dyrektora Babiogórskiego Parku Na-
rodowego za ¿yczliwoœæ dla realizacji tego
zadania.

Wydarzeniom na polanie Markowe
Szczawiny towarzyszy³o znaczne zaintere-
sowanie mediów – prasy, radia i telewizji.
Towarzyszy³y im równie¿ okolicznoœciowe
wydawnictwa. Centralny Oœrodek Turysty-
ki Górskiej PTTK wyda³ kartkê pocztow¹
z historycznymi  zdjêciami dawnych schro-
nisk istniej¹cych w tym miejscu i nowym
schroniskiem oraz  folder dotycz¹cy Mar-
kowych Szczawin w, którym zaprezento-
wano krótki rys historyczny turystycznego
zagospodarowania Babiej Góry i przedsta-
wiono wspó³czesny obiekt.

Budynek nowego schroniska na dwóch
kondygnacjach i u¿ytkowym poddaszu,
posiada: 40 miejsc noclegowych, jadalniê,
z której mo¿e korzystaæ 50 osób, kuchniê
turystyczn¹ i suszarniê odzie¿y. Przystoso-
wany jest do obs³ugiwania osób niepe³no-
sprawnych. Jest bezpieczny dla œrodowiska,
posiada biologiczn¹ oczyszczalniê œcieków,
charakteryzuje go niskie zapotrzebowanie
na energiê ciepln¹. Ciep³a woda u¿ytkowa
ogrzewana jest przez 12 kolektorów s³o-
necznych, ogrzewanie budynku wspoma-
ga buforowy zasobnik energii cieplnej.

Roman Bargie³

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Na otwarcie schroniska na Markowych Szczawinach przyby³o ponad tysi¹c osób . Fot. Autora.

Wyremontowane schronisko zosta³o oddane do u¿ytkowania mi³oœnikom Babiej Góry
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

W czasie uroczystoœci wyst¹pili: Agnieszka
Kuk z Filharmonii Krakowskiej oraz Tomasz
Kuk z Opery Krakowskiej, którzy zaœpiewali
pieœni religijne. Nastêpnie delegacje sk³a-
da³y kwiaty przed Pomnikiem Pamiêci Po-
koleñ. Honorow¹ wartê pe³ni³ Szwadron z
Pu³ku Trzeciego w barwach Strzelców Kon-
nych z Toporzyska. Wi¹zankê z³o¿y³: wójt
gminy Zawoja – Marek Listwan, pose³ RP
PiS – Beata Szyd³o, pose³ RP PiS– Kazimierz
Hajda, ZR NSZZ „Solidarnoœæ” Bielsko Bia-
³a – senator Marcin Tyrna, ZR NSZZ „Soli-
darnoœæ” Sucha Beskidzka, radny woje-
wództwa ma³opolskiego – Andrzej Sasu³a,
przewodnicz¹cy Rady Gminy Zawoja –
Krzysztof Chowaniak, komendant Policji
i Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Suchej Be-
skidzkiej, Rada So³ecka Skawica i Sucha
Góra. G³os zabra³ wójt gminy Zawoja –
Marek Listwan, który by³ ogromnie zado-
wolony, ¿e Skawica do³¹czy³a do miejsco-
woœci odprawiaj¹cych uroczystoœci z okazji
beatyfikacji polskiego mêczennika. Nastêp-
nie S³awomir Hajos odczyta³ Akt Pamiêci:

Stajemy do uroczystego apelu pamiêci
przed pomnikiem ks. Jerzego Popie³uszki w
Skawicy, aby oddaæ ho³d tym, którzy w obro-
nie prawdy, wolnoœci i wiary z³o¿yli na o³-
tarzu ojczyzny najwiêkszy dar – w³asn¹
krew i ¿ycie. Jesteœmy stró¿ami naszych bra-
ci. Nie dajmy zgin¹æ pamiêci o nich, wzy-
wajmy ich po imieniu:
• Ciebie wzywam, ksiê¿e Jerzy Popie³usz-
ko, kapelanie solidarnoœci, organizatorze
mszy œwiêtej za ojczyznê, niez³omny orê-
downiku prawdy i wiary, przeœladowany,
a w koñcu poddany torturom i zamordo-
wany 19 paŸdziernika 1984 roku przez ko-

13 czerwca 2010 roku w Skawicy, na Placu Jana Paw³a II, odby³a siê Msza
œwiêta dziêkczynna za beatyfikacjê ks. Jerzego Popie³uszkê.
Uroczystoœæ poprzedzi³a swoim wystêpem Lidia Hutniczak œpiewaj¹c „¯eby
Polska by³a Polsk¹”. W tym samym czasie pod pomnik pokoleñ przyby³y
poczty sztandarowe oraz m³odzie¿ z wizerunkami nêkanych
i przeœladowanych przez UB.

munistyczne s³u¿by, kawalerze Orderu Or³a
Bia³ego nadanego poœmiertnie przez prezy-
denta Lecha Kaczyñskiego. Stañ do apelu!
Czeœæ jest pamiêci!
• Ciebie wzywam, ksiê¿e Sylwestrze Zychu,
wiêŸniu polityczny w latach 1982 –
1986.Oskar¿ony w pokazowym procesie
o próbê zbrojnego obalenia ustroju PRL, za-
mordowany skrytobójczo 11 lipca 1988
roku, kawalerze Z³otego Krzy¿a za s³ugi
z mieczami nadanego poœmiertnie przez
prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
i Krzy¿a Komandorskiego Orderu Odrodze-
nia Polski nadanego przez prezydenta Le-
cha Kaczyñskiego. Stañ do apelu! Czeœæ jego
pamiêci!

• Ciebie wzywam, ksiê¿e Stefanie Niedzie-
laku, kapelanie AK i WiN, wspó³za³o¿ycielu
Rodziny Katyñskiej oraz inicjatorze znie-
sienia Krzy¿a Katyñskiego na cmentarzu
Pow¹zkowskim. Nieustanie przeœladowany
i wreszcie nie w wyjaœnionych sytuacjach
zamordowany w 1989 roku. Stañ do ape-
lu! Czeœæ jego pamiêci!
• Ciebie wzywam, ksiê¿e Stanis³awie Sucho-
wolcu, wikariuszu parafii w Suchowoli, ro-
dzinnej wsi ksiêdza Jerzego, za³o¿ycielu
Izby Pamiêci ksiêdza Popie³uszki, kapela-
nie konfederacji polskiej niepodleg³ej. Po
kilkakrotnych próbach zamordowany przez
s³u¿by komunistyczne w 1989 roku. Stañ
do apelu! Czeœæ jego pamiêci!
• Ciebie wzywam, ksiê¿e Kazimierzu Jan-
carzu, po og³oszeniu stanu wojennego dusz-
pasterzu robotników w Nowej Hucie, w Mi-
strzejowicach, organizatorze tygodniowych
mszy patriotycznych z ojczyznê, organiza-
torze pomocy represjonowanym, nieustanie
inwigowany i przeœladowany przez S³u¿bê
Bezpieczeñstwa, zmar³y nagle w 1993 roku.
Stañ do apelu! Czeœæ jego pamiêci!
• Ciebie wzywam, ksiê¿e Adolfie Chojnac-
ki, kapelanie solidarnoœci, organizatorze
mszy œwiêtej za ojczyznê w Krakowie i w
Juszczynie, organizatorze protestu g³odowe
po zabójstwie ksiêdza Jerzego. Nêkany i szy-
kanowany przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa,
zmar³y w 2001 roku. Stañ do apelu! Czeœæ
jego pamiêci!
• Ciebie wzywam, Grzegorzu Przemyku,
19-letni maturzysto, za przekonania œmier-
telnie pobity przez oprawców z Milicji Oby-
watelskiej w 1983 roku. Kawalerze Krzy¿a
Orderu Odrodzenia Polski nadanego po-
œmiertnie przez Lecha Kaczyñskiego. Stañ
do apelu! Czeœæ jego pamiêci!
• Ciebie wzywam, Stanis³awie Pyjasie,
mieszkañcu Gilowic, ko³o ¯ywca, studen-

Podziêkowanie za beatyfikacjê Popie³uszki
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cie Filologi Polskiej i Filozofii z Uniwersyte-
tu Jagieloñskiego, wspó³pracowniku Komi-
tetu Obrony Robotników. W nie wyjaœnio-
nych okolicznoœciach œmiertelnie pobity na
posterunki Milicji Obywatelskiej w Krakowie.
Kawalerze Krzy¿a Komandorskiego Orde-
ru Odrodzenia Polski nadanego poœmiert-
nie przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego.
Stañ do apelu! Czeœæ jego pamiêci!
• Ciebie wzywam Lechu Kaczyñski, prezy-
dencie najjaœniejszy RP, w latach 70 dzia-
³aczu Wolnych Zwi¹zków Zawodowych,
a póŸniej solidarnoœci. Po odzyskaniu nie-
podleg³oœci wieloletni i ministrze sprawie-
dliwoœci, prezesie Najwy¿szej Izby Kontro-
li, któryœ zgin¹³ tragicznie w niewyjaœnio-
nych do dzisiaj okolicznoœciach, w katastro-
fie lotniczej pod Smoleñskiem, w Rosji. Stañ
do apelu! Czeœæ jego pamiêci!
• Was wzywam, polegli, zamordowani,
zmarli z ran i zaginiêci w d³ugiej, krwawej
drodze do niepodleg³ej ojczyzny, do Polski
wolniej od komunizmu, ¿eby wam zapew-
niæ, ¿e wasza ofiara na marne do was zwra-
cam siê potomni: tych wszystkich, którzy
oddali ¿ycie za wolnoœæ nie zapomnijcie,
niech ich krew i ³zy, cierpienie i œmieræ przy-
pominaj¹ wam, jak cenn¹ wartoœci¹ jest
niepodleg³oœæ. Niech ich postacie i ich bo-
haterskie czyny bêd¹ drogowskazem dla
naszej nauki, pracy i s³u¿by dla RP. Chwa-
³a bohaterom! Czeœæ ich pamiêci!

Po uroczystym Akcie Pamiêci odczyta-
no mowê ksiêdza Miros³awa Smyraka, na-
szego rodaka.

„Pomnik w Skawicy”
Ziemia, która stawia pomniki swoim bo-

haterom jest ziemi¹, która owocuje wdziêcz-
noœci¹ i pamiêci¹. To nie kamienie skawic-
kiej ziemi wo³aj¹, ale nasze serca, które
wiedz¹, ¿e w ojczyŸnianym krwiobiegu kr¹-
¿y nie tylko krew tych, którzy dzisiaj ¿yj¹,
ale o wiele cenniejsza krew tych, którzy za
wolnoœæ ojczyzny przelali sw¹ krew. Jest
wœród nich krew naszego rodaka, b³ogos³a-
wionego ksiêdza Jerzego Popie³uszki. Place

miast i wiosek bogate s¹ nie tylko w funk-
cjonaln¹ infrastrukturê, piêkna zieleni¹, ale
ich bogactwem s¹ tak¿e pomniki tych, któ-
rzy przypominaj¹ wspó³czesnym, ¿e dziœ
mog¹ gromadziæ siê jako wolni obywatele,
bo ktoœ kiedyœ o ta ziemiê i ten plac zawal-
czy³, nawet je¿eli nie by³ na nim osobiœcie.
Tablica na pomniku tego placu mówi nam
o konkretnej osobie i konkretnej dacie. To
bohater tak¿e naszej ziemi. Ka¿dy wielki
cz³owiek ma swojego mistrza. Dla ksiêdza
Jerzego Popie³uszki byli nimi: ksi¹dz pry-
mas tysi¹clecia kard. Stefan Wyszyñski i S³u-
ga Bo¿y Jan Pawe³ II. Prosty kap³an chcia³a
i umia³ siê od nich uczyæ. Nasza dzisiejsza
uroczystoœæ stawia na w szeregu tych, któ-
rzy chc¹ siê uczyæ od najlepszych Polaków
i patriotów. Chcemy uczyæ siê od ksiêdza
Jerzego mi³oœci do Boga i mi³oœci do ojczy-
zny, która przekonuje szczególnie, bo zo-
sta³a przypieczêtowana jego w³asna krwi¹.
Ta lekcja nigdy siê nie przedawnia. Ka¿de
kolejne pokolenie jej potrzebuje. Potrzebuj¹
j¹ dzisiejsza m³odzie¿, dzieci, doroœli. Na-
sze skawickie dzieci i skawicka m³odzie¿.

Pomnik Pamiêci Pokoleñ
Tak¿e i dziœ wielu chce pamiêtaæ, a byæ

mo¿e wielu chce zapomnieæ. Pamiêæ naro-
du daje przestrzeñ nieœmiertelnoœci. Nie
umiera ten co trwa w pamiêci i w serach
¿ywych. Wezwanie do pamiêci to nas zbio-
rowy obowi¹zek. W tej pamiêci musimy byæ
solidarni. To dlatego tak cieszy fakt, ¿e dziœ
solidarnie zgromadziliœmy siê tutaj, ludzie
tylu stanów, partii, wieków. Solidarni w pa-
miêci.

G³os skierowa³a do zebranych pose³ PiS
Beata Szyd³o, która jednym zdaniem wyra-
zi³a wszystko: „£¹czy³a ich jedna cecha –
OJCZYZNA”.

Mszê œwiêt¹ koncelebrowan¹ prowadzili:
ks. Stanis³aw Ma³kowski*, ks. Józef Bafia,
ks. Andrzej Kwak, ks. Stanis³aw Chlebek.
Ksi¹dz Józef Bafia, powiedzia³: „ Ksi¹dz Po-
pie³uszko by³ jak orêdownik troski o nasz¹
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ojczyznê”. Kazanie wyg³osi³ przyjaciel ksiê-
dza Popie³uszki, ksi¹dz Stanis³aw Ma³kow-
ski:

 „Mówi do nas b³ogos³awiony ks. Jerzy
Popie³uszko: „Jestem z wami, modlê siê z wa-
mi, modlitwa jest moc¹ Koœcio³a, moc¹ Pol-
ski. Módlcie siê gor¹ca, bo przez wodê,
ogieñ, krew przyjdzie zwyciêstwo dobra nad
z³em w ojczyŸnie naszej, módlcie siê z ca-
³ym niebem”. I oto ta woda, jako powódŸ,
zalewa nasz¹ ojczyznê, jest Bo¿ym zna-
kiem, który wzywa nas do wewnêtrznego
oczyszczenia, wewnêtrznej przemiany.
Krew ks. Jerzego, krew mêczenników to krew
ofiar katastrofy smoleñskiej, wzywa nas do

przemiany naszych serc, bo krew prze-
lana z mi³oœci ³¹czy siê z krwi¹ Jezusa Chry-
stusa, I wreszcie ogieñ Ducha Œwiêtego.
Ogieñ, który ma wezwania S³ugi Bo¿ego,
Jan Paw³a II. Zst¹pi³ po to, aby odnowiæ
obliczê ziemi, tej ziemi. Gdy Ojciec Œw.
wo³a³: „Niech zst¹pi Duch Twój, Bo¿e i od-
nowi oblicze zieli, tej ziemi”, ów ogieñ mo¿e
nas wewnêtrznie przemieniæ i oczyœciæ, je-
¿eli poddamy siê jego dzia³aniu, je¿eli zro-
zumiemy sens znaków, które Pan Bóg nam
daje”.

Modlitwê powszechn¹ odczyta³ S³awo-
mir Hajos:

Tylko pod krzy¿em, tylko pod tym zna-
kiem Polska jest Polsk¹, a Polak Polakiem.
• W ostatnim czasie w Europie, ale tak¿e
w naszej ojczyŸnie podniesiono rêkê na
krzy¿. Módlmy siê za Ojca Œwiêtego, Bene-
dykta XVI, biskupów i kap³anów, aby wy-
pe³niaj¹ zadania aposto³ów Chrystusa, z ca-
³a stanowczoœci¹ i poœwieceniem, stawali w
obronie krzy¿y. W sposób szczególny módl-
my siê za ksiê¿y, którzy za krzy¿, wiarê
i wolnoœæ zostali zamordowani przez
oprawców z UB i SB.
• Myœleli, ¿e da siê utopiæ ewangeliê w od-
wetach Wis³y, ¿e mo¿na prawdê zmusiæ do

milczenia, ¿e ka¿dy ma swoj¹ cenê. Myœle-
li, ¿e si³a stoi nad pod³oœci¹, ideologia przed
sercem i sumieniem, ¿e cz³owiek jest panem
¿ycia i œmierci. Módlmy siê, niech pamiêæ
o ksiêdzu Jerzy Popie³uszko, bestialsko za-
mordowanym przez SB. Pamiêæ o jego po-
s³udze ojczyŸnie i dzia³alnoœci dla narodu
pozostanie na zawsze w sercach m³odzie¿y
i bêdzie dla nich wzorem, drogowskazem
w ¿yciu.
• Przelecia³ ptak, przyp³yn¹³ ob³ok, upada
liœæ, kie³kuje œlaz i cisza jest na wysoko-
œciach, i dymi mg³¹ katyñski las. Módlmy
siê za ofiary zbrodni ludobójstwa, pope³nia-
nych na 22 tysi¹cach Polaków w Katyniu
w 1940 roku na rozkaz najwy¿szych w³adz
sowieckich. Za dziesi¹tki tysiêcy innych,
bezimiennych ofiar, które straci³y ¿ycie
w skutek zsy³ek na nieludzk¹ ziemiê , a tak-
¿e za wszystkich, którzy 10 kwietnia 2010
roku ponieœli œmieræ w katastrofie lotniczej
w Smoleñsku, z dwoma prezydentami Pol-
ski na czele. Niech ich tragiczny los bêdzie
zawsze przypomina³ o wiernoœci ojczyzny,
umi³owaniu wolnoœci i prawdy, prawdzi-
wym patriotyzmie.
• Nikt im nie kaza³, poszli i powiedzieli za
co id¹ walczyæ, komu sp³acaæ d³ug. Nikt im
nie kaza³, poszli, bo tak chcieli. Bo takie

dziedzictwo wziêli po ojcu syn, po dziadku
wnuk. Módlmy siê za partyzantów i wspó³-
pracowników wszystkich organizacji zbroj-
nego podziemia antykomunistycznego lat
1944-1955, którzy w latach hitlerowskiej ge-
henny nie zawahali siê stan¹æ do walki
z nowym sowieckim okupantem i z zdra-
dzieck¹, komunistyczn¹ w³adz¹. Obejmij-
my modlitw¹ mieszkañca Skawicy, porucz-
nika Stanis³awa Marka, pseudonim „Or-
licz”, dowódcê Babiogórskiego Oddzia³u
Partyzanckiego „Huragan”, który zgin¹³ na
Sulowej Cyrhli w Zawoi, 12 lipca 1945 roku
w walce z si³ami WOP i UB. Niech ich wal-
ka i poœwiêcenie bêd¹ na zawsze symbolem
oporu i moralnego zwyciêstwa nad zdrad¹
narodow¹ i zniewoleniem.
• O nie! Tak byæ nie mo¿e jak zawsze by-
wa³o! Kiedy siê na chwilkê niby polata³o
i trzeba by³o jasne pióra zrzuciæ i do pe³za-
nia pokornie powróciæ. O nie! Tak byæ nie
mo¿e! I tak ju¿ nie bêdzie! ¯eœmy siê nie
mogli inaczej utrzymaæ jak tylko klêcz¹c.
Módlmy siê za nasz¹ ojczyznê, by rozwija-
³a siê i budowa³a swój dobrobyt w oparciu
o sprawdzone wzorce, pielêgnuj¹c pamiêæ
i czerpi¹c m¹droœæ z doœwiadczeñ i cier-
pienia poprzednich pokoleñ, a rz¹dz¹cy
niech w swoich dzia³aniach i podejmowa-

Z KRONIKI WYDARZEÑ



9POD DIABLAKIEM     LATO 2010

niach decyzji kieruj¹ siê przede wszystkim
dobrem Polski i narodu, prezentuj¹c od-
wa¿n¹ i zdecydowan¹ postawê w obronie
interesów kraju i stoj¹c nieugiêcie na stra-
¿y niezale¿noœci i suwerennoœci pañstwa.
• Poka¿e ci synku rany skryte, g³êbokie na
twarzy blizny i z nich ciê bêdê jak z liter
uczy³, imienia ojczyzny. Módlmy siê za
Polskie rodziny, za nas samych, byœmy mieli
wiele si³ do obrony to¿samoœci narodowej,
naszych polskich wartoœci, tradycji i kultu-

ry, abyœmy w obliczu pomówieñ, drwin
i szyderstw kierowanych pod naszym adre-
sem, z okreœlonych œrodowisk i spo³eczno-
œci, byli dumni, ze jesteœmy Polakami.

S³owa podziêkowania do wszystkich ze-
branych skierowa³ ksi¹dz proboszcz miej-
scowej parafii, który wyrazi³ wdziêcznoœæ
Komitetowi Organizacyjnemu w sk³adzie:
dr Henryk Œwiêtek, Kazimierz Paj¹k, Jerzy
Paj¹k, Bogus³aw Pacyga, Stanis³aw Wojtycz-
ko za przygotowanie uroczystoœci.

 Tekst poœwiêcony ks. Jerzemu Popie-
³uszce odczyta³a Kinga Paj¹k:

Bracie Jerzy, przebacz nam
nie byliœmy z tob¹
aby ciê obroniæ
tak ma³o p³aczemy
gdy ³zy trzeba roniæ
byliœmy daleko
w tej tragicznej nocy
gdy uprowadzony wzywa³eœ pomocy
gdy pró¿no b³aga³eœ
i w œmiertelnej mêce
wyci¹ga³eœ do nas
skrêpowane rêce (…)
Umrzeæ za ojczyznê
Zawsze gotów by³eœ
Ty kocha³eœ bliŸni
Jak brat kocha brata (…)
Myœmy Ciê nie strzegli
Myœmy ie chronili
Myœmy dopuœcili
Aby cie zabili (…)
Ciebie b³agamy
Przebacz mêczenniku!”

Nie zabrak³o wystêpu Zespo³u Regional-
nego „Zbójnik”:

Ksiêze Popie³usko idzies wprost do Boga
Kocho³es ³ojcyzne nie znoles co trwoga
Hej, nie znoles co trwoga

Mio³es talent wielki i ducha narodu
Za toœ ³oddo³ ¿ycie za Polske za m³odu
Hej, za Polske za m³odu

Tyœ prowde ukocho³ wolnoœci hetmanie
Za tym cos ty godo³ ca³o Polska stanie
Hej, ca³o Polska stanie

Twoje s³owa ksiêze po Polsce lecia³y
O duchu wolnosci ludziom powiada³y
Hej, ludziom powiada³y

Pojmali cie zbójcy zbili, utopili
Ale coœ ty posio³ wyroœnie po chwili
Hej, wyroœnie po chwili

Nie zdradzi³eœ braci, dotrzymo³eœ s³owa
Terozeœ œlebodny bocys Pana Boga
Hej, bocys Pana Boga

EG, MM

* Ksi¹dz Stanis³aw Ma³kowski – bliski przyjaciel
ksiêdza Jerzego Popie³uszki, odprawia³ wraz
z ksiêdzem Jerzym Popie³uszk¹ msze za ojczyznê.
W latach osiemdziesi¹tych organizowa³ msze
katyñskie. Za sw¹ dzia³alnoœæ opozycyjn¹ by³
wielokrotnie nêkany przez SB. 13 grudnia 1981
roku zosta³ aresztowany, znalaz³ siê na liœcie
niewygodnych ksiê¿y sporz¹dzonej dla pu³kownika
SB Adama Pietruszki, których zamierzano zg³adziæ.
Figurowa³ na niej pod numerem jeden. Obecnie
pracuje w parafii Ignacego Loyoli w Warszawie.
Za zas³ugi dla niepodleg³oœci RP zosta³ odznaczony
Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
przez prezydenta Lecha Kaczyñskiego.Fotografie z uroczystoœci: Piotr Gigoñ

Z KRONIKI WYDARZEÑ
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7 kwietnia br. w sali widowiskowej Gmin-
nego Centrum Kultury, Promocji i Turysty-
ki w Zawoi doby³y siê gminne eliminacje
„Talenty Ma³opolski 2010”. W eliminacjach
tych wziê³o odzia³ dwudziestu wykonaw-

Talenty Ma³opolski 2010
ców w kategorii muzycznej i dwóch w ka-
tegorii tanecznej. Do eliminacji powiato-
wych jury zakwalifikowa³o siedmiu solistów
oraz zespó³ taneczny FOLLOW ME i solist-
kê Justynê Radwan.

Wœród nominowanych do przegl¹du
powiatowego znaleŸli siê Magdalena  Dyrcz,
Lidia Hutniczak, Anna Jarosz, Angelika Kacz-
marczyk, Dominika Oleksa, Marzena Olek-
sa i Alicja Wilczyñska.

Z uwagi na ¿a³obê narodow¹, maj¹ce
odbyæ siê 12 kwietnia, eliminacje powiato-
we  zosta³y przeniesione na 19 kwietnia br.
W eliminacjach powiatowych XXIII Ma³o-
polskiego Festiwalu Form Muzycznych i Ta-
necznych „Talenty Ma³opolski 2010” wziê-
³y udzia³ 23 podmioty wykonawcze w ka-
tegorii muzycznej i 4 w kategorii tanecznej.

Do fina³u wojewódzkiego w Wadowi-
cach nominowani zostali:

W kategorii tanecznej: Kinga Kolecka z
Jordanowa, Justyna Radwan ze Skawicy, Ze-
spó³ FOLLOW ME z Zawoi, Zespó³ RED
EVEREST z Jordanowa.

W kategorii muzycznej (w kolejnoœci wy-
stêpowania): Katarzyna Cyganik z Ze-
mbrzyc, M³odzie¿owa Orkiestra Estradowa
ze Stryszawy, Sylwia Ziêtara z Naprawy,
Duet DUECENTO z Zembrzyc, Joanna P³y-
wacz z Tarnawy Dolnej, Zespó³ JAGÓDKI
z Marcówki, Jacek Wicher z £êtowni, Edyta
Stopka i Gabriela Kardaœ z Osielca, Alicja
Wilczyñska z Zawoi, Zespó³ wokalno-instru-
mentalny MIRAMEJA z Zembrzyc.

Jury postanowi³o przyznaæ wyró¿nienia:
Magdalenie Dyrcz z Zawoi, Marzenie Olek-
sa z Zawoi, Annie Jarosz z Zawoi, Angelice
Kaczmarczyk ze Skawicy, Lidii Hutniczak
ze Skawicy oraz zespo³owi „WESO£E NUT-
KI” z Budzowa.                                 (GK)

Finaliœci eliminacji powiatowych

Zespó³ „Jagódki” z Marcówki

M³odzie¿owa Orkiestra Estradowa ze Stryszawy

Zespó³ wokalno-instrumentalny „Mirameja” z Zembrzyc Magdalena Dyrcz
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9 maja br. w Wadowicach odby³y siê wojewódzkie eliminacje XXIII Ma³opolskiego Festiwalu Form Muzycznych
i Tanecznych „Talenty Ma³opolski 2010”.  Mi³o nam poinformowaæ, ¿e zespó³ taneczny FOLLOW ME  zosta³
uhonorowany nagrod¹ g³ówn¹ (jury przyzna³o 22 nagrody g³ówne) i wyst¹pi³ w finale na Rynku Ma³ym w Krakowie
27 czerwca 2010 r.

Wyró¿nienie dla Alicji Wilczyñskiej
w Finale Wojewódzkim

8 maja 2010r. w Wadowickim Centrum
Kultury w Wadowicach odby³y siê przes³u-
chania fina³u wojewódzkiego w kategorii
form muzycznych XXIII Ma³opolskiego Fe-
stiwalu Form Muzycznych i Tanecznych
„Talenty Ma³opolski 2010”.

Alicja Wilczyñska, jedyna reprezentant-
ka Zawoi w finale wojewódzkim w katego-
rii form muzycznych, zdoby³a wyró¿nienie.
O skali sukcesu mo¿e œwiadczyæ to, i¿ w te-
gorocznym finale wyst¹pi³o 239 podmiotów
wykonawczych tj. 1 164 uczestników wy-
³onionych podczas eliminacji powiato-
wych spoœród ok. 15 000 osób.

Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukce-
sów.

Anna Jarosz Dominika Oleksa

Zespó³ taneczny „Follow Me” z Zawoi

Wrêczenie nagród uczestnikom eliminacji. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi. Alicja Wilczyñska. Fot. W. Wilczyñski.

Fina³owe wystêpy zespo³u Follow Me z Zawoi

Koncert Follow Me w Wadowicach. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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 Powodem tak du¿ego zainteresowania jest
fakt, ¿e co roku konkurs zostaje rozszerza-
ny, a w poszczególnych gminach wzrasta
zainteresowanie naszym folklorem.

W ubieg³ym roku do gawêdziarzy do³¹-
czyli œpiewacy, a w tym roku jeszcze in-
strumentaliœci. Do rywalizacji w poszczegól-
nych kategoriach stanê³o a¿ 38 wykonaw-

12 maja 2010 roku w Karczmie „Koliba”, po raz kolejny, odby³y siê
„Podbabiogórskie Posiady”. Ten powiatowy konkurs gawêdziarzy,
œpiewaków i instrumentalistów ludowych, w tym roku skupi³ rekordow¹
liczbê uczestników.

Podbabiogórskie Posiady

ców w tym 19 gawêdziarzy, 13 œpiewaków
i solistów oraz 6 instrumentalistów z ca³ego
powiatu, co bardzo ucieszy³o organizato-
rów. Jury w sk³adzie: etnomuzykolog Alek-
sandra Szurmiak-Bogucka, etnograf dr Ur-
szula Janicka-Krzywda, muzykolog Marcin
Pokusa oraz animator kultury Danuta Bu-
tor ocenia³o uczestników

Uczestnicy Podbabiogórskich Posiadów

Zespó³ KGW Zawojanki z Zawoi Joanna Master z Suchej Beskidzkiej

Ma³a Juzyna z Zawoi

Dariusz Kaczmarczyk ze Skawicy
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WYNIKI

GRUPY ŒPIEWACZE
Doroœli
I miejsce grupa mêska „ Zbyrcok” z Juszczyna.
II miejsce grupa ¿eñska „Zbyrcok” z Juszczyna.
III miejsce KGW „Zawojanki” z Zawoi. Wyró¿-
nienie – grupa ¿eñska „Mioduszyna” z Ze-
mbrzyc.
M³odzie¿
Dwa równorzêdne I miejsca: grupa mêska „Zbój-
nik” ze Skawicy i grupa ¿eñska „Kapeli Ma³a Zie-
mia Suska" z Suchej Beskidzkiej. II miejsce gru-
pa ¿eñska  „Zbójnik” ze Skawicy.
Dzieci
I miejsce „Ma³¹ Juzyna „ z Zawoi.II miejsce „Ba-
biogórcy” z Zawoi.

SOLIŒCI
M³odzie¿
I miejsce Joanna Master z Suchej Beskidzkiej.
Wyró¿nienie: Ma³gorzata Filuœ z Bieñkówki.

INSTRUMENTALIŒCI
W kategorii doros³ych nie by³o uczestników.
M³odzie¿
Pierwszego miejsca nie przyznano. Dwa rów-
norzêdne II miejsca: Dariusz Kaczmarczyk ze
Skawicy i Jakub Guzik z Juszczyna. Dwa rów-
norzêdne III miejsca: Paulina Paczka z Suchej
Beskidzkiej i Jan Ryt z Suchej Beskidzkiej. Wy-
ró¿nienie: Szymon Kaczmarczyk ze Skawicy.

Dzieci
I miejsce Samuel Guzik z Juszczyna.

GAWÊDZIARZE
Doroœli
Dwa równorzêdne I miejsca: Józef Krzak ze Œle-
szowic i Irena Stopa z Jordanowa. Drugiego miej-
sca nie przyznano. III miejsce Maria Heldt z Ze-
mbrzyc.

M³odzie¿
I miejsce  Agnieszka Kulka z Bystrej. II miejsce
Katarzyna Kaczmarczyk ze Skawicy. III miejsce
Iwona Zarêba z Bystrej.

Dzieci
I miejsce Wojciech Kubasiak z Suchej Beskidz-
kiej. II miejsce Marzena Marfiak z Bystrej.
III miejsce Sonia Kozina z Zawoi.

Zbójnik ze Skawicy

Zbyrcok z Juszczyna

Paulina Paczka z Suchej Beskidzkiej Kapela Ma³a Ziemia Suska z Suchej Beskidzkiej. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³
wójt gminy Zawoja Marek Listwan oraz sta-
rosta powiatu suskiego Andrzej Paj¹k.

 Delegacje samorz¹dowe oraz przedsta-
wiciele instytucji i szkó³ z³o¿yli kwiaty pod
pomnikiem. Uczniowie z Zespo³u Szkó³
w Skawicy zaprezentowali program s³ow-
no-muzyczny sk³adaj¹cy siê z patriotycznych
wierszy i pieœni kilku pokoleñ Polaków.

Ca³oœæ 3-majowej uroczystoœci w Skawi-
cy uœwietni³a Orkiestra Dêta ze Skawicy,

Na Placu Jana Paw³a II w Skawicy 3 maja odby³y siê gminne uroczystoœci
z okazji Œwiêta Narodowego Trzeciego Maja. Przy pomniku Pamiêci Pokoleñ
zebrali siê mieszkañcy Skawicy i Zawoi, goœcie wypoczywaj¹cy w naszej
gminie, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych oraz delegacje szkó³
i instytucji.

która gra³a patriotyczne melodie. Wartê ho-
norow¹ przy Pomniku pe³ni³ Szwadron To-
porzysko w barwach Pu³ku 3 Strzelców
Konnych. Po uroczystoœciach na Placu zo-
sta³a odprawiona uroczysta Mszy Œwiêta
w intencji Ojczyzny w koœciele parafialnym
w Skawicy.

Równie¿ w Zawoi Centrum delegacje
jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Gmi-
ny Zawoja z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów przy
pomniku obok koœcio³a.

Fotografie z uroczystoœci 3-Maja w Skawicy i Zawoi arch. GCKPiT w Zawoi

Majowe œwiêto
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W tym roku zmieniono formu³ê spotkania
z zawodów sportowych na pokaz mody.
Impreza rozpoczê³a siê o godz. 11.00 na
hali sportowo-widowiskowej w Zawoi Cen-
trum powitaniem wszystkich przyby³ych
goœci, a tak¿e wrêczeniem przez delegata
Zarz¹du G³ównego – Andrzeja Sekuradz-
kiego, Dyplomów Honorowych wraz z Ku-
lami Doskona³oœci dla czterech przedstawi-
cieli naszego samorz¹du, którzy szczegól-

nie zas³u¿yli siê dla Stowarzyszenia, a s¹
to: Andrzej Paj¹k – starosta powiatu su-
skiego, Józef Ba³os – wicestarosta powiatu
suskiego, Alina Kuœ – przewodnicz¹ca Ko-
misji Zdrowia i Spraw Spo³ecznych powiatu
suskiego, Marek Listwan – wójt gminy Za-
woja.

Po czêœci oficjalnej swój wystêp zapre-
zentowa³y dzieci z Oœrodka Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczego w Jusz-
czynie, by³ on po³¹czony z zabawami ru-
chowymi, w których bra³a udzia³ równie¿
publicznoœæ.

Kolejnym i najwa¿niejszym punktem
programu by³ pokaz mody pt. „Gwiazdki

na wybiegu” zaprezentowany przez 10
dru¿yn sk³adaj¹cych siê z osób niepe³no-
sprawnych. Zmagania uczestników ocenia-
³o 5-osobowe jury, które rozstrzygnê³o
komu przypad³y trzy pierwsze miejsca.
Wolny czas pomiêdzy pokazem a og³osze-
niem wyników wype³ni³ wystêp zespo³u
tanecznego „Open Dance” z Wadowic.

Po rozdaniu nagród i upominków wszy-
scy uczestnicy udali siê do Karczmy „Styr-
nol” na posi³ek i wspóln¹ zabawê integra-
cyjn¹.                                               (SG)

12 maja 2010 roku odby³a siê
impreza integracyjno-kulturalno-
artystyczna „Zawoja Pe³na
Niespodzianek 2010”.
Zorganizowano j¹ z okazji Dnia
Godnoœci Osób
z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹
przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upoœledzeniem
Umys³owym Ko³o w Zawoi.

Zawoja
Pe³na Niespodzianek

Wyró¿nienia, zabawy i pokazy dominowa³y podczas tegorocznej imprezy integracyjno-
kulturalnej  „Zawoja Pe³na Niespodzianek. Fot. arch. PSOUU Ko³a w Zawoi.
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NASZE SUKCESY

Babiogórskie zespo³y po raz kolejny repre-
zentowa³y swój region na jednym z najbar-
dziej presti¿owych polskich festiwali folk-
lorystycznych, a ich wystêpy to kolejny suk-
ces.

W dniach 12-13 czerwca odby³ siê w Rab-
ce XXXIV Karpacki Festiwal Dzieciêcych Ze-
spo³ów Regionalnych, organizowany od
1975 r. w czerwcu ka¿dego roku. Zapocz¹t-
kowa³y go urz¹dzane od 1972 r przegl¹dy
dzieciêcych i m³odzie¿owych zespo³ów
folklorystycznych.

Organizatorami festiwalu od lat s¹ : Miej-
ski Oœrodek Kultury w Rabce-Zdroju i Ma-
³opolskie Centrum Kultury SOKÓ£ w No-
wym S¹czu

W tym roku na rabczañskim festiwalu
wyst¹pi³y dwa babiogórskie zespo³y: „Ma³a
Juzyna” z Zawoi z programem „Nad poto-
kiem” i „Zbyrcocek” z Juszczyna z progra-
mem „Przy kopaniu”. Prezentacje ma³ych
wykonawców ocenia³a komisja artystyczna
w sk³adzie: Aleksandra Szurmiak–Boguc-
ka – etnomuzykolog, Janina Kaliciñska –
etnochoreograf, dr Urszula Janicka –Krzyw-
da – etnograf, Benedykt Kafel – etnograf
(MCK SOKÓ£ w Nowym S¹czu).

Wyst¹pi³o 12 zespo³ów z nastêpuj¹cych
regionów i miejscowoœci:
• z Podhala: MALI BIA£CANIE z Bia³ki Ta-
trzañskiej, ZAWATERNIK z Leœnicy – Gro-
nia, MALI BYSTRZANIE z Nowego Bystre-
go, POLANY z Koœcieliska;
• z regionu górali beskidowych: KLIMCZOK
ze Szczyrku;
• z regionu Lachów s¹deckich: MALI MYST-
KOWIANIE z Mystkowa, DOLINA S£OMKI
ze Stronia;
• z regionu górali spiskich: MALI SPISZA-
CY z £apsz Ni¿nych;
• z regionu górali piwniczañskich: MA£E
PIWNICOKI z Piwnicznej-Zdroju;
• z regionu górali babiogórskich: MA£A
JUZYNA z Zawoi, ZBYRCOCEK z Juszczy
• z regionu Krakowiaków Wschodnich:
MA£Y GWO•DZIEC z GwoŸdŸca.

Wszystkie zespo³y otrzyma³y jak co roku
wyró¿nienia w postaci dyplomów, nagród
pieniê¿nych oraz s³odyczy.

MA£A JUZYNA z Zawoi (program „Na
kamieñcu”) zosta³a nagrodzona za po-
prawn¹ realizacjê ciekawego tematu, jego
re¿yseriê, zw³aszcza za zgodne z obycza-
jowoœci¹ wprowadzenie muzyki do progra-
mu. Komisja wysoko oceni³a prymistê ze-

My som Babiogórcy…
My som Babiogórcy,
Bojom sie nas Turcy,
Bojom sie nas Lachy,
Choæ my sie som strachy!

spo³u – Andrzeja Makosia, zw³aszcza za
bardzo dobr¹ grê zgodn¹ z miejscow¹ tra-
dycj¹, a swoboda i temperament wykonaw-
ców spotka³y siê z aplauzem zarówno Ko-
misji jak i publicznoœci.

Kolejny sukces  „Ma³ej Juzyny” z Za-

woi to  drugie miejsce  zdobyte w kate-

gorii zespo³ów regionalnych podczas  23.
Wojewódzkiego Przegl¹du Dzieciêcych Ze-
spo³ów Folklorystycznych , który  odby³ siê
w dniach 12-13 czerwca 2010 roku w Ja-
worzu. Przegl¹d organizowany jest corocz-
nie  przez Regionalny Oœrodek Kultury
w Bielsku-Bia³ej oraz Oœrodek Promocji
Gminy Jaworze.

W tym roku wziê³o w nim udzia³ 17 ze-
spo³ów regionalnych i 9 kapel. Wystêpy
m³odych wykonawców ocenia³o jury w sk³a-
dzie: prof. Alojzy Kopoczek – etnomuzy-
kolog, Ma³gorzata Kiereœ – etnograf i Jan
G¹siorek – choreograf.

I miejsce ex aequo zdoby³: Zespó³  Re-
gionalny „Sod Kikuli” z Lalik i Regionalny
Zespó³ Dzieciêcy „Hajduki” z Pewli  Œle-
mieñskiej. II miejsce ex aequo zdoby³:  Re-
gionalny Zespó³ „Ma³a Juzyna” z  Zawoi,
Zespó³ Regionalny „Mali Magurzanie” z £o-
dygowic i Dzieciêcy Zesp³ „Mali Dêbow-
czanie” z Dêbowca. III miejsca nie przy-
znano.

Uroczyste rozpoczêcie festiwalu w Rabce

Korowód zespo³ów. Na zdjêciu zespo³ Ma³a Juzyna. Fot. Urszula Janicka-Krzywda.
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W pierwszej czêœci spotkania pisarka zachê-
ci³a zebranych do czytania Œwierszczyka –
czasopisma dla dzieci. Na ³amach tego dwu-
tygodnika ukazuj¹ siê wiersze, baœnie, opo-
wiadania rozwijaj¹ce inteligencjê i wyobraŸ-

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi podjê³a inicjatywê w³¹czenia siê
w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. 9 czerwca br.
zorganizowano spotkanie autorskie z Melani¹ Kapelusz – autork¹ bajek dla
dzieci. W uroczystoœci wziêli udzia³ uczniowie kl. 0-III Szko³y Podstawowej
nr 1 w Zawoi Centrum wraz z nauczycielami.

IX Ogólnopolski Tydzieñ
Czytania Dzieciom

niê. Z pismem wspó³pracuje Pani Melania
Kapelusz, która opisuje prze¿ycia tytu³owe-
go bohatera magazynu – Z pamiêtnika pew-
nego Œwierszczyka. Nastêpnie autorka od-
czyta³a fragmenty swoich ksi¹¿ek: Krasno-

ludki, Koty ,Kinga i jak j¹ rozgryŸæ. W utwo-
rach tych porusza takie problemy jak: przy-
jaŸñ, tolerancja, obawa, poczucie osamot-
nienia. Uczniowie z zainteresowaniem s³u-
chali bajek i brali udzia³ w rozmowie na
temat przeczytanego tekstu.

Zadawali bardzo dociekliwe pytania, np.
„Ile ksi¹¿ek Pani napisa³a?”, „Jak d³ugo po-
wstaje bajka?”, „Czy pisze Pani ksi¹¿ki tyl-
ko dla dzieci?”.

Uczestnicy skorzystali tak¿e z okazji na-
bycia najnowszych ksi¹¿ek z autografem au-
torki. Na zakoñczenie spotkania wrêczono
kwiaty Pani Melanii Kapelusz z podziêko-
waniem za mo¿liwoœæ kontaktu z jej twór-
czoœci¹.

11 czerwca br. odby³o siê kolejne spo-
tkanie z ksi¹¿k¹. Tym razem na lekcjê bi-
blioteczn¹ zg³osi³a siê klasa II ze Szko³y
Podstawowej nr 5 w Zawoi Go³yni z Pani¹
Stanis³aw¹ Marsza³ek. Uczniowie zapoznali
siê ze zbiorami i zasadami funkcjonowania
biblioteki. Jednak najwiêksz¹ radoœæ spra-
wi³a im poezja Juliana Tuwima. Piêknie re-
cytowali wiersze: SpóŸniony s³owik, Dwa
wiatry, Zosia Samosia, Okulary, Idzie Grzeœ.
Nastêpnie dokonali plastycznej interpreta-
cji wybranego przez siebie utworu. Powsta³e
prace s¹ prezentowane na wystawie w bi-
bliotece. Dzieci by³y bardzo aktywne na
lekcji i ju¿ zapowiedzia³y swoje ponowne
odwiedziny.

W ramach akcji promuj¹cej czytanie
uczniowie nie tylko zostali wprowadzeni w
œwiat literatury, ale tak¿e podjêli próbê jej
tworzenia. Dowodem tego jest liczny udzia³
w konkursie literackim,, Matka, Kobieta,
Dziewczyna’’. Celem konkursu, na który
wp³ynê³o 30 prac, by³o doskonalenie spraw-
noœci jêzykowej oraz ukazanie roli kobiety
w ¿yciu rodzinnym, spo³ecznym i nauko-
wym.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Barbara Basiura( SP nr 1 w Za-
woi Centrum),  Katarzyna Kozina( SP nr 1
w Zawoi Centrum);
II miejsce – Lidia Chowaniak( SP nr 1 w Za-
woi Centrum), Ma³gorzata Kozina( SP nr 1
w Zawoi Centrum);
III miejsce – Monika ¯urek( SP nr 1 w Ska-
wicy);
Wyró¿nienia: Anna Królczyk ( SP nr 1 w Za-
woi Centrum), Maciej Rekies ( SP nr 1 w Ska-
wicy).

Nagrody ksi¹¿kowe oraz dyplomy wrê-
czono uczestnikom konkursu na uroczystej
akademii z okazji zakoñczenia roku szkol-
nego 2009/2010.

Gratulujemy!
Lucyna Malczyk

Teksty i zdjêcia z imprez zosta³y zamiesz-
czone na stronie internetowej GBP.

Spotkanie autorskie z Melani¹ Kapelusz

Czytanie wierszy Juliana Tuwima. Fot. arch Biblioteki.
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14.09. Po oficjalnym powitaniu na scenê
wkraczaj¹ dzieci ze szko³y w Suchej Górze.
W przygotowanym przez nich kabarecie
„Lawina Uœmiechu ”, przykuwaj¹ uwagê
stroje – barwne i oryginalne. Publicznoœæ
zaczyna siê rozgrzewaæ. A to dopiero po-
cz¹tek atrakcji!

W miêdzyczasie naprzeciw sceny zauwa-
¿am masê ró¿nokolorowych baloników.
Dzieci, które wrzuc¹ posegregowane œmie-
ci (plastik, papier, szk³o) do odpowiednich
pojemników, nagradzane s¹ balonikami.

14.33. Plac boiska przy szkole zape³nia
siê, zaczyna brakowaæ miejsc siedz¹cych.

Piknik w Skawicy
30 maja 2010, Skawica, godzina 13.08. Na terenie Zespo³u Szkó³ w Skawicy
fala przygotowañ. Jeden nosi ³awki, drugi ustawia nag³oœnienie, trzeci
biegnie gdzieœ z drabin¹. Mamy z Rady Rodziców rozstawiaj¹ stoiska.
Przechadzaj¹c siê wokó³ szko³y zauwa¿am stanowiska z ciastami. Na sam ich
widok cieknie mi œlinka. Z zachwytem ogl¹dam te¿ kiermasz wyrobów dzieci.
Czego tu nie ma! Drewniane zabawki, szklane lampiony, obrazki, bibu³kowe
kwiaty… Bezchmurne niebo pozostawia nadziejê, ¿e Pierwszy Piknik Rodzinny
odbêdzie siê na œwie¿ym powietrzu.

Dzieci z zaciekawieniem przygl¹daj¹ siê
grupie teatralnej z Krakowa, która rozk³ada
dekoracje. Ze strojów wnioskujê, i¿ sztuka
bêdzie rodem z Bollywood. Jako nastolat-
kê niezbyt interesuje mnie przedstawienie
dla maluchów, idê wiêc szukaæ „darmowych
atrakcji ”- jak zapowiada³y plakaty. W rogu
boiska znajdujê drobn¹ brunetkê, która za
pomoc¹ farb maluje ch³opcu tygryska na
twarzy. Ja decydujê siê na p³omieñ na po-
liczku.

15.27. W³aœnie schodzê z dmuchanej –
oczywiœcie darmowej – zje¿d¿alni. Porz¹d-
ku na niej pilnuj¹ przystojni stra¿acy, a pra-

cy maj¹ niema³o – jest oblegana przez dzie-
ci. Nagle na niebie pokazuj¹ siê ciemne
chmury. W powietrzu czuæ ch³odny po-
dmuch wiatru. Narada organizatorów i de-
cyzja – przenosimy siê na salê gimnastyczn¹.
W sam¹ porê – w pierwszych kroplach desz-
czu wnosimy sprzêt, ³awki i stoiska do szko-
³y, by w najwiêkszej ulewie byæ w suchym
i ciep³ym budynku. Wreszcie mo¿na roz-
pocz¹æ konkurs plastyczny „Jestem czêœci¹
przyrody” oraz „Dzieñ Bociana” – przed-
stawienie i podsumowanie pracy LOP.

16.30. Dok³adnie wed³ug planu prowa-
dz¹cy zapowiadaj¹ „Familiadê” – zabawy i
konkursy dla rodzin. Cztery grupy bior¹
udzia³ w: bieganiu w workach na czas, rzu-
caniu kulkami do celu i wielu innych spor-
towych konkurencjach. Zarówno dla zwy-
ciêzców jak i przegranych przeznaczone s¹
nagrody: le¿aki, komplety kuchenne, zesta-
wy iglaków.

Mnie osobiœcie do gustu przypad³y ka-
lambury – to zdecydowanie najbardziej za-
bawna konkurencja. Bior¹ w niej udzia³
nawet Pan Wójt i Pani Dyrektor naszej szko-
³y. „Doda” czy „Ma³ysz” w wykonaniu
uczestników zabawy s¹ co najmniej komicz-
neJ.

17.49. Wreszcie coœ dla ucha. Gwiazdy
szkolnej muzyki, „Orsoñ” i „Napaleñcy” pre-
zentuj¹ anglojêzyczne piosenki! Tym pory-
waj¹ widowniê. W konkursie „Playback”
bierze udzia³ wielu m³odych artystów, ale
bezkonkurencyjne okazuje siê trio œpiewa-
j¹ce i tañcz¹ce utwór „Jozin z Bazin”.

18.58. Ostatnia szansa na zjedzenie waty
cukrowej. Oczywiœcie z niej korzystam. Hala
sportowa powoli pustoszeje. Uczestnicy im-
prezy wracaj¹ do domów pe³ni wra¿eñ i ob-
³adowani nagrodami. To dziêki sponsorom,
którzy szczodrze odpowiedzieli na apel
organizatorów. Dziêkujemy!

Piknik Rodzinny uwa¿am za jedn¹ z naj-
bardziej udanych imprez w Skawicy. Oka-
zuje siê, ¿e ludzie œwietnie siê bawi¹ bez
alkoholu! Wiele wnios³a kreatywnoœæ Rady
Rodziców, nauczycieli i sponsorów. Za to
chcê im podziêkowaæ. Oby tak dalej!

Dochód z imprezy zostanie przeznaczo-
ny na pomoce naukowe do ZS w Skawicy.

Lidia Hutniczak

absolwentka Gimnazjum w Skawicy

Zorganizowany po raz pierwszy Piknik Rodzinny by³ jednym z najbardziej udanych imprez w Skawicy. Fot. Autorki i arch. GCKPiT w Zawoi.
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Po uroczystym powitaniu przedstawicieli
w³adz samorz¹dowych, zaproszonych go-
œci, rodziców i mieszkañców gminy na es-
tradzie rozpoczêli wystêpy uczniowie szko-
³y. Mali artyœci, pod opiek¹ swych wycho-
wawców, zaprezentowali bogaty program
artystyczny, który dostarczy³ publicznoœci
ogromn¹ dawkê radoœci i niezapomnianych
prze¿yæ. Liczne i ró¿norodne atrakcje przy-
gotowane przez organizatorów, tj. jazda

W sobotnie popo³udnie, 5 czerwca 2010 roku, na terenie Skwerku
Edukacyjnego Zawojskiego Stowarzyszenia W³aœcicieli Lasów Prywatnych w
Zawoi We³cza odby³ siê festyn rodzinny zorganizowany przez rodziców na
rzecz Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne.

Festyn rodzinny

konna, paintball, stra¿acka akcja gaœnicza
czy dmuchana zje¿d¿alnia, zapewni³y
wszystkim zebranym dobr¹ atmosferê
i wspóln¹, rodzinn¹ zabawê.

Najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród goœci
cieszy³a siê loteria fantowa, gdzie przy odro-
binie szczêœcia wygrywano cenne nagrody.

Przez ca³y czas trwania festynu mo¿na
by³o skosztowaæ wspania³ych wypieków
wykonanych przez rodziców oraz zjeœæ

pyszn¹ kie³baskê, bigos czy paszteciki
z barszczem.

Dochód jaki pozyskano podczas festy-
nu w ca³oœci zosta³ przeznaczony na rzecz
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi
Mosorne, aby pokryæ koszt wyposa¿enia sali
multimedialnej do nauki jêzyków obcych.
Dodajmy tutaj i¿ taka sala jest pierwsz¹ w na-
szej gminie. Organizatorzy sk³adaj¹ podziê-
kowania wszystkim firmom i osobom, któ-
re wspar³y tê wspania³¹ inicjatywê.

Pomocy rzeczowej i finansowej udzielili
nam: Wójt Gminy Zawoja, Rada Gminy Za-
woja, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych,
Babiogórski Park Narodowy, Bank Spó³-
dzielczy w Zawoi, Spó³dzielnia „Spólnota”
w Bia³ce, Tartak „Makpol” w Zawoi, Stacja
Paliw „Zarus”, GCKPiT Zawoja, Tadeusz
Mo³ek, Tomasz Sroka, GS „SCh” Zawoja,
Hotel „Lajkonik”, Karczma „Styrnol”, Karcz-
ma „Koliba”, Pizzeria „Czarda”, Pizzeria „Fan-
tazja”, Pizzeria „Sorento”, Restauracja „Zie-
lona Przystañ” z Makowa Podhalañskiego,
Berenika Trzebuniak, Sabina Ficek, Jaros³aw
Piergies – Oœrodek Jazdy Konnej „Dyzma”,
Energetyk – Zawoja Budzonie, Zak³ad Fry-
zjerski „Inez”, Zak³ad Fryzjerski El¿bieta
Spyrka, Marta Budzowska, Miros³aw Tryba³a
– firma Sollution, Wies³aw Sowa – Sowdrew,
Maciej W³osiak – us³ugi transportowe, To-
masz Hajda – warsztat samochodowy, OSP
Zawoja We³cza, Zawojskie Stowarzyszenie
Lasów Prywatnych, Firma „Szyk” – us³ugi
krawieckie, Dom Weselny „Melodia”, „Ma-
doñ” – Szachy, Kantor Wymiany Walut w Za-
woi, Aneta Kojder, Janina Leœniewska, Bo-
¿ena Kozina, Barbara Czopek, Janina Tom-
czak, Sklep „Euro” – Halina i Stanis³aw Ko-
styra, Sklep „Groszek”, Sklep „Miko³aj”,
Marek Dyrcz, Beata i Jacek Kozina, Ewa
i Marian Sala, Ma³gorzata i Krzysztof Kolo-
bius, Edyta Gancarz – hurtownia „Bajka”,
Jolanta Ziêba, Firma Drewmax z Bia³ki.

(RRZSP)

M³odzi artyœci z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne dostarczyli publicznoœci radoœæ i niezapomniane prze¿ycia.
Fot. arch. ZS-P w Zawoi Mosorne
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27 maja w porannych godzinach m³odzie¿ ze
szkó³ w Skawicy, Zawoi Centrum i Wilcznej
wraz z opiekunami zebra³a siê na Przys³o-
piu, aby przej¹æ pa³eczkê, w postaci szarfy
bia³o-czerwonej, od biegaczy ze Stryszawy.

Na tym krótkim przywitaniu obecni byli
równie¿ zastêpca  wójta Franciszek Klima-
sara oraz przewodnicz¹cy Rady Gminy
Krzysztof Chowaniak.

M³odzie¿ z naszej gminy bieg³a na Kro-
wiarki, gdzie czeka³a na nich nastêpna sztafe-
ta z Jab³onki. Wraz z m³odzie¿¹ przekazania
szarfy dokona³ wójt Marek Listwan, a wspól-
nie z biegaczami z gminy Jab³onka szarfê
odbierali przedstawiciele w³adz Jab³onki.

Kwietny Bieg w Zawoi

Zabawy przy Orliku
2 maja na kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkó³
w Zawoi Wilcznej odby³a siê impreza pn. „Majowe konkursy u stóp Babiej Góry”. Mimo
deszczowej pogody wiele osób przyby³o na imprezê, by wzi¹æ udzia³ w zorganizowanych
zabawach i konkursach sportowych. Dla uczestników przygotowano poczêstunek, a naj-
lepsi sportowcy otrzymali symboliczne nagrody ufundowane przez sponsorów imprezy.
Natomiast 30 maja na Orliku spotka³y siê dzieci, które wzie³y udzia³ w licznych konkur-
sach i zabawach z okazji ich œwiêta.

Uczestnicy Biegu Kwietnego pokonywali trasê od Zawoi Przys³op do Krowiarek.  na trasie w Zawoi. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Imprezy organizowane na Orliku ciesz¹ siê du¿¹ popularnoœci¹ wœród dzieci i m³odzie¿y. Zabawy i relaksu nie zabrak³o. Fot. arch. Orlika.

Ju¿ po raz pi¹ty przez nasz¹
miejscowoœæ pobieg³a sztafeta
Kwietnego Biegu .Ta dwutygodniowa
sztafeta wokó³ Polski poœwiêcana jest
pamiêci naszego rodaka Jana Paw³a II.
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Maj tego roku nas nie rozpieszcza³. Trudno
by³o siê wstrzeliæ z imprez¹ w pogodny
weekend. Równie¿ organizatorzy XI Miê-
dzynarodowych Zawodów w Trialu Rowe-
rowym o Puchar Babiej Góry oraz Dru¿y-
nowych Mistrzostw Polski w Trialu Rowe-
rowym nie byli pewni w jakich warunkach
przyjdzie im przeprowadziæ zawody. Jed-

WYNIKI
Senior: 1. Jan Koæiœ – S³owacja, 2. Micha³ Zu-
bek – Aquila Wadowice,3. Dawid Pietrzak –
Aquila Wadowice, 3. Bartosz Æwik – Stal Mie-
lec.
Junior: 1. Filip Mruga³a – Aquila Wadowice,
2. £ukasz  Sobczyk – Aquila Wadowice, 3. Piotr
Surga – Smok Kraków.
M³odzik: 1. Miroslav Kolarik – S³owacja, 2. Ivan
Michal – S³owacja, 3. Oskar Kaczmarczyk –

XI Miêdzynarodowe Zawody w Trialu Rowerowym
o Puchar Babiej Góry

Trialowe zmagania
nak szczêœliwie, niedziela 30 maja br., przy-
najmniej do godzin popo³udniowych by³a
pogodna.

W zawodach wziê³o udzia³ 68 zawodni-
ków, 48 w konkurencjach indywidualnych
i 6 dru¿yn. Zawody mia³y zasiêg miêdzyna-
rodowy.

(MK)

Aquila Wadowice.
Kobiety: 1. Sonia Klich – Aquila Wadowice,
2. Stefania Staszel – Aquila Wadowice, 3. Mar-
celina Matuszewska – PKS Dêbnicki Kraków.
Hobby m³odzik: 1. Artur Bachula – PKS Dêb-
nicki Kraków, 2. Maksymilian Dzidek – PKS Dêb-
nicki Kraków,   3. Artur Dyrcz – UKS Zawojak.
Beniamin 11-12 lat: 1. Szymon Szrlej – UKS Za-
wojak, 2. Bart³omiej Ficek – UKS Zawojak,
3. Marcin K¹dzio³ka – UKS Zawojak.

Pousin 9-10 lat: 1. Szymon Futro – Aquila Wa-
dowice, 2. Dawid Zguda – UKS Zawojak,
3. Rafa³ Pasierbek – UKS Zawojak.
Minimes do 8 lat: 1. Grzegorz Ochwat – Smok
Kraków, 2. Marcin Szarlej – UKS Zawojak,
3. Maksymilian Bogacz – UKS Zawojak.

Klasyfikacja dru¿ynowa: 1. KS Aquila LOTTO
Ma³opolska, 2. KS Aquila LOTTO ELITESSE,
3. KS PKS Dêbnicki Kraków, 4. KS Stal Mielec,

68 zawodników z wielu stron Polski oraz ze S³owacji bra³o udzia³ w miêdzynarodowych zawodach trialowych, które odby³y siê w Zawoi.

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników zawodów. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.Dekoracja najlepszych zawodników
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Wniosek o dofinansowanie zosta³ napisany
i zatwierdzony przez Instytucje Poœredni-
cz¹c¹ na lata 2010-2012.

W trakcie realizacji projektu s¹ objête
grupy osób, które wymagaj¹ szczególnego
wsparcia i pomocy ze strony œrodowiska.
Z danych uzyskanych z Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Zawoi, Oœrodka Interwencji
Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Su-
chej Beskidzkiej oraz S¹du Rodzinnego
wynika, i¿ tak¹ grup¹ osób s¹: osoby uwi-
k³ane w przemoc domow¹ (zarówno oso-
by uzale¿nione jak i wspó³uzale¿nione);
dzieci i m³odzie¿ jako otoczenie zagro¿one
wykluczeniem spo³ecznym; osoby, które
opuœci³y zak³ad karny; osoby pozostaj¹ce
w zainteresowaniu s¹du rodzinnego; oso-
by niepe³nosprawne pozostaj¹ce pod
opiek¹ OPS.

G³ównym celem projektu jest : Urucho-

mienie procesu aktywizacji spo³ecznej

osób z terenu Gminy Zawoja.

  Cele szczegó³owe:
1. Podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu wyj-
œcie z uzale¿nienia. 2. Oddzia³ywania ko-
rekcyjno-edukacyjne. 3. Stworzenie sieci

Równe szanse
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Zawoi po raz kolejny przyst¹pi³ do
realizacji projektu systemowego ,, RÓWNE SZANSE” Priorytet VII Promocja
Integracji Spo³ecznej, Dzia³anie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddzia³anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez oœrodki pomocy spo³ecznej.

wsparcia dla osób doœwiadczaj¹cych prze-
mocy w rodzinie. 4. Podniesienie zaanga-
¿owania mieszkañców w rozwi¹zaniu pro-
blemów lokalnych. 5. Zapewnienie kon-
struktywnego spêdzania wolnego czasu
przez dzieci i m³odzie¿ z rodzin dysfunk-
cyjnych. 6. Poprawa funkcjonowania osób
wykluczonych spo³ecznie Osi¹gniecie ce-
lów szczegó³owych pozwoli na zrealizowa-
nie celu g³ównego.

REALIZOWANE DZIA£ANIA:
• instrumenty aktywnej integracji s¹ skie-
rowane do osób uzale¿nionych oraz osób
stosuj¹cych przemoc w rodzinie oraz do
otoczenia tych osób ( dzieci i wspó³ma³-
¿onkowie);
• konsultacje psychiatryczne dla osób uza-
le¿nionych oraz osób stosuj¹cych przemoc
w rodzinie;
• terapia w systemie otwartym ma na celu
uœwiadomienie sobie swojego uzale¿nienia;
• konsultacje psychologiczne dla osób uza-
le¿nionych – rening umiejêtnoœci kontrolo-
wania swojej agresji;
• grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób
stosuj¹cych przemoc w rodzinie.

WSPARCIE DLA OTOCZENIA BO:
• grupa wsparcia dla osób wspó³uzale¿nio-
nych;
• zajêcia socjoterapeutyczne dla dzieci;
• wyjazd nad morze w formie KOLONI dla
dzieci podczas którego bêd¹ mia³y okazjê :
rozwijaæ swoje umiejêtnoœci spo³eczne ta-
kie jak komunikacja spo³eczna.

Realizacja projektu „Równe Szanse”

odbywa siê na terenie Gminy Zawoja

W ramach projektu „Równe Szanse”
wsparciem zosta³y objête dzieci jako oto-
czenie zagro¿one wykluczeniem spo³ecz-
nym pochodz¹ce z rodzin, w których wy-
stêpuje problem ubóstwa, alkoholizmu
i przemocy. We wniosku o dofinansowanie
zosta³ zaplanowany dla tych dzieci wyjazd
nad morze do £eby w dniach 18-25 czerw-
ca 2010 r., podczas którego dzieci mia³y
okazjê rozwijaæ swoje umiejêtnoœci spo³ecz-
ne takie jak komunikacja spo³eczna; nabyæ
umiejêtnoœæ autoprezentacji; rozwijæ w so-
bie pasjê i twórcze myœlenie poprzez reali-
zacjê projektów – rozwijanie kontaktów
rówieœniczych; rozwijaæ motywacjê do dzia-
³añ spo³ecznych i twórczych.

W wycieczce udzia³ wziê³o 21 dzieci z te-
renu Gminy Zawoja w wieku od 15 do 25
lat. Uczestnikom wraz z opiekunami zapew-
niono zakwaterowanie w Pensjonacie „Ma-
libu”, a wy¿ywienie oraz realizacjê progra-
mu w Oœrodku Kolonijno-Wczasowym „S³o-
neczko”, £eba, ul. Brzozowa 14. Pomimo
tego nied³ugiego czasu jaki uda³o siê wszyst-
kim uczestnikom spêdziæ razem nad mo-
rzem nawi¹za³y siê pomiêdzy nimi przyjaŸ-
nie a nawet sympatie, w zwi¹zku z czym
tym bardziej by³o ¿al opuszczaæ £ebê.

• Nasze przedszkole jest przedszkolem pro-
fesjonalnym, w którym opiekê nad dzieæmi
sprawuje doœwiadczona i bardzo dobrze
przygotowana kadra pedagogiczna.
• Zapewniamy dzieciom bezpieczeñstwo,
opiekê oraz mi³¹ i rodzinn¹ atmosferê.
• Realizujemy w pe³nym zakresie podsta-
wê programow¹ wychowania przedszkol-
nego.
• Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci
poprzez prowadzenie zajêæ jêzykowych,
muzycznych, plastycznych, rytmicznych,
gimnastycznych i tanecznych.
• Wspó³pracujemy z ró¿nymi instytucjami
takimi jak: Babiogórski Park Narodowy, Te-
atr Lalek „Banialuka” dziêki czemu odby-
waj¹ siê w naszym przedszkolu spotkania

ZAUFAJ TEMU CO DOBRE I SPRAWDZONE

WYBIERZ DLA SWOJEGO DZIECKA

PRZEDSZKOLE SAMORZ¥DOWE
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

W ZAWOI MOSORNE
z ciekawymi ludŸmi i piêkne przedstawie-
nia dla dzieci.
• Organizujemy wycieczki i zajêcia tereno-
we z edukacji regionalnej i dziedzictwa kul-
turowego.
• Posiadamy przestronne i bardzo dobrze
wyposa¿one sale, bogate zaplecze, plac
zabaw, boisko i pomoce dydaktyczne.
• Przedszkole dysponuje parkingiem, a usy-
tuowanie budynku z dala od ruchliwej uli-
cy zapewnia dzieciom wiêksze bezpieczeñ-
stwo oraz stwarza lepsze mo¿liwoœci spa-
cerów i wycieczek plenerowych.
• Dzieci maj¹ zapewnione smaczne domo-
we posi³ki.
• Czas pracy przedszkola jest dostosowany
do potrzeb rodziców.

INFORMACJE • KOMUNIKATY
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Do rozgrywek zg³osi³o siê szeœæ dru¿yn z Za-
woi: Energy Team (kapitan Patryk Mika),
Dream Team (Pawe³ Jach), Farmerzy (Da-
wid Tryba³a), Restauracja Zawojanka (Mi-
cha³ ¯uchnicki), Nic Siê Nie Sta³o (Jacek
Paj¹k), Ka¿dy Sobie (Szymon Polak).

Otwarcia sportowego spotkania dokona³
starosta powiatu suskiego Andrzej Paj¹k.
Zawody rozgrywane by³y w dwóch run-
dach. Pierwsza runda pucharowo, czyli
przegrywaj¹cy odpada, natomiast druga
runda fina³owa (trzy dru¿yny) ka¿dy z ka¿-
dym. Po zaciêtym boju turniej wygra³a „Re-
stauracja Zawojanka” w sk³adzie: Grzegorz
Tryba³a, Jabub Bucki, Micha³ ¯uchnicki,

Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej to wielo-
pokoleniowa instytucja, wyros³a w tradycji
ruchu ludowego. Powstaliœmy w 1928 roku
a historia Zwi¹zku to historia m³odych
dziewcz¹t i ch³opców, wpisuj¹ca siê w hi-
storiê Polski. Wielokrotnie spychani ze sce-
ny publicznej, wracaliœmy manifestuj¹c ni-
czym nieskrêpowany entuzjazm spo³eczne-
go dzia³ania.

Dzisiaj u progu XXI w. Zwi¹zek M³odzie-
¿y Wiejskiej to ruch spo³eczny, oparty na
tradycyjnych wartoœciach ruchu ludowego

Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej zaprasza
czyli wzajemnej pomocy, solidarnoœci i po-
szanowaniu indywidualnoœci oraz sprawie-
dliwoœci spo³ecznej – bez przywilejów ja-
kie mo¿e dawaæ urodzenie, bogactwo czy
w³adza. Te wartoœci stanowi¹ o sile Wspól-
noty Europejskiej, a zarazem s¹ wk³adem
wielu pokoleñ rodzin ch³opskich w soli-
darn¹ i otwart¹ Europê.

W imieniu Zarz¹du Wojewódzkiego
Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej w Ma³opol-
sce serdecznie zapraszamy do udzia³u w na-
szych przedsiêwziêciach. Jak co roku zaj-

mujemy siê przede wszystkim organizacj¹
kolonii letnich dla dzieci i m³odzie¿y po pre-
ferencyjnych cenach – szczególnie z tere-
nów wiejskich, szkoleñ i konferencji, wy-
mian miêdzynarodowych, sta¿y i praktyk
zagranicznych oraz innych wszelakich form
spêdzania czasu wolnego.

W przypadku chêci uczestnictwa w wy-
¿ej wspomnianych przedsiêwziêciach lub
chêci¹ przyst¹pienia do naszej organizacji
prosimy o kontakt telefoniczny 505 185 227
lub 503 879 401.

Ma³e mistrzostwa
27 czerwca na Orliku w Zawoi Wilcznej rozegrany zosta³ I Turniej Pi³karski
Dru¿yn Amatorskich o Puchar "Orlika".

Adam Mazur, Pawe³ Mazur, Kamil Bara,
Krzysztof Marek, Arkadiusz Smyrak. Dru-
gie miejsce przypad³o dru¿ynie „Nic siê nie
sta³o” (Szymon Dyrcz, Jacek Paj¹k, Marcin
Pajak, Mieszko Paj¹k, Mateusz Pajak, £ukasz
Kudzia, Józef Giertuga, Kamil Tryba³a),
a trzecie dru¿yna „Energy Team” (Bart³omiej
Listwan, Adrian Zuziak, Witold Warta, Pa-
tryk Mika, S³awomir Hajos, Grzegorz Pau-
spert, Kamil Wolski).

Zwyciêzcy oprócz medali otrzymali piêk-
ny puchar, który jak nam zdradzili przeka-
zali do Restauaracji Zawojanka w Zawoi
Centrum. Nikt  z rozgrywek nie wyszed³
bez nagrody, bowiem organizator zadba³,

aby tych przegranych obdarowaæ nagroda-
mi pocieszenia.

Turniejowi towarzyszy³a piêkna s³onecz-
na pogoda  oraz grono kibiców gor¹co za-
grzewaj¹cych do walki pi³karzy.

Œwietna organizacja oraz wspania³a atmos-
fera wœród zawodników sprawi³y, ¿e mimo
przegranych  wszyscy uczestnicy sportowych
zmagañ   ju¿ teraz myœl¹ o przysz³orocznych
zawodach. A jaki bêdzie ich wynik? No có¿
– pi³ka jest okr¹g³a a bramki s¹ dwie…

Mamy zapewnienie  Pana Krzysztofa Jor-
danka, organizatora turnieju, ¿e rozgrywki
na sta³e zagoszcz¹ w kalendarzu imprez
organizowanych przez „Orlika”.               (WB)

SPORT

Zmagania pi³karzy w turnieju dru¿yn amatorskich o Puchar „Orlika” (u góry). Zwyciêska dru¿yna  – „Restauracja Zawojanka” (u do³u). Fot. Bartosz Oczkowski.
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Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi
tel. (33) 877 50 66, fax (33) 877 69 49, e-mail: zawoja@zawoja.pl; diablak@zawoja.pl

www.zawoja.pl
godziny otwarcia:

poniedzia³ek: 7.00 – 18.00
wtorek-pi¹tek: 7.00-18.00

sobota: 9.00-14.00

WIOSKA INTERNETOWA
godziny otwarcia:

wtorek: 12.00-19.00
œroda-czwartek: 12.00-18.00

pi¹tek: 8.00-15.00
sobota: 9.00-14.00

Informacja Turystyczna w Zawoi, Zawoja Centrum
tel. (33) 877 55 33, 877 50 66

Urz¹d Gminy w Zawoi
tel. (33) 877 50 51, 877 50 06, 877 54 00, tel./fax 877 50 15,

czynny: poniedzia³ek-œroda 7.00 – 15.00, czwartek 7.00-16.00,  pti¹tek 8.00 – 15.00

Przewodnicy turystyczni
Biuro Us³ug Przewodnickich „Sasanka”, tel. (033) 877 60 60, 0 505 088 486

Informacja w GCKPiT i w Informacji Turystycznej, tel. (33) 877 55 33, 877 50 66

Poczta
Zawoja Centrum tel. (33) 877 52 22

poniedzia³ek-pi¹tek 8.00 – 18.00, sobota 8.00 – 13.00
Skawica: poniedzia³ek-pi¹tek 8.00 – 13.00

Hala widowiskowo-sportowa w Zawoi Centrum
tel.: (033) 877 65 60, czynna: pon.-pt. 7.30 – 22.00, w weekendy rezerwacja

Kryta p³ywalnia w Suchej Beskidzkiej
ul. Zielona 1, tel. (033) 874 55 30;

czynna od poniedzia³ku do niedzieli w godz. 6.30 - 22.00

Babiogórski Park Narodowy
Zawoja Barañcowa 1403, tel. (33) 877 51 10, 877 67 02, fax: (33) 877 55 54;  park@bgpn.pl

Bilety wstêpu: op³aty za wstêp na teren Babiogórskiego Parku Narodowego
bilet jednorazowy jednodniowy normalny 4.00 z³;
bilet jednorazowy – jednodniowy ulgowy 3.00 z³,

Wystawa Sta³a przy Babiogórskim Parku Narodowym:
w okresie 1XII-30 V od wtorku do pi¹tku w godz. 9.00-15.00,

w okresie ferii zimowych zapraszamy codziennie oprócz poniedzia³ków w godz. 9.00 -15.00,
w okresie 1 V-31 VI i 1 IX-31 X codziennie oprócz poniedzia³ków w godz. 9.00-15.00,

w okresie 1 VII-31 VIII codziennie oprócz poniedzia³ków w godz. 8.30-16.30,
w listopadzie Wystawa nieczynna.

Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
tel. (18) 285 27 09, godziny otwarcia: 1 V-30 IX: 8.30-17.00; 1 X-30 IV: 8.00-14.30

cennik: bilet normalny - 11 z³/18 z³ – po ca³ym skansenie; bilet ulgowy 7 z³/12 z³

Skansen w Zawoi Markowej
 tel. (33) 874 36 70, 0 607 250 980

godziny otwarcia: wtorek-niedziela 9.30-16.00; wstêp: bilet normalny 3 z³, ulgowy 2 z³

Oœrodek Jazdy Konnej „Dyzma”
czynny codziennie w godz. 10.00 – 12.00; 15.00 – 18.00, tel. 0 502 705 967

1 godz. - 35 z³, 1 godz. teren - 20 z³

Policja
Posterunek Policji w Zawoi: (33) 877 50 07

Komisariat Policji w Makowie Podhalañskim: (33) 877 12 07
Telefon alarmowy: 997

Informacja
PKS (33) 874 22 83; PKP  (33) 874 25 56

Informator
turystyczny
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INFORMACJE
Apteki

Zawoja Centrum (obok oœrodka zdrowia), tel. (33) 877 59 56
czynna: pn-pt: 8.00 – 18.00; sobota: 8.00 – 12.00

Zawoja Centrum (pawilon handlowy), tel. (33) 877 58 96
czynna: pn-pt: 7.30 – 16.30; sobota: 7.30 – 13.30

Skawica, tel. (33) 877 59 09, czynna: pn-pt: 7.30 – 15.30

Oœrodki zdrowia
Zawoja Centrum tel. (33) 877 50 03; czynny: pn-pt. 7.30 – 18.00

Skawica – tel. (33) 877 53 13, czynny: pn-pt: 8.00 – 18.00
Pogotowie – Sucha Beskidza. tel. 0 668 312 938, 999, 33 872 31 00

Koœcio³y (msze œw.)
Zawoja Centrum

niedziele i œwiêta: 7.30, 9.00, 11.00, 18.00, w dni powsz: 6.30, 7.00, 19.00
Zawoja Zakamieñ

niedziele i œwiêta: 8.30, 11.00, 18.00, w dni powsz. 7.00 i w sob. dod. 18.00
Zawoja Górna

niedziele i œwiêta: 7.30, 10.00, 17.00, w dni powsz: pn, wt, czw, pt: 7.00, œr, sob: 18.00
Skawica

niedziele i œwiêta: 8.00, 10.30, 16.00; w dni powsz: pn, œr, pt: 7.00; wt, czw, sob: 18.00

Banki
Bank Spó³dzielczy, Zawoja Centrum, tel. (33) 877 50 09

czynny: pn-pt: 7.45 – 15.15, bankomat czynny 24 h
Agencja PKO, Zawoja Centrum, pn-pt. 8.00 – 18.00, sobota 8.00 – 14.00

Skok „Beskidy”, Zawoja Centrum, pn-pt. 8.30 – 16.30

Kantor wymiany walut
Zawoja Centrum, pn-pt. 8.00 – 16.00, sb. 8.00 – 14.00

Strzelnica sportowa
UKS „Zawojak”, Zawoja Centrum (obok szko³y), tel.: 0 602 259 299

Wypo¿yczalnia rowerów
UKS „Zawojak”, Zawoja Centrum, tel.: 0 602 259 299

Wypo¿yczalnia quadów, skuterów i rowerów
Zawoja Wilczna, tel.: (33) 877 60 56, kom: 0 509 892 658, czynne codziennie 8.00 – 22.00

Wypo¿yczalnia quadów
Zawoja Czato¿a, tel. 0 501 647 254

Wypo¿yczalnia sprzêtu sportowego
Zawoja Wilczna, Pensjonat „Jawor”, tel. (33) 877 51 98

Paintball – strzelanie farb¹ – organizacja gier paintballowych
tel.: 0 691 376 712

Firmy transportowe (wynajem autokarów, busów)
MERC-BUS, Janusz Guzek, tel.: (33) 877 00 18, 0 604 682 416, fax.: (33) 877 00 19.

Robert Wójtowicz, tel.: (33) 877 51 86,
Maciej W³osiak, tel.: (33) 877 58 50, 0 604 168 042

Leszek Dyrcz, tel.: 0 502 146 207.
Jacek Ziêba, tel.: 0 501 039 681, 0 503 076 840

Wojciech Kuœ, tel.: 0 602 735 380; (33) 877 59 37
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Pon Bóg do³, Pon Bóg wzion… czyli
o chorobach wieku dzieciêcego*.

W zwi¹zku z tym ci¹¿a i czas narodzin no-
wego cz³onka rodziny by³ czêsto czasem
wyj¹tkowym, w którym zarówno dziecko
jak i matkê podawano ró¿nym zabiegom
magicznym maj¹cym na celu zapewniæ im
zdrowe i szczêœliwe ¿ycie. Z drugiej jednak
strony dzieci od najm³odszych lat przyucza-
no do pracy w gospodarstwie i obarczano
ró¿nymi obowi¹zkami, miêdzy innymi pa-
sieniem byd³a i opiek¹ nad m³odszym ro-
dzeñstwem. Czêsto  by³y równie¿ oddawa-
ne na tzw. s³u¿bê (do pracy) do dworu, do
zamo¿niejszych gospodarzy, a nawet cz³on-
ków rodziny. Nad dzieæmi nie roztaczano
specjalnej opieki, nie mówi¹c ju¿ o opiece
lekarskiej:

Na biednej, polskiej wsi do szpitala, a na-
wet i do lekarza w pobliskim miasteczku
by³o za daleko, a czêsto z powodów finan-
sowych za drogo. Z tych wzglêdów lecze-
nie dzieci, zw³aszcza ze œrodowisk wiej-
skich, opiera³o siê g³ównie na przekazywa-
nej z pokolenia na pokolenie ludowej wie-
dzy medycznej. Na wsiach i w ma³ych mia-
steczkach, gdzie trudno by³o  uzyskaæ po-
radê lekarza, rodzice chorych dzieci zwra-
cali siê po pomoc do znachorek i babek
czytamy o leczeniu dzieci w XIX wieku

w czasopiœmie  „Medycyna Nowo¿ytna. Stu-

dia nad Kultur¹ Medyczn¹”,  t. 14,  2007,

z. 1-2.

Tak wiêc dzieci stawa³y siê czêsto ofia-
rami chorób epidemicznych i innych, dziœ
z ³atwoœci¹ leczonych, biedy, nieodpowied-
niej diety ubogiej w bia³ko i witaminy. Miê-
so i wêdliny bardzo rzadko goœci³y na wiej-
skich sto³ach, jeœli w ogóle w jad³ospisie siê
pojawia³y. W okresie zimowo-wiosennym
oprócz gruli (ziemniaków), kwaków (kar-
pieli), rzepy czy kapusty nie spo¿ywano
innych warzyw i owoców, co czêsto pro-
wadzi³o do ró¿nego rodzaju awitaminoz. Jak
relacjonuje jeden z mieszkañców Zawoi
dzieci niejednokrotnie jad³y zdrapywane ze
œcian wapno, wybierany z popielnika wê-
giel drzewny w ten instynktowny sposób
wyrównuj¹c niedobory potrzebnych w or-
ganizmie substancji. Zofia Tryba³a z Zawoi,
która w latach 60. XX wieku korespondo-
wa³a z Muzeum Etnograficznym w Krako-
wie, w swoim Pamiêtniku, przes³anym do
tego¿ muzeum, tak relacjonuje sytuacjê
babiogórskich dzieci, opisuj¹c swoje dzie-

Choroby dzieci wiejskich prze³omu wieków XIX i XX, zarówno jak i ich
leczenie, mia³y œcis³y zwi¹zek z pozycj¹ dziecka w ówczesnym
spo³eczeñstwie. Sytuacja ta by³a podobna we wszystkich regionach Polski.
Dzieci by³y zazwyczaj bardzo po¿¹dane w rodzinie, gdy¿ nie tylko
zapewnia³y ci¹g³oœæ rodu, ale równie¿ dziêki swojej pracy w gospodarstwie,
umacnia³y jej pozycjê ekonomiczno-spo³eczn¹.

ciñstwo: Dzieæmi te¿ siê rodzice nie przej-

mowali wcale. Nie mia³y ubrania ani bu-

tów, a g³odne by³y to szliœmy boso po œniegu

na grz¹dkê po brukiew i resztki marchwi

by potem upiec w piecu i zjeœæ.(…) poprze-

ziêbia³y siê, kaszla³y a¿ czernia³y i kilkoro

ich umar³o.

Niemowlêta by³y karmione piersi¹ nie-
raz nawet do pó³tora roku, a czasem i d³u-
¿ej, je¿eli tyko nie mia³y konkurencji w po-
staci m³odszego rodzeñstwa. Tak d³ugi okres
karmienia piersi¹ by³ niekiedy stosowany
jako antykoncepcja. Osieroconym dzieciom,
albo gdy z jakiœ przyczyn matka mia³a za
ma³o pokarmu, podawano rozcieñczone
mleko krowie lub kozie.

¯ycie wiejskich dzieci by³o bardzo trud-
ne czêsto ju¿ od samych narodzin. Po³o¿ni-
ca niejednokrotnie zaraz po porodzie mu-
sia³a przygotowywaæ posi³ek dla reszty ro-
dziny, albo wracaæ do pracy w polu. W cza-
sie prowadzonych badañ rozmawia³am
z kobiet¹, która w latach piêædziesi¹tych XX
wieku pracowa³a jako po³o¿na w izbie po-
rodowej w Zawoi. Opowiada³a mi, ¿e jesz-
cze wtedy zdarza³y siê sytuacje, kiedy ko-
bieta zaczyna³a rodziæ w polu, np. przy
kopaniu ziemniaków. Inna z informatorek
opowiedzia³a mi nastêpuj¹c¹ historiê, któr¹
równie¿ niejednokrotnie s³ysza³am od mo-
jej babci. S¹siadka by³a ju¿ w zaawansowa-
nej ci¹¿y i wraca³a z centrum wsi do domu
po³o¿onego w odleg³ym przysió³ku. Droga
by³a trudna: pod górê i w du¿ym œniegu.
W jej trakcie kobieta zaczê³a rodziæ i: pod

Buckami (nazwa zagajnika) sie moze uro-

dzi³o, no to co mia³a na sobie moze fartuch

no to ³owine³a i przynies³a do domu. Trze-
ba dodaæ, ¿e dziecko prze¿y³o to ciê¿kie,
pierwsze zetkniêcie ze œwiatem, zmar³o
dopiero w wieku kilku lat na jak¹œ  inn¹
chorobê. Choroby dzieci, podobnie jak do-
ros³ych, leczono sposobami racjonalnymi
i magicznymi. W sposób racjonalny leczo-
ne by³y przede wszystkim choroby prze-
wodu pokarmowego. Na biegunkê ma³ym
dzieciom podawano wywar z œwie¿ych albo
suszonych jagód borówek (Borówka czar-
na – Vaccinium myrtillus), a u nieco star-
szych wysypywali suszone borówki na stó³

i dzieci sobie jad³y. Na biegunkê podawa-
no równie¿ nies³odzon¹ herbatê, herbatkê
z rumianku (Rumianek pospolity – Chamo-

milla matricaria), kminku (Kminek zwy-
czajny – Carum carvi), liœci, nasion szcza-
wiu pospolitego (Szczaw pospolity – Ru-

mex acetosa), b¹dŸ przegotowan¹ wodê. Na
ból brzucha stosowano ciep³e ok³ady z ut³u-
czonych gor¹cych ziemniaków wymiesza-
nych czêsto z jakimœ t³uszczem, gor¹cego,
bo zagrzanego w piekarniku owsa czy pia-
sku, wk³adanych do woreczka. Funkcjê
ok³adów pe³ni³y te¿, np. rozgrzane pokryw-
ki owiniête w kawa³ek p³ótna. Jako lek na
robaczycê:  jedli ¿ur, kwaœnice, kiszon¹ ka-

puste.

Inn¹ dolegliwoœci¹ dzieciêc¹, okreœlan¹
jako morzyska, by³ ostry ból brzucha, kol-
ki. Leczono  je podaj¹c dziecku herbatki
z kopru w³oskiego(Koper w³oski – Feoni-

culum officinale), wspomnianego ju¿ ru-
mianku, a tak¿e z ga³¹zek mirtu (Mirt –
Myrtu).

Chorob¹ wieku dzieciêcego by³a tak¿e
krzywica zwana pod Babi¹ Gór¹ angielsk¹

chorob¹ b¹dŸ angielk¹. Na krzywicê stoso-
wano powszechnie k¹piele. Do  k¹pieli
dodawano najczêœciej macierzankê (Macia-
rzanka pospolita – Thymus serpillum), a tak-
¿e korê dêbu D¹b – Quercus) i ziele wroty-

ca (Wrotycz pospolity – Tanacetum vulga-

re). Mieszkanka Zawoi (ur. 1932) podaje
nastêpuj¹cy przepis na przygotowanie owej
k¹pieli: macierzanki nazbieraæ, wyp³ukaæ,

zagotowaæ w takim gorku coby by³o du¿o,

kompaæ w tym po godzinie, w tej samej wo-

dzie codziennie. Mycie dzieci w wodzie
z macierzank¹ mia³o równie¿ charakter pro-
filaktyczny, w³aœnie przeciw krzywicy. Dzia-
³anie profilaktyczne w tym wzglêdzie mia-
³y równie¿, jak dowiedzia³am siê od swo-
ich rozmówców, tzw. powijaki. Zak³adano
je dziecku ¿eby by³o proste i ¿eby nie by³o

garbate. Etnograf Halina Bitner-Szewczyko-
wa opisuje jak dok³adnie wygl¹da³ powijak

i jego zak³adanie: W pierwszych tygodniach

¿ycia niemowlêta mocno krêpowano. G³ów-

kê owijano szmateczk¹, a ca³y korpus,

z r¹czkami wyprostowanymi wzd³u¿ bo-

ków, spowijano ciasno powijakiem, to zna-

czy pasem p³ótna d³ugoœci 2-3 m, a szero-

koœci oko³o 15 cm. (H. Bittner-Szewczyko-
wa, Dziecko wiejskie. „Rocznik Muzeum Et-
nograficznego w Krakowie”, t. 9, 1984).

Uzupe³nieniem tego niech bêdzie wy-
powiedŸ cytowanej wczeœniej mieszkanki
Zawoi: dziecko okompane (tzn. tu¿ po k¹-
pieli) tako kukie³ka poœciskano, musia³o

mieæ nogi, rêce proste. Takie powijanie nie-
mowl¹t  stosowano do momentu póki dziec-
ko nie siedzia³o. Niejako dla polemiki za-
cytujê s³owa innej  mieszkanki Zawoi, któ-
ra w³aœnie powijakom przypisuje krzywie-
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NASZE TRADYCJEnie siê nóg u dzieci: dzieci mia³y krzywe

nogi bo je ciasno wi¹zali i krew nie mog³a

prosto p³yn¹æ. Teraz dzieciom nie wi¹¿¹

nóg i dlatego prosto chodz¹.

Jedn¹ z najbardziej powszechnych do-
legliwoœci – nie¿yty dróg oddechowych
u dzieci – Babiogórcy leczyli najczêœciej ró¿-
nego rodzaju naparami zio³owymi i syro-
pami. Napary przyrz¹dzano z suszonych:
kwiatów lipy (Lipa – Tillia) i maliny (Mali-
na – Rubus), kwiatów polnych bratków
(Bratek trójbarwny – Viola tricolor), z ru-
mianku, sza³wi (Sza³wia lekarska – Salwia

officinalis), dziurawca (Dziurawiec pospo-
lity – Hypericum perforatum).

Podawano miód rozpuszczony w wo-
dzie, gor¹cym mleku, sam i z czosnkiem
albo dodawany do herbaty. Zapalenie p³uc,
zarówno u dzieci jak i u doros³ych, leczono
ok³adami. Najpierw smarowano t³uszczem
klatkê piersiow¹, a nastêpnie przyk³adano
na ni¹ kawa³ek tkaniny nas¹czony spirytu-
sem. Na tak sporz¹dzony kompres nak³a-
dano such¹ szmatkê, ¿eby dziecko nie wy-
dycha³o oparów spirytusu. Robiono rów-
nie¿ syropy: z kwiatów mniszka lekarskie-
go (Mniszek lekarski – Leontodon taraxa-

cum), majowych przyrostów sosny (Mniszek
lekarski – Leontodon taraxacum), jod³y (Jo-
d³a – Abies Miller), a czasem œwierka (Œwierk
– Picea) . Jak mówi³ jeden z moich roz-
mówców, pomimo tych zabiegów niestety:
bardzo du¿o dzieci umiera³o na zapalenie

p³uc.

Dziecku, które p³aka³o i nie mog³o za-
sn¹æ,  podawano do ssania szmatkê, w któr¹

zawijano rozmoczony gotowany ziemniak,
chleb albo cukier;  pe³ni³a ona funkcjê
smoczka. U Babiogórców, podobnie jak na
Podhalu, szmatka ta nosi³a nazwê wacek.

Dodatkowo dziecko, które nie mog³o za-
sn¹æ, pojono wódk¹, wywarem z maku
(Mak polny- Papaver rhoeas), albo wk³ada-
no mu do ko³yski  makówki lub liœcie maku.

Bardzo ciê¿kim i groŸnym schorzeniem

zakaŸnym, szczególnie u ma³ych dzieci, by³

dyfteryt, nazywany inaczej b³onica, krup.

Skutecznym lekarstwem w tej chorobie sto-

sowanym pod Babi¹ Gór¹  by³a nafta: naf-
te zagotowaæ ostudziæ i wypiæ 2-3 ³y¿ecki,
b³onki popêka³y i puœci³o ca³e gard³o.

Czêstymi chorobami zakaŸnymi u dzieci
by³y ospa wietrzna, odra, szkarlatyna, ko-
klusz. Jedna z  mieszkanek Zawoi opowia-
da³a mi jak s¹siadka leczy³a jej córeczkê,
która zachorowa³a na odrê. Kobieta przy-
nios³a ze sob¹ 20 g spirytusu. Nastêpnie
zrobi³a ciep³¹ herbatê i zakropi³a do niej
mo¿e trzy kropelki spirytusu. Pacjentka do

dwóch godzin by³a czerwoniusieñka,

wszystkie chrosty sie wysypa³o na wierzch.

(…) Na drugi dzieñ chrosty zaceny zcho-

dziæ, przesta³a goronczkowaæ i skoñcy³o sie.

Leczenie innej choroby zakaŸnej wieku
dzieciêcego, mianowicie ospy wietrznej, tak
opisuje mieszkanka  Zawoi, najstarsza wœród
jedenaœciorga rodzeñstwa, wspominaj¹c
chorobê swojej trzyletniej siostry: Wikte to

mordowa³o z 5 dni. Co zjad³a to z przepro-

szeniem zerzyga³a, dar³a sie, tak babka

mówili, co trza j¹ wygrzaæ, ¿e wte j¹ popu-

œci. To mama zagrzali nad blach¹ chuste,

owineli w ni¹ Wikte i dali za piec. Jak j¹

potem wyjeli to by³a ca³a zesypana krosta-

mi, ale j¹ popuœci³o.

W leczeniu nie tylko dzieci, ale i doro-
s³ych, powszechnie stosowano pod Babi¹
Gór¹ obok dzia³añ mniej lub bardziej racjo-
nalnych, tak¿e ró¿nego rodzaju    zabiegi
magiczne, ale to ju¿ inny, nie mniej cieka-
wy temat, nadaj¹cy siê na osobny artyku³.

Choroby, szczególnie zakaŸne, zbiera³y
wœród dzieci ogromne ¿niwo. Nie by³y do-
brze rozpoznawane, a co za tym idzie i le-
czone, dlatego bardzo du¿o dzieci umiera-
³o. Potwierdzeniem tego niech bêd¹ s³owa
jednej z kobiet: Dzieci nie lycyli tak jak te-

roz to umiera³y. Myœlê, ¿e dobrze ilustruje
to statystyka z lat 1931-1932, mianowicie:
na 380 300 zgonów na wsi przypad³o 152
500 zgonów dzieci, co stanowi oko³o 40%.
Zaœ na tysi¹c dzieci w wieku do lat czte-
rech umiera³o na wsi 48%.

Ewelina Harañczyk

* Fragment pracy magisterskiej  pt. Spo-

soby leczenia i pielêgnowania chorych na

prze³omie XIX i XX wieku u Górali Babio-

górskich.  Uniwersytet Jagielloñski,  Colle-

gium Medicum, Wydzia³ Nauk o Zdrowiu,

Kierunek: Pielêgniarstwo, napisanej w opar-

ciu o publikacje i badania terenowe autor-

ki przeprowadzone w Zawoi i Skawicy w la-

tach 2009-2010.

To jednak przecie¿ nie powód, by godziæ
siê, a¿eby nazwisko oraz dokonania tego
zacnego kap³ana mia³ definitywnie przysy-
paæ popió³ niepamiêci. Zw³aszcza, ¿e
w 2010 przypadaj¹ dwie zwi¹zane z nim
rocznice: 95. œmierci, 140. przyjêcia œwiê-
ceñ. A zatem…

Franciszek Jan Borgiasz Leœniak urodzi³
siê 20 paŸdziernika 1846 roku w Zawoi.
Szybko zdecydowany na drogê kap³añsk¹,
po przyjêciu stosownych sakramentów
(w 1870 r.) pracowa³ w wielu miejscach ar-
chidiecezji krakowskiej. By³ zrazu – przez
rok - wikariuszem w Niepo³omicach, od
1871 do 1873 katechet¹ oraz dyrektorem
¯eñskiej Szko³y przy Klasztorze Klarysek
w Starym S¹czu, natomiast od 1873 do 1878
pe³ni³ identyczn¹ funkcjê w szkole Bene-
dyktynek w Stani¹tkach.

Dziesiêæ nastêpnych lat spêdzi³ na pro-
bostwie w Zbylitowskiej Górze ko³o Tar-
nowa – i tam musia³ daæ siê poznaæ ordy-
nariuszowi tarnowskiemu bp. Ignacemu Lo-
bosowi z jak najlepszej strony, gdy¿ w stycz-

Kap³an niezapomniany
Pamiêæ bywa krótka, wdziêcznoœæ zaœ ludzka – ograniczona. I niekoniecznie
trzeba siê w tych nieuchronnoœciach dopatrywaæ z³ej woli; wszak stara
zasada g³osi, ¿e cz³owiek ¿yje dopóty, dopóki nie wygasn¹ ci, którzy go znali.
A ¿e od smierci ks. FRANCISZKA LEŒNIAKA minê³o lat sporo…

niu 1888 otrzyma³ zaszczytn¹ godnoœæ ka-
nonika kapitu³y katedralnej w stolicy die-
cezji. Za t¹ nominacj¹ posz³y szybko kolej-
ne: na proboszcza parafii katedralnej, dzie-
kana dekanatu miejskiego w Tarnowie,
penitencjarza i teologa kapitu³y, a od 1909
– jej pra³ata scholastyka.

W 1889 roku ks. Leœniak podj¹³ – rów-
nolegle z obowi¹zkami duszpasterza pa-
rafialnego (i dodaæ trzeba: inicjatora zakoñ-
czonej z powodzeniem renowacji oraz
przebudowy katedry) – pracê naukow¹:
by³ suplentem teologii pastoralnej i homi-
letyki, a tak¿e profesorem sztuki koœciel-
nej w Wy¿szym Seminarium Duchownym.
To ostatnie stanowisko piastowa³ a¿ do
œmierci.

Niezale¿nie od tego, w 1905 r. obj¹³ funk-
cjê kustosza Muzeum Diecezjalnego, trzy
lata póŸniej z kolei mianowany zosta³ ko-
misarzem biskupim (wydelegowanym przez
abp. Leona Wa³êgê) do spraw konserwacji
zabytków sztuki sakralnej w diecezji tarnow-
skiej.

Rozleg³e zainteresowania ks. Leœniaka za-
owocowa³y licznymi pracami naukowymi
i publicystycznymi z zakresu kaznodziej-
stwa, katechetyki, historii oraz sztuki. Za naj-
wa¿niejsze jego dzie³o uwa¿ana jest mono-
grafia „Dzieje miasta Tarnowa”, której by³
wybitnym wspó³autorem (wespó³ z Janem
Leñkiem i Franciszkiem Herzigiem; pracê
wydano w 1911 r.).

Wielce zas³u¿ony dla Tarnowa przybysz
z Zawoi zmar³ 30 stycznia 1915 r. Spocz¹³
na Cmentarzu Starym. W bazylice katedral-
nej, której poœwiêci³ ponad æwieræ wieku
¿ycia, uhonorowano go pami¹tkowym epi-
tafium.

Warto przypomnieæ ponadto, ¿e para³ siê
on równie¿ poezj¹. Niewielu dziœ wie, ¿e
czêsto œpiewana têskna pieœñ „Up³ywa szyb-
ko ¿ycie, / Jak potok p³ynie czas, / Za rok,
za dzieñ, za chwilê / Razem nie bêdzie nas.”
– jest jego autorstwa! Napisa³ j¹ podczas
pracy w Starym S¹czu, na zakoñczenie roku
szkolnego.

Ju¿ w Tarnowie z kolei, w 1910 r., opu-
blikowa³ wielki zbiór pieœni obyczajowych
i okolicznoœciowych z muzycznym opraco-
waniem Stefana Surzyñskiego.

Gdyby wiêc nawet ks. Leœniak niczego
wiêcej w ¿yciu nie dokona³ – ta jedna pieœñ
zapewnia mu nieœmiertelnoœæ. A przecie¿
osi¹gn¹³ znacznie wiêcej, prawda?

Waldemar Ba³d



28    POD DIABLAKIEM    LATO 2010

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Dzieci ucz¹ siê najprostszych zasad udzie-
lania pierwszej pomocy: od prawid³owego
wezwania pomocy przez telefon, po naj-
prostsze czynnoœci przy osobie poszkodo-
wanej. S¹ one wzorowane na zajêciach pro-

Ratujemy
i uczymy ratowaæ
Od listopada 2009 r. Zespó³ Szkó³ w Skawicy uczestniczy w realizacji
programu „Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”. Program ten skierowany jest do
uczniów nauczania zintegrowanego. Zajêcia prowadzone s¹ przez p.
Ma³gorzatê Sikorê i p. Iwonê Wirtel, które uzyska³y stosowny certyfikat
wydany przez Fundacjê Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.

wadzonych w szko³ach norweskich i opar-
te na formach zabawowych. Otrzymane w
prezencie pomoce dydaktyczne, sfinanso-
wane przez Fundacjê Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy, pozwalaj¹ nam cieka-

wie i skutecznie przekazywaæ wiedzê na
ten temat. Uczniowie maj¹ do dyspozycji 5
fantomów do æwiczeñ, oraz atrapê telefo-
nów komórkowych otrzymuj¹ równie¿ bez-
p³atnie ksi¹¿ki „Mój podrêcznik do nauki
pierwszej pomocy”.

Jak podaj¹ statystyki tylko 10 procent do-
ros³ych Polaków twierdzi, ¿e potrafi udzie-
liæ pierwszej pomocy. Stawia nas to nieste-
ty w koñcówce statystyk europejskich. Jak
dowodz¹ uczeni, je¿eli co dziesi¹ty miesz-
kaniec ziemi bêdzie umia³ skutecznie udzie-
liæ pierwszej pomocy, uda siê uratowaæ a¿
1 milion osób rocznie.

Program „Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”
jest wiêc bardzo po¿yteczny i godny jak
najwiêkszego rozpropagowania.

Ma³gorzata Sikora, Iwona Wirtel

Opiekunem naszej grupki by³ Pan Dyrek-
tor Aleksander Wiecheæ.  W niezwyk³¹ pod-
ró¿ wyruszyliœmy z Wadowic w póŸnych
godzinach wieczornych. Po drodze zwie-
dziliœmy Drezno. W samym Strasburgu obej-
rzeliœmy takie miejsca jak: Parlament Euro-
pejski, muzeum Alzacji, Katedrê Noter Dam,
i inne koœcio³y oraz pa³ace tamtejszej ary-
stokracji. Zwiedzaliœmy miasto Colmar i win-
nice – tak charakterystyczne dla tego regio-
nu. Przep³ynêliœmy równie¿ przez Strasburg
kana³ami rzeki L’ill, mieliœmy okazjê poznaæ
francusk¹ kulturê oraz kuchniê. Ponadto
spotkaliœmy siê z Eurodeputowanym Paw-
³em Kowalem.

Wycieczka by³a dla nas wa¿nym do-
œwiadczeniem, poszerzy³yœmy swoj¹ wiedzê
o innych krajach, mia³yœmy okazjê pog³ê-
biæ swoje umiejêtnoœci jêzykowe. Francja
okaza³a siê uroczym i piêknym miejscem.

Uczennice klasy II LO
Teresa Barcik,  Anna Janik

W dniach 16- 20 maja 2010 roku odby³a siê wycieczka do Strasburga za zaproszenie Eurodeputowanego Paw³a
Kowala z Biura Wadowickiego kierowanego przez Karinê P³oszczycê. Z Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej zosta³y
wytypowane 4 uczennice Liceum Ogólnokszta³c¹cego – laureatki konkursu „Wiedzy o Unii Europejskiej”.

Laureatki w Strasburgu

Dzieci z Zespo³u Szkó³ w Skawicy ucz¹ siê zasad  udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu „Ratujemy i Uczymy Ratowaæ”. Fot. arch. Autorek.

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników wycieczki do Strasburga. Fot. arch. ZS w Zawoi Wilcznej.
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NASZE TRADYCJE

W tradycyjnej koncepcji wszechœwiata prze-
silenia astronomiczne by³y zawsze czasem
wa¿nym i niezwyk³ym. W tradycyjnej kon-
cepcji wszechœwiata wyj¹tkowo wa¿ne by³y
s³oneczne przesilenia: wiosenne (21 mar-
ca), letnie (21 czerwca), jesienne (21 wrze-
œnia) i zimowe (21 grudnia). W czasach
przedchrzeœcijañskich uwa¿ano je za porê
szczególn¹. W³aœnie wtedy œwiat zmar³ych
zbli¿a³ siê do œwiata ¿ywych, œwiat bóstw
i demonów do œwiata ludzi, a cz³owiek sta-
ra³ siê te potê¿ne si³y pozyskaæ, by zapew-
niæ sobie zdrowie, dostatek, dobr¹ dolê.
Ka¿dorazowe „zamieranie” s³oñca przyjmo-
wano z lêkiem, a obrzêdy w porze s³onecz-

Pod znakiem
s³oñca
21 marca s³oñce wchodzi w znak Barana. Zaczyna siê astronomiczna
wiosna. Jej kres to 21 czerwca, kiedy wraz ze znakiem Raka nadchodzi lato.
Mija najd³u¿szy w ci¹gu roku dzieñ i najkrótsza noc – chwila triumfu s³oñca,
a równoczeœnie pocz¹tek jego odchodzenia ku zimowej œmierci.

nego prze³omu mia³y sprawiæ, by po raz
kolejny powtórzy³o ono swój ¿yciodajny cykl.

Letnie przesilenie mia³o tu znaczenie
szczególne. Ta noc by³a œwiêtem s³oñca –
dawcy ¿ycia, por¹ oczyszczenia i mi³oœci,
ostatnim akordem celebrowanego w kultu-
rze ludowej wiosennego misterium ognia
i wody.

Wiele pradawnych obrzêdów i magicz-
nych zabiegów towarzysz¹cych tej niezwy-
k³ej chwili znalaz³o dla siebie miejsce w tra-
dycji chrzeœcijañskiej, która u schy³ku wio-
sny i u progu lata obchodzi uroczystoœæ
Zes³ania Ducha Œwiêtego czyli Zielone Œwiê-
ta (termin ruchomy, przypadaj¹cy pomiê-

dzy 10 majem a 13 czerwcem) i wspomnie-
nie œw. Jana Chrzciciela (24 czerwca). Ogieñ
– pradawny symbol s³oñca – to dla chrze-
œcijan znak Ducha Œwiêtego, który zst¹pi³
na aposto³ów w postaci jêzyków ognistych.

Niebiañski kalendarz

S³oñce od wieków czczone jako Ÿród³o
przyjaznego cz³owiekowi œwiat³a, twórca
dnia, nosiciel ciep³a, miernik czasu i dawca
¿ycia by³o uosobieniem doskona³oœci i piêk-
na.

Chrzeœcijañstwo widzia³o w nim symbol
Chrystusa, nad którego œmierci¹ p³aka³o
wraz z ksiê¿ycem i gwiazdami, porówny-
wano do niego Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê.
S³oñce rozpraszaj¹c mrok pokonuje moce
ciemnoœci, a triumf jasnoœci nad noc¹, to
zwyciêstwo ¿ycia nad œmierci¹, ³adu nad
chaosem, dobra nad z³em.

W tradycji ludowej nazywano je s³onecz-

ko, s³onko, s³oniszko, by³o jasne, z³ote, ¿ó³te,

czasem czerwone i krwawe, co zawsze wró-
¿y³o nieszczêœcia, zarazê i wojnê, œwieci³o,

lœni³o i jaœnia³o.
Od niepamiêtnych czasów s³oñce orga-

nizowa³o ziemski czas i przestrzeñ, jego
ruch po niebie wyznacza pory dnia, zaœ
po³o¿enie strony œwiata i pory roku. Pe³-
ni¹c tak istotne funkcje kreowa³o rytm roku
obrzêdowego; wiêkszoœæ œwi¹t z którymi
wi¹za³y siê ludowe zwyczaje i obrzêdy na-
wi¹zywa³o do cykli s³onecznych, mia³o
wyraŸny charakter solarny.

W tradycji chrzeœcijañskiej daty wielu
œwi¹t dorocznych okaza³y siê zbie¿ne z pra-
dawnym podzia³em czasu: najwa¿niejsze
z nich, jak Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc,
uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego,
œw. Jana Chrzciciela i Wszystkich Œwiêtych
przypada³y w³aœnie w okresach astrono-
micznych przesileñ. To miêdzy innymi dla-
tego œwiêtom tym w ludowej tradycji towa-
rzyszy³y echa odleg³ych solarnych rytua³ów.
Kolisty kszta³t, z³oty kolor i ustalony rytm
wschodów i zachodów sprawia³y, ¿e uwa-
¿ano je za znak wiecznego trwania i rege-
neracji œwiata.
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Z³oty w³adca Nieba

Kosmologiczne mity wielu kultur, opo-
wiadaj¹ce o pojawianiu siê s³oñca na nie-
bosk³onie, mówi¹ o jego niezwyk³ym bo-
skim pochodzeniu. W Skandynawii i kra-
jach ba³tyckich zosta³o ono wykute przez
niebiañskiego kowala, który podrzuci³ je do
góry aby oœwietla³o Ziemiê. Mit ten ma te¿
swoje wersje chrzeœcijañskie, jak rumuñska
opowieœæ o powstaniu s³oñca i ksiê¿yca,
w której postaæ tych planet przybieraj¹ dwa
jab³ka ofiarowane ma³emu Jezusowi by
ukoiæ Jego p³acz. Podrzucone przez Dzie-
ci¹tko ku niebu zosta³y na firmamencie s³u-
¿¹c ludziom.

W szeregu religii s³oñce wystêpowa³o
w roli nastêpcy i syna boga nieba lub bo-
skiego oka. W staro¿ytnej Grecji Helios by³
okiem Zeusa, w Egipcie s³oñce uwa¿ano
za oko boga Ra, w islamie jest okiem Alla-
cha.

Tak¿e dla S³owian by³o ono niebiañsk¹

œwiat³oœci¹, otaczan¹ kultem jako kosmicz-
na moc daj¹ca œwiat³o i ¿ycie. Solarny cha-
rakter mia³ tu DadŸbog, Swarog i Swaro¿yc
– bóstwa nieba i ognia. Z tych odleg³ych
czasów w ludowej tradycji zachowa³o siê
przekonanie, ¿e s³oñca nie wolno pokazy-
waæ palcem, poniewa¿ zniewa¿a siê w ten
sposób sacrum. Uwa¿ano te¿, ¿e s³oñce
pochodzi od Boga, jest œwiat³oœci¹ dan¹
przez Niego ludziom, by l¿ej im by³o zno-
siæ ziemskie wygnanie. Nazywano je czê-
sto bo¿ym darem, wierz¹c równoczeœnie,
¿e jest ono oknem, otworem w niebieskim
firmamencie, przez które pada na Ziemiê
nieco rajskiego œwiat³a. Wschodz¹ce s³oñ-
ce witano wiêc obna¿aj¹c g³owê, ¿egnaj¹c
siê znakiem krzy¿a, niekiedy nawet przy-
klêkaj¹c. W ludowej tradycji znane te¿ by³y
modlitwy i zaklêcia wyg³aszane na powita-
nie s³oñca.

W kosmologii ludowej s³oñce traktowa-
no czêsto jako ¿yw¹ istotê, która wêdruj¹c
po niebie wszystko widzi i nic siê przed jej

wzrokiem nie ukryje. Obna¿anie siê w pro-
mieniach s³oñca uwa¿ane wiêc by³o za
szczególnie ciê¿ki grzech, a ka¿de przekro-
czenie boskich i ludzkich praw przy s³oñcu

oceniano bardzo surowo. Tak na przyk³ad
rozbój w bia³y dzieñ uwa¿any by³ za czyn
wyj¹tkowo niegodziwy, zaœ nies³usznie
pos¹dzeni o pope³nienie przestêpstwa sk³a-

daj¹c przysiêgê niewinnoœci powo³ywali
s³oñce na œwiadka.

Wierzono, ¿e s³oñce mieszka w pa³acu,
ma dom i gospodarstwo, wieczorem idzie
spaæ, budzi siê i wstaje o œwicie, za¿ywa
morskiej k¹pieli, smuci siê, p³acze, raduje,
a w czasie wielkich œwi¹t wiruje i tañczy,
jak na przyk³ad w dzieñ Zmartwychwsta-

NASZE TRADYCJE
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nia Pañskiego. Kiedy jego blask jest zamglo-
ny – choruje, a podczas zimowego przesi-
lenia - umiera. Œmieræ s³oñca implikuje jego
zmartwychwstanie, a ów odwieczny cykl
œmierci i odrodzenia budzi³ zawsze lêk, któ-
remu towarzyszy³a nadzieja na lepsze ju-
tro, wspomagana magicznymi rytua³ami
i obrzêdami. Szczególn¹ grozê wywo³ywa-
³o zawsze zaæmienie s³oñca. Wierzono, ¿e
znika ono po¿arte przez potwora, uwiêzio-
ne przez z³e moce lub schowane przez czar-
ta do torby (sic!). Nastêpstwem zaæmienia
mia³y byæ wojny, zaraza, g³ód i inne nie-
szczêœcia nêkaj¹ce ludzi. S³oñcu zagra¿a³a
te¿ ¿mija! To ona mog³a je wypiæ, po¿reæ,
a gdy jego promienie pad³y na zabitego
wê¿a – zachodzi³o krwawo wieszcz¹c wsze-
lakie klêski. Z tego powodu jeszcze do nie-
dawna zabit¹ ¿mijê natychmiast przykrywa-
no kamieniami lub ga³êziami.

Od zmierzchu do œwitu

W tradycyjnej kulturze znakiem s³oñca
by³o ko³o, tak¿e wszechobecna w ludowym
zdobnictwie rozeta, ale równie¿ swastyka
– symbol ruchu i potêgi s³oñca znany ju¿
w staro¿ytnoœci. S³oñce od niepamiêtnych
czasów symbolizowa³ te¿ ogieñ. Ogniska

palone na polskich wsiach w czasie Zielo-
nych Œwi¹t (Zes³anie Ducha Œwiêtego) i w
wigiliê œw. Jana Chrzciciela s¹ bez w¹tpie-
nia echem pradawnych obrzêdów solar-
nych.

Powtarzanie ruchu s³oñca po okrêgu
(zgodne z kierunkiem jego biegu lub od-
wrotne) towarzyszy³o wielu magicznym
zabiegom, czynnoœciom obrzêdowym i pra-
com. Magiczn¹ granic¹ czasu by³ œwit i
zmrok. Wielu obrzêdów i rytua³ów nale¿a-
³o dokonywaæ przed wschodem s³oñca, a
po jego zachodzie obowi¹zywa³ szereg za-
kazów, na przyk³ad sprzedawania i wyda-

wania z domu gospodarskich produktów.
Od zachodu s³oñca do œwitu trwa³a pora
sprzyjaj¹ca dzia³aniu wszelkiego rodzaju
z³ych mocy i si³ piekielnych. Witano wiêc
s³oñce z radoœci¹ dziêkuj¹c Niebu za jego
dobroczynn¹ obecnoœæ; w polskiej tradycji
pierwszym blaskom dnia towarzyszy³y Go-

dzinki do Najœwiêtszej Maryi Panny i pieœñ
Kiedy ranne wstaj¹ zorze, jeszcze do nie-
dawna œpiewane przy porannych zajêciach
gospodarskich.

Urszula Janicka-Krzywda

Tekst czêœciowo publikowany: „Pos³aniec

Serca Jezusowego”, czerwiec 2009.
Wschody i zachody s³oñca

fotografowa³ Sebastian Kozina

 Sporz¹dzano j¹  z m¹ki owsianej lub jêcz-
miennej, których to produktów  czêsto bra-
kowa³o w górach ju¿ ko³o Wielkanocy, a
przygotowanie tej potrawy  nie zajmowa³o
wiele czasu i nie wymaga³o specjalnych
umiejêtnoœci. M¹kê wsypywa³o siê po pro-
stu do gor¹cego mleka lub z braku mleka
do wody i rozbe³tywa³o.

Czasem, z okazji œwi¹t, a tak¿e gdy  czê-
stowano ni¹ robotników, np. majstrów któ-
rzy budowali cha³upê, maszczono kluskê
wrzucaj¹c kawa³ek mas³a, bryndzy lub spyr-

ki.

Kluska by³a te¿  potraw¹ zbójników. Do
jej przygotowania u¿ywali oni czêsto ¿ela-
znego kotlika, który nosili ze sob¹. By³ to
niewielki 3, 4-litrowy baniasty kocio³ek
z dwoma uchwytami przy wylewie, o które
mo¿na by³o zaczepiaæ ³añcuszek do powie-
szenia nad ogniem. Czasem kotlik stawiano
wprost na rusztowaniu z polan, które zapa-
lano, lub na dwóch kamieniach, miêdzy
którymi rozniecano ogieñ. Czêsto z braku
kotlika u¿ywano do gotowania wydr¹¿one-
go przez wodê kamienia lub wyr¹banego
ciupag¹ czy wyd³ubanego no¿em w pniu

drzewa zag³êbienia. Wlewano do niego
wodê, a nastêpnie wrzucano rozpalone
w ognisku kamienie. Na w ten sposób za-
gotowanej wodzie gotowano kluskê. Tê
„zbójnick¹” metodê gotowania stosowali te¿
pasterze i dziœ ju¿ nie wiadomo, kto j¹
pierwszy wymyœli³.

Babiogórskie jad³o – kulasa

Sk³adniki: 1 litr wody, ³y¿ka soli, oko³o 0,5 kg
maki razowej.

Do gotuj¹cej siê wody powoli wsypywaæ m¹kê
ci¹gle mieszaj¹c, aby potrawa siê nie przypali-
³a. Po uzyskaniu jednolitej masy gotowac jesz-
cze przez 10-15 minut. Po ugotowaniu poda-
waæ z mlekiem lub roztopionym boczkiem.

Przepis na kulase

Kluska, kulasa – jedna z g³ównych potraw góralskich wsi, dla jednych by³a
symbolem biedy, dla innych znakiem dostatku.

NASZE TRADYCJE
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