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Mimo, że do świąt pozostało jesz-
cze kilkanaście dni, to członkowie 
Klubu 4H działającego w powiecie 
suskim, już podzielili się opłatkiem. 
Spotkanie rozpoczęło się ubiera-
niem choinki tradycyjnymi babio-
górskimi ozdobami, wśród których 
nie mogło zabraknąć papierowych 
barwnych łańcuchów, słomianych 
aniołków, owiniętych w staniol 
orzechów i karmelków (kto dzisiaj 
pamięta, że jeszcze pół wieku temu 
były to jedyne, znane babiogórskim 
dzieciom słodycze!). Gdy ustrojo-
na choinka stanęła na środku sali, 
obecnych powitali dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury w Zawoi 
Piotr Jezutek oraz kierownik Powia-
towego Zespołu Doradztwa Rolni-
czego Anna Biedrawa. 

Bożonarodzeniowy zwyczaj spod 
Babiej Góry, „Kolędowanie z Ra-
jem”, przypomniała wszystkim in-
scenizacja w wykonaniu zespołu 
regionalnego „Juzyna”, działające-
go przy Gminnym Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Zawoi.

Wigilijne spotkanie
10 grudnia w DW „Diablak” w Zawoi odbyło się spotkanie dziesięciu klu-
bów 4H działających na terenie powiatu suskiego. Na spotkanie przybyły 
zrzeszone dzieci i młodzież z opiekunami, w sumie ponad sto osób. Byli 
także zaproszeni goście, a wśród nich: starosta powiatu suskiego Tadeusz 
Gancarz , naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promo-
cji Powiatu Suskiego Janusz Kociołek, w-ce wójt gminy Zawoja Alina Kuś, 
proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Zawoi Wilcznej 
ks. Bogusław Targosz, dyrektorzy ośrodków kultury z powiatu suskiego.

Zanim rozpoczęło się wzajem-
ne składanie świątecznych życzeń, 
fragmenty Pisma Świętego o Naro-
dzeniu Pańskim odczytał członek 
zespołu „Juzyna” Grzegorz Kobiela.

Wreszcie wszyscy zasiedli do wi-
gilii. Były, jak każe babiogórska tra-
dycja, zupa grzybowa, ryba, ziem-
niaki czyli grule, kapusta oraz kom-
pot z suszonych owoców.

 Po wigilii przyszedł czas na pre-
zenty. Starosta powiatu suskiego 
wręczył opiekunom kół 4H podzię-
kowania za pracę z młodymi ludź-
mi i przybliżanie im tutejszych, lu-
dowych obyczajów. W ślad za nim 
przybył św. Mikołaj rozdając obec-
nym prezenty. Uroczystość zakoń-
czyło wspólne śpiewanie kolęd 
i pastorałek spod Babiej Góry.

Świąteczne spotkanie przygoto-
wali: Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Suchej Beskidzkiej, 
Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Zawoi oraz Starostwo 
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

(wb)

Po życzeniach wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć Mikołaja z prezentami. Fot. arch. GCKPiT.
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Uroczystość poprzedziła Msza św. 
w kościele parafialnym w Zawoi 
Centrum sprawowana w intencji Ju-
bilatów. Została odprawiona przez 
księży proboszczów: ks. Ryszarda 
Więcka (Zawoja Centrum), ks. Bo-
gusława Targosza (Zawoja Górna), 
ks. Krzysztofa Strzelczyka (Skawi-
ca), o. Jakuba Jaroszewicza (Zawo-
ja Przysłop), którzy po zakończeniu 
nabożeństwa wręczyli Jubilatom li-
sty gratulacyjne od metropolity kra-
kowskiego ks. kard. Stanisława Dzi-
wisza.

Oprócz Dostojnych Jubilatów 
i ich rodzin w uroczystości uczest-
niczyli: wójt gminy Zawoja Tade-
usz Chowaniak, zastępca wójta Ali-
na Kuś, przewodniczący Rady Gmi-
ny Zawoja Krzysztof Chowaniak, 
sekretarz Urzędu Gminy Danu-
ta Lasa oraz kierownik Urzędu Sta-
nu Cywilnego Teresa Migas. Obec-

Co roku w naszej gminie obchodzimy  uroczystość Złotych Godów. Odbyła się ona 10 listopada w restauracji 
„Zawojanka” w Zawoi Centrum.

ni byli również goście: ks. Ryszard 
Więcek, ks. Krzysztof Strzelczyk, o. 
Jakub Jaroszewicz, senator RP An-
drzeja Pająka, dyrektor GCKPiT 
Piotr Jezutek.

Jubilaci zostali odznaczeni przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Bronisława Komorowskiego, 
medalami za zgodne pożycie mał-
żeńskie, za trud pracy i wyrzeczenia 
dla dobra swych rodzin założonych 
przed pół wiekiem, za wychowanie 
dzieci  i uczciwe życie, gdzie obok 
radości i uśmiechów losu, nie bra-
kowało problemów, cierpień i łez. 
Aktu dekoracji dokonał wójt gminy 
Zawoja Tadeusz Chowaniak.

Spotkanie odbyło się w sympa-
tycznej atmosferze. Były gratula-
cje, kwiaty, upominki, pamiątkowe 
dyplomy, życzenia oraz tradycyjna 
lampka szampana. Po części oficjal-
nej Dostojni Jubilaci zostali zapro-

szeni na wspólny poczęstunek. Była 
też chwila wspomnień. Całość uro-
czystości uświetnił  występ zespołu 
„Juzyna” z Zawoi.

Dostojni Jubilaci, którzy w tym 
roku obchodzili Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego:

Anna i Edward Basiura, Broni-
sława i Stanisław Chowaniak,  
Anna i Władysław Drobny, Ge-
nowefa i Józef Konieczny, Ka-
zimiera i Józef Koprzak, Hele-
na i Józef Pacyga, Helena i Jó-
zef Polak, Władysława i Włady-
sław Skupień, Helena i Tadeusz 
Sobaniak, Halina i Edward Trze-
buniak, Wanda i Ludwik Zemlik, 
Henryka i Franciszek Pacyga.

Wszystkim Jubilatom życzymy 
jeszcze wielu wspólnie przeżytych 
lat w szczęściu i zdrowiu.         (wb)

Uroczysta msza święta dziękczyn-
na przed Cudownym Obrazem Mat-
ki Bożej koncelebrowana przez na-
szych księży była najważniejszym 
wydarzeniem Pielgrzymki.

Ojcowie Paulini w powitaniu na-
szej parafii przypomnieli, że z miej-
scowości Skawica w dniu 9 wrze-
śnia 1978 roku bł. Jan Paweł II od-
był ostatnią pieszą wędrówkę gór-
ską w pasmo Policy przed wyborem 
na Stolicę Piotrową. 

Członek najwyższych władz oj-
ców paulinów, o. dr Piotr Polek 
przypomniał nam historię obrazu 
Czarnej Madonny. Ponadto przybli-
żył misję duszpasterską ojców pau-
linów w kraju i za granicą. O godz. 
15.00 w Kaplicy Różańca Święte-
go wspólnie odmówiliśmy koron-
kę do Miłosierdzia Bożego i wysłu-
chaliśmy konferencji o. Piotra Po-
lka. Pielgrzymkę na Jasnej Górze 
zakończyliśmy nabożeństwem ró-
żańcowym o godz. 16.00 w Kapli-
cy Cudownego Obrazu wspólnie ze 

Jubileuszowa Pielgrzymka 
na Jasną Górę
W 60. rocznicę podpisania dokumentu o powstaniu parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Ska-
wicy, jej przedstawiciele udali się licznie (153 osób) w dziękczynnej pielgrzymce przed Obraz Jasnogórskiej Pani. 
Pielgrzymce, która miała miejsce 19 listopada br.  przewodniczyli: obecny proboszcz  ks. Krzysztof Strzelczyk, wie-
loletni proboszcz ks. Józef Bafia oraz wikariusz ks. Jan Kuna. Wśród parafian byli nasi sołtysi i radni. 

wszystkimi zgromadzonymi z róż-
nych stron naszej Ojczyzny. Wstęp 
do poszczególnych tajemnic Różań-
ca Świętego prowadzili nasi księ-
ża oraz sołtysi: Małgorzata Pacyga 
i Stanisław Ficek.

Podczas pielgrzymki był i czas na 
zwiedzanie skarbca i innych miejsc, 
oraz na wspólne zdjęcie przy po-
mniku bł. Jana Pawła II. W dro-

dze powrotnej oglądaliśmy film dvd 
„Prawdziwie spadła z Nieba” o tym 
jak z potrzeby serca powstały naj-
nowsze korony i suknie na Cudow-
ny Obraz Matki Bożej (nałożone 
uroczyście 4 września 2010 r.).

Pielgrzymka przebiegła w at-
mosferze modlitewnego skupie-
nia i wdzięczności Panu Bogu i lu-
dziom, za istnienie parafii.

Złote gody

Jubileuszowe spotkanie odbyło się w rodzinnej atmosferze. Były życzenia, 
gratulacje i wspólny poczęstunek. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników pielgrzymki do Częstochowy
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Małgorzata Pacyga funkcję soł-
tysa pełni niezmiennie od 17 czerw-
ca 2001 roku po dzień dzisiej-
szy. Każdorazowo, podczas wy-
borów na to stanowisko cieszy się 
niemal stu procentowym popar-
ciem.  

Taka aprobata ma uzasadnienie 
w osiągnięciach sołtys Skawicy na 
rzecz wsi. Są to m.in. remont dróg 
gminnych, budowa oświetlenia 
ulicznego czy też placu zabaw, 
duże zaangażowanie w życie kul-
turalne wsi poprzez udział w or-
ganizacji dożynek, powitaniu No-
wego Roku, Mistrzostw Amatorów 
Polski Południowej w skokach 
narciarskich. To m.in. z jej inicja-
tywy w Skawicy powstała skocz-
nia narciarska K25. Biorąc pod 
uwagę działalność sportową, Mał-
gorzata Pacyga udziela się w Klu-
bie Sportowym „Huragan”. Wspie-
ra także swoją osobą Ochotniczą 
Straż Pożarną. Ponadto była także 
współautorem powstania Placu w 
centrum wsi imieniem Jana Pawła 
II, jego pomnika, a także pomni-
ka Pamięci Pokoleń. Jest także za-
angażowana w działalność zespo-
łu charytatywnego. 

Na uwagę zasługuje przede 
wszystkim podejście sołtys do ludzi 
i jej otwartość na problemy miesz-
kańców. Potrafi ona zjednać ludzi 
i zaangażować ich wspólne działa-
nie na rzecz swojej wsi.           (mg)

23 października 2011 roku w Woli Filipowskiej, koło Krakowa, miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu na Najlep-
szego Sołtysa w Małopolsce A.D. 2010. Tegoroczną edycje wygrał sołtys Lachowic – Grzegorz Krawczyk. Dużym 
sukcesem może się poszczycić sołtys Skawicy – Małgorzata Pacyga, która zdobyła wyróżnienie. Jej kandydatura 
została zgłoszona przez wójta gminy Zawoja – Tadeusza Chowaniaka, który zwrócił uwagę na zaangażowanie soł-
tys Skawicy w życie sołectwa. 

Gdy przylatuję z Afryki do Polski, 
to pierwsze kroki kieruję do Zawoi, 
mojej małej Ojczyzny. Za każdym 
razem gdy przylatuję to widzę, jak 
wiele się zmienia: dzieci szybko ro-
sną, nie mogę ich poznać, starsi po-
chylają się ku ziemi, często choru-
ją, ale Babia Góra, Hala Śmietano-
wa i góry się nie zmieniają. Tylko 
one mnie jeszcze pamiętają i witają.

Czas nieubłaganie ucieka. Mimo 
lat człowiek w zasadzie pozostaje 
ten sam, a jego praca i trud zostają 
zapisane u Boga i na kartach histo-
rii. Ktoś kiedyś mądrze powiedział; 
„Przeszłość i przyszłość nie do nas 
należą”. Przeszłości nie da się zmie-
nić, życie jak film zostaje zarejestro-
wane. Myślimy często o przyszłości 
z nadzieją, ale ona może się zmie-
nić, bo do nas żyjących tu i teraz 
należy zasadnicza troska, by dobrze 
przeżyć ten dzień dzisiejszy wy-
pełniony dobrą pracą i służbą dru-
giemu człowiekowi, z którym czę-
sto się spotykamy. Błogosławiony 
Jan Paweł II mówił często, że życie 
ludzkie ma wielką wartość u Boga 
gdy jest wypełnione ofiarną służbą 
bliźniemu.

Ks. Tadeusz Dejczer w swej 
książce „Rozważania o wierze” 
przetłumaczonej na dziesiątki ję-

Babia Góra 
zawsze ta sama…

zyków porównuje życie do kolejki 
z wieloma pustymi wagonami: My 
stoimy na stacji i staramy się załado-
wać ten przejeżdżający pociąg do-
brymi uczynkami. 

W odpowiednim momencie 
mamy załadować pociąg. Gdy pa-
trzymy tylko na nadjeżdżające wa-
gony, możemy przegapić moment 
gdy wagon już przejeżdża obok nas. 
Nie możemy też z żalem patrzeć na 
odjeżdżające puste, nie załadowa-
ne wagony. Już nic nie da się zmie-
nić. Mamy się skupić na tym mo-
mencie tu i teraz, by dobrze wyko-
rzystać ten moment i załadować po-
ciąg, który odjeżdża do nieba.

Żyjmy chwilą obecną, to zna-
czy spełniajmy nasze dzisiejsze pra-
ce i obowiązki, tu i teraz, byśmy się 
kiedyś nie wstydzili na sądzie, że 
żyliśmy byle jak, bez celu, do któ-
rego jesteśmy powołani i wezwani.

W tym roku mija 40 lat od cza-
su gdy wyjechałem z dziesięcioma 
współbraćmi z Zakonu Karmeli-
tów Bosych do Burundii, jako mi-
sjonarz. Starsi Zawojanie wiedzą, 
że w Burundii przeżywałem trud-
ne chwile. Trwała wojna. Prze-
żyłem atak na nasz dom w Buta-
re i byłem ciężko ranny. Wszyst-
ko jednak minęło i nadal mogę 

służyć czarnym braciom. Pamię-
tam także jak cieszyłem się, że 
dzięki pracy misyjnej mogliśmy 
ochrzcić na Wielkanoc ponad 300 
dorosłych Katechumenów. W pa-

rafii Musongati, gdzie od lat pra-
cuję, w lipcu gdy są zbiory faso-
li i kukurydzy jest dużo ślubów. 
W tym roku na przykład na jednej 
mszy św. lipcu błogosławiliśmy 40 
par małżeńskich. W każdym mie-
siącu chrzcimy około 20 małych 
dzieci. Rodziny są bardzo biedne. 
Mimo tej wielkiej biedy Afrykań-
czycy kochają dzieci. Bo gdzie są 
dzieci tam jest przyszłość kościo-
ła i narodu. Szkół podstawowych 
jest jednak wciąż zbyt mało, po-
mimo że szkoły się buduje. Klasy 
liczą po 40 dzieci. Młodzież chce 

się uczyć, ale często po ukończe-
niu nauki nie znajdują pracy. 

Jednak żadne opisy pracy i życia 
w Afryce nie oddają rzeczywistości. 
Trzeba tu przyjechać i samemu zo-
baczyć. Zapraszam do Burundii.

Zbliżają się Święta Bożego Na-
rodzenia. Pragnę więc życzyć czy-
telnikom „Pod Diablakiem” Błogo-
sławionych Świąt Bożego Narodze-
nia, opieki narodzonego Mesjasza 
i dużo łask na Nowy 2012 Rok.

o.Eliasz Trybała
misjonarz z Burundii

Pierwsza grupa Ojców i Braci Karmelitów Bosych przed wyjazdem na misje do Burundii w 1971 roku.

Wyróżniona sołtys

Tradycyjna babiogórska choinka. Fot. GCKPiT w Zawoi.
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Atrakcji było co niemiara, bowiem 
impreza rozpoczęła się w piątek 
(16.09.) konferencją na temat: „Tra-
dycyjna gospodarka pasterska mo-
torem rozwoju rolnictwa na te-
renach górskich w rejonie Babiej 
Góry z uwzględnieniem  gospoda-
rowania na obszarach chronionych 
Zawoi”.

Równocześnie na estradzie mo-
gliśmy podziwiać występy zespo-
łów regionu Babiej Góry. Dla gości 
i mieszkańców licznie przybyłych 
na wspólne świętowanie zaprezen-
towały się : „Budzowskie Kliszcza-
ki” z Budzowa, „Zbyrcocek” z Jusz-
czyna, „Holniki” z Bystrej Sidziny, 
„Zbójnik” ze Skawicy oraz zespół 
Stowarzyszenia „Nasza Skawica” ze 
Skawicy. Wieczorem czas umilały 
zespoły „Mitlos” z Wiszni Małej oraz 
„Zbyrcok” z Łętowni.

W sobotę (17.09) tradycyjnie już 
punktem kulminacyjnym był jesien-
ny redyk, czyli zejście owiec z hal. 
Było to wspaniałe widowisko ple-
nerowe, prezentujące najpiękniej-
sze zwyczaje i obrzędy pasterskie – 
podział stada i rozliczenie się bacy 
z góralami, którzy powierzyli mu 
swoje owce. Widowisko to zapre-
zentował zespół „Holny” z Zakopa-
nego. Po targach baców z góralami 
o owce, jeszcze przez kilka godzin 
mogliśmy uczestniczyć w imprezie 
pełnej góralskiego tańca, muzyki, 
gawęd i obrzędów. Tego popołu-
dnia na scenie zaprezentowali się: 
KGW „Zawojanki”, „Skalniok” z Zu-
brzycy Górnej, „Juzyna” z Zawoi, 
Zespół Folklorystyczny „Oravan” ze 
Słowacji, „Jaworznianki” z Jaworz-
na.  Gwiazdą wieczoru były BRA-
ThANKI, których koncert poprze-
dził występ Zespołów: The Chillo-
ud i Negatyw.

W niedzielę (18.09) miłośnicy 
sportów rowerowych mogli w pięk-
nej słonecznej scenerii Mosornego 
Gronia  podziwiać zmagania cykli-
stów biorących udział w  Mistrzo-
stwach Polski w Zjeździe na Rowe-
rach – DIVERSE DOWNHILL CON-
TEST, natomiast dla zakochanych 
w folklorze na scenie 27. Babio-
gorskiej Jesieni zaprezentowali się:  
„Polana Makowska” z Makowa Pod-
halańskiego, Zespół Regionalny im. 
Bartusia Obrochty z Zakopanego, 
Młodzieżowy Zespół Sokoły z Jerz-
manowic, „Warzęgowianie” z Wa-
rzęgowa, Rodzinna Kapela Bugaj-
skich z Kęt, „Zbyrcok” z Juszczyna, 
Orkiestra Dęta Gminy Zawoja, Ze-
spół Taneczny Follow Me z Zawoi 
oraz „Kałe Bała” z Czarnej Góry.

Jak corocznie w ramach tej im-
prezy folklorystycznej  organizo-
wane były Targi Sztuki Ludowej 
i Rękodzieła Artystycznego, wysta-
wy i kiermasz handlowo-gastro-
nomiczny. Spektakl teatralny To-
warzystwa Teatralnego im. Heleny 
Modrzejewskiej – Scena A2 z Zako-
panego, promocja książki Stanisła-
wa Raka „Sumiynnie tak było” oraz 
prezentacja albumów „Stroje ludowe 
w Karpatach Polskich” Fundacji Bra-
ci Golec. Zabawa była przednia, każ-
dy uczestników imprezy mógł zna-
leźć coś dla siebie, a do tego jeszcze 
piękna pogoda sprzyjała tegorocznej 
imprezie.                              (rpd)

W tym roku, po czternastu latach, 
Babiogórska Jesień ponownie zago-
ściła w Zawoi Górnej.

XXVII Babiogórska Jesień w Zawoi

Jesienny redyk – przegląd zwyczajów pasterskich

Przegląd zespołów regionu Babiej Góry

Gwiazda Babiogórskiej Jesieni – zespół Brathanki

Zespoły folkowe:  Mitlos i  Kałe Bała

Zespół Oravan, kiermasze sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego. Fot. Bartosz Oczkowski i arch. GCKPiT w Zawoi
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W Gminnej Akademii uczestniczyli: 
Wójt Pan Tadeusz Chowaniak, Za-
stępca Wójta Pani Alina Kuś, Prze-
wodniczący Rady Gminy Zawo-
ja Krzysztof Chowaniak, Sekretarz 

14 października br. w sali Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi Centrum odbyły się gminne 
uroczystości z okazji przypadającego w tym dniu Święta Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Gminy Danuta Lasa, zaproszeni go-
ście z Francji, Pan Senator Andrzej 
Pająk oraz Dyrektorzy, nauczycie-
le, pracownicy administracji i obsłu-
gi szkół.

Obecnych na akademii przywitał 
Zbigniew Hutniczak - Dyrektor Ze-
społu Szkół w Zawoi Centrum , któ-
ry był gospodarzem uroczystości.
Po krótkim wystąpieniu Pana Wój-

Widowisko  miało zwrócić uwagę na zjawisko zmian klimatu Ziemi, pokazać  jego przyczyny i ewentualne skut-
ki. Ocieplenie to poważny problem, gdyż może spowodować ekologiczną katastrofę. Reżyserem, tego spektaklu 
jest Arkadiusz Ziętek, scenariusz napisał Arkadiusz Zietek i Grzegorz Kondrasiuk. Mamy nadzieje, że po obejrzeniu 
spektaklu młodzież będzie miała inne spojrzenie na ekologię. 

ta i Pana Senatora Andrzeja Pająka 
uczniowie i młodzież VI klasy Szko-
ły Podstawowej i III  gimnazjum Ze-
społu Szkół w Zawoi Centrum wy-
stąpiła z częścią artystyczną przygo-
towaną przez nauczycieli: Katarzy-
nę Wilczyńską, Jolantę Kosowską 
i Joannę Pacyga.

Po części artystycznej nowo mia-
nowani nauczyciele złożyli ślubo-
wanie, byli to: Agnieszka Warmuz-
Trybała – Zespół Szkół w Zawoi 
Centrum,  Krystian Kaznowski – Ze-
spół Szkół w Zawoi Centrum, To-
masz Maśnica – Zespół Szkół w Za-
woi Wilcznej, Agnieszka Front – Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Za-
woi Mosorne.

Nagrody Wójta Gminy Zawo-
ja, w uznaniu zasług i osiągnięć 

w pracy dydaktycznej, wychowaw-
czej i społecznej, otrzymali: Mał-
gorzata Mętel – dyrektor Zespołu 
Szkół w Skawicy, Zbigniew Hut-
niczak – dyrektor Zespołu Szkół 
w Zawoi Centrum, Aleksander 
Wiecheć – dyrektor Zespołu Szkół 
w Zawoi Wilcznej, Łukasz Stopka – 
nauczyciel Zespołu Szkół w Zawoi 
Centrum, Barbara Marek – nauczy-
ciel Zespołu Szkół w Zawoi Wilcz-
nej, Krystyna Szczurek – nauczyciel 
Zespołu Szkół w Skawicy, Krysty-
na Kuś – nauczyciel Zespołu Szkół 
w Skawicy, Kazimierz Sumera – na-
uczyciel Zespołu Szkół w Skawicy.

Dyrektorzy szkół wręczyli swo-
im pracownikom nagrody Dyrekto-
ra szkoły.

(rpd)

6 i 7 listopada br. na scenie w Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi odbył się spektakl teatral-
ny „ALL inclusive” w ramach festiwalu „Dramatyczne zmiany klimatu i Afryka”. Spektakl był wystawiony przez ak-
torów Teatru In Spe przy lubelskich Warsztatach Kultury.

Ekologiczny spektakl
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej po raz pierwszy w naszej gminie odbyło się wspólne uroczyste spotkanie pracowników oświaty z przedstawicielami samorządu. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Przez dwa dni mieszkańcy i młodzież Zawoi miała możliwość obejrzenia 
ciekawego spektaklu Teatru In Spe. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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O godz. 10.40 hymnem narodo-
wym, odegranym przez orkie-
strę dętą z Zawoi, rozpoczęły się 
uroczystości gminne. Przemówie-
nie okolicznościowe wygłosił wójt 
Gminy Zawoja Tadeusz Chowa-
niak. Następnie delegacje instytu-
cji gminnych złożyły okolicznościo-
we wiązanki.  Wiązanki złożyły de-
legacje Urzędu Gminy, Rady Gminy 
Zawoja, Sołtysów z gminy Zawoja, 

11 listopada 1918 r. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Ten radosny dzień obchodzony jest 
uroczyście w całej Polsce. W Zawoi Narodowe Święto Niepodległości było obchodzone, jak co roku, obok pomni-
ka w Zawoi Centrum.

Zawojskiego Stowarzyszenia Przed-
siębiorców, delegacja z Powiatu Su-
skiego, Towarzystwo Przyjaciół Za-
woi, delegacje szkół z gminy Za-
woja. Krótki program artystyczny 
przedstawili laureaci III Gminnego 
Konkursu Pieśni Patriotycznej, Po-
wstańczej oraz Pieśni Żołnierskiej 
Piotr Trzebuniak oraz zespół „Mi-
gotki” z Zespołu Szkół w Zawoi 
Wilcznej.

Następnie, przy wtórze orkie-
stry dętej, wszyscy przeszli do ko-
ścioła na uroczystą mszę św. w in-
tencji Ojczyzny. Mszę św. koncele-
browaną odprawiali proboszczowie 
parafii z Zawoi Centrum ks. Ryszard 
Więcek, z Zawoi Przysłop o. Jakub 
Jaroszewicz, ze Skawicy ks. Krzysz-
tof Strzelczyk, o. Tomasz Michalski, 
ks. Andrzej Kwak oraz ks. Adam 
Kudłacik.                                  (mk)

Pieśni patriotyczne, powstańcze i piosenki żołnierskie z różnych okresów naszej historii to zarówno ślad odciśnięty 
w narodowej pamięci, jak i wyraz wierności Ojczyźnie. Z jednej strony sposób oparcia się wrogowi, z drugiej ma-
nifestacja tożsamości narodowej. Śpiewane z zapałem przetrwały wiele, wiele lat. 

Aby nasze pokolenia nie zapo-
mniałz o historycznym znaczeniu 
pieśni patriotycznych, powstań-
czych i żołnierskich już po raz trzeci 
Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Zawoi zorganizowało 

Gminny Konkurs Pieśni Patriotycz-
nej, Powstańczej i Żołnierskiej. Kon-
kurs odbył się 9 listopada br. w sali 
widowiskowej GCKPiT. Do konkur-
su zgłosiło się 24. wykonawców: 
solistów i zespołów w dwóch kate-

goriach wiekowych: szkoły podsta-
wowe i gimnazja.

Jury po wnikliwej ocenie posta-
nowiło przyznać następujące miej-
sca. 

Soliści 10-12 lat: II miejsce Alicja 
Wilczyńska z Zespołu Szkół w Za-
woi Wilcznej, III miejsce Aleksandra 
Budzowska z Zespołu Szkół w Za-
woi Wilcznej i Katarzyna Surzyn z 
Zespołu Szkół w Skawicy. I miejsca 
nie przyznano.

Soliści 13-15 lat: II miejsce Piotr 
Trzebuniak z Zespołu Szkół w Za-
woi Wilcznej, III miejsce Kinga 
Brandys z Zespołu Szkół w Zawoi 
Centrum. I miejsca również nie 
przyznano. 

W kategorii zespoły: szkoły pod-
stawowe I miejsce zajął zespół „Mi-
gotki” z Zespołu Szkół w Zawoi 
Wilcznej, II miejsce duet Aleksan-
dra Kuś i Joanna Migas ze Szkoły 
Podstawowej z Zawoi Gołynia i ze-
spół „Świetliki” – chłopcy ze Szkoły 
Podstawowej z Zawoi Przysłop, III 
miejsce należało do zespołu „Świe-
tliki” – dziewczęta ze Szkoły Pod-
stawowej z Zawoi Przysłop. W tej 
kategorii jury przyznało wyróżnie-
nia, które otrzymali Kwartet Męski z 
Zespołu Szkół w Skawicy, Agniesz-
ka Trybała i Jakub Mętel z Zespołu 

Szkół w Zawoi Wilcznej oraz Trio 
Magdalena Denis, Alicja Mętel i Ka-
rolina Mętel z Zespołu Szkół w Za-
woi Wilcznej.

Wśród gimnazjalistów II miejsce 
zajął Oktet z gimnazjum z Zespołu 
Szkół w Zawoi Wilcznej a III miej-
sce zajęło Trio z II klasy gimnazjum 
z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej. 
Pierwszego miejsca nie przyznano.

Jury w swojej ocenie brało pod 
uwagę umiejętności wokalne, umie-
jętności instrumentalne, kompozy-
cję i aranżację piosenek, zachowa-
nie sceniczne oraz ogólne wraże-
nie artystyczne wykonawców. De-
cyzją jury Piotr Trzebuniak i zespół 
„Migotki” wystąpili w Święto Odzy-
skania Niepodległości podczas uro-
czystości gminnych w Zawoi Cen-
trum.                                    (mk)

Na żołnierską nutę

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Przemówienia, złożenie wiązanek, program artystyczny i Msza św. z okazji  Narodowego Święta Niepodległości. Oficjalna uroczystość miała miejsce w Zawoi Centrum. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Święto Niepodległości

W kolejnym już gminnym konkursie pieśni patriotycznej brali udział soliści i zespoły z naszej gminy. Najlepsi wykonawcy otrzymali nagrody. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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28 października w sali GCKPiT 
w Zawoi odbyły się warsztaty ma-
lowania na szkle, w których brało 
udział 40 osób (uczniowie kl. III SP 
nr 1 w Zawoi Centrum oraz kl. II 
SP nr w Skawicy). Zajęcia prowadził 
artysta ludowy Stanisław Wyrtel. 
Uczestnicy, w oparciu o dostępne 
opracowania w bibliotece, zapo-

znali się z charakterystycznymi mo-
tywami roślinnymi w sztuce ludo-
wej Górali Babiogórskich. Następ-
nie z pomocą instruktora plasty-
ka wykonali odpowiednie szablony 
i z wielkim zapałem przystąpili do 
tworzenia własnych prac. Powsta-
łe obrazy będzie można obejrzeć 
na wystawie zorganizowanej w Ze-

GBP w Zawoi rozpoczęła realizację projektu pt. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej w Zawoi po-
przez organizowanie warsztatów ceramicznych, haftu oraz malowania na szkle opartych na motywach roślin-
nych w sztuce ludowej Górali Babiogórskich, wybranego do finansowania w ramach „Małych projektów” LGD 
Podbabiogórze.

Warsztaty regionalne

spole Szkół w Skawicy. Mamy na-
dzieję, że konstruktywne uczestnic-
two w warsztatach przyczyni się do 
rozwoju oferty aktywnego spędza-
nia wolnego czasu, rozwoju pasji 
i talentów wśród dzieci i młodzie-
ży. Zapraszamy na kolejne spotka-
nia ze sztuką ludową Górali Babio-
górskich!                              (lm)

Trzej książęta po wspólnym polo-
waniu rozdzielają się i każdy z nich 
udaje się w inną stronę w poszuki-
waniu najlepszego miejsca na za-
łożenie państwa: Rus wyrusza na 
wschód, Czech na południe. Lech 
za namową ducha puszczy – Żu-
bra, zostaje na wskazanej przez 
niego ziemi, zakłada państwo pol-
skie i buduje jego stolicę – gród 
Gniezno. Sztuka cieszyła się du-

GBP w Zawoi w trosce o rozwój wrażliwości teatralnej wśród dzieci zapro-
siła krakowską grupę teatralną ART- RE. 24 października br. aktorzy wysta-
wili przedstawienie pt. „Lech, Czech i Rus”. Spektakl oparty na znanej le-
gendzie opowiadającej o powstaniu państwa polskiego.

Spektakl „Lech, Czech i Rus”

żym zainteresowaniem wśród na-
uczycieli i uczniów kl. 0-3 SP nr 1 
w Zawoi Centrum oraz kl. 0-3 SP nr 
5 w Zawoi Gołynia. Dzieci miały 
możliwość wystąpienia na scenie 
razem z aktorami i współtworzenia 
przedstawienia. Spektakl uwrażli-
wił uczestników na takie symbole 
polskości jak flaga narodowa, go-
dło i hymn państwowy.

(lm)

Inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej 

W grudniu 2011 odbyło się pięć 
spotkań,w których uczestniczyli 
uczniowie SP nr1 w Zawoi Centrum 
,SP nr 5 w Zawoi Gołynia oraz SP 
nr1 w Skawicy. Na warsztatach po-
wstało 200 prac wykonanych z róż-
nych surowców ceramicznych. 
Dzieci spróbowały swoich możli-
wości w malowaniu naczyń cera-
micznych prawdziwymi farbami do 
wypałów w piecach ceramicznych. 
Motywy zdobnicze obecne w naszej 
lokalnej kulturze zostały opracowa-
ne przez wykwalifikowanych in-
struktorów plastyków krakowskiej 
firmy ANGOBA . Warsztaty cieszyły 
się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów. Powstałe prace miały ce-
chy prawdziwej sztuki wykonanej 
ręką dziecka.                         (lm)

W ramach Programu Rozwoju Bi-
bliotek Gminna Biblioteka Publicz-
na w Zawoi oraz jej filie  otrzymała 
nowoczesny sprzęt informatyczny 
do użytku publicznego. Użytkowni-
cy biblioteki mają zapewniony do-
stęp do komputerów, bezpłatnego 
internetu, szerokiej gamy oprogra-
mowania oraz sprzętu takiego, jak 
drukarki ,skaner, ksero, faks, projek-
tor.  Zapraszamy ! (lm)

Warsztaty ceramiki artystycznej
W ramach realizacji projektu „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Zawoi zorganizowała warsztaty ceramiki artystycznej związane z motywem kwiatowym  
występującym w kulturze babiogórskiej. 

Nowoczesny 
sprzęt 
informatyczny

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Dzieci tworzą własne prace Uczniowie kl III b z SP w Zawoi Centrum z artystą. Fot. arch. GBP.

Uczniowie SP nr 1 z Zawoi Centrum podczas spektaklu.

Wspólny występ dzieci z aktorami. Fot. arch. GBP.

Uczniowie podczas warsztatów. Fot. arch. GBP.

Młodzież chętnie korzysta z komputerów. Fot. arch. GBP.
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Te zupełnie szczególne, wyjątkowe 
na przestrzeni dziejów domu pol-
skiego elementy jego wyposażenia 
– to haftowane MAKATKI.

Jeśli domy, w których są używa-
ne, należą do nielicznych, to jeszcze 
zapewne w zakamarkach głębokich 
szaf wielu mieszkań przechowuje 
się je jako rodzinne pamiątki. 

Ostatnio makatka jest przypomi-
nana; organizuje się wystawy za-
chowanych egzemplarzy, a pracow-
nie hafciarskie wykonują na podsta-
wie dawnych i (zapewne) aktualnie 
opracowywanych wzorów – bogatą 
ofertę prezentowaną na przykład na 
targach sztuki ludowej – choćby te-
gorocznych na Rynku w Krakowie. 
W tychże pracowniach zamawia 
się je dziś najczęściej jako prezent 
ślubny. Kiedyś wykonywane były 
nie tyle przez zawodowe hafciarki, 
ile raczej przez gospodynie, panie 
domu – na własny użytek. Właśnie 
te, mimo niekiedy widocznego bra-
ku kunsztu hafciarskiego, mają naj-
więcej uroku.

W drugim dniu tegorocznej Ba-
biogórskiej Jesieni w Zawoi, kie-
dy miałam możliwość zaprezento-
wania z estrady trzech najcenniej-

szych z mojego niewielkiego jesz-
cze zbioru makatek – dostrzegłam 
w oczach Pań, szczególnie tych, 
które pamiętały je także ze swoje-
go rodzinnego domu, sąsiedztwa, 
czy może nawet same je haftowały 
– żywe zainteresowanie, przypływ 
wspomnień i… chyba wzruszenie. 
To się później w   rozmowach po-
twierdziło.

NIECO O DZIEJACH MAKATEK 
NA ZIEMIACH POLSKICH

Przywędrowały do nas z Nie-
miec pod koniec XIX wieku i po-
jawiły się początkowo na naszych 
ziemiach zachodnich. Od zaistnie-
nia, rozpowszechnienia na terenie 
całej Polski, do zaniku praktyczne-
go ich używania – mija ponad 80 
lat. W latach 60 i 70 XX wieku ma-
sowo pojawiły się makatki fabrycz-
nie drukowane (najczęściej wielo-
kolorowe, nie przeznaczone do ha-
ftowania). Masowość i zbyt łatwa 
dostępność powoduje, że tracą one 
na wartości, atrakcyjności i przestają 
budzić zainteresowanie. Nowy styl 
budownictwa w tych latach, a tak-
że umeblowania mieszkań – przy-

czyniły się do tego, że makatki po-
wędrowały do szuflad lub posłu-
żyły do wycierania kurzu. Na swo-
ich miejscach pozostały – gdzienie-
gdzie.

Poza Polską makatki występo-
wały u naszych sąsiadów: w Cze-
chach, na Słowacji, Ukrainie, Li-
twie, w Rosji, Austrii, ale też na Wę-
grzech. 

FORMA I ROLE 
JAKIE SPEŁNIAŁY

Makatka to najczęściej prosto-
kąt lub kwadrat białej tkaniny ba-
wełnianej lub lnianej (niekiedy uży-
wano szarego, surowego lnu) o wy-
miarach 50, 60, 70 i więcej centy-
metrów, na którym wyhaftowane 
lub (w późniejszym okresie) nadru-
kowane były różne scenki rodzajo-
we. Rośliny, kwiaty, ptaki tworzyły 
zwykle kompozycję stanowiąca ob-
ramowanie przedstawienia. Wzory 
geometryczne lub inne drobne ele-
menty bywały niekiedy dodatko-
wym ornamentem, tworzącym swe-
go rodzaju „ramki” obrazka. A na 
nim ukazane były zazwyczaj ubrane 

w schludny fartuszek gospodynie, 
gotujące lub nakrywające do stołu, 
małe dziewczynki usiłujące dobrze 
radzić sobie w kuchni, kominiarze, 
bawiące się dzieci, zwierzęta domo-
we itp. Występowały także popu-
larne postaci z bajek: Jaś i Małgo-
sia, Czerwony Kapturek z wilkiem, 
Sierotka Marysia, krasnoludki. Czę-
sto pojawiającymi się na makatkach 
w Polsce motywami religijnymi byli 
Anioł Stróż i Święta Rodzina. Zasta-
nawiająca jest jednak częstość wy-
stępowania u nas motywów holen-
derskich (wiatraki, osoby w charak-
terystycznych czepcach i drewnia-
kach), a także japońskich.

Makatki wieszano najczęściej 
w kuchni na eksponowanym miej-
scu lub w innym pomieszczeniu np. 
w sypialni dzieci nad łóżeczkami. 

Zwykle używano do haftu nici 
niebieskich lub czerwonych (zróż-
nicowanie regionalne), ale były też 
wielobarwne, i te zwłaszcza cechu-
je duży kunszt wykonania i zastoso-
wania różnych technik hafciarskich. 
Nie mniej u wielu osób, z którymi 
rozmawiałam i u mnie także – te 
proste, mniej kunsztowne budzą 
szczególnie serdeczne odczucia. 
One mają niezwykły urok.

Istotnym elementem makatki był 
podpis nad ilustracją, pod nią lub 
wokół. Słowa napisu były jakąś 
ważną wskazówką, przesłaniem, 
pouczeniem, wzmacniały prze-
kaz lub zawierały mądrość życio-
wą. Taka myśl najczęściej była wy-
rażona przysłowiem, życzeniem czy 
modlitwą. Bardzo częste były ha-
sła mówiące o konieczności zgody  
w rodzinie, budowaniu jej szczę-
ścia, grzecznym zachowaniu dzieci, 
posłuszeństwie czy dbałości o zdro-
wie i higienę. 

Z pewnością wzór makat-
ki wybierany był (tak myślę) 
przez Panią domu i dostosowa-
ny do kreślonej sytuacji rodzin-
nej. Na ile była to zdrowa intu-
icja, na ile w pełni przemyślne 
działanie – nie wiadomo. Bywało 
pewnie tak i tak. Prosty sposób 
przez umieszczenie na ważnym 
miejscu określonej makatki mie-
wało na pewno niebanalne po-
zytywne skutki. Makatki podno-
siły estetykę, skłaniały do reflek-
sji, wpływały na atmosferę życia 
rodzinnego, wprowadzały dobry 
nastrój. Były nie tylko dekoracją, 
ale edukowały i wychowywały. 
My dziś (zwłaszcza wobec tego, 
co nas aktualnie otacza) prawdo-
podobnie pełniej sobie to uświa-
damiamy. Z zebranych przeze 
mnie kopii makatek przytoczę 
kilka podpisów, które są według 

mnie szczególnie celne: 

Świeża woda zdrowia doda.

Jak wody i chleba tak 
przyjaciół trzeba.

Miłość i zgoda domu ozdoba.

Czym wieś bogata tym rada.

Dobra gospodynki 
dom wesołym czyni.

Lulaj dziecino, 
Anioł Stróż cię strzeże.

Mamo będę grzeczny. 

MOJE ZBIORY, 
MOJE WSPOMNIENIA

 
Przyjeżdżając do rodzinnej miej-

scowości w latach 70 i 80 ubiegłego 
już wieku zauważałam, że makatki 
powoli znikają z domów, wychodzą 
z użycia. Myślałam – szkoda, że to 
odchodzi, popada w zapomnienie. 
Mniej więcej dwa lata temu posta-
nowiłam je ocalać. Zbieram, ale… 
w szczególny sposób. Robię kopie 
naturalnej wielkości i te gromadzę. 
Nie chcę odbierać pamiątek, prze-
ciwnie – przekonuję, że orygina-
ły powinny zostać w rodzinie. Ha-
ftowała je mama, babcia, prabab-
cia. To swego rodzaju kapitał do-
bra w rodzinie. Te trzy, które zapre-
zentowałam na Babiogórskiej Jesie-
ni, przywiozłam do Zawoi, żeby po-
kazać Pani Steni Mazurowej. Otrzy-
małam je jako czasowy depozyt do 
skopiowania od Pani Lidii Sobeń-
ko z Krakowa (rodzina z tradycjami 
i imponującą historią), która wła-
snoręcznie przed około 60 laty je 
wyhaftowała, opatrując następują-
cymi napisami:

Gdzie miłość i zgoda panuje, 
tam szczęście swe gniazdko 

buduje.

Gdzie jedność włada, 
tam szczęście wpada.

Makatka trzecia, najstarsza, to 
dzieło Jej teściowej. Jest bez napisu 
– personifikacja wiosny rozsiewają-
cej kwiaty. Ma ponad 80 lat, własną 
historię zesłania i powrotu do kraju.

Natomiast w zbiorach mojej pa-
mięci przechowuję dwie szczegól-
nie ważne dla mnie makatki. Jed-
na z nich wisiała w kuchni rodzin-
nego domu, druga u sąsiadki. Były 
właściwie bliźniaczo podobne – na 
obu młoda kobieta w fartuszku, ze 

„Mądra żona tym się 
chlubi…” – czyli osobliwy 
urok haftowanego świata

Czy są gdzieś jeszcze domy, w których wiszą na właściwym dla siebie miejscu, w kuchni, czy nad łóżeczkiem 
dziecka?… Taki dom miałby kilkadziesiąt, sto lub więcej lat, zamieszkany przez wielopokoleniową rodzinę 
z tradycjami…
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staranną fryzurą, trzyma w rękach 
wazę stojąc pomiędzy kuchenką a 
częściowo nakrytym stołem, na któ-
rym leży ładny obrus i stoją kwia-
ty w wazonie. Pod tym obrazkiem 
widniał podpis: Mądra żona tym 
się chlubi, że gotuje co mąż lubi.
Makatka sąsiadki różniła się tylko 
jednym wyrazem w napisie – tam 
było wyhaftowane:

Dobra żona… Mając lat 6 czy 
7, zastanawiałam się wtedy – jak 
ten napis właściwie powinien 
brzmieć? Na której jest prawidło-
wy? Zapytałam wreszcie o to moją 
Babcię (dla mnie wtedy źródło 
wiedzy niezgłębionej i niepodwa-
żalnej o życiu, rodzinie, zachowa-
niu, sąsiadach, roślinach…) Bab-
cia odrzekła, że obydwa podpisy 

są odpowiednie, bo człowiek mą-
dry jest dobry, a kto dobry, jest 
mądrym.

A DZIŚ…

Cóż… Powrót do haftowania 
makatek przez panny czy małżonki 
na użytek domowy pewnie jest już 
niemożliwy. Chociaż… ja na przy-
kład spróbuję. Może moja wnuczka 
(lat 9) zaprojektuje mi ją. A wracając 
do starych makatek, bardzo nurtują 
mnie pytania dotyczące dzisiejszych 
młodych ludzi. Co myślicie dziew-
częta z gimnazjum i liceum, patrząc 
na stare hafty i podpisy? Jeśli sądzi-
cie, że to zupełny anachronizm, to 
szkoda. Tak dobrze byłoby dowie-
dzieć się od Was, co w sprawach 

Prawdopodobnie jego kolebką 
była Azja. O istnieniu haftu wspo-
mina już Stary Testament. Zgodnie 
z biblijnym przekazem, w świąty-
ni Jahwe, wzniesionej przez kró-
la Salomona (początek I wieku 
p.n.e.), znajdowała się haftowa-
na zasłona. Haft był także obec-
ny w kulturze starożytnego Babi-
lonu. W VII wieku p.n.e. znano go 
również w Chinach. Tu w kolej-
nych stuleciach sztuka hafciarska 
osiągnęła niebywały kunszt. Roz-
winęła się zwłaszcza w III w p.n.e. 
na skutek powszechnego zastoso-
wania jedwabnych nici. Haftowa-
ne stroje i tkaniny eksportowano 
stąd aż do Europy. 

Sztuka haftu nie obca była rów-
nież kulturze Egiptu faraonów. 
Świadczą o tym przedstawienia 
ubiorów na malowidłach i fragmen-
ty tkanin znajdowane w grobow-
cach. Haft znany był także w sta-
rożytnej Grecji, gdzie pojawił się 
prawdopodobnie z Azji, stosowano 
go w Rzymskim Imperium, głównie 
jako import grecki.

Dekoracja hafciarska występuje 
także na tkaninach i skórach odkry-
wanych w kurhanach Scytów – ko-
czowniczych ludów, które między 
VII a III wiekiem p.n.e. zamieszki-
wały czarnomorskie stepy. 

U progu ery nowożytnej rozkwit 
techniki haftu związany był z krę-
giem kultury bizantyjskiej. Zna-
lazł tu powszechne zastosowanie 
nie tylko w dekorowaniu odzie-
ży i wnętrz pałacowych, ale przede 

przygotowania do życia jest szcze-
gólnie ważne dziś, co być może dla 
Was z dawnych makatek pozosta-
ło nieprzemijające? Napiszcie coś o 
tym do Redakcji. Tyle się przecież 
zmieniło, a i kuchnie i ich wyposa-
żenie są zupełnie inne. Tytułem żar-
tu można próbować proponować 
aktualne napisy na najnowocze-
śniejszych makatkach, jak choćby:

Płyta indukcyjna 
w kuchni atrakcyjna.

Tylko w mikrofali 
nic się nie przypali.

Co zbrudzi kucharka 
umyje zmywarka.

Zupa w termomixie 
ugotuje w mig się.

Dieta śródziemnomorska 
zdrowsza niż polska.

Kończąc, ponawiam mój apel 
z Babiogórskiej Jesieni – nie po-
zbywajmy się zbyt łatwo starych 
makatek. Ocalajmy je, nie tylko jako 
relikt minionych lat, ale jako rodzin-
ne pamiątki i materialne ślady na-
szej kultury,

Dedykuję ten tekst moim wnucz-
kom Natalce i Marysi, a Przyjaciół 
z Zawoi świątecznie pozdrawiam.

 Józefa Teresa Miedzińska 

Z dziejów haftu
Haft – sztuka wykonywania rysunku za pomocą igły i nici jest jedną z najstarszych technik zdobienia tkaniny i skó-
ry. Tradycje ma równie dawne jak tkactwo i wydaje się, że początkowo służył głównie do zdobienia ubiorów, a z 
czasem także jako dekoracja tkanin liturgicznych czy też stanowiących wyposażenie domostw.

wszystkim jako zdobienie szat litur-
gicznych i tkanin upiększających 
świątynie. 

Szczególne miejsce haft zaczął 
zajmować w sztuce kościelnej. Po-
wstawały nowe techniki i wzornic-
two. Używano do haftu nie tylko 
nici, ale także pereł, drogich kamie-
ni, pasemek złota i srebra. 

W Europie rozwój haftu na-
stąpił w średniowieczu. Zdobio-
no nim stroje, sporządzane z tka-
nin elementy wyposażenia wnę-
trza, uprząż wierzchowców i pro-
porce, namioty. Najstarsze zacho-
wane hafty pochodzą z IX – począt-
ków X wieku, z Anglii, która była 
pierwszym ośrodkiem hafciarskim 
w Europie. Są to wielobarwne hafty 
liturgiczne, wielofigurowe, wyko-
nane jedwabiem. Drugi, obok An-
glii, ośrodek sztuki hafciarskiej po-
wstał w Niemczech w XI i XII stu-
leciu. Obok haftu jedwabiem hafto-
wano tu metalowymi nićmi (złoty-
mi i srebrnymi), perłami, drogimi 
kamieniami. W tym okresie pojawił 
się też haft jednobarwną lnianą ni-
cią, oraz haft wykonywany koloro-
wą wełną. Szczególny rozkwit ha-
ftu w Europie to XIV wiek. W Au-
strii, Czechach i Francji obok zna-
nych już dawniej technik, zaczę-
to wykonywać hafty ściegiem ma-
larskim, naśladującym nie tylko ma-
lowane ornamenty, ale także kom-
pozycje kwiatowe, ptaki, sceny ro-
dzajowe itp. Z kolei w XV stuleciu 
we Włoszech upowszechnił się haft 
złotą nicią cieniowany barwnym je-
dwabiem (przyszywano nim złote 
nici do tkaniny). 

Dzieje haftu w Polsce

W Polsce najdawniejsze ślady upra-
wiania sztuki hafciarskiej to frag-
ment preteksty z ornatu z Hen-
rykowa, według tradycji uszyte-
go z szaty św. Jadwigi Śląskiej 
(1178/1180-1243) – małżonki księ-
cia śląskiego Henryka Brodate-
go (ok. 1163-1238), matki Henry-
ka Pobożnego (1136/1207-1241), 
który zginął w bitwie pod Legnicą). 
Z XIII stulecia pochodzi też zna-
lezisko archeologiczne z Gródka 
Nadbużnego. Są to fragmenty ha-
ftu wykonanego złotą nicią, o wy-
raźnych wpływach bizantyjskich, 
o charakterze świeckim.

Najcenniejsze zabytki haftów 
w Polsce to bez wątpienia romań-
ska stuła z kolegiaty w Kruszwi-
cy i tzw. ornat Kmity z około 1503 
roku, znajdujący się w skarbcu ka-
tedry na Wawelu. Reprezentuje on 
typowy dla średniowiecza haft fi-
guralny; przedstawia sceny z życia 
i męczeńskiej śmierci św. Stanisła-
wa biskupa.

W dawnych wiekach sztukę ha-
ftu zawodowo uprawiali wyłącznie 
mężczyźni. Tak np. wiadomo, że 
w 1393 roku na życzenie królowej 
Jadwigi (1374-1399), żony Włady-
sława Jagiełły (ok. 1350/1362-1434), 
dwaj krakowscy hafciarze Kle-
mens i Jan wykonali ornat dla jed-
nego z klasztorów w Saksonii. Kle-
mens wykonywał również haftowa-
ne jedwabiem zasłony i proporce 
dla króla Jagiełły. Z kolei w latach 
1483-1490 działał w Krakowie nieja-

ki Świętopełek Fijol, będący równo-
cześnie jednym z pierwszych kra-
kowskich drukarzy. W XV stuleciu 
w księgach miejskich Krakowa fi-
gurują imiona wielu hafciarzy – rze-
mieślników osiadłych w tym czasie 
w mieście. Pochodzili oni między 
innymi z Austrii, Czech, Francji, Nie-
miec, Włoch. Byli wśród nich nieja-
ki Mathias i Nicolo Galli z Włoch, 
Erazm Ursperger z Pragi, Niem-
cy Hans Leb i Zipold Lungk. Rze-
mieślnicy ci pracowali na potrze-
by rycerskich dworów, duchowień-
stwa i bogatych mieszczan. Zrze-
szeni byli w cechu hafciarzy, któ-
ry istniał w Krakowie co najmniej 
od XIV wieku. Cech taki powstał 
w XV stuleciu również w Pozna-
niu. Z hafciarskich pracowni słynął 
w tym czasie także Gdańsk. Działał 
tu słynny mistrz haftu perłami i ma-
larz w jednej osobie, Szwed Alber-
tus Pictor, który wcześniej prowa-
dził pracownię hafciarską w Sztok-
holmie. Prace swoje cechował ha-
ftowanymi inicjałami. W tym sa-
mym czasie powstawały też wspa-
niałe hafty w gdańskim klasztorze 
sióstr brygidek (zgromadzenie zało-
żone w 1345 roku przez św. Brygi-
dę Szwedzką; ok. 1302-1373). Były 
to drobne motywy geometryczne 
wykonywane na płótnie, zdobiące 
głównie bieliznę kościelną. Z ko-
lei na przełomie XV i XVI stule-
cia w Warszawie pracował nie-
znany z nazwiska specjalista ha-
ftu perłami. 

Kolejny rozdział w dziejach ha-
ftu na ziemiach polskich zapocząt-
kował dwór królowej Bony (1494-
1557), żony króla Zygmunta Sta-
rego (1467-1548). Najsłynniejszym 
królewskim hafciarzem był w tym 
czasie Jan Holfelder, który przy-
był w 1518 roku z Norymbergi do 
Krakowa, uzyskując obywatelstwo 
tego miasta. Wraz z pomocnikiem 
haftował on, głównie perłami, sza-
ty królowej Bony i córki króla z 
pierwszego małżeństwa – Jadwigi. 

Jego następcą był Zebald Linck, 
także pochodzący z Niemiec. No-
sił on tytuł hafciarza jego królew-
skiej mości, a po śmierci Zyg-
munta Starego i wyjeździe Bony 
pracował dla Zygmunta Augusta 
(1520-1572) pobierając niebagatel-
ne honorarium w wysokości 100, 
a następnie 200 florenów rocznie. 
Haftem zajmowali się także jego 
dwaj synowie. Na królewskim 
dworze działał też hafciarz Fran-
ciscus Italius. Wiadomo również, 
że w 1553 r. niejaki Jan Sebaldus 
haftował złotem i srebrem obicie 
karety króla Zygmunta Augusta i 
jego siostry Izabeli. Zygmunt Au-
gust korzystał także z usług trzech 
hafciarzy ormiańskiego pochodze-
nia – Minasa, Miraka i Spiridio-
na, którzy do swoich prac wpro-
wadzali wzornictwo i kolorystykę 
orientalną. 

Oprócz zatrudnianych na dwo-
rze królewskim zawodowych haf-
ciarzy pochodzących głównie 
z Niemiec, sztukę tę uprawiały tak-
że panny z fraucymeru Bony, które 
królowa sama uczyła nowych wzo-
rów i technik. Na wzór zachodnio-
europejski urządzono na Wawelu 
tzw. hafciarskie izby dworskie zwa-
ne z łac. stuba virginum (izba pa-
nieńska). Były one rodzajem pra-
cowni gdzie przez kilka godzin 
dziennie dwórki zajmowały się pra-
cami. ręcznymi. 

Jak więc widać obok hafciarzy 
– mężczyzn rękodziełem tym zaj-
mowały się także kobiety: królo-
we, księżne, żony i córki rycerzy, 
a także niewiasty z bogatych miesz-
czańskich rodzin. Wykonywały one 
głównie wota i dary dla kościołów 
oraz drobne hafty na potrzeby wła-
sne. Znana jest też jedna „zawodo-
wa” hafciarka – działająca w XV 
wieku w Krakowie, Włoszka z Fer-
rary, która trudniła się haftowaniem 
szat dla dworu królewskiego.

Urszula Janicka-Krzywda

Makatki pochodzą ze zbiorów Autorki
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Babiogórcy od południa graniczą 
z Orawiakami przez masyw Babiej 
Góry, oraz fragment pasma Policy 
i pasma Podhalańskiego, od zacho-
du oddziela ich od Górali Żywiec-
kich Pasmo Jałwieckie, od wschodu 
sąsiadują z Podhalanami (wieś Spyt-
kowice), od północnego-wschodu 
z Kliszczakami (na odcinku od Si-
dziny po wsie otaczające dolinę 
Skawy, w dół, aż do Makowa Pod-
halańskiego). Od północy obszar 

Hafty górali 
babiogórskich
Górale Babiogórscy, nazywani też Babiogórcami, są jedną z grup góralskich zamieszkujących Beskidy Zachodnie. 
Od końca XIX stulecia zajmowali oni wsie w dolinie Skawicy u północnych podnóży Babiej Góry, a więc Białkę, 
Skawicę i Zawoję, a także Grzechynię w północnej części Pasma Jałowieckiego, Juszczyn w północnej części Pa-
sma Policy oraz Górną Sidzinę po wschodniej stronie tegoż pasma.

zamieszkały przez Babiogórców za-
myka miasteczko Maków i graniczą-
ca z nim przez rzekę Skawę Sucha.

Jeszcze na początku XIX stulecia 
tutejszy strój kobiecy wykonywa-
ny był prawie wyłącznie z lniane-
go płótna. Jego jedyną ozdobą był 
biały haft wykonywany na koszu-
lach, halkach i zapaskach. Szcze-
gólnie bogato haftowano tzw. rań-
tuchy – rodzaj szala sporządzanego 
często z cienkiego płótna, noszone-

go od święta przez zamożne gaździ-
ny. Rańtuch był też elementem stro-
ju panny młodej. Zgodnie z miej-
scową tradycją haftowała go (lub 
haft finansowała) chrzestna matka 
dziewczyny. 

W białym hafcie babiogórskim 
dominują drobne motywy roślin-
ne złożone głównie z różnego ro-
dzaju kolistych kwiatków i gałązek 
z owalnymi listkami. Płatki kwiat-
ków mają kształt łezki, wrzeciono-

waty lub okrągły. Ich ciekawą for-
mą jest tzw. kawa – płatek przypo-
minający ziarenko kawy. Charak-
terystyczne dla tutejszych haftów 
są także wykończenia dziergany-
mi ząbkami, wypełnionymi niekie-
dy haftem oraz pasowe kompozy-
cje układane z dziurek.

Jedną z technik najczęściej sto-
sowanych w hafcie babiogórskim 
było wspomniane już dzierganie 
i dziurki oraz haft podwlekany. Ty-
powe były też pajączki oraz haft to-
ledo nazywany tu robótkami. Ten 
ostatni, drobny i precyzyjny, wypeł-
niał przede wszystkim środki kwia-
tów, rzadziej liście.

Na bazie haftów babiogórskich 
już pod koniec XVIII stulecia wy-
kształcił się tzw. haft makowski, 
związany z mieszczańskim środowi-
skiem pobliskiego Makowa Podha-
lańskiego. Wzbogacony o wzornic-
two dworskie i krakowskie jest dzi-
siaj jednym z ciekawszych białych 
haftów na terenie Polski. W XIX 
wieku w miasteczku istniały licz-
ne pracownie hafciarskie pracujące 
głównie dla Krakowa i okolic oraz 
na potrzeby okolicznych dworów. 
Ich właściciele, często Żydzi, za-
trudniali miejscowe kobiety i dziew-
częta, które z jednej strony kultywo-
wały swój tradycyjny haft ludowy, 
z drugiej wzbogacały go o nowe 
techniki i wzornictwo. Działały tu 
także indywidualne hafciarki. Ich 
prace skupowali pośrednicy, którzy 
następnie sprzedawali je do Krako-
wa, Polski centralnej, a nawet do 
Gdańska i poza granice kraju. Biały 
haft makowski upowszechnił się we 
wsiach podbabiogórskich w okresie 
międzywojennym i służył głównie 
do zdobienia bielizny stołowej i po-
ścielowej.

Obok haftu białego u Górali Ba-
biogórskich występowały też wie-
lobarwne hafty na suknie. Zdobio-
no nimi kobiece gorsety oraz mę-
skie spodnie i cuchy. Podstawo-
wymi technikami był tu łańcuszek, 
ścieg za igłą , ścieg „Janina”. W zdo-
bieniu gorsetów występowały dwa 
podstawowe motywy: tzw. leluja 
i  kwiatusie. Były to skromne kwia-
towe gałązki nawiązujące formą do 
„drzewa życia”. W jednym wzo-
rze kwiaty przypominały kształtem 
przedstawioną bardzo schematycz-
nie lilię złotogłów (leluja), w dru-
gim margaretki (kwiatusie). Hafto-
wano je cienką wełną lub bawełnia-
nymi nićmi łańcuszkiem i ściegiem 
za igłą. 

Babiogórska parzenica, zdobią-
ca męskie spodnie, ma kształt po-
trójnej pętlicy obwiedzionej drob-
nymi zgeometryzowanymi elemen-
tami lub formę niewielkiego ser-
ca. Haftowano ją wełną, łańcusz-
kiem, lub naszywano z wąskiej ta-
śmy. Inny charakter mają hafty na 
cusze. Ozdobę kołnierza stanowi 
pas zakomponowany ze szlaczków 
wykonanych różnymi ściegami: łań-
cuszkiem, za igłą, ściegiem „Jani-
na”. Przody dekorują stylizowa-
ne elementy kwiatowe, wykonane, 
oprócz wspomnianych wyżej tech-
nik, także haftem płaskim.

Ciekawym rodzajem babiogór-
skich haftów były powszechne tu 
w 1 połowie XX wieku wielobarw-
ne kwiatowe wzory zdobiące rogi 
chustek na głowę. Wykonywano je 
głównie haftem płaskim, ściegiem 
tzw. malarskim, ściegiem za igłą. 

W 1890 roku, opierając się na 
miejscowych tradycjach, powstała 
w Makowie, staraniem ówczesnego 
burmistrza tego miasteczka – Józe-
fa Gibasa, Krajowa Szkółka Hafciar-

ska. Nauka trwała dwa lata i ogra-
niczała się głównie do nauki ha-
ftu. Siedzibę znalazła w pomiesz-
czeniach Towarzystwa Pożyczko-
wego „Wzajemna Pomoc”. W dwa 
lata później z inicjatywy miejscowe-
go księdza Józefa Caputa założono 
w Makowie Związek Handlowo-
Przemysłowy Zjednoczonych Haf-
ciarek. Była to jedna z najstarszych 
placówek haftu ręcznego w Polsce. 
W 1896 roku makowska szkołą haf-
ciarska została gruntownie zreorga-
nizowana. Odpowiedni dokument 
wydany we Lwowie nosi datę 3 lip-
ca 1896 roku. Kuratorem zreformo-
wanej szkoły, która otrzymała teraz 
status Żeńskiej Szkoły Zawodowej, 
został ksiądz Karol Hersche, miej-
scowy proboszcz. Pod koniec lipca 
tegoż roku wydano drukiem pierw-
szy statut szkoły pt. Przepisy orga-
nizacyjne Krajowej Szkoły Hafciar-
skiej w Makowie. Obok nauki ha-
ftu uczono teraz szycia ręczne-
go, rysunku i religii, wprowadza-
no tez stopniowo przedmioty ogól-
ne: matematykę i język polski. Na 
przestrzeni kolejnych lat szkoła kil-
kakrotnie zmieniała swoją nazwę 
i profil, zawsze jednak w jej pro-
gramie była nauka haftu. 

W 1950 roku opierając się na 
hafciarskich tradycjach regionu po-
wstała w Makowie Spółdzielnia Rę-
kodzieła Ludowego i Artystycznego 
„Makowianka”, która wkrótce za-
słynęła w kraju i za granicą z wy-
robu pięknych białych haftów. Na 
przełomie lat 80-tych i 90-tych XX 
wieku w spółdzielni tej powstały 
pierwsze egzemplarze tradycyjnych 
ludowych strojów Górali Babiogór-
skich, odtworzone z materiałów ar-
chiwalnych. 

Spółdzielnia ta, całkowicie prze-
reorganizowana, istnieje do dzisiaj. 
Pomimo zmian w profilu jej działal-
ności nadal powstaje tu niewielka 
ilość haftów. Wykonują je też tutej-
sze hafciarki, często dawne pracow-
nice spółdzielni. 

Najbogatsza kolekcja haftów lu-
dowych z całego obszaru dawnej 
Rzeczypospolitej, a także z wielu in-
nych krajów, głównie europejskich, 
znajduje się w zbiorach Muzeum Et-
nograficznego im. Seweryna Udzie-
li w Krakowie. Większość z nich zo-
stała wykonana u schyłku XIX wie-
ku lub w okresie międzywojennym.

Ostatnie lata i zwrot w kierun-
ku regionalizmu sprzyjają kontynu-
owaniu i rozwojowi tradycji hafciar-
skich. Pojawia się coraz większe za-
potrzebowanie na autentyczne stro-
je ludowe, zdobione tradycyjnym 
haftem tkaniny itp. Nauka tego rę-
kodzieła znajduje też miejsce w ra-
mach realizowanej w szkołach edu-
kacji regionalnej. 

Zainteresowanie haftem przeja-
wia się też w powstawaniu różnego 
rodzaju kółek zainteresowań o tym 
profilu. W Krakowie w maju 1993 
roku przy Krakowskim Oddzia-
le Polskiego Towarzystwa Ludo-
znawczego (PTL) z siedzibą w Mu-
zeum Etnograficznym im. Seweryna 
Udzieli powstał Klub Haftu. Zapo-
czątkowały go Warsztaty Haftu Lu-
dowego, zorganizowane przez Od-
dział PTL i Muzeum. Po dwunastu 
latach działalności Klub Haftu prze-
kształcił się 17 marca 2005 roku 
w Stowarzyszenie Miłośników Tra-
dycyjnego Rękodzieła Ludowego 
i Artystycznego „Lud-Art.” z siedzi-
bą w Muzeum Etnograficznym im. 
Seweryna Udzieli w Krakowie. Jest 
to pierwsze tego typu stowarzysze-
nie w kraju.

Urszula Janicka-KrzywdaWzory haftów babiogórskich. Fot. Autorki.

NASZE TRADYCJE
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Wyjątkowe miejsce w dziejach 
mody ślubnej zajmuje Podhale. Tu, 
bez względu na przemijające mody, 
nowożeńcy występują zwycajnie, 
po góralsku, w bukowych portkach, 
opasku, cusze, kierpcach, w gorse-
cie, haftowanej koszuli, w tradycyj-
nej fryzurze (kok z warkocza, tzw.
cuba) przybranej mirtem. Dodać na-
leży, że większość podhalańskich 
wesel przebiega nadal jak przed 
laty: są pytace na koniach, wystrojo-
ne po góralsku druhny i drużbowie 
pełniący z powagą, swoje utrwalo-
ne tradycją funkcje, oczywiście tzw. 
brama zatrzymująca orszak we-
selny na drodze, cepiny, wreszcie 
dużo góralskiego śpiewu i muzy-
ki, co nie przeszkadza wynajmowa-
nym na wesela zespołom. W ostat-
nim ćwierćwieczu wykształcił się 
też współczesny strój ślubny (tak-
że do I Komunii Św.), oparty o tra-
dycyjne wzory. Wszyscy są zgodni 
co do tego, że podhalańskie wese-
le i strój to jedne z najmocniejszych 
w Polsce akcentów własnej tożsa-
mości. Dodać należy, iż to trwanie 
przy własnej tradycji, oswajanie jej, 
by stanowiła element współczesno-
ści, dotyczy także diaspory podha-
lańskiej za oceanem.

Przykład (całe szczęście tak-
że dobry) jest zaraźliwy. Wpraw-
dzie Górale Babiogórscy nie grani-
czą z Podhalem (co z reguły ułatwia 
wpływy), ale od czasu, gdy około 
20 lat temu rozpoczął się tu powrót 
do korzeni, w tym także do tutejsze-
go stroju regionalnego, pojawiły się 
także, na razie nieśmiałe, próby po-

wrotu do ślubów na ludowo. Pierw-
szy ślub w replice autentycznego 
babiogórskiego stroju ślubnego od-
był się w 2002 roku. Państwo mło-
dzi – Magdalena Smyrak i Mirosław 
Bogdan oraz orszak weselny wystą-
pili w babiogórskich strojach. Kolej-
ne regionalne akcenty pojawiły się 
w ubiorze weselnym, gdy w zwią-
zek małżeński wstępowali w 2002 
roku Beata Wójtowicz i Piotr Jezu-
tek, członkowie regionalnego ze-
społu „Juzyna”. Asystowali im druż-
bowie w tutejszych strojach i oczy-
wiście zespół w pełnej gali. Innym 
przykładem był ślub Marka Dyr-
cza– rodowitego zawojanina – z Ka-
tarzyną Alexandrowicz, który odbył 
się w 2003 roku w Warszawie. Pan 
młody wystąpił w regionalnym stro-
ju babiogórskim. Im też towarzyszył 
zespół „Juzyna”.

W 2011 roku po raz pierwszy po-
jawił się pod Babią Górą stylizowa-
ny kobiecy strój ślubny. Wystąpiła 
w nim na sesji zdjęciowej z okazji 
swojego ślubu Joanna Bucka (obec-
nie Gałuszka) od lat należąca do 
wspomnianej już „Juzyny”. Współ-
czesny ślubny strój babiogórski, na 
wzór przetworzeń podhalańskich, 
zaprojektowała sama (jest absol-
wentką Państwowego Liceum Pla-
stycznego w Krakowie). Oba stroje 
– tradycyjny i współczesny – pre-
zentowała też dla potrzeb wydania 
albumu o strojach babiogórskich 
wydawanego przez Starostwo Po-
wiatowe w Suchej Beskidzkiej.

Jak wyglądał tradycyjny ślubny 
strój babiogórski? Jeszcze na prze-

łomie XIX i XX wieku państwo mło-
dzi szli ubrani do ślubu zwycajnie 
po górolsku. Strój weselny niewiele 
różnił się od zwyczajnego, odświęt-
nego ubioru. Panna młoda wkła-
dała białą kosule, na nią sukienny, 
zielony gorset, płócienną haftowa-
ną halkę, spódnicę z tzw. druku, 
czyli granatowego płótna w drob-
ny biały wzór, barwionego meto-
dą batikowania i płócienną, hafto-
waną białym haftem zapaskę. Córki 
bogatych gospodarzy miały koszu-
le bogato haftowane, a gorset ozdo-
biony, zamiast czerwoną lamówką 
z wełnianego sznureczka, lamowa-
niem ze złotej taśmy. Ramiona okry-
wał biały, haftowany na biało rań-
tuch – rodzaj szala z cienkiego płót-
na. Na nogach miała panna mło-
da kierpce, ubrane na białe skar-
pety z owczej wełny, a zimą bia-
łe pończochy. W zimie na koszuli 
nosiła zamiast gorsetu kożuch bez 
rękawów lub była odziana chustką 
baraniatą. Włosy zaplatała w luźno 
puszczony warkocz, zakończony 
czerwoną wąską wstążeczką. 

Jeszcze na początku XX wie-
ku z tyłu do wianka przyczepio-
ny był warkocz z mirtowych gałą-
zek, który opadał na plecy do pasa, 
a do włosów przypinano wstążkę z 
kwiatami, ujętą w kokardę. Wdo-
wy na czepiec mężatki zawiązywa-
ły jasną chustkę. Po I wojnie świato-
wej ślubny strój coraz częściej skła-
dał się, jak pisała Zofia Bugajska 
(Obrzęd weselny w Zawoi, Kraków 
1993, s.12-13):

(...) z płóciennej bluzki oraz 
spódnicy suto marszczonej z trzech 
„brytek” czyli szerokości, w okolicy 
kolan była koronka na trzy pal-
ce. Spódnica była długa do połowy 
nóg pod kolanem, trzewiki czarne, 
sznurowane. Na głowie miała gruby 
wianek z mirtu, od którego zwisały 
dwa grube warkocze również z mir-
tu sięgające długości spódnicy.

Taki strój ślubny, złożony z bluz-
ki i spódnicy, znajduje się w zbio-
rach izby regionalnej w Zawoi Go-
łyni. 

U schyłku okresu międzywojen-
nego panna młoda zaczęła też wy-
stępować w welonie na głowie, 
ubieranym na rozpuszczone wło-
sy i na nim upinała mirtowy wia-
nek. Pannie, o której było wiado-
mo, że przed ślubem sie smykała, 
nie ubierano ani welonu, ani wian-
ka, nie przypinano też nawet zie-
lonej gałązki do stroju weselnego. 
W bardziej surowych rodzinach 
gdy dziewczyna nie była już dziewi-
cą, rodzice nie pozwalali jej nawet 
ubrać białego stroju i mieć druhen. 

Ślubny strój męski składał się 
z białej kosuli, cuski, zwykle ja-
sno lub ciemnobrązowej, na kołnie-
rzu i obrzeżach przodu ozdobionej 
wyszywanym kolorową wełną szla-
kiem, z białych sukiennych portek 
z parzenicami. Bogaci ubierali sze-
rokie opaski, nazywane tu pasami 
bacowskimi lub węgierskimi. Gło-
wę przykrywał czarny kapelusz, na 
nogach noszono kierpce. Do cuski, 
po lewej stronie, pan młody miał 

Strój ślubny – w tradycyjnej kulturze niegdyś  jeden z obrzędowych rekwizytów, pełen symbolicznych znaczeń – co 
najmniej  od pół  wieku jest przede wszystkim, także na wsiach i w małych miasteczkach,  kształtowany przez ak-
tualną modę. Były więc  suknie z trenami i niesione przez dzieci welony – import zza oceanu, kolorowe garnitu-
ry mężczyzn, wszechobecne mini, sukienki stylizowane na ubiory historyczne, kostiumy, garsonki, powiewne fata-
łaszki jak z zagranicznych filmów lat 60-tych XX wieku, mniej lub bardziej „rozebrane” kreacje  z gorsetami i kry-
nolinami, oraz wiele, wiele innych. Od czasu do czasu państwo młodzi idą do ślubu „na ludowo”; zdarza się to naj-
częściej członkom zespołów folklorystycznych i działaczom regionalnym. 

przypięty bukiet z mirtu, związany 
białą wstążką o luźno puszczonych 
końcach. W okresie międzywojen-
nym jako ślubny strój męski upo-
wszechniły się garnitury, lecz nie-
kiedy jeszcze pan młody występo-
wał w portkach ale w miejskiej ko-
szuli i marynarce lub kurtce.

Współczesny strój weselny au-
torstwa Joanny Buckiej to biała, tra-
dycyjna koszula bogato haftowa-
na, biały, sukienny gorset o trady-
cyjnym fasonie i wzorze (leluje), la-
mowany złotym sznurkiem, biała, 
szeroka spódnica z naszytymi do-
łem (na wzór tradycyjnych spód-
nic kobiecych) taśmami (tu złoty-
mi), ubrana na haftowaną halkę, 

oraz narzucony na ramiona hafto-
wany, płócienny rańtuch, a na no-
gach kierpce ubrane na wełniane 
skarpety. Fryzura to tradycyjna cuba 
przystrojona wianuszkiem z gałązek 
mirtu i upięty do niej krótki welo-
nik. Uzupełnieniem stroju są natu-
ralnie korale.

Mając na uwadze lansowany od 
paru lat przez instytucje samorzą-
dowe i kulturalne powrót do ko-
rzeni, pielęgnowanie własnej toż-
samości, zachęcamy do naślado-
wania. Może wkrótce także pod 
Babią Górą, podobnie jak na Pod-
halu, na weselach będzie królowa-
ła góralska moda?

Urszula Janicka-Krzywda

NASZE TRADYCJE

Moda ślubna dawniej i dziś

Tradycyjny strój ślubny spod Babiej Góry. Fot. Wanda Bucka.

Współczesny strój ślubny panny młodej. Fot. Anna Szarek.Współczesny regionalny strój ślubny. Fot. Wanda Bucka.
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Dzieci poprzebierały się za różne 
postacie bajkowe. Były wróżki, cza-
rodziejki, diabełki, wampir, kilka 
Pippi Langstrumpf, a nawet Indian-
ka.  Impreza rozpoczęła się o 20.00 
i trwała prawie do rana. Na począt-
ku dzieci miały znaleźć w szkole 
postać bajkową, jak się okazało Ca-
lineczkę. Prowadziły do niej dwie 
drogi, tak więc dwie grupy pilno-
wane przez starsze koleżanki udały 
się na poszukiwanie zguby szukając 
śladów, znaków i wskazówek. Pod-
chody bardzo się spodobały. A to 
był dopiero początek atrakcji zapla-
nowanych na tę noc!

 Opiekunki: Barbara Świer-
kosz, Małgorzata Sikora i Marta Fi-
cek – Chmura wraz z dziewczyn-
kami z klasy IV i III „a” gimna-
zjum przygotowały m.in. tor prze-
szkód, różne zabawy interakcyj-
ne, konkursy, karaoke. Nie zabra-

II Baśniowa Noc 
w Szkole w Skawicy!
Trzecioklasiści Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawicy z pewnością na długo zapamiętają piątkową noc z 18/19 listo-
pada, ponieważ spędzili ją w szkole. Uczniowie zostali zaproszeni na wieczór z baśnią. Już między 19.00 a 20.00 
gromadzili się w murach szkoły.

kło też czytania baśni. O północy 
udaliśmy się na spacer po szko-
le w poszukiwaniu ducha. Mimo 
iż słyszeliśmy go doskonale, bo 
okrutnie zawodził, nie udało nam 
się go nigdzie znaleźć. Na dzieci 
czekała także słodka niespodzian-
ka: tort przygotowany z okazji 
drugiej baśniowej nocy zorganizo-
wanej w naszej szkole. Na „dobra-
noc” dzieci obejrzały film „Tajem-
niczy ogród”, choć mam nadzieję, 
że większość z nich od razu za-
snęła, bo było już bardzo późnoJ 
Mamy odebrały swoje pociechy 
przed 8.00.

 Powiedzieć, że radość i entu-
zjazm towarzyszyły temu spotkaniu 
to mało, była to prawdziwa baśnio-
wa noc pełna czarów, magii i dzie-
cięcych uniesień, uczta dla dzieci 
spragnionych zabawy. 

M. Ficek-Chmura

Droga do turnieju finałowego za-
częła się 8 września na Orliku 
w Zawoi gdzie ZS w Skawicy po-
konał kolejno Zawoję Centrum 1:0, 
drugą drużynę ze Skawicy 5:1 i Wil-
ki z OAP 3:2. Następny turniej od-
był się 21 września i tam również 
Skawica okazała się najlepsza. 
Chłopcy pokonali ZSP Lubień 3:0 

i Pcim 4:0, w trzecim meczu zmie-
rzyli się z drużyną z Tokarni, która 
warto nadmienić, jest Mistrzem Pol-
ski w piłce nożnej halowej i zremi-
sowali ten mecz 1:1. Już dwa dni 
później, 23 września, w Wadowi-
cach odbył się kolejny etap elimi-
nacji wojewódzkich. Zacięty mecz 
z „Karolem” Wadowice ZS w Ska-

wicy wygrał 4:3, z Kluszkowcami 
1:0 z Nowym Targiem 1:2 i z Wolą 
Zagorzyn 2:1. Po tych eliminacjach 
ZS w Skawicy uzyskał prawo star-
tu w finale wojewódzkim w Myśle-
nicach, gdzie spotkało się 12 naj-
lepszych drużyn z całej Małopolski. 
Skawica wyszła z grupy pokonując 
reprezentację Gorlic 6:0 oraz Wolę 

Brawo Skawica
Od zakończenia eliminacji II Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska minęło już kilka tygodni. W kategorii 1998/99 
wygrała drużyna Zespołu Szkół z Skawicy pod opieką Pana Krzysztofa Bartyzela. Warto przyjrzeć się dalszym losom 
tego zespołu, gdyż osiągnęli wspaniały sukces, z którego powinna się cieszyć cała nasza Gmina, a niestety mało kto 
słyszał jak Skawica „zawojowała” Małopolskę!

Filipowską 3:2. Kolejnym meczem 
był półfinał. Wszystko szło po my-
śli chłopaków, prowadzenie 3:1 na 
dwie minuty przed końcem meczu 
nie wróżyło dramaturgii jaka czeka-
ła chłopców już za chwilę. Dwa błę-
dy w defensywie kosztowały Skawi-
cę utratę prowadzenia i mecz w re-
gulaminowym czasie gry zakończył 
się remisem 3:3. Dogrywka również 
nie przyniosła roztrzygnięcia i trzeba 
było rozegrać konkurs rzutów kar-
nych...  Pod względem wytrzymało-
ści psychicznej chłopcy okazali się 
równie świetni jak w grze. Dopiero 
po siódmej serii zespół ze Skawicy 
mógł się cieszyć z awansu do finału!

Drużyna ze Skawicy stanęła do 
finału, którego stawką był awans 
do finałów ogólnopolskich, które 
odbyły się w Warszawie. Tu zmie-
rzyli się z drużyną z Krakowa, któ-
ra była zdecydowanym faworytem. 
Mimo olbrzymiej ambicji i woli wal-
ki chłopców ze Skawicy, druży-
na z Krakowa okazała się lepsza 
i pokonała ich 5:3. Chłopcy bar-
dzo przeżyli porażkę, długo po me-

czu niektórym łzy płynęły z oczu, 
bo przecież byli tak blisko… ale 
na tym polega sport – zwycięzca 
może być tylko jeden…Pan Krzysz-
tof Bartyzel, który przygotowywał 
chłopaków do tego turnieju pod-
kreślił, że bardzo mu się spodoba-
ło, że nie byli usatysfakcjonowa-
ni drugim miejscem, ale mieli am-
bicje być pierwszymi – najlepszymi 
– i tak ma być nie tylko w sporcie, 
ale i w życiu.

Reasumując: chłopcy przeżyli 
piękną przygodę, osiągnęli wielki 
sukces, zaimponowali ambicją, za-
wziętością, nieustępliwością i duży-
mi umiejętnościami sportowymi, za-
równo technicznymi jak i umiejęt-
nością realizacji zadań taktycznych. 
Za zajęcie drugiego miejsca otrzy-
mali stroje piłkarskie, medale, dy-
plomy oraz piłki, które wręczał im 
były reprezentant Polski Tomasz 
Rząsa.

Serdecznie gratulujemy Panu 
Krzysztofowi i chłopcom wielkiego 
sukcesu!

Adam Mazur, Jarosław Ficek

Drużyna Zespołu Szkół w Skawicy zdobyła II miejsce w finale wojewódzkim Turnieju Orlika o Puchar Donalda Tuska. Fot. arch Zespołu.

Podczas Baśniowej Nocy dzieci, przebrane w bajkowe postacie, czytały książki, oglądały filmy, uczestniczyły w zabawach i konkursach. Była to „noc czarów i magii”. Fot. arch. ZS w Skawicy.
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Spotkanie odbywało się w katolic-
kiej szkole podstawowej w Rolle-
gem Kapelle. Zostaliśmy serdecznie 
przyjęci przez gospodarzy z Belgii, 
którzy przygotowali dokładny plan, 
było w nim miejsce na pracę nad 
projektem, ale również zwiedza-
nie i odpoczynek. Tematem prze-
wodnim wizyty było poszukiwanie 
„Historycznych śladów w naszych 
miejscowościach”.

Wszystkie kraje partnerskie przy-
wiozły ze sobą prezentacje multi-
medialne (o kraju, miejscowości, 
systemach edukacyjnych). Uczen-
nice naszej szkoły zaprezentowa-
ły pieśni polskie, regionalne przy-

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS ucznio-
wie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawoi Wilcznej mieli okazję 
po raz pierwszy poznać swoich zagranicznych partnerów podczas wizyty 
realizowanej w dniach 13-18 listopada 2011 roku w Belgii.

śpiewki, a także „Odę do radości” 
w języku polskim.

 W trakcie pobytu mieliśmy oka-
zję poznać funkcjonowanie szko-
ły belgijskiej, uczestniczyć w lek-
cjach szkolnych, poznaliśmy lokal-
ne zwyczaje i święta. Duże wraże-
nie wywarł na wszystkich spacer po 
wsi Rollegem Kapelle. Mieszkańcy 
specjalnie z okazji naszego przyby-
cia zapalili przed każdym domem 
lampion, niektórzy z nich przygo-
towali stoiska z regionalnymi po-
trawami. Mogliśmy skosztować bel-
gijskich gofrów, naleśników, zna-
nej na cały świat czekolady i innych 
miejscowych frykasów.

Wizyta w Belgii  Nauczyciele mieli przyjemność 
gościć u Mera, gdzie zapoznano nas 
z historią regionu, a także zrobili-
śmy sobie pamiątkowe zdjęcie.

 W trakcie wyjazdu zobaczyliśmy 
Brukselę, Ieper, a nawet spacerowa-
liśmy po plaży nad Morzem Północ-
nym. W Brukseli nazywanej stoli-
cą Europy zwiedziliśmy min. Grand 
Place – jeden z najładniejszych ryn-
ków Europy, Maison du Roi, Ra-
tusz, Katedrę Św. Michała i Godu-
li – przykłady najwspanialszych bu-
dowli gotyckich Europy. Mieliśmy 
okazję uczestniczyć w polskiej mszy 
w kościele Notre Dame de la Cha-
pelle i poczuć atmosferę Polonii ży-
jącej w Brukseli.

 Duże wrażenie wywarło na nas 
również miasto Ieper z imponu-
jącym przepięknym gotyckim ra-
tuszem i sukiennicami. W czasie 
I wojny światowej okolice Ieper 
były miejscem 4 wielkich bitew. Tu-
taj po raz pierwszy użyto chloru – 
bojowego środka trującego i gazu 
musztardowego. Miasto zostało cał-
kowicie zniszczone, a po wojnie 
staraniem mieszkańców odbudo-
wane. W czasie II wojny światowej 
wyzwolone spod okupacji niemiec-
kiej przez wojska I Dywizji Pancer-
nej dowodzonej przez gen. Stani-
sława Maczka. W okolicy znajdu-
je się 160 cmentarzy wojskowych. 
Większość ofiar stanowili żołnierze 
brytyjscy. Codziennie od 1928 roku 
z przerwą na II wojnę światową, 
składane są wieńce i przypominana 
jest pamięć o ofiarach.

 Dzięki realizacji projektu posze-
rzyliśmy naszą wiedzę z różnych 
dziedzin, uzyskaliśmy praktycz-
ną możliwość wykorzystania języ-
ka angielskiego, zawarcia nowych 
atrakcyjnych międzynarodowych 
przyjaźni, wywiązała się serdecz-

na atmosfera, która mamy nadzieję 
będzie nam towarzyszyć aż do za-
kończenia prac związanych z pro-
jektem.

 Za nami moc niezapomnianych 
wrażeń z niecierpliwością czekamy 
na następne spotkanie, które odbę-

dzie się w Birmngham w Wielkiej 
Brytanii. Uważam , że każdy z tego 
wyjazdu wyniósł jakąś naukę dla 
siebie, a zdobyte doświadczenia 
zaowocują w przyszłości w naszej 
pracy i nauce.

Agnieszka Warta

W środę zorganizowane zostało 
studio wyborcze. Rzecznicy praso-
wi przedstawiali sylwetki kandy-
datów. Kandydaci swoje, ciekawe 
programy wyborcze prezentowa-
li z zapałem. Niektóre prezentacje 
wzbogacone zostały hasłami wy-
borczymi. Uprawnieni do głosowa-
nia uczniowie klas III, IV,V,VI mie-
li trudny wybór najlepszego prze-
wodniczącego, tu jeszcze otrzyma-
li kartę  do głosowania na opieku-
na samorządu. Wyborcy i kandy-
daci z wypiekami na twarzy czeka-
li na otwarcie urny wyborczej, ale 
komisja bardzo sprawnie przeliczy-
ła głosy. W wyniku głosowania wy-
brano na przewodniczącego Szkol-
nej Rady Uczniowskiej uczennicę 
klasy VI – Karolinę Mętel, zastęp-
cą został uczeń klasy VI Filip Fujak, 
w skład rady weszli również Natalia 
Krasnodębska (kl. VI) i Adam Lam-
part (kl. V), opiekunem samorządu 
wybrano panią Beatę Dudoń.

Starsi koledzy z gimnazjum i li-
ceum poszli za przykładem. W dniu 
29 września 2011 r. po apelu, któ-
rym zaprezentowano kandyda-
tów do Samorządu Uczniowskie-
go, na sali gimnastycznej ustawio-
no urnę wyborczą. Uczniowie z ra-
dością wykorzystali swoje demokra-
tyczne prawa i zagłosowali. Komi-

sja szybko przeliczyła głosy. W wy-
niku wyborów przewodniczącym 
Samorządu Uczniowskiego został 
Kamil Bury z klasy I LO, zastępcą 
Sławomir Hanusiak (z kl. IIA LO), 
w skład rady weszli również Józef 
Baran (kl. IIA gimnazjum) i Kornelia 
Włosiak (kl. II gimnazjum). Opie-
kunem samorządu wybrano panią 
Ewę Smyrak.

W dniu 21 września 2011 roku 
w Zespole Szkół uczniowie bra-
li udział  w poważnych wyborach, 
po raz pierwszy wybierali swoich 
kandydatów do Młodzieżowej Rady 
Gminy. Komisja Wyborcza w skła-

dzie: Agnieszka Chorążak z kl. II 
LO, Kamil Bury kl. I LO, Karolina 
Kuś z kl. IIA gimnazjum, Rafał Lis 
IIIA LO, Łukasz Zając IIIA LO (prze-
wodniczący komisji) pilnowała za-
chowania zasad demokracji pod-
czas głosowania. Kandydatami do 
Młodzieżowej Rady Gminy byli: 
Piotr Trzebuniak, Izabela Szczurek, 
Wojciech Burdyl (gimnazjum); Rafał 
Kuś, Dorota Marek, Marianna Try-
bała (LO).

W wyniku głosowania wszyst-
kich uczniów z LO i gimnazjum do 
Młodzieżowej Rady Gminy weszli: 
Wojciech Burdyl i Piotr Trzebuniak 

(z gimnazjum) oraz Rafał Kuś i Do-
rota Marek (z LO).

Uczniowie dali wspaniały przy-
kład obywatelskiej postawy, wy-
bory cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem i frekwencją. 
Wszystkim życzymy sukcesów 
pracy i spełnienia obietnic wy-
borczych.

Jolanta Jurek

Lekcja demokracji, 
czyli wybory w szkole na Wilcznej
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Zawoi Wilcznej 28 września 2011 roku zorganizowano wybory do Szkolnej Rady 
Uczniowskiej. Już dwa dni wcześniej ośmiu uczniów prowadziło w szkole kampanię wyborczą, na ścianach poja-
wiły się plakaty wyborcze, rozdawano ulotki.

Dzieci z  partnerskich państw przed szkołą w Rollegem Kapelle

Uczestnicy wyjazdu do Belgii na tle Katedry Św. Michała i Goduli

Uczestnicy  projektu  na Grand Place w Brukseli

Komisja wyborcza podczas głosowania do Młodzieżowej Rady Gminy Przedstawiciele Szkolnej Rady Uczniowskiej i ich opiekunka Beata Dudoń

Uczniowie wybierali Szkolną Radę Uczniowską
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Młodzicy (1999 i młodsi): 1. Szka-
tuła Max, 2. Sałaciak Andrzej, 
3. Jurek Stanisław, 4. Trzebuniak 
Szymon, 5. Ficek Adam, 6. Zguda 
Damian.
Młodziczki (1999 i młodsze): 
1. Bara Magdalena, 2. Wątlikie-
wicz Aneta, 3. Szeligiewicz Maria, 
4. Mażul Regina Antonina, 5. Mo-
towidło Justyna, 6. Białas Olga.
Juniorzy młodsi (1998, 1997, 
1996): 1. Groń Mariusz, 2. Włosiak 
Łukasz, 3. Kukla Andrzej, 4. Wło-
siak Grzegorz, 5. Jąkała Szymon, 
6. Jąkała Jakub.
Juniorki młodsze (1998, 1997, 
1996): 1. Żurek Weronika, 2. Dyrcz 
Angelika.
Juniorzy i seniorzy (1995 i starsi): 
1. Czech Marcin, 2. Cycoń Krzysz-
tof, 3. Bury Kamil, 4. Żuromski 
Franciszek, 5. Żuromski Marek, 
6. Spyrka Wojciech.
Juniorki i seniorki (1995 i starsze):
1. Kukla Magdalena, 2. Mazur 
Klaudia, 3. Pacyga Magdalena, 
4. Jurek Lilianna, 5. Trzebuniak 
Beata, 6. Rożek Paulina.

Tradycyjnie Uczniowski Klub Sportowy „Zawojak” zorganizował z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Zawo-
dy Strzeleckie. 11 listopada odbyły się XIII Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Zawoja. Zawodni-
ków klasyfikowano indywidualnie. W zawodach wzięły udział 82 osoby. Uroczystego wręczenia pucharów doko-
nała zastępca wójta Gminy Zawoja Alina Kuś.

Zawody strzeleckie o puchar
Wójta Gminy Zawoja 

Zawodnicy  od piątku trenowali na 
specjalnie przygotowanej trasie li-
czącej 2000 metrów, najeżonej licz-
nymi skoczniami, bandami i natu-
ralnymi przeszkodami. Na listach 
startowych znalazła się cała czołów-
ka polskich zawodników a także 
zawodnicy z Austrii.

Weekend minął pod znakiem 
pięknej pogody, słońce świeci-
ło, temperatura jak na drugą poło-
wę września była znakomita. Tra-
sa na Mosornym Groniu przypadła 
do gustu zawodnikom, którzy przy 
gromkim dopingu kibiców pokony-
wali trasę w ekspresowym tempie. 
W najmocniejszej kategorii – Elita 
zwyciężył Arkadiusz Perin (Diver-
se Extreme Team) z czasem 2 min 

WYNIKI
ZAWODÓW STRZELECKICH

18 września br. Zawoja, za sprawą zawodów Diverse Downhill Contest, przemieniła się w miejscowość istnie ro-
werową. Czołówka Polskich zawodników i zawodniczek zawitała na stok góry Mosorny Groń, aby stoczyć rywa-
lizację w ostatniej, finałowej rundzie Pucharu Polski w zjeździe na rowerach wliczonego w międzynarodowy cykl 
zawodów Diverse Downhill Contest.

Zjazd na rowerach

47,07 sek. W kategorii Junior trium-
fował Sławomir Łukasik (Frower 
Power). Rywalizację wśród Kobiet 
zwyciężyła Sonia Skrzypnik z By-
tomia.

Podczas zawodów wyłonieni zo-
stali zwycięzcy klasyfikacji gene-
ralnej Pucharu Polski w downhil-
lu. Najlepszym  zawodnikiem w se-
zonie 2011 podczas 7 edycji zawo-
dów w kategorii Elita został my-
śleniczanin Michał Śliwa (Top Ri-
ders). W kategorii Kobiet zwycię-
żyła Anna Sojka z Wisły, wśród Ju-
niorów triumfował Sławomir Łu-
kasik. Natomiast w kategorii męż-
czyzn po 30-stym roku życia zwy-
ciężył Wojtek Koniuszewski (Total-
bikes) z Białegostoku. Atrakcyjne zjazdy na rowerach w obiektywie Bartosza Oczkowskiego

Pamiątkowe zdjęcia z uroczystego wręczania dyplomów i pucharów. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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W ramach projektu udało się zreali-
zować wiele działań, które uatrak-
cyjniły ofertę edukacyjną szkoły, 
umożliwiły uczniom liceum rozwi-
janie swoich zainteresowań i umie-
jętności, a także pozwoliły uzyskać 
im dodatkową wiedzę i dodatkowe 
kwalifikacje.

W ramach projektu realizowa-
no szereg zajęć dodatkowych, m.in. 
z geografii, matematyki, języka an-
gielskiego i niemieckiego, fizyki 
i informatyki oraz zajęcia sportowe 
i ze względu na mundurowy profil 
szkoły zajęcia ze sztuk walki. 

Dzięki zajęciom na basenie 
uczniowie liceum zdobyli umiejęt-
ność pływania trzema stylami i mie-
li okazję rozwijać swą sprawność fi-
zyczną. Na dwóch obozach narciar-
skich zorganizowanych w Pieniń-
skim i Gorczańskim Parku Narodo-
wym w ferie zimowe 2010 i 2011 
roku uczniowie mieli możliwość 
zdobycia i udoskonalenia umiejęt-
ności jazdy na nartach oraz poży-
tecznego spędzenia czasu na po-
znawaniu walorów turystycznych 
i krajoznawczych obydwu parków 
narodowych. 

W ramach projektu zorganizo-
wano także dwa obozy rowerowe 
również w dwóch małopolskich 
parkach narodowych:  Tatrzańskim 
i Ojcowskim. Uczniowie na rowe-
rach poznawali bogactwo przyrod-
nicze rejonu Tatr i Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej, uczestniczyli 
w warsztatach edukacyjnych w wy-
mienionych parkach oraz prowa-
dzili badania turystyczne wzboga-
cając swą wiedzę i umiejętności. 

W lipcu 2011 r. piętnastu liceali-
stów oraz trzech nauczycieli ukoń-
czyło podstawowy kurs wspinacz-

„Człowiekowi potrzebne 
jest to piękno” 
Taki tytuł nosi projekt realizowany od 1 września 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.  w Liceum Ogólnokształcącym 
w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. Projekt tej jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

ki skałkowej na skałkach w okoli-
cy Ojcowa. W Babiogórskim Parku 
Narodowym przeprowadzono dla 
uczniów liceum dwie edycje szko-
lenia przyrodniczego, wzbogacają-
cego ich ogólną wiedzę przyrodni-
czo-turystyczną, a także umiejętno-
ści praktyczne. 

W ramach projektu zorganizowa-
no również wycieczki jedno- i kil-
kudniowe, m.in. do Magurskiego 
Parku Narodowego, do Obserwa-
torium Astronomicznego w Chorzo-
wie, do Warszawy, do Centrum Na-
uki Kopernik i wielu innych pięk-
nych miejsc Małopolski, zaprzecza-
jąc popularnemu przysłowiu: „Swe-
go nie znacie, cudze chwalicie”.  

Uczniowie ostatnich klas liceal-
nych przez kolejne trzy lata uczest-
niczyli w szkoleniu warsztatowym 
z doradztwa zawodowego, które 
pozwoliło im na poznanie swoich 
słabych i mocnych stron, na zapo-
znanie się z miejscowym rynkiem 
pracy, na określeniu swoich prefe-
rencji zawodowych oraz na zdoby-
ciu umiejętności poruszania się na 
rynku pracy. 

W projekcie nie zapomniano tak-
że o kulturze. Udało się zorganizo-
wać kilka wyjazdów do teatru  „Ba-
gatela”, do Narodowego Teatru Sta-
rego oraz do teatru „Kto” w Kra-
kowie, a także do Teatru Polskie-
go w Bielsku-Białej. Były to cudow-
ne spotkania z komedią i dramatem 
odgrywanymi na deskach różnego 
rodzaju teatrów. 

Projekt pozwolił także przygo-
tować przewodnik turystyczny po 
małopolskich parkach narodowych 
w języku polskim, angielskim i nie-
mieckim, oraz wydanie publikacji 
przyrodniczej stanowiącej swego 
rodzaju kompendium wiedzy przy-
rodniczo-turystycznej. 

Dzięki funduszom europejskim 
udało się wzbogacić bazę dydak-
tyczną szkoły, zorganizować zaję-
cia dodatkowe, które dały uczniom 
liceum możliwość uzupełnienia 
swej wiedzy oraz rozwinięcia zain-
teresowań i umiejętności oraz pod-
jąć działania, które wzmocniły ich 
kompetencje kluczowe. 

Koordynator 
Projektu
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POD DIABLAKIEM: – Wiemy, że 
OSP Zawoja Górna od początku 
istnienia  starała się o pozyska-
nie bojowego samochodu stra-
żackiego.  Marzenie  strażaków 
się spełniło; 14 października 
otrzymaliście od Francuzów sa-
mochód strażacki! Proszę nam 
w skrócie opowiedzieć skąd po-
mysł, aby zwrócić się o pomoc 
właśnie do Francuzów?

Zbigniew Jordanek: – O samo-
chód dla naszej straży staraliśmy się 
już od sześciu lat, jeszcze jak byłem 
radnym. Już w owym czasie nawią-
zaliśmy kontakty z Francją celem 
pozyskania samochodu, ale  trans-
akcja ta nie doszła do skutku. Wy-
bór  wozów był duży, ale ich stan 
pozostawiał wiele do życzenia. 
Mimo tego marzenie pozostało.

W marcu br., na zaproszenie 
władz miejscowości Granville, uda-
liśmy się z wójtem Tadeuszem Cho-
waniakiem, przewodniczącym Rady 
Gminy Krzysztofem Chowaniakiem 
oraz dyrektorem Babiogórskiego 

Prezent od Francuzów
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) zaczyna się w Zawoi 12 marca 1867 roku, kiedy to na posiedzeniu Rady 
Gminy postanowiono powołać oddział tzw. policji ogniowej. Ochotnicza Straż Ogniowa powstała  w gminie dopie-
ro w 1918 roku. W latach 1956-1960 zbudowano w Dolnej Zawoi  remizę strażacką. Stoi koło niej, jako szacow-
ny zabytek, jedna z pierwszych pomp strażackich. Oddział OSP istnieje obecnie, obok Zawoi Centrum, także w Za-
woi Wełczy (1947), w Skawicy Centrum (1948), w Zawoi Dolnej (1956), w Zawoi Przysłop (1966), w Skawicy Su-
chej Górze (1968) i najmłodszy – w Zawoi Górnej (1989). 

Rozmowa ze Zbigniewem Jordankiem – założycielem międzynarodowego Stowarzyszenia 
„Solidarni dla Stażaków”

Parku Narodowego Józefem Omy-
lakiem do Francji w celu podpisa-
nia umowy o wymianie młodzieży. 
Podczas uroczystego obiadu poru-
szyliśmy nasz stary temat, czyli sa-
mochód. Już wtedy pojawiło się 
światło w tunelu, bowiem Francu-
zi, jak się to mówi, temat podłapali.  
Na odpowiedź nie trzeba było dłu-
go czekać i już w czerwcu pojawiła 
się, wprawdzie bardzo lakoniczna,  
informacja w sprawie samochodu.

Samochód znajdował się w od-
powiedniku naszej Komendy Wo-
jewódzkiej Państwowej Straży Po-
żarnej w St. Lo, miejscowości od-
dalonej o około 70 km od Granvil-
le, Spotkaliśmy się tam z Komen-
dantem Panem Davignou. Auto 
było, ale niestety bez autopompy, 
a w naszym terenie taki samochód 
jest bezużyteczny. Francuzi stanę-
li na wysokości zadania i obiecali 
doposażyć samochód we wszystkie  
urządzenia, aby spełniał on wszela-
kie standardy. Wtedy też padła data 
– 13 października – wyjazdu ekipy 
strażackiej wraz  z samochodem. 

Bardzo dużą pomoc przy doposa-
żeniu samochodu, jak również jego 
dostarczeniu do Zawoi, wykazał 
Pan Didie Lepino, komendant Pań-
stwowej Straży w Granville.

– I co dalej, przecież to ogrom-
ne koszty!

– No właśnie, samochód był, ale 
jak go sprowadzić do Polski? W tym 
celu założyliśmy polsko-francuskie 
Stowarzyszenie „Solidarni dla Stra-
żaków”. Na czele Stowarzyszenia 
stanęli ze strony francuskiej: Lidia 
Crepin, Jean Pierre, a ze strony pol-
skiej ja. Dzięki staraniom Lidi i Je-
ana zebrano pieniądze (2000 euro) 
na wykup tego samochodu oraz 
jego wyposażenie. 

– Czy to wystarczyło?

– Oj nie, musieliśmy zebrać jesz-
cze około 2400 euro na pokrycie 
kosztów paliwa i opłaty za autostra-
dy.  Tu należy podkreślić bardzo 
duże zaangażowanie w sprawę na-

szego wójta Tadeusza Chowaniaka. 
Pan Wójt był o wszystkim na bie-
żąco informowany. Od początku 
wiem, że zawsze można liczyć na 
życzliwość i pomoc z Jego strony. 
Bez tej pomocy  sprowadzenie tego 
samochodu byłoby niemożliwe. 
Chciałbym przy tej okazji podzię-
kować wszystkim naszym Radnym 
Gminnym z Panem Przewodniczą-
cym Rady, Przewodniczącym Komi-
sji Budżetowej na czele za życzli-
wość i zrozumienie. Na naszą proś-
bę bowiem przekazali OSP kwotę 
10 000 złotych na pokrycie wspo-
mnianych kosztów 

– Mieliście już zebrane pienią-
dze, ale na  przyjazd gości  trze-
ba było się dodatkowo przygoto-
wać…

– Tak, ale wiedzieliśmy co się 
z tym łączy. Jednak wcale nas to 
nie przeraziło, przecież  mamy ten 
upragniony samochód. Wszyscy, 
łącznie z Urzędem Gminy, podję-
liśmy inicjatywę przyjęcia prezen-
tu i gości z Francji. Chcieliśmy to 
uczynić bardzo uroczyście, a wie-
dzieliśmy też, że wraz z samocho-
dem przyjedzie delegacja. Samo-
chód został przywieziony na sa-
mochodzie ciężarowym. Delega-
cja strażaków z Francji składała się 
z 6 osób. Wszyscy oni są zawodo-
wymi strażakami. Poza tym prywat-
nie na wypoczynku w Zawoi prze-
bywał w-ce Mer Granville Pan Ge-
rar Sore z rodziną.

– I udało się?

– Moim zdaniem tak. Władze 
gminy wraz ze strażakami oraz 
ich najbliższymi rodzinami zrobiły 

wszystko, aby ta uroczystość mia-
ła swoją rangę. Podczas uroczyste-
go obiadu Pan Wójt wręczył wszyst-
kim strażakom piękne statuetki św. 
Floriana, oraz inne upominki. Na-
tomiast na ręce wicemera Granvil-
le  został przekazany piękny upo-
minek dla Mera Granville Pana Da-
niela Caravel. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć  regionalnego zespo-
łu „Juzyna”, który bawił gości ba-
biogórską muzyką i przyśpiewkami. 
Na słowa szczególnego podzięko-
wania zasługują nasze drogie Panie. 
To One sprawiły, że przyjęcie gości 
odbywało się przy suto zastawio-
nym stole. Pracę, jaką wykonały, 
trudno naprawdę ocenić, ale my już 
wiemy, że zawsze na nie możemy 
liczyć. O tym, że się przyjęcie uda-
ło może świadczyć niedzielny wie-
czór (16.11), kiedy strażacy z Fran-
cji wyjeżdżali. Było nam i im przy-
kro z powodu rozstania. Z tego, co 
wiem, to nawiązały się przyjaźnie 
pomiędzy strażakami obydwu kra-
jów.

– Czy dużo kosztowało Was 
przyjęcie gości z Francji?

– Decydując się na przyjęcie 
wspomnianych Gości byliśmy oczy-
wiście przygotowani na poniesienie 
kosztów z tym związanych. Jednak 
i tym razem Francuzi zrobili nam 
niespodziankę. Zapłacili za wszyst-
ko, co było zakupione na ich przy-
jęcie. Przyjęcie kosztowało  „tylko” 
nasze Panie bardzo dużo pracy. 

– Dziękuję za rozmowę i ży-
czę Strażakom z Górnej Zawoi 
wszystkiego najlepszego.

Rozmawiała: Wanda Bucka

14 października br. odbyła się uro-
czystość przekazania strażackie-
go wozu bojowego dla OSP Zawo-
ja Górna. 
Wóz strażacki dla Zawoi Górnej to 
prezent od zaprzyjaźnionych Fran-
cuzów.

CENNE INICJATYWY

Na uroczystość przekazania samo-
chodu strażackiego przybyli: dele-
gacja z Francji z wicemerem Gra-
nville panem Gerardem Sore, sena-
tor elekt Andrzej Pająk, wójt gminy 
Zawoja Tadeusz Chowaniak, prze-
wodniczący Rady Gminy Krzysztof 
Chowaniak, komendant powiatowy 
PSP Piotr Harańczyk, radni powiatu 
suskiego Zbigniew Jordanek i Sławo-
mir Hajos, wicewójt gminy Zawoja 
Alina Kuś, dyrektor Babiogórskie-
go Parku Narodowego Józef Omy-
lak. Uroczystość odbyła się w miłej, 
przyjaznej atmosferze.


