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Pani Urszula Janicka-Krzywda 
doceniona została za działalność 
jako etnograf, pedagog, folklory-
sta, konsultant zespołów folklory-
stycznych oraz badacz kultury lu-
dowej Karpat.

Nagroda ta jest powszechnie 
uznawana za najważniejsze w Pol-

Z kolei 17 października 2013 roku 
w oddziale Muzeum Dwory Kar-
wacjanów i Gładyszów – „Kasztel” 
w Szymbarku wręczone zostały 
nagrody Województwa Małopol-
skiego im. Romana Reinfussa za 
wybitne i szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie zachowania lokalnej 
tożsamości kulturowej w Małopol-
sce. 

W kategorii: całokształt dzia-
łalności, w dziedzinie ochrony lo-
kalnego dziedzictwa kulturowego, 
laureatką tegorocznej nagrody zo-
stała dr Urszula Janicka-Krzyw-
da za długoletnią pracę badaw-
czą oraz upowszechnianie wiedzy 
o wartości i znaczeniu kultury lu-
dowej regionu Karpat.

Laureatce 
serdecznie gratulujemy!

9 października 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bog-
dan Zdrojewski wręczył nagrody im. Oskara Kolberga – „ZA ZASŁUGI DLA KULTURY LUDOWEJ”. Wśród tego-
rocznych laureatów jest PANI DR URSZULA JANICKA-KRZYWDA, która otrzymała nagrodę w kategorii naukow-
cy, działacze, popularyzatorzy.

sce wyróżnienie w dziedzinie kul-
tury ludowej, honorujące doko-
nania naukowe, artystyczne oraz 
działalność wspierającą tradycyjną 
kulturę regionalną. To już XXXVIII 
edycja tej nagrody, przyznawanej 
co roku przez Muzeum im. Oska-
ra Kolberga w Przysusze – Oddział 

Muzeum Wsi Radomskiej w Rado-
miu, przy współpracy Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Jury, przyznając tak presti-
żową nagrodę, kieruje się oceną 
całokształtu pracy uczestników na 
rzecz kultury ludowej.

Za zasługi dla 
kultury ludowej

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia pragniemy złożyć Wam gorące życzenia:
Niech nadchodzące Święta będą dla Was
niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
By przebiegły w spokoju,
radości pośród Rodziny i Przyjaciół.
A nadchodzący Nowy Rok
niech przyniesie Każdemu z Was dużo zdrowia 
i szczęścia. Niech nie opuszcza Was
pomyślność i spełnią się Wasze
najskrytsze marzenia.

Redakcja

Co się stało 
z Bożym Narodzeniem?
Coraz częściej święta Bożego Narodzenia, także u nas, w Polsce, zamienia-
ją się w „wielki kiermasz” i na próżno by tu szukać duchowości, refleksji, 
tradycji. Od wielkich marketów po małe, w różnego rodzaju mediach, czę-
sto już w listopadzie zaczyna się „nachalna agitacja” świąteczna, która nic 
ze świętami nie ma wspólnego. Pozbierane z całego świata gadżety, formy 
reklam itp. dominują, przyciągają, zakrzyczają. 

Na stronie 25. publikujemy krótką biografię Urszuli Janickej-Krzywdy – laureatki obu nagród.

Pół wieku to zarazem dużo i mało, 
a przy dzisiejszym „przyspieszeniu” 
to cała epoka. Przed pół wiekiem 
miałam 14 lat i kończyłam szkołę 
podstawową (wówczas była to kla-
sa siódma). Szkoła, do której cho-
dziłam już od dawna nie istnieje. 
Składała się z dwóch budynków: 
„starego”, drewnianego, parterowe-
go, który pamiętał czasy CK Austrii, 
i „nowego”, murowanego. 

Wspomnienie choinki

Świąteczne „preludium” zaczynało 
się w pierwszych dniach grudnia. 
Otóż na „pracach ręcznych” (był 
wtedy taki przedmiot) robiło się 
ozdoby na choinkę, którą ustawia-
no w holu „nowej” szkoły tuż przed 
Świętami. Ideologicznie miała to 
być choinka noworoczna (gołąbki 
pokoju mile widziane), a nie bo-
żonarodzeniowa, ale tu pod Babią 
Górą nikt się tym specjalnie nie 

przejmował. Najlepiej „wychodzi-
ły” nam łańcuchy i aniołki. Robiło 
się sukieneczkę z ułożonej w har-
monijkę bibułki, ściągało z jednej 
strony i w tym miejscu przyklejało 
kupioną papierową główkę. Głów-
ki te, podobnie jak bibułki i zeszyty 
z kolorowym papierem oraz bańki 
(wyłącznie szklane), kupowało się 
w sklepie tzw. papierniczym w Za-
woi Centrum. Były tam też „włosy 
anielskie” z celofanu. Tak potrzeb-
ne do produkcji ozdób „złotka” 
zbierało się przez cały rok z czeko-
ladek i cukierków, a że ze względu 
na cenę nie był to często spożywa-
ny produkt, także zbiory świecide-
łek nie były imponujące. Kolejną 
powszechną ozdobą były tzw. kar-
melki. Zamożniejsi robili na blasze 
przeznaczonej do pieczenia ciasta 
karmelową masę, a gdy zastygła, 
cięli ją na niewielkie prostokąciki.

dokończenie na stronie 4.

Minister Bogdan Zdrojewski wręcza Urszuli Janickiej-Krzywdzie nagrodę im. Oskara Kolberga

Wręczenie nagrody im Romana Reinfussa. Fot. arch. U. Janickiej-Krzywdy.
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Wręczenia medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie dokonali sena-
tor RP Andrzej Pająk, wójt gminy 
Zawoja Tadeusz Chowaniak, za-
stępca wójta Alina Kuś oraz prze-
wodniczący Rady Gminy Krzysztof 
Chowaniak. Licznym życzeniom to-
warzyszyły błogosławieństwa na dal-
sze lata życia złożone przez księży: 
ks. Ryszarda Więcka – proboszcza 
parafii pw. św. Klemensa w Zawoi 
oraz ks. Krzysztofa Strzelczyka – 
proboszcza parafii pw. Matki Bo-
skiej Częstochowskiej w Skawicy. 
Uroczystość uświetnił występ Ze-
społu Regionalnego ZBÓJNIK ze 
Skawicy. Wartość tego święta jest 
coraz większa z różnych przyczyn. 

Okaż mnie i jej miłosierdzie
i pozwól razem dożyć starości!
  Biblia Ks. Tobiasza 8,7

Uśmiech i wzruszenie towarzyszyły „złotym parom”, które świętowały swój piękny jubileusz 28 listopada 2013 
roku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. św. Klemensa w Zawoi Centrum, następnie władze 
gminy Zawoja zaprosiły jubilatów do restauracji Zawojanka na uroczysty obiad.

MARIA I TADEUSZ KOSTYRA, zam. Zawoja 
EMILIA I FRANCISZEK KOBIELA, zam. Zawoja
MIECZYSŁAWA I JAN LISTWAN, zam. Skawica
HELENA I FRANCISZEK KOBIELA, zam. Zawoja 
ESTERA I WŁADYSŁAW TRZEBUNIAK, zam. Zawoja
ALINA I WŁADYSŁAW BARTYZEL, zam. Zawoja
BOGUSŁAWA I EUGENIUSZ BUBA, zam. Skawica
BRONISŁAWA I EUGENIUSZ GUZIK, zam. Zawoja
JOANNA I JÓZEF MALARCZYK, zam. Skawica
JANINA I ADAM LAMPART, zam. Zawoja
BARBARA I JÓZEF MAZUR, zam. Zawoja 
HELENA I JÓZEF PACYGA, zam. Skawica
JANINA I STANISŁAW PASIERBEK, zam. Zawoja
HELENA I JÓZEF SUWAJ, zam. Zawoja
GENOWEFA I JAN SYCZIK, zam. Skawica
NATALIA I CZESŁAW KUDZIA, zam. Zawoja
MARIANNA I MIECZYSŁAW ZAJĄC, zam. Zawoja
JANINA I STANISŁAW ZEMLIK, zam. Skawica

Jubilaci obchodzący 
50-lecie pożycia małżeńskiego

50 lat wspólnej drogi

Kiedy to sama instytucja małżeń-
stwa jest coraz częściej kwestiono-
wana przez współczesną cywiliza-
cję, kiedy rozpada się około jedna 
trzecia małżeństw w Polsce, my 
świętowaliśmy jubileusz tych, któ-
rzy pół wieku temu powiedzieli so-
bie „tak” i przeżyli razem wszystkie 
trudne i radosne chwile. Za każdym 
z tych „złotych" jubilatów stoi jakaś 
mądrość, recepta na wytrwałość 
w dobrej i złej doli.

Serdeczne życzenia zdrowia 
i nieustającej miłości 

Szanownym Jubilatom 
składa także 
Zespół BCK Fotografie z uroczystości Złotych Godów: Michał Bartyzel

Kolędy „Juzyny”

Zespół Regionalny JUZYNA istnieje od 1992 roku. Działa przy Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi. Prezentuje 
pieśni, muzykę, tańce, obrzędy i stroje Górali Babiogórskich. Zespół od pierwszych miesięcy istnienia „kolekcjonu-
je” dyplomy, wyróżnienia i prestiżowe nagrody na najważniejszych przeglądach i festiwalach w Polsce. Występował 
na Słowacji, Ukrainie, Łotwie, Węgrzech, w Czechach, Austrii oraz we Francji. 

Kierownikiem zespołu jest Wanda Bucka, choreografem Krystyna Kołacz, kierownikiem artystycznym etnograf 
dr Urszula Janicka-Krzywda. Nazwa „JUZYNA” to w babiogórskiej gwarze podwieczorek wynoszony w pole paste-
rzom bydła przez właścicieli powierzonych ich opiece zwierząt. 

Muzyka i program artystyczny zespołu jest właśnie takim swoistego rodzaju „podwieczorkiem” artystycznym dla 
osób, którym babiogórska kultura nie jest obojętna… 

Zapraszamy do zasmakowania!

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia ukaże się płyta z tradycyjnymi kolędami w wykonaniu Zespłu Regional-
nego „Juzyna”.
Na płycie znajdzie się 14 kolęd i pastorałek wykonanych przez: Przemysława Pasierba (skrzypce i śpiew),  Piotra 
Trzebuniaka (basy i śpiew), Piotra Dyrcza (skrzypce i śpiew), Bartłomieja Szpaka (śpiew), Przemysława Żurka 
(dudy i śpiew), Jana Żurka (śpiew), Izabeli Żurek (basy), Alicji Żurek (skrzypce), Michała Burdyla (śpiew). 
Nagranie zrealizowano w 2013 roku w Babiogórskim Centrum Kultury. 
Płyta dedykowana jest Urszuli Janickiej-Krzywdzie z podziękowaniem za wieloletnie wsparcie duchowe i mery-
toryczne zespołu. Będzie ją można nabyć na Kiermaszu Bożonarodzeniowym (22 grudnia br.) i w Babiogórskim 
Centrum Kultury.
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Zaproszenie

Akcja Szlachetnej Paczki na te-
renie gminy Zawoja zakończyła 
się pięknym weekendem cudów, 
przypadającym na 6-7 grudnia. To 
właśnie wówczas darczyńcy prze-
kazali wolontariuszom prezenty dla 
26 rodzin znajdujących się w po-
trzebie. Wśród podarunków były 
najpotrzebniejsze rzeczy takie jak  
żywność, środki chemiczne, opał 
ale również inne przedmioty uła-
twiające rodzinom życie codzienne. 
Łączna wartość prezentów wyniosła 
43 140  tys. zł. 

Zawoja 
i okolice

W imieniu całej drużyny Szla-
chetnej Paczki w Zawoi oraz ob-
darowanych rodzin, chcielibyśmy 
podziękować wszystkim osobom 
prywatnym, firmom i instytucjom, 
które tak licznie włączyły się 
w projekt. W sumie 2152 oso-
by uczestniczyły w akcji. Dzięki 
Państwa ofiarności i zaangażowa-
niu mogliśmy spełnić  marzenia 
potrzebujących. 

Wolontariusze 
i lider rejonu 

Zawoja i okolice

Spotkanie wolontariuszy Szlachetnej Paczki

Pakowanie prezentów

Wyruszamy z paczkami do potrzebujących. Fot. arch. ZS w Zawoi Wilcznej.

Zajęcia stałe 
w BaBiogórskim centrum kultury

NAUKA GRY NA PIANINIE 
wtorki, godz. 12.00-16.00;  czwartki, godz. 15.00-19.00

NAUKA GRY NA GITARZE I SKRZYPCACH
wtorki, godz. 12.00-16.00; czwartki, godz. 15.00-19.00

ZAJĘCIA ZUMBY
poniedziałki, godz. 21.00;   środy, godz. 19.00

NAUKA TAŃCA TOWARZYSKIEGO
wtorki, godz. 19.00

ZAJĘCIA ŚPIEWU, TAŃCA I MUZYKI ZESPOŁU REGIONALNEGO „JUZYNA” 
wtorki, godz. 14.30-16.00, Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej;

WIOSKA INTERNETOWA
poniedziałek– piątek: 10.00-16.00

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKAWICY (budynek OSP w Skawicy Centrum)
wtorki, czwartki,  piątki: 15.00-19.00 

ZAJĘCIA JU-JITSU 
poniedziałki 18.00-19.15 (Zespół Szkół w Skawicy)

ZAPRASZAMY
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Zawinięte w kolorowe bibułki, 
w dodatku na końcach powycina-
ne w „strzępki”, stanowiły praw-
dziwą dekorację choinki. Kogo na 
karmelki nie było stać, do bibułek 
wkładał pocięte kawałki karpiela, 
czyli kwaka. Oczywiście na szkol-
nej choince królowały te ostatnie. 

Bardziej wprawni robili z koloro-
wego papieru „jeżyki”, „karuzelki”, 
wykonywali ozdoby z wydmuszek 
– kogutki, dzbanuszki, pajacyki. 
Podobną działalność uprawiało się 
wieczorami w domu. Nie mogło też 
zabraknąć na choince jabłek.

Co się stało z Bożym 
Narodzeniem?

Zimowe ferie były wtedy w okre-
sie Bożego Narodzenia, więc przed 
Świętami wszystkie te wyproduko-
wane cudeńka musiały albo zawi-
snąć na choince, albo zostać zdepo-
nowane w pokoju nauczycielskim w 
pudłach, by zaraz po powrocie do 
szkoły ozdobić choinkę. Była to za-
wsze, podobnie jak w domu, jodełka 
lub świerk. O sztucznych choinkach 
nikt wtedy nie słyszał, podobnie jak 
o tym, że jeszcze wiek wcześniej 
(pamiętali to doskonale dziadko-
wie) zielona jodełka nie była tylko 
dekoracją, a ważnym obrzędowym 

rekwizytem, bez względu na to czy 
wisiała u stropu wierzchołkiem na 
dół jako podłaźnik, podłaźniczka, 
czy już zgodnie z nową modą stała 
na ziemi jako choinka. 

Choinki były oczywiście oświe-
tlane świeczkami przymocowywa-
nymi do gałązek przy pomocy spe-
cjalnych metalowych uchwytów. Na 
szkolnej choince zapalano je tylko 
przy wyjątkowej okazji, pod ścisłym 
nadzorem nauczycieli. W domu 
świeczek pilnowali rodzice, a i tak 
zdarzały się pożary drzewek, całe 
szczęście niegroźne. 

Święty Mikołaj

Ważną datą w cyklu świąteczne-
go rytuału był oczywiście św. Mi-
kołaj. Podkładane w domach pod 
poduszkę prezenty były więcej niż 
skromne: słodycze, czasem coś do 
ubrania, jakaś drobna zabawka. Do 
dzisiaj pamiętam ofiarowany przez 
rodziców właśnie w siódmej kla-
sie, z okazji Mikołaja, bezbarwny 
lakier do paznokci – nie chodziło 
tu o lakier ale o akceptacje doro-
słości!. W szkole też celebrowano 
św. Mikołaja. Kilka dni wcześniej 
na lekcji wychowawczej odbywało 
się losowanie – kto komu przygo-
tuje prezent – a w dzień św. Miko-
łaja podkładało się sobie nawzajem 
paczki z prezentami. Różnie to 
bywało: jednych było stać na jakiś 
drobiazg czy słodycze, inni dzielili 
się tym co mieli, nawet kolorowy-
mi gazetami! Z reguły jednak nikt 
do nikogo nie miał pretensji, nie 
obrażał się, nie złościł – ważny był 
sam fakt prezentu i atmosfera przy-
bliżająca tak wyczekiwane Święta. 
Obowiązkowo musiał być jednak 
zawsze Mikołaj z piernika z nakle-
joną papierową główką biskupa, no 
i naturalnie rózga, której wielkość 
zależała od „zasług” obdarowane-
go, o co dbała wychowawczyni. 
Robiło się ją z brzozowych gałązek 
pomalowanych na kolor złoty lub 
srebrny, przewiązanych kolorową 
wstążeczką. Pamiętam jak moi ro-
dzice załamali się, kiedy do domu 
przyniosłam rózgę wielkości – brzo-
zowej miotły!

W niektórych szkołach urzą-
dzano też „oficjalnego” Mikołaja 
dla uczniów. Prezenty były sym-
boliczne; albo organizował je Ko-
mitet Rodzicielski, jednakowe dla 
wszystkich, albo rodzice (co rza-
dziej) przygotowywali je dla swoich 

pociech i wręczali Mikołajowi. Ten 
występował w biskupim uniformie 
(tiarę z roku na rok przechowywa-
no w szkole), z pastorałem, odzia-
ny w albę i stary ornat, pożyczony 
przez księdza. Naturalnie towarzy-
szył mu Anioł i Diabeł. Pod Babią 
Górą pojawiał się też zamiast Miko-
łaja, na szczęście sporadycznie, ide-
ologicznie poprawny Dziadek Mróz, 
któremu powinna była towarzyszyć 
Śnieżynka. No i tutaj zdarzały się 
„wpadki”. W jednej ze szkół (a było 
ich wtedy w Zawoi osiem) Dziad-
kowi Mrozowi towarzyszyły… dwa 
okazałe Anioły! Kierownik szkoły 
musiał się tłumaczyć w Komitecie, 
a mieszkańcy wsi mieli uciechę.

Z perspektywy czasu mogę 
powiedzieć, że ów „produkt ze 
Wschodu” był całkowicie niegroź-
ny w porównaniu z plagą pano-
szącego się wszędzie od lat Santa 
Clausa, czyli niby-Mikołaja. Z nie-
smakiem patrzę na kłębiące się 
w miastach, już od pierwszych dni 
grudnia, stada „krasnali” odzianych 
w czerwone gatki i kabatki oraz 
czapeczkę z pomponem. To przy-
bysze z kręgu kultury anglosaskiej. 
Po reformacji kult św. Mikołaja (nie 
krasnalka) zanikł tam w swojej tra-
dycyjnej formie, podobnie jak kult 
innych świętych, przetrwał nato-
miast, ale już pod inną postacią, 
w Skandynawii, prawdopodobnie 
jako echo dawnych, pogańskich 
wierzeń. W tamtejszej tradycji św. 
Mikołaj nie występuje jako święty 
biskup, lecz jako starzec (mag, cza-
rodziej) odziany w czerwony, ob-
ramowany białym futrem płaszcz, 
rozwożący dzieciom prezenty pę-
dzącymi w przestworzach saniami, 
zaprzęgniętymi w renifery. Taki wi-
zerunek św. Mikołaja (zwanego tu 
Santa Claus) przyjął się w ostatnim 
stuleciu niemal w całej Zachodniej 

dokończenie ze strony 1.

Święta 
w supermarkecie

Łańcuch girlandów, feerie neonów,
Wystawy płoną świateł tysiącem,
W supermarketach święta ogłoszą,
Dni choć grudniowe – gorące.
Rozpętać trzeba wielkie szaleństwo
Dla dzieci, tradycji, rodziny.
Marketing będzie miał swoje pięć minut,
Sprzedawcy – nadgodziny.
Srebrzyście dźwięczą dzwonki u sanek, 
Renifer śpiewa „White Christmas” basem,
Anioł sprzedaje włosy anielskie,
A diabeł trzyma kasę.

W drzwiach Santa Claus uśmiechnięty
Przechodniom rozdaje ukłony
Jakże mało podobny do brata 
Z pociemniałej ruskiej ikony

Media nam wmówią – grunt to tradycja!
Pokażą świerki w śniegu o zmroku,
I puszczą znowu tę samą kolędę 
O tym, że „dzień jeden w roku”.

Podadzą przepis – potraw dwanaście,
Biznes is biznes, wśród reklam tłok.
Panienka w mini zachwala zakupy
Co na choinkę, co pod

I znów Santa Claus z ekranu
Rozdaje uśmiechy, ukłony
Jakże mało podobny do brata
Z pociemniałej ruskiej ikony 

A gdy sprzedadzą ostatnią paczkę,
Schody ruchome w pół drogi staną,
Na promenadzie gasną neony,
Strażnik z łoskotem zamyka bramę.
Anioł kartony zbiera i flaszki,
Diabeł mu depcze po piętach.
Spóźniony pijak w skrzydło go trąca:
„Przepraszam – to już po świętach?”

W bramie Santa Claus brodę odkleił,
Merry Christmas – rabota zdiełana.
Mikołaj z ruskiej ikony zapytał
„A gdzie Narodzenie Pana?”

Kolędowanie z Rajem – Zespół Regionalny Juzyna. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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Europie oraz na innych kontynen-
tach, zwłaszcza w Ameryce, gdzie 
docierali europejscy emigranci. 
Obecnie w Finlandii, w miejscowo-
ści Rovaniemi, gdzie przebiega krąg 
polarny, funkcjonuje urządzona, 
głównie dla celów komercyjnych, 
tzw. Wioska Św. Mikołaja. Przez 
cały rok przyjeżdżają tu tłumy tury-
stów, zwłaszcza dzieci, by zobaczyć 
„prawdziwego” Mikołaja (wciela się 
w niego pracownik wioski), reni-
fery, sanie i lapońskie chaty, gdyż 
zgodnie z tutejszą tradycją Mikołaj 
mieszka w Laponii, za polarnym 
kręgiem. Każdego odwiedzającego 
głaszcze po głowie, mnie też nie-
dawno pogłaskał, bo wiek w miko-
łajowym biznesie nie ma znaczenia. 
To właśnie z nim przegrywa nasz 
święty Biskup, ale całe szczęście 
ostatnio powoli stara tradycja za-
czyna się odradzać, na fali tak mod-
nego dzisiaj „powrotu do korzeni”. 

Warto także wspomnieć, że Pol-
ska ma swoje sanktuarium św. Mi-
kołaja. Znajduje się ono w Pierśćcu 
koło Skoczowa na Śląsku Cieszyń-
skim. Czcią otaczana jest tutaj figura 
świętego uważana za cudowną, li-
cząca ponad 400 lat.

Po kolędzie

W tym czasie, tj. 50 lat temu, 
w szkołach raczej nie urządzano 
jasełek, były bowiem niepopraw-
ne ideologicznie, ale za to grano 
je w kościele i w domu parafial-
nym w Zawoi Centrum. Widow-
nia zawsze była pełna. Prócz tego 
wieczorem w dniu św. Szczepa-
na (26 grudnia) i w Trzech Króli 
(6 stycznia) chodzili jeszcze we 
wsiach podbabiogórskich kolędni-
cy. Były to głównie grupy z gwiaz-
dą i bańką, czyli kulą, które za 
oknami śpiewały kolędy i pasto-
rałki. Niektóre z kolędniczych 
rekwizytów były prawdziwymi 
dziełami sztuki ludowej i mogły 
być ozdobą muzealnych ekspozy-
cji. Po kolędzie chodziły głównie 
dzieci i młodsza młodzież, oczy-
wiście sami chłopcy. Dostawali 
ciasto, cukierki, drobne pieniądze. 
Nie chodzili już po kolędzie do-
rośli przebierańcy z „Herodami”, 
„Dorotą”, „Turoniem”, ale pamięć 
o tych formach kolędowania była 
jeszcze żywa. Zdarzały się grupy 
dzieci z „Pastuszkami” i chłopców-
-podrostków „Z Trzema Królami”, 
ale z roku na rok było ich coraz 
mniej. Na pewno nie wyszła ko-
lędnikom na dobre szerzona wtedy 
propaganda, że w socjalistycznym 
państwie nie wypada chodzić po 
żebraninie, a opinia ta, pochodzą-
ca z kręgów „władzy”, szybko się 
na wsi przyjęła, chociaż byli i tacy 
wytrwali, którzy kolędowali jeszcze 
w latach 80. XX wieku. Renesans 
kolędowania, nie tylko pod Ba-
bią Górą, zaczął się po 1989 roku 
i trwa do dzisiaj, wspierany edu-
kacją regionalną i wspomniana już 
ideą „powrotu do korzeni”. Dużą 
rolę odegrały tu zespoły regional-
ne, które przywróciły wiele form 
kolędowania. To dzięki zespołom 
zaczęto organizować, tak popular-
ne obecnie, przeglądy grup kolęd-
niczych, przy czym prezentowane 
spektakle, zwłaszcza te najstarsze, 
tworzone są z udziałem fachowych 
konsultantów.

Od wigilii do pasterki

Zawsze wielkim przeżyciem była 
wigilia (nazywana tu obiadem). 
W domach przestrzegało się ca-

łego szeregu zakazów i nakazów, 
niegdyś magicznych, często już bez 
rozumienia ich funkcji, ale zacho-
wywanych tak, dla tradycji. W izbie 
ubranej jedliną, przy oświetlonej 
choince, stole nakrytym białym 
obrusem celebrowana była, jak od 
wieków, święta wieczerza, jedyna 
taka w roku. Tej atmosfery nic nie 
zastąpi. 

Miejsce choinki zajął stroik, ob-
rus coraz częściej jest czerwony 
(wpływ germański, kolor ognia 
i krwi związany z okrutnym pogań-
skim bóstwem Wotanem, które na-
leżało obłaskawić w porze zimowe-
go przesilenia), a wigilii towarzyszy 
telewizor. Szkoda. 

Po wieczerzy wigilijnej wędro-
wano tłumnie na pasterkę. Kościół 
znajdował się mniej więcej w środ-
ku Zawoi, ale z niektórych jej czę-
ści (największa wieś w Polsce) 
trzeba było pokonać dziesięć i wię-
cej kilometrów. Z Zawoi Wilcznej, 
gdzie znajdowała się noclegownia 
kierowców PKS, zawsze jeździły 
nocą autobusy, wożąc wiernych 
na pasterkę. Ludzie, stłoczeni jak 
śledzie w beczce, w drodze śpie-
wali kolędy. Pozostał mi w pamięci 
z tamtych czasów taki rozśpiewa-
ny autobus. Śpiew zaczynali męż-
czyźni. Nikt nie narzekał na tłok, 
niewygody, złą drogę (a często 
taka była). Pamiętam potężnego 
mężczyznę w sile wieku, który gdy 
tylko autobus ruszył, pięknym, do-
nośnym głosem intonował: Bracia 
patrzcie jeno… Teraz Zawoja ma 
trzy kościoły, wierni są zmotory-
zowani, nie ma zbiorowych śpie-
wów, chociaż znam takich, którzy 
podróż osobowym autem w gronie 
rodziny umilają sobie śpiewem, jak 
dawniej. 

Od paru lat w starym koście-
le w Zawoi Centrum odbywa się 
„Góralska Pasterka”. Zainicjował 
ją regionalny zespół „Juzyna”, 
działający przy Babiogórskim Cen-
trum Kultury. Początkowo była to 
garstka dzieci i młodzieży ze swo-
imi opiekunami, obecnie pasterkę 
„śpiewa” ponad sto osób, którym 
towarzyszą kapele kilku babio-
górskich zespołów. Wszyscy wy-
stępują w strojach regionalnych. 
Śpiewają podczas Mszy św., a po 
niej odbywa się koncert babio-
górskich kolęd i pastorałek ocalo-
nych od zapomnienia. Na pasterkę 
tę ostatnio przyjeżdżają nie tylko 
„widzowie” z Jordanowa, Mako-
wa, Suchej, ale także z Krakowa 
i Bielska. Przychodzą też wczaso-
wicze, spędzający w Zawoi Święta. 
Kiedy do ciemnego kościoła przez 
główne drzwi wchodzi liturgiczna 
procesja, kiedy powoli zapalają się 
światła i nagle rozbrzmiewają gło-
sy skrzypiec i basów, a od śpiewu 
świątynia trzęsie się w posadach, 
niejeden ociera łzę wzruszenia.

Gdy rozglądam się we współ-
czesnej rzeczywistości, zwłaszcza 
w mieście, muszę stwierdzić, że 
żal mi tamtego Bożego Narodze-
nia sprzed lat. Górale Babiogórscy 
i tak z tego pędu (no właśnie, do-
kąd?) wyszli, jak na razie, obron-
ną ręką. Na pewno jest to zasługa 
tutejszego duchowieństwa, władz 
i regionalistów, ale głównie ludzi, 
dla których Narodzenie Pana jest 
najważniejsze.

 I oby Święta pod Babią Górą nie 
wyglądały jak w piosence znanego 
barda środowisk turystycznych – 
Stanisława Figla; tego wszystkim 
życzy autorka.

Urszula Janicka-Krzywda

W naszej gminie, w ramach klubów 
4H, działa zespół Juzyna. I wła-
śnie młodsza grupa zespołu w tym 
roku brała udział w wigilii. Jak co 
roku, dzieci ubierały choinkę wła-
snoręcznie wykonanymi ozdobami, 
śpiewały kolędy. Grupa młodzie-
ży z gimnazjum w Lachowicach 
przygotowała okazjonalne przed-
stawienie, które przyjęto wielkim 
aplauzem. Następnie łamaliśmy się 
opłatkiem, składając sobie życzenie 
i zjedliśmy „wigilijną wieczerzę”. 
Jednak dla dzieci najważniejszą 
atrakcją było przybycie Św. Mikoła-
ja, który obdarował je upominkami. 
Mikołaj nie zapomniał także o or-
ganizatorach i opiekunach grup. 
Im podarował świąteczne stroiki. 
W miłej, świątecznej atmosferze 

pożegnaliśmy się z życzeniami 
do zobaczenia w przyszłym roku 
w Gminie Budzów.

Kluby 4H działają w organizacji 
4H, która jest dobrowolną, niezależ-
ną organizacją edukacyjną przezna-
czoną dla dzieci i młodzieży. Nazwa 
pochodzi od pierwszych liter słów 
w języku angielskim: Head – głowa, 
Heart – serce, Hands – ręce i Health 
– zdrowie. 

Działalność ruchu 4H opiera się 
na pracy młodych ludzi w lokal-
nym klubie 4H (pojmowanym nie 
jako miejsce, lecz jako grupa osób). 
Członkostwo w 4H jest otwarte dla 
chłopców i dziewcząt między 9 a 19 
rokiem życia.

Zgodnie z założeniami inicjaty-
wy praca w klubach 4H ma poma-

gać młodym ludziom doskonalić: 
głowę – żeby uczyli się myśleć, po-
dejmować decyzje, rozumieli dla-
czego rzeczy dzieją się tak, a nie 
inaczej i zdobywali wciąż nową 
i cenną wiedzę; serce – żeby prze-
jawiali troskę o dobro innych, przej-
mowali na siebie odpowiedzialność 
obywateli kraju, byli w stanie okre-
ślić, jakie wartości i postawy będą 
kultywować w życiu i uczyli się 
współpracować z innymi; ręce – 
żeby zdobywali nowe umiejętności 
i ulepszali te, które już posiadają, 
odczuwali dumę z wykonanej pra-
cy i szanowali wysiłek innych; zdro-
wie – żeby żyli zdrowo, troszcząc 
się o dobre samopoczucie własne 
i innych, korzystając konstruktyw-
nie z wolnego czasu.              (mk)

Wigilia Klubów 4H
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej oraz Urząd Gminy i Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Stryszawie zaprosili wszystkie kluby 4-H, działające w powiecie suskim, na tradycyjną 
wigilię. Spotkanie wigilijne odbyło się 7 grudnia br. w gościnnych Lachowicach. 

Mała Juzyna odbiera prezenty od Mikołaja

Pamiątkowe zdjęcie dzieci z Juzyny na spotkaniu 4-H. Fot. Piotr Pochopień.
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Tegoroczne Dni Zawoi rozpoczę-
ły się już w piątkowe popołudnie. 
W Babiogórskim Centrum Kultury 
wójt Gminy Zawoja Tadeusz Cho-
waniak przekazał klucze do gminy 
miejscowej młodzieży. Ten dzień 
z pewnością należał do nich. Na 
początku pokazali zebranym wyni-
ki pracy na warsztatach teatralnych

Za pomocą improwizacji przed-
stawili scenki, o których tematyce 
decydowała publiczność. Zaraz 
po nich wójt Gminy Zawoja Tade-
usz Chowaniak wręczył nagrody 
w konkursie na najlepszy film o Za-

woi pod tytułem „Zawoja na zabój”. 
Po tych emocjach przyszedł czas na 
dancing z lat 70, który również zor-
ganizowała młodzież.

W sobotę zaprosiliśmy na sta-
dion sportowy w Zawoi Centrum. 
To właśnie tam młodzi piłkarze z 
gminy zrobili prezentację swoich 
umiejętności. Pokaz treningowy 
Klubu Orlika „Wilki” rozbudził nie-
co nadzieję w publiczności na to, 
jakoby miała nadejść odwilż w pol-
skiej piłce nożnej.  Po piłkarskich 
poczynaniach przyszedł czas na 

IIIDni Zawoi
Wielkie święto pod Babią Górą III Dni Zawoi – Święto Zawojskiego Pstrąga przeszły już do historii… Oj, działo się, 
działo przez te trzy dni wspólnego świętowania! 

koncerty. Zaczęło się od delikat-
nych podrygów z zespołem „Roots 
Rockets” przy muzyce reggae. Po-
tem były już mocniejsze brzmienia 
z zespołem „Świst”, który zapre-
zentował się nie dość, że w rocko-
wym, to jeszcze w folkowym re-
pertuarze.  Jednak to nie wszystko! 
Publiczność dała prawdziwy popis, 
gdy na scenie pojawiła się wycze-
kiwana gwiazda wieczoru – Zespół 
BRACIA. Wspólnej zabawie nie 
było końca, co może potwierdzić 
DJ LUK-AS, który zabawiał Zawojan 
i gości aż do 2:30.

Trzeci dzień Święta Zawojskiego 
Pstrąga rozpoczęto już o godzinie 
14-tej. To właśnie wtedy na scenie 
można było oglądać Orkiestrę Dętą 
z Zawoi. Potem przewidziano czas 
specjalnie dla najmłodszych, o któ-
rych zadbał Wujek Hipcio. Mogli 
oni również zobaczyć i przekonać 
się na własnej skórze jak wygląda 
praca prawdziwych GOPR-owców, 
a to za sprawą programu „GOPR 
dla najmłodszych”. Tego dnia za-
prezentowali się także nasi goście 

z Ustki: Echo Objazdy. Gwiazdą 
kolejnej części imprezy był Grze-
gorz Halama Oklasky. Zaraz potem 
na scenie pojawiła się Kasia No-
wak, która zachwyciła swym gło-
sem niejednego odbiorcę. Z kolei 
zespoły The Beatlmen i Backbeat 
sprawili, że sceną zawładnął rock 
and roll.

III Dni Zawoi można zaliczyć 
do pełnych wrażeń i różnorakich 
atrakcji. A czy były udane? Sądząc 
po ilości osób, które zgromadziły 
się na zawojskim stadionie oraz po 
uśmiechach na ich twarzach można 
z pewnością powiedzieć, że TAK

Anna Mazur
Fot. Ł. Sowiński, B. Oczkowski

Koncert BRACI

Warsztaty teatralne „IMPRO”

Grzegorz Halama Oklasky

Pokaz treningowy Klubu Orlika z Zawoi

Zachwycona publiczność podczas koncertu

Koncert zespołu BACKBEAT Koncert zespołu ŚWIST
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Podczas uroczystej dożynkowej 
Mszy św., która została odprawiona 
w kościele parafialnym pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Skawicy, 
zostały poświęcone wieńce dożyn-
kowe wykonane przez przedsta-
wicieli gmin powiatu suskiego. Po 
mszy korowód z wieńcami dożyn-
kowymi przeszedł na plac obok 
szkoły w Skawicy, gdzie odbywały 
się dalsze uroczystości dożynkowe. 
Oficjalnego otwarcia dożynek do-
konał starosta suski Tadeusz Gan-
carz, który wraz z wójtem gminy 
Zawoja, Tadeuszem Chowaniakiem, 
odebrał tradycyjne bochenki chleba 
z rąk starostów dożynkowych: Sta-
nisławy Zemlik i Stanisława Ficka 

oraz wiązanki kwiatów, wręczone 
przez dzieci.

Wspaniała, słoneczna pogoda 
przyciągnęła na Skawicę wielu go-
ści. Na uroczystości przybyli m.in.: 
senator RP Andrzej Pająk, posłowie 
na sejm RP: Tadeusz Arkit, Joanna 
Bobowska i Marek Polak z mał-
żonką, wicewojewoda małopolski 
Andrzej Harężlak, wiceprezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie Józef Kała, delegacja 
zaprzyjaźnionego z powiatem su-
skim samorządu z Oravskiej Polhory 
na Słowacji na czele z wójtem Pe-
terem Horváthem, wicestarosta suski 
Jan Woźny, burmistrzowie i wójto-

wie gmin z terenu powiatu suskiego, 
członkowie Zarządu Powiatu, radni 
powiatowi i gminni, prezes Małopol-
skiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki 
oraz przedstawiciele szeregu innych 
instytucji, organizacji i stowarzyszeń. 
Odczytany został także list, skie-
rowany do uczestników dożynek 
przez posła Krzysztofa Szczerskiego.

Jednym z głównych punktów 
programu dożynek powiatowych 
jest konkurs wieńców dożynkowych 
tradycyjnych i współczesnych. Do 
konkursu zgłoszono 11 wieńców. 
Jury po obejrzeniu i wysłuchaniu 
prezentacji grup wieńcowych przy-
znało następujące nagrody: I miej-
sce – KGW „Zawojanki” z Zawoi 

8 września br. odbyły się w Skawicy Dożynki Powiatowe. Organizatorem tegorocznych dożynek była Gmina Zawoja, Babiogórskie Centrum Kultury, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej 
oraz Rada Sołecka w Skawicy.

Dożynki powiatowe w Skawicy
Dolnej, II miejsce – ex aequo: KGW 
Bystra i KGW Stryszawa Górna, 
III miejsce – ex aequo: KGW Palcza, 
KG Osielec i KG Sucha Beskidzka. 
W kategorii wieniec współczesny: 
I miejsce – ex aequo: KG Białka 
i KGW Hucisko-Pewelka, II miej-
sce – Stowarzyszenie „Nasza Skawi-
ca” i KGW „Redz” Tarnawa Górna, 
III miejsce – KGW Budzów.

Podczas dożynek Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Podbabio-
górze” prezentowała się na stoisku 
oraz zorganizowała kiermasz twór-
czości ludowej. Swoje stoiska mieli 
również KRUS, AriMR, Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego, gmi-
na Jordanów.

Po części oficjalnej nastąpiła 
część artystyczna, którą rozpoczęła 
orkiestra dęta ze Skawicy, później 
zaśpiewał i zatańczył dziecięcy ze-
spół regionalny „Zabielsko Gro-
mada” z Białki, Zespół Regionalny 
„Zbójnik” ze Skawicy, orkiestra dęta 
z Zawoi, kabaret TEKA z Osielca, 
zespół OKOVITA z Zawoi. Zabawę 
pod gwiazdami prowadził zespół 
CONTRA z Suchej Beskidzkiej.

Wszystko to odbywało się na 
scenie zaprojektowanej i wykona-
nej przez Kazimierza Pająka, radne-
go gminy Zawoja.

Na następne Dożynki Powiatowe 
zapraszamy do Gminy Maków Pod-
halański.            Małgorzata Kozina

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Fotogfafie z Powiatowych Dożynek z arch. BCK w Zawoi
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Na konkurs wpłynęły 4 prace, które zostały równorzędnie wyróżnione. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
nagrody książkowe ufundowane przez Fundację Szlaki Papieskie z Krakowa, Babiogórskie Centrum Kultury i 
Parafię M.B. Częstochowskiej w Skawicy.

 WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:

Anna Urbańczyk i Małgorzata Ciuś, kl. III Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa 
w Suchej Beskidzkiej (opiekun Anna Żaczek).
Beata Mlak, kl. III D Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej (opiekun Jolanta Żmija).
Katarzyna Miś, Karolina Pyka, Patrycja Marek, kl. III B Technikum Usług Fryzjerskich Zespołu Szkół 
im. Św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim (opiekunowie: Monika Banaś i Marek Kołacz).
Kinga Bogdan, Sylwia Kobiela, kl. II RT, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

Wyróżnionym osobom serdecznie gratulujemy.
Poniżej i na następnej stronie publikujemy wyróżnione prace.

9 września 2013 r. jako klasa IIIb 
Technikum Usług Fryzjerskich z Ze-
społu Szkół im. św. Jana Kantego 
uczestniczyliśmy w rajdzie turystycz-
nym. Msza św., która rozpoczęła 
rajd odbyła się w parafii pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Skawicy.

Przy pomniku Bł. Jana Pawła II 
złożyliśmy kwiaty oraz uczciliśmy 
otwarcie rajdu ukochaną pieśnią 
J.P. II „Barką”. Na Suchą Górę do-
jechaliśmy autokarem, a następnie 
pieszo ruszyliśmy szlakiem Karola 
Wojtyły.

Podobnie przed 35 laty, dnia 9 
września 1978 roku, kardynał Karol 
Wojtyła przybył do Skawicy, by roz-
począć wędrówkę górską do Prze-
łęczy Krowiarki. Wówczas nie mógł 
przypuszczać, że jest to Jego ostat-
nia górska wędrówka przed wybo-
rem na Stolicę Piotrową. 

Dla upamiętnienia tej wyciecz-
ki Parafia pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Skawicy, Babiogórskie 
Centrum Kultury w Zawoi, Rada So-
łecka w Skawicy organizuje od 13 
lat Rajd Szlakiem Ks. Kard. Karola 
Wojtyły. Honorowy patronat nad 
rajdem objął wójt gminy Zawoja Ta-
deusz Chowaniak. 

W kościele w Skawicy uroczystą 
Mszę Św. odprawiło 10-ciu księży, 
m.in.: proboszcz skawickiej parafii 
ks. Krzysztof Strzelczyk, ks. prałat 
Stefan Misiniec – opiekun ducho-
wy Szlaków Papieskich, ks. Maciej 
Ostrowski – prorektor Uniwersytetu 
Papieskiego, ks. Jan Zając – kapelan 
ośrodka rekolekcyjnego na Śnieżni-
cy w Beskidzie Wyspowym. 

Po Mszy św. na placu obok po-
mnika Jana Pawła II nastąpiło uro-

Szlakiem ks. kard. Karola Wojtyły
9 września 2013 r. uczestnicy Rajdu Turystycznego szlakiem 
ks. kard. Karola Wojtyły zjechali się do Skawicy, by uroczystą 
Mszą św. rozpocząć pieszą wędrówkę w góry.

czyste otwarcie Rajdu przez wójta 
gminy Zawoja Tadeusz Chowania-
ka, wicestarostę Powiatu Suskiego 
Jana Woźnego oraz Urszulę Wła-
siuk – prezesa Fundacji „Szlaki Pa-
pieskie”. 

Następnie autokarami uczestnicy 
rajdu zostali przewiezieni do Ska-
wicy Suchej Góry skąd wyruszyli 
w góry. W tym roku na szlak wyszło 
ponad 700 osób. W rajdzie wzięli 
udział uczniowie szkół ze Skawi-
cy, Zawoi, Makowa Podhalańskie-
go, Juszczyna, Suchej Beskidzkiej, 
Sidziny, Cichego oraz Jordanowa. 
Trasa rajdu wiodła ze Skawicy przez 
Suchą Górę, Halę Krupową i Policę 
do Krowiarek. Niestety w tym roku 
pogoda nie dopisała, zrobiło się 
zimno i zaczął padać obfity deszcz. 
Po wyczerpującej wędrówce wszy-
scy zmęczeni ale szczęśliwi dotarli 
do Przełęczy Krowiarki. 

Uczestnicy rajdu, mimo zmęcze-
nia, pełni pogody ducha, z uśmie-
chem na twarzy wracali autokarami 
do domów.

Piotr Jezutek

Fotoreportaż 
z Rajdu

W niedzielę 13 października - w Dzień Papieski „Jan Paweł II 
– Papież dialogu”, podczas Mszy św. o godz. 9.00 w kościele 
w Skawicy zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody 
konkursu na fotoreportaż z Rajdu szlakiem Papieskim, który 
odbył się 9 września 2013 roku. 

XXXV Rocznica wędrówki ks. Kardynała Wojtyły

„Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze 
ziemi. Tej ziemi!” (Bł. J.P II)

„Jeśli chcesz znaleźć źródło 
musisz iść do góry pod prąd” (J.P 
II). Naszej wyprawie sprzyjał cie-
pły poranek, choć niebo było za-
chmurzone, dzielnie stawialiśmy 
kolejne kroki, by móc doświad-
czyć trudu wspinaczki. Na Hali 

Krupowej był czas na odpoczynek 
i nabranie sił w dalszą drogę. Gdy 
ruszyliśmy dalej, nagle niebo się 
zachmurzyło i spadł drobny desz-
czyk, ale nam to nie przeszkadzało 
i szliśmy dalej.

Na szczycie góry odmówili-
śmy krótką modlitwę, zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcie przy pomni-
ku upamiętniającym ofiary kata-
strofy samolotu An-22 PLL „LOT” 
(2.04.1969 r.).

Nasza droga powrotna była 
bardzo męcząca, ponieważ padał 
gwałtowny deszcz i było już dość 

zimno. Pomyśleliśmy o prawdzi-
wym trudzie, jaki musiał znosić Bł. 
J.P.II. Zaczęliśmy wtedy śpiewać 
Barkę nabraliśmy pogody ducha. 
Przemoczeni do suchej nitki do-
tarliśmy do mety.Nasza wyprawa 
nauczyła nas, że: „Góry pozwala-
ją doświadczyć trudu wspinaczki, 
strome podejścia kształtują charak-
ter, kontakt z przyrodą dają pogo-
dę ducha”. 

Klasa III b Technikum Usług 
Fryzjerskich Zespołu Szkół 

im. św. Jana Kantego

Młodzież na szlaku. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Powitanie uczestników rajdu w Skawicy
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35 lat temu to On, Karol Wojtyła, 
przemierzał ten szlak. Choć tyle 
czasuminęło, Jego już nie ma, szlak 
pozostał. Dziś, 9 września, my rów-
nież, po raz kolejny, ponownie 
zmierzamy tą samą ścieżką, ze Ska-
wicy, stromym, kamienistym nie-
bieskim szlakiem, przez Halę Kru-
pową, Policę, Halę Śmietanową, do 
Przełęczy Krowiarki.

8.30, dzwony, osiem błogosła-
wieństw, flagi, świadectwo, Msza 
św, „Barka” i słowa Jana Pawła II 
skierowane do ogółu, a następ-
nie poprzez kolorowe karteczki 
do każdego z nas. Tak rozpoczy-
namy naszą wspólną wędrówkę. 

Za Tobą 
będę do nieba biegł!

W poniedziałek 9 września 2013 
roku uczniowie wraz z nauczy-
cielami z ZS im. Walerego Goetla 
w Suchej Beskidzkiej wzięli udział 
w Rajdzie Turystycznym Szlakiem 
Ks. Kard. Karola Wojtyły. Wędrów-
kę rozpoczęliśmy od udziału we 
wzruszającej Mszy świętej odpra-
wionej przez księży katechetów 
oraz ks. Macieja Ostrowskiego.

Ogromne wrażenie na zakończe-
nie Mszy św. zrobiło na nas nagra-
nie ze słowami naszego ukochane-
go Papieża Polaka skierowanymi do 
młodzieży. 

Mimo niezbyt sprzyjającej po-
gody i chmur na niebie, uczestnicy 
wyruszyli na szlak. Każdemu dopi-
sywał dobry humor. Szedł z nami 
również błogosławiony Jan Paweł 
II – w pamięci, z każdym krokiem 
coraz bardziej czuliśmy Jego obec-
ność. Każdy krok Jemu dedykowa-
liśmy. Na szlaku spotkaliśmy wiele 
innych grup młodzieży z powiatu 
suskiego.

9 września 2013 r. –  to już 35 rocz-
nica pieszego rajdu księdza kar-
dynała Karola Wojtyły. Tego dnia 
młodzież wyruszyła na ten szlak, by 
uczcić pamięć naszego Papieża.

Uczestnicy rajdu zebrali się 
w Parafii pod wezwaniem Matki 
Bożej Częstochowskiej w Skawicy, 
by uroczystą mszą świętą rozpocząć 
wędrówkę. Po mszy, na placu obok 
pomnika Jana Pawła II, nastąpiło 
otwarcie Rajdu przez wójta gminy 
Zawoja – Tadeusza Chowaniaka. 

Następnie, wszyscy uczestnicy 
zostali przewiezieni do Skawicy Su-
chej Góry skąd wyruszyli na znany 
szlak. Pomimo niesprzyjającej po-
gody, uczniowie ze szkół w Zawoi, 
Skawicy, Makowie Podhalańskim, 
Suchej Beskidzkiej, Juszczynie, Si-
dziny i Cichego pełni energii poko-
nywali kolejne kilometry trasy. 

Podczas marszu, uczestników 
rozpierała energia, jedni śpiewa-
li, drudzy bawili się w najlepsze, 
a jeszcze inni poznawali się wza-
jemnie

Na mecie pierwszego etapu raj-
du, czyli na Hali Krupowej uczest-

Napełnieni mocą Ducha św., pełni 
siły, z uśmiechami na twarzach, 
wspólnie, bo choć każdy osobno, 
to jednak tego dnia razem, ruszamy 
w zaplanowaną trasę.

Góry? „Tam jest przestrzeń do 
myślenia. I w ogóle. Do nieba ja-
koś bliżej i do słońca. Wszystko 
z tej perspektywy wygląda inaczej” 
– usłyszałam od jednego z uczest-
ników.

Dla jednych była to droga łatwa, 
przyjemna, nie sprawiająca znacz-
nychtrudności. Inni, mimo ogrom-
nego zmęczenia i wysiłku, dzielnie 
zmierzali wciąż na przód. Byle do 
celu. Byle bliżej nieba.

A i pogoda tego dnia zmienną 
była. Poranne, słoneczne promienie 
i delikatny, pieszczący nasze twarze 
wiatr, odstąpiły miejsca kroplom 
deszczu, który, tych mniej roztrop-
nych(z brakiem peleryn), przemo-
czył „do suchejnitki”. Ale co tam 
deszcz! Toż to też Boży dar.

Dobrze, że co roku mamy okazję 
iść śladami Jana Pawła II. Bo choć 
może wielu uzna to za banalne 
stwierdzenie, Jego obecność pod-
czas tej wędrówki było czuć. W każ-
dej myśli, słowie, kolejnym kroku, 
szumie drzew,promieniach słońca, 
kroplach deszczu, przyjaznych ge-
stach, pomocnych dłoniach, kamie-
nistej drodze i cudownych, zapada-
jących w pamięci widokach.

Do zobaczenia za rok!
Anna Urbańczyk 
i Małgorzata Ciuś

klasa 3 Technikum Hotelarskiego
ZS im. W. Witosa 

w Suchej Beskidzkiej

Droga co prawda była męcząca, 
jednak się nie poddawał. Nie prze-
szkadzał nam nawet deszcz który 
zaczął padać oraz spadek tempera-
tury. Mieliśmy wspaniałych opieku-
nów, którzy podtrzymywali nas na 
duchu. Droga na szczyt minęła na 
rozmowach, żartach; jednak w każ-
dym z nas w głębi rodziło się pełne 
skupienie. Każdy kto tego dnia zdo-
był szczyt może być z siebie dum-
ny, bowiem byliśmy tak blisko… tak 

***

blisko ukochanego Jana Pawla II. 
Po dotarciu do schroniska zapew-
ne każdy w myślach podziękował 
Bogu za możliwość wzięcia udziału 
w Rajdzie, dotarcia do celu i podzi-
wiania babiogórskiego krajobrazu. 

Do zobaczenia za rok, na tym 
samym szlaku!

Beata Mlak, kl. III D ZSZ 
Zespół Szkół im. Walerego Goetla

 w Suchej Beskidzkiej 

XIII Rajd Papieski

500 osób, jedno 
miejsce, jeden cel

nicy mogli odpocząć po ciężkiej 
wędrówce i uzupełnić zapasy ener-
gii przed dalszą drogą. Niektórzy 
mieli możliwość wystąpienia w te-
lewizji, udzielając wywiadu o wra-
żeniach jakie im towarzyszyły pod-
czas drogi.

Niestety, każdy odpoczynek kie-
dyś się kończy i tak też było w tym 
wypadku. Kiedy wyruszaliśmy 
w drugą cześć wędrówki, warunki 
pogodowe uległy znacznemu po-
gorszeniu.

Jednak, nawet to nie zniechę-
ciło uczestników do wędrówki, 
wszystkim przyświecała myśl, że 35 
lat temu, tymi ścieżkami wędrował 
Wielki Polak – Karol Wojtyła.

Metą rajdu była Przełęcz Kro-
wiarki, gdzie na uczestników cze-
kały podstawione autokary, którymi 
zostali odwiezieni do domu.

Przemoczona i zmęczona mło-
dzież zakończyła XIII już rajd pa-
pieski.

Kinga Bogdan, Sylwia Kobiela
Z.S. im Wincentego Witosa 

w Suchej Beskidzkiej, 
(klasa 2RT)
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Ważnym elementem stał się także 
aspekt edukacyjny przedsięwzię-
cia, który stanowiła nie tylko kon-
ferencja, ale także warsztaty dla 
dzieci, spotkanie z Babiogóskimi 
Opowiadaczami, czy też pokazy 
w „Namiocie Zapomnianych Zawo-
dów Pasterskich” czy „Na szałasie”. 
Stało się to możliwe dzięki wielo-
miesięcznemu przygotowywaniu 
festiwalu, co zaskutkowało dofinan-
sowaniem Babiogórskiej Jesieni ze 
środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

XXIX Babiogórska Jesień, 
czyli pasterstwo elementem kultury ludowej regionu

Festiwal od lat nawiązywał do 
tradycji święta pasterskiego po-
przez realizację pięknego wido-
wiska jesiennego redyku, zaś cały 
tegoroczny program zakładał jego 
rozbudowę na motywie pasterstwa. 
Nie możemy zapomnieć, że jeszcze 
w XIX stuleciu podstawą gospodar-
ki tutejszego regionu było właśnie 
pasterstwo. Owce i bydło wypasa-
no w Paśmie Policy, Jałowca, Babiej 
Góry. Hodowla i związane z nią 
pasterstwo kształtowały całą trady-
cyjną kulturę Górali Babiogórskich. 

Naszym założeniem było ukazanie 
bogatego dorobku tejże kultury 
oraz wydobycie z zapomnienia pa-
sterskiej przeszłości regionu.

Festiwal otwarła konferencja 
poświęcona tematowi „Kultura pa-
sterska w rejonie Babiej Góry”, na 
której mogliśmy posłuchać zna-
komitych wystąpień dr Urszuli Ja-
nickiej-Krzywdy, Andrzeja Pecia, 
Katarzyny Ceklarz, Reginy Wicher, 
Gabrieli Gacek, Barbary Rosiek. 
Gośćmi konferencji byli także Jó-
zef Michalek oraz Piotr Kohut, 
czyli pomysłodawcy i realizatorzy 
Redyku Karpackiego, o którym 
opowiedzieli podczas konferencji. 
Prelegenci przedstawili referaty do-
tyczące babiogórskich hal i polan, 
magii pasterskiej, nazewnictwia pa-
sterskiego, babiogórskich szałasów, 
folkloru pasterskiego pod Babią 
Górą czy też sposobów i możliwo-

ści wykorzystania bogactwa kultury 
pasterskiej w edukacji regionalnej. 
W konferencji uczestniczyli przed-
stawicieli instytucji kultury z powia-
tów suskiego, nowotarskiego oraz 
ze Słowacji. 

W tym samym czasie, w spe-
cjalnie przygotowanym na festiwal 
„Namiocie zapomnianych zawodów 
pasterskich”, najmłodsi poznawa-
li gawędy i legendy babiogórskie 
opowiadane przez członków ze-

społu JUZYNA. Wieczorem zaś 
przy watrze rozbrzmiewała muzyka 
z dwóch stron Babiej Góry zebrali 
się tam bowiem nasi goście ze Sło-
wacji oraz lokalni muzykanci aby 
wspólnie zaśpiewać i zagrać. 

Kolejne dni Babiogórskiej Jesie-
ni owocowały w bogaty program 
folklorystyczny na scenie oraz wy-
darzenia na terenie festiwalu. Wy-
stąpiły zespoły, których programy 

W rejonie Babiej Góry jeszcze u schyłku XIX wieku hodowla, głównie 
owiec i bydła oraz związane z nią pasterstwo było wiodącą formą 
gospodarki. Najstarsze informacje o halach wypasowych położonych 
po północnej stronie Babiej Góry pochodzą z XVII stulecia. Na prze-
łomie XIX i XX wieku na stokach Babiej Góry, Policy i Jałowca czyn-
nych było jeszcze kilkanaście hal, gdzie wypasano przede wszystkim 
owce, a także szereg polan, na których pasiono stada wołów. Niektóre 
z istniejących tu polan były używane do wypasu owiec jeszcze na 
przełomie XIX i XX stulecia.

Górale Babiogórscy (Babiogórcy) to jedna z najwcześniej wspomi-
nanych w piśmiennictwie grup góralskich w Karpatach Zachodnich. 
Pisano o nich jako o odrębnej grupie etnograficznej już na początku 
XVIII wieku. Ukształtowana głównie przez wołoski element osadni-
czy zachowała w swojej kulturze (wierzenia, obrzędy, folklor słowny 
i muzyczny) prastare elementy sięgające czasów koczowniczych wę-
drówek.

PASTERSTWO – to słowo, które towarzyszyło nam przez trzy dni tegorocznej Babiogórskiej Jesieni. Tworząc program festiwalu postanowiliśmy czerpać z przeszłości regionu, z tradycji które 
ukształtowały tożsamość górali Babiogórskich.

Redyk Podział stada

Konferencja poświęcona pasterstwu„Babiogórscy opowiadacze”  opowiadali babiogórskie legendy najmłodszym uczestnikom Babiogórskiej Jesieni 

Zapraszamy na stronę festiwalu: www.babiogorskajesien.pl
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Pierwsza Babiogórska Jesień od-
była się w 1985 roku. 
Pierwszy REDYK podczas Babio-
górskiej Jesieni odbył się w 1992 
roku

Pomysłodawcą festiwalu był ówczesny naczelnik gminy Zawoja – Sta-
nisław Zguda. 

oparte były na temacie pasterstwa, 
m.in. Zbyrcok z Juszczyna, Juzyna z 
Zawoi, Orawiacy z Lipnicy Wielkiej, 
Górale z Mostów, Zbójnik ze Skawi-
cy . Programy wieczorne obfitowały 
w prezentację młodych artystów fol-
kowych. Wystąpili – FUTURE FOLK, 
CACI VORBA, czy też Hanka Wój-
ciak z Zakopanego. Gościliśmy tak-
że Bractwo Zbójników spod Babiej 
Góry, które przygotowało zachwy-
cające widowisko mianowania na 
zbójników. Odbył się również drugi 
przegląd zespołów folklorystycz-
nych z naszego powiatu, o którego 
organizację zadbała Lokalna Grupa 

Działania „Podbabiogórze”. W ra-
mach przeglądu zaprezentowało się 
pięć zespołów: Kapela Zespołu Re-
gionalnego „Juzyna” reprezentująca 
Gminę Zawoja, Dziecięcy Zespół 
Regionalny „Stryszawskie Gronicki” 
reprezentujący Gminę Stryszawę, 
Zespół Mioduszyna Zembrzyce re-
prezentujący Gminę Zembrzyce, 
Zespół Regionalny „Budzowskie 
Kliszczaki” reprezentujący Gminę 
Budzów oraz Zespół Regionalny 
Zbyrcocek z Juszczyna reprezen-
tujący Gminę Maków Podhalański. 
Oficjalnemu otwarciu przez wójta 
gminy Pana Tadeusza Chowaniaka 
towarzyszyło tradycyjne, wspólne 
odśpiewanie hymnu górali beskidz-
kich – „Szumi Jawor”.

 Na uwagę zasługuje także naj-
ważniejsze wydarzenia będące 
fundamentem festiwalu – REDYK, 
czyli zejście owiec z hali oraz po-
kaz podziału stada między właści-

cielami. Wydarzeniu towarzyszył 
zespół Holny – od lat związany 
z Babiogórską Jesienią oraz fe-
nomenalni Słowacy – „Gurol’sko 
Muzyka Zbuje”. Owce sprowadzał 
znany Zawojanom baca Stanisław 
Szczechowicz, który stał sie także 
jednym z głównych bohaterów fil-
mu poświęconego Babiogórskiej 
Jesieni (zobaczyć go mogą Państwo 
na oficjalnej stronie festiwalu www.
babiogorskajesien.pl).

Na terenie imprezy przygotowa-
no specjalnie zaaranżowany namiot 
zapomnianych zawodów paster-
skich, w którym można było zo-
baczyć jak produkuje się naczynia 
bednarskie, redykałki, wełnę, torby 
pasterskie, piszczałki i dzwonki. 
Obok namiotu powstała bacówka 
wraz z całym „bacowskim” zaple-
czem, dzięki czemu uczestnicy fe-
stiwalu mogli zapoznać się z tym 

jak wygląda dzień bacy na szałasie 
– zaprezentowano produkcję róż-
nego rodzaju serów, mycie naczyń, 
podtrzymywanie ognia czyli watry.

Dzięki skrupulatnemu doborowi 
wystawców na Targi Sztuki Ludo-
wej i Rękodzieła Artystycznego oraz 
przygotowanie dla nich drewnia-
nych stoiskm zadbaliśmy o estety-
kę przestrzeni festiwalowej tak, aby 
Babiogórska Jesień kojarzyła się od-
biorcom z wyrobami tradycyjnymi, 
regionalnymi nie zaś z przysłowio-
wą „chińszczyzną”. 

Tegoroczny festiwal stał się opo-
wieścią o babiogórskim pasterstwie, 
które utworzyło na przestrzeni cza-
su jedną kulturową rodzinę. W dzi-
siejszych czasach niestety często 

zapominamy o swoich korzeniach, 
o kulturze z której wyrośliśmy… 
Mamy nadzieję że Babiogórska Je-
sień będzie naszą wspólną próbą 
poszukiwania dawnej, rozerwanej 
i utraconej wspólnoty.

Jubileuszowa XXX Babiogórska 
Jesień za rok, a tymczasem chcemy 
jeszcze raz podziękować wszystkim 
sponsorom, którzy wsparli nasz 
festiwal oraz Ministerstwu Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego za do-
finansowanie tegorocznej edycji. 
Szczególne podziękowania kieru-
jemy do Pani dr Urszuli Janickiej – 
Krzywdy, która służyła nam pomo-
cą merytoryczną podczas realizacji 
festiwalu.                    Anna Mazur

Koncert Zespołu Regionalnego Juzyna z Zawoi

Koncert Zespołu Regionalnego Zbójnik ze Skawicy

Targi sztuki ludowej i rękodzieła artystycznego

Obróbka wełny w namiocie zapomnianych zawodów

Bacówka Warsztaty dla dzieci Koncert Caci Vorba (u góry) i Future Folk. Fot. Łukasz Sowiński.
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Jury w składzie Iwona Sowińska 
i Konrad Sowiński oceniło 17 wy-
konawców (zespołów i solistów) 
w trzech kategoriach wiekowych.

Wśród solistów I miejsce zajęli 
Mateusz Front (10-12 lat) z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego z Za-
woi Mosorne i Magdalena Denis 
(13-15 lat) z Zespołu Szkół z Zawoi 
Wilcznej, II miejsce w kategorii 6-9 
lat zajęła Liliana Polak z Zespołu 
Szkół w Skawicy. Pośród zespołów 
II miejsce zajął zespół „Wiolinki” 

7 listopada w Babiogórskim Centrum Kultury odbył się V Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, Powstańczej i Pio-
senki Żołnierskiej. Do konkursu swoich przedstawicieli zgłosiły wszystkie szkoły z terenu gminy Zawoja. 

Konkurs pieśni patriotycznych

(6-9 lat) z Zespołu Szkół w Skawi-
cy, w kategorii 10-12 lat I miejsce 
jury przyznało Zespołowi wokalno-
-instrumentalnemu z Zespołu Szkół 
w Zawoi Wilcznej, drugie Zespo-
łowi wokalno-instrumentalnemu 
ze Szkoły Podstawowej w Zawoi 
Gołyni a trzecie grupie mieszanej 
„Świetliki” ze Szkoły Podstawowej 
w Zawoi Przysłop. W kategorii wie-
kowej 13-15 lat pierwszego miejsca 
nie przyznano, II miejsce przypadło 
duetowi: Karolina Mazur i Kon-

rad Wiecheć, dwa równorzędne 
III miejsca zajęły Anna Mruk i Ane-
ta Wątlikiewicz oraz Kwartet z Ze-
społu Szkół w Skawicy. 

Wszyscy zwycięzcy otrzymali 
dyplomy oraz słodycze a dla szkół, 
które delegowały wykonawców, 
były książki. Laureaci konkursu wy-
stąpili 11 listopada podczas gmin-
nych obchodów Narodowego Świę-
ta Niepodległości.

(mk)

Okazjonalne przemówienia wy-
głosił Wójt Gminy Zawoja Tadeusz 
Chowaniak oraz senator RP Andrzej 
Pająk.   Następnie zwycięscy V Kon-
kursu Pieśni Patriotycznej, Powstań-
czej i Piosenki Żołnierskiej Mag-
dalena Denis, Mateusz Front oraz 
Zespół wokalno-instrumentalny ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawoi 
Wilcznej, przedstawili program arty-
styczny.

Po wysłuchaniu piosenek patrio-
tycznych delegacje z terenu naszej 
gminy oraz radni powiatowi złożyli 
okolicznościowe wiązanki.

Jak co roku, obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości uświetni-
ła Gminna Orkiestra Dęta z Zawoi. 
Przy wtórze tej orkiestry przeszliśmy 
do kościoła na mszę św. w intencji 
ojczyzny. Mszę odprawili proboszcz 
parafii w Zawoi Zakamień o. Ja-
kub Jaroszewicz, proboszcz parafii 
w Skawicy ks. Krzysztof Strzelczyk, 
ks. Andrzej Kwak i ks. Adam Kudła-
cik.                                     (mk)

Święto Niepodległości w Zawoi
11 listopada to bardzo znacząca data w historii Polski - właśnie w tym dniu, 95 lat temu, Polska odzyskała niepod-
ległość. Ten wielki dla Polaków dzień obchodzony jest bardzo uroczyście. Jak co roku, mieszkańcy naszej gminy, 
spotkali się pod pomnikiem w Zawoi Centrum, gdzie rozpoczęliśmy obchody Święta Niepodległości.

Tematem spotkania była polityka 
karna w Polsce. Prof. Andrzej Zoll w 
swoim wykładzie przybliżył aspekty 
prawa  karnego w Polsce. Zwró-
cił uwagę m.in. na konieczność 
zmian w procedurze karnej i ko-
deksie karnym oraz zasadach od-
powiedzialności karnej. Podkreślał, 
że kary powinny mieć charakter 
nie tylko  restrykcyjny, ale przede 

15 listopada gościem Babiogórskiego Uniwersytetu był prof. Andrzej Zoll 
– wybitny prawnik, były sędzia i prezes Trybunału Konstytucyjnego, były 
Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor prawa karnego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.

Spotkanie 
z prof. Andrzejem 
Zollem

wszystkim edukacyjny. Zwracał 
uwagę także na to, że Polskie sądy 
zbyt często sięgają po kary ograni-
czenia wolności, a powinni, jego 
zdaniem, gdy nie zachodzi potrzeba 
izolacji sprawcy, stosować np. kary 
grzywny i prace na cele społeczne. 
Zmiany te przyniosłyby lepsze efek-
ty resjocjalizacyjne i byłyby o wiele 
tańsze dla społeczeństwa.      (rpd)

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Uroczystości Święta Niepodległości w Zawoi. Fot. Piotr Mrowiec.

Zespół wokalno-instrumentalny z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.

„Świetliki” ze Szkoły Podstawowej w Zawoi Przysłop

Wręczenie nagród i dyplomów. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Magdalena Denis

Prof.Andrzej Zoll był gościem Babiogórskiego Uniwersytetu. Fot. arch. BCK.
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5 grudnia br. bajkowa atmosfera 
wypełniła salę po brzegi! Muzycy 
zagrali znane wszystkim dzieciom 
przeboje z bajek takich jak: Smurfy, 
Mała Syrenka, Anastazja, Pszczółka 
Maja, Mulan, czy też Gumisie. Pod-
czas występu prowadzący zapozna-
li dzieci z podstawowymi pojęcia-
mi dotyczącymi zasad panujących 
w orkiestrze symfonicznej, czy też 
wiedzy o instrumentach.

Na scenie wystąpili: zespół jaz-
zowy oraz orkiestra symfoniczna 
pod batutą Sebastiana Perłowskiego 
a zaśpiewali Agnieszka Koziarow-
ska i Michał Kaczmarek.

Serdecznie dziękujemy za współ-
pracę Fundacji Bielecki Art. 

Foto: Agnieszka Skotniczna

Bajkowe melodie
Bajkowe Melodie w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethovenowskiej porwały do zabawy najmłodszych miesz-
kańców Skawicy i Zawoi.

O godzinie 20.00 w szkole rządził 
siedzący na ławce Gumiś oraz cza-
rownice, które latały na brzezino-
wych miotłach i witały wszystkich 

przybyłych gości. Jednym z nich 
była Pani Dyrektor Małgorzata Mętel, 
która życzyła wszystkim dzieciom 
wspaniałej i bezpiecznej zabawy.

Żeby wejść do Baśniowej Kra-
iny, każda z grup musiała zdobyć 
paszport. Aby go otrzymać należało 
zmierzyć się z wieloma zadaniami 

Noc z 22 na 23 listopada 2013 r. na pewno zapisała się na długo w pamięci uczniów klas III oraz ich starszych 
kolegów ze szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Skawicy. Była to piękna i czarodziejska IV Baśniowa Noc zor-
ganizowana tradycyjnie przez panie: Barbarę Świerkosz, Małgorzatę Sikora oraz Krystynę Makoś.

Baśniowa noc
i zdobywać punkty. Wśród zadań 
było m. in. wspólne śpiewanie 
bajkowych piosenek, układanie 
klocków i puzzli, lepienie figurek 
z masy solnej i zadania sprawno-
ściowe. Dodatkowo oceniana była 
dyscyplina oraz ogólne zgranie w 
grupie. Kapitanami były uczennice 
klasy szóstej, które bardzo pomo-
gły w organizacji całej imprezy. Po 
otrzymaniu paszportu każda z grup 
weszła do Baśniowej Krainy na bal.

O godzinie 24.00 wszyscy wyru-
szyli na poszukiwanie ducha szkoły. 
Zawodził niemiłosiernie, ale nie uda-
ło się go zobaczyć. Było to bardzo 
ekscytujące i ekstremalne przeżycie.

Aby podnieść poziom endorfin, 
późną nocą na dużej sali gimna-
stycznej poszczególne grupy zdoby-
wały punkty w konkurencjach spor-
towych. Salwy śmiechu wybuchały 
zwłaszcza w czasie „biegu w gu-
miakach”. Szczególnie komicznie 
wyglądały małe dziewczynki, któ-
re wpadały do gumiaków po pas. 
Po powrocie do Baśniowej Krainy 
czekał na wszystkich płonący tort. 
Po odśpiewaniu „Sto lat” z okazji 
czwartych urodzin Baśniowej Nocy 
został on spałaszowany do ostatnie-
go okruszka.

Czas upływał bardzo szybko 
i około godz. 3.00 nadeszła pora 

rozkładania śpiworów i układania 
się do snu. Szło to opornie, gdyż 
wszyscy byli przepełnieni wraże-
niami. Do snu kołysały nas baśnie 
czytane z audiobooka. O godzinie 
7.30 nad pogrążoną w ciszy salą za-
brzmiały dźwięki piosenki „Witajcie 
w naszej bajce”. Pobudka! Niektó-
rym ciężko było otworzyć oczy, ale 
trzeba się było zbierać do domu.

Czwarta Baśniowa Noc przeszła 
do historii. Do zobaczenia za rok!

Teks i foto: Małgorzata Sikora
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Projekt „Patrząc w przyszłość – Ma-
łopolska Zachodnia wykorzystuje 
europejską szansę” jest wielką szan-
są dla miast i gmin biorących udział 
w tym wydarzeniu. Tym bardziej, że 
nasza gmina nie ponosi znaczących 
kosztów związanych z tym projek-
tem (zakup oscypków). Nasz udział 
wiązał się z współpracą podczas 
tworzenia scenariusza spektaklu te-
atralnego nawiązującego także do 
kultury babiogórskiej, obsługą sto-
isk z potrawami regionalnymi oraz 
prezentacją folkloru Babiogórskie-
go podczas występu JUZYNY na 
Łotwie.

Patrząc w przyszłość
Jak już pisaliśmy w ubiegłym roku, 10 marca 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Andrychowie podpisano umowę 
dotyczącą realizacji projektu promocji Małopolski Zachodniej za granicą – „Patrząc w przyszłość – Małopolska 
Zachodnia wykorzystuje europejską szansę”. Miasto Andrychów, które jest głównym beneficjantem projektu za-
prosiło do współpracy jako partnerów – Zawoję, Libiąż i Zator.

W ramach projektu zaplanowano 
6 spektakli utrzymanych w konwen-
cji teatru cieni. Teatr cieni to główny 
element projektu. Aktorzy przedsta-
wiają wydarzenia charakterystyczne 
dla miejscowości, biorących udział 
w projekcie. Jest to m.in. historia an-
drychowskich tkaczy, hodowla za-
torskich karpi, historia pasterstwa w 
Zawoi oraz praca górników z Libią-
ża. Przedstawienia odbyły się w 5 
miastach partnerskich – Andrychowa 
i Libiąża – Priverno we Włoszech, 
Isny Im Allgau w Niemczech, Brec-
lav w Czechach, Landgraaf w Ho-
landii oraz Tukums na Łotwie.

Promocja regionów odbywała 
się również poprzez występy ze-
społów. Nie mogło także zabraknąć 
naszych regionalnych potraw, które 
serwowane były na specjalnie przy-
gotowanym stoisku.

W ubiegłym roku byliśmy 
w Niemczech, Włoszech i Cze-
chach. W tym roku kontynuowali-
śmy projekt w pozostałych miastach 
partnerskich. W dniach 11-15 lipca 
byliśmy w Landgraaf w Holandii. 
Tutaj, tak jak i w pozostałych mia-
stach, zostaliśmy przyjęci bardzo 
serdecznie. Mieszkańcy byli za-
chwyceni spektaklem oraz naszymi 

Dzień 24 sierpnia pozostanie długo w pamięci zarówno zespołom z powia-
tu suskiego jak i zgromadzonym widzom na Rynku Krakowskim podczas 
Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej. Władze powiatu, burmistrzo-
wie, wójtowie gmin oraz radni wraz z zespołami rozpoczęli Dzień Powiatu 
Suskiego - Podbabiogórza korowodem wokół krakowskiego rynku.
  Było bardzo gwarno – oprócz muzyki i regionalnego śpiewu do Krakowa 
zawitało Bractwo Zbójników spod Babiej Góry, które swoim przedstawie-
niem przypomniało dawne czasy, jak to zbójowali na terenie bodbabio-
górskim. Gminę Zawoja reprezentowali: wójt gminy Tadeusz Chowaniak, 
rzecznik prasowy Urzędu Gminy Michał Bartyzel, zespoły regionalne: Ju-
zyna, Zbójnik oraz nasze wspaniałe bibułkarki: Marianna Małysa ze Skawi-
cy i Emilia Surzyn z Zawoi.

potrawami regionalnymi. Niezmier-
nie miło było spotkać Polaków, 
mieszkających na stałe w Holandii. 
Przybyli na spektakl i na stoisko nie 
tylko z Landgraaf, ale także z są-
siednich miejscowości.

25 lipca nastąpił kolejny i zara-
zem ostatni wyjazd promujący re-
gion Małopolski Zachodniej. Tym 
razem pojechaliśmy do Tukums na 
Łotwie. W wyjeździe brali udział nie 
tylko aktorzy i „stara” ekipa, ale tak-
że nasz zespół regionalny JUZYNA. 
Zespół zrobił sporo „zamieszania” 
już w Andrychowie, gdzie urządzili 
„chodnikowy” koncert. W Tukums 
Juzyna wystąpiła na dużej scenie 
podczas festynu oraz grała przy sto-
isku. Wielkim wzruszeniem zakoń-
czyła się niedzielna Msza św., na 
której polskie pieśni śpiewał nasz ze-
spół. Polacy, mieszkający w Tukums 
płakali i dziękowali za te wspaniałe 
przeżycia. Ciekawie dla obserwa-
torów musiała również wyglądać 
próba JUZYNY na plaży nad Zatoką 
Ryską. Zespół połączył przyjemne z 
pożytecznym, ćwicząc program na 
Festiwal Górali Polskich w Żywcu. 
Niestety wszystko, co dobre szybko 
się kończy. Nasza podróż do Tu-

kums również. Wróciliśmy do Zawoi 
29 lipca popołudniu. Zmęczeni po-
dróżą, ale bardzo zadowoleni.

Mamy nadzieję, że nasze wspól-
ne działania promocyjne przybli-
żą mieszkańcom goszczących nas 
miast, region Małopolski Zachod-
niej i będziemy z entuzjazmem „pa-
trzeć w przyszłość”.

tekst i foto: Gabriela Trybała 
i Małgorzata Kozina

Babiogórcy pod Wawelem

Juzyna na Krakowskim Rynku Barwny korowód Babiogórców. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Stoisko regionalne w Landgraaf w Holandii

Juzyna w Tukums na Łotwie

Scena z przedstawienia
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Zespół zaprezentował piękny pro-
gram pt. „Palenie Sobótki”. Pod 
Babią Górą, podobnie jak w całej 
Polsce w Zielone Świątki o zmroku 
rozpalano na polach ogniska.

Wykorzystywano do tego gałę-
zie drzew uznawanych za magiczne 
– jodły, świerka, tarniny. Chłopcy 
skakali przez ogień, miało to ochro-
nić przed bólem nóg. Istniało prze-

„Energia bije od tego zespołu” – takie opinie dało się słyszeć niejednokrotnie podczas występu JUZYNY na kon-
kursie zespołów w ramach 44. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu podczas jubileuszowego 50. Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej.

W Krakowie, od 8 – 13 październi-
ka br. odbył się I Polsko – Ukraiński 
Festiwal Kultury „Nasza Galicja”. 
Podczas festiwalu można było po-
dziwiać występy zespołów folklo-
rystycznych, muzycznych, tanecz-
nych i teatralnych. Towarzyszyły 
im wystawy sztuki i rękodzieła pol-
skich i ukraińskich wyrobów.

konanie, że dym z ognisk palonych 
tej nocy zapobiega gradom, popiół 
rozsypany po polach zapewnia lep-
szy urodzaj, a rozżarzone węgle 
wrzucone w zagon kapusty chro-
nią przed robactwem. Młodzieńcy 
okrążali pola z zapaloną smolną 
gałęzią w ręku w celu odpędzania 
złych duchów. Towarzyszyły temu 
liczne zawołania i zaklęcia. Autor-

ką scenariusza programu jest Pani 
dr Urszula Janicka-Krzywda. Wy-
stęp został bardzo dobrze przyjęty 
przez publiczność.

Miło nam także poinformować, 
że kierownik zespołu – Pani Wanda 
Bucka została laureatką Nagrody In-
struktorskiej dla instruktorów zespo-
łów w ramach 44. Festiwalu Folkloru 
Górali Polskich w Żywcu.         (am)

Koncerty Juzyny
Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu

Festiwal Kultury „Nasza Galicja”
Ponadto każdego dnia odbywały się 
m.in. kiermasze kulinarne, pokazy 
filmowe, warsztaty rzemieślnicze, 
konkursy. W ostatnim dniu festiwa-
lu wystąpił nasz Zespół Regionalny 
Juzyna, który zaprezentował pod-
stawowe tańce i pieśni związane 
z kulturą babiogórską oraz parę 
utworów z programu „My z Karpat”.

W ramach projektu, co roku w mia-
stach partnerskich odbywają się 
przedświąteczne koncerty z udzia-
łem dziecięcych i młodzieżowych 
zespołów folklorystycznych, grup 
wokalno-tanecznych oraz solistów, 
którzy spotykają się, aby wspólnie 
śpiewać, tańczyć, kolędować i skła-

„Mosty między miastami”
„Mosty między miastami” to międzynarodowy projekt artystyczny zrzeszający dzieci i młodzież z kilku miast 
europejskich. Jego ideą jest wzajemne poznawanie się młodych artystów z sąsiednich krajów, prezentowanie 
różnych kultur i tradycji oraz popularyzowanie obyczajów związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia.

dać sobie świąteczne życzenia. W 
tym roku, w dniach 6-8 grudnia na 
zaproszenie Centrum Młodzieży im. 
dr H. Jordana z Krakowa, Zespół 
Regionalny JUZYNA z Zawoi wraz 
z Zespołem Pieśni i Tańca MAŁE 
SŁOWIANKI wyjechał do Bratysła-
wy aby tam, 7 grudnia wystąpić na 

estradzie Targów Bożonarodzenio-
wych na Rynku Głównym.

Oprócz występu na scenie, 
dzieci i młodzież z Zawoi i Kra-
kowa miały możliwość zwiedze-
nia i zobaczenia najpiękniejszych 
miejsc i najważniejszych zabyt-
ków Bratysławy. Dzięki wspania-

łej przewodniczce, Pani Dudowej 
zobaczyliśmy Zamek Bratysławski 
– malowniczo położony na grani-
towym wzgórzu, 80 metrów nad 
lustrem Dunaju, zwiedziliśmy Stare 
miasto tzw. „Starówkę” z labiryn-
tem malowniczych uliczek. Zoba-
czyliśmy także jedyną zachowaną 

bramę miejską tzw. Bramę Michal-
ską, a wędrując uliczkami Starówki 
podziwialiśmy barokowe pałace 
węgierskich arystokratów. Oczaro-
wani urokiem zabytków i bogac-
twem historii Bratysławy wrócili-
śmy do kraju.

tekst i foto: Gabriela Trybała 

Juzyna na scenie w Żywcu. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Zamek w Bratysławie Zwiedzanie Starego Miasta

Juzyna na scenie Targów Bożonarodzeniowych w Bratysławie

Występ zespołu regionalnego Juzyna. Fot. Monika Stachnik-Czapla.
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W spotkaniach uczestniczyli: Graży-
na Sutor kierownik GBP w Bystrej, 
Jolanta Kupczyk – kierownik GBP 
w Radziemicach, Lucyna Malczyk 
– kierownik GBP w Zawoi, Józefa 
Antos – bibliotekarz GBP w Ra-
dziemicach, Danuta Suwada – bi-
bliotekarz GCK i Czytelnictwa w 
Zembrzycach, Barbara Małysa, Do-
rota Tomczak – bibliotekarze GBP 
w Zawoi. Natomiast spoza środowi-
ska bibliotekarskiego obecni byli: 
Katarzyna Fujak – starszy specjalista 
do spraw dydaktyki BgPN w Zawoi, 
Lidia Olesińska-Dolech –prezes Sto-
warzyszenia KultArt, Anna Mazur 
– dyrektor BCK w Zawoi, Grażyna 
Trzebuniak – kierownik Świetlicy 
Środowiskowej w Zawoi. 

Pierwsze spotkanie „Księga 
Natury” odbyło się 11 lipca br. 

Spotkanie Bibliotek Partnerskich
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi jako Biblioteka Wiodącą w II rundzie PRB, w ramach otrzymanego Mikro-
grantu „ Podaj dalej” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, zorganizowała cztery spotka-
nia w tym jedno wirtualne z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich.

na terenie Babiogórskiego Parku 
Narodowego i miało charakter 
warsztatowy. Zajęcia prowadziła 
Pani Katarzyna Fujak. Uczestnicy 
spotkania zdobyli wiedzę i umie-
jętności na temat prowadzenia 
przyrodniczych warsztatów edu-
kacyjnych oraz poznali sposoby 
wykorzystania najbliższego śro-
dowiska w twórczych działaniach 
skierowanych do dzieci i mło-
dzieży. Ponadto zapoznali się ze 
sposobami połączenia przestrzeni 
bibliotecznej z przyrodą. Na za-
kończenie spotkania uczestnicy 
zwiedzili Ogród Zmysłów, w któ-
rym prezentowana jest babiogór-
ska roślinność. Kolejne spotkanie 
odbyło się 29 lipca br. w Pracowni 
Cacane Patchworki w Zawoi. Tym 
razem były to warsztaty artystycz-

Incjatywy Biblioteki w Zawoi

ne z upcyklingu, które prowadziła 
Pani Lidia Olesińska-Dolech. 

W czasie spotkania bibliotekarze 
oraz lokalni partnerzy zdobyli prak-
tyczną wiedzę na temat upcyklingu, 
poznali różne sposoby wykorzysta-
nia odpadów do celów artystycz-
nych i edukacyjnych. Oprócz tego 
w formie prezentacji multimedial-
nej zostali zapoznani z nowatorski-
mi inicjatywami Pracowni Artystycz-
nej Cacane Patchworki. Warsztaty 
były połączone ze wspólnym zwie-
dzaniem Galerii Sztuki Ludowej „Na 
Uciechę”, gdzie uczestnicy podzi-
wiali wyroby artystyczne lokalnych 
twórców ludowych. 

Natomiast 29 sierpnia br. miało 
miejsce trzecie spotkanie poświęco-
ne współpracy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Zawoi z lokalnymi 
instytucjami i organizacjami. Pani 
Lucyna Malczyk – kierownik GBP 
w Zawoi zapoznała uczestników 
spotkania z inicjatywą zawiązane-
go partnerstwa lokalnego. Omó-
wiła fazy i etapy budowania part-
nerstwa, umiejętności przydatne 
w partnerstwie, zadania biblioteki 
jako inicjatora współpracy partner-
skiej. Był to również czas na wy-
mianę doświadczeń i spostrzeżeń 
związanych z realizacją projektów 
edukacyjnych w ramach Konkursu 
Grantowego Aktywna Biblioteka. 

Z kolei 30 sierpnia br. za po-
średnictwem komunikatora interne-
towego Skype odbyło się ostatnie 
spotkanie bibliotek partnerskich. 
Tematem telekonferencji było „Bez-
pieczeństwo dzieci i młodzieży 
w Internecie”.                         (lm)

Gminna Biblioteka Publiczna w Za-
woi zrealizowała innowacyjny pro-
jekt „Muuvit! – Ruszaj się i odkry-
waj świat”, w którym uczestniczyły 
dzieci w wieku 6-11 lat. Celem pro-
jektu było zwiększenie świadomo-
ści o zdrowym trybie życia, zachę-
cenie uczestników do aktywności 
fizycznej oraz odkrywania atrakcyj-
nych miejsc w Polsce i na świecie. 
Słuszność podejmowanych działań 
poparła Pierwsza Dama RP Pani 
Anna Komorowska. 

Realizacja pilotażowego projek-
tu była możliwa dzięki nawiązaniu 
współpracy z Orlikiem działającym 

przy Zespole Szkół w Zawoi Wilcz-
na. Uczestnicy projektu pod okiem 
trenera aktywnie spędzali wolny 
czas. Następnie za pomocą specjal-
nej platformy internetowej odby-
wali wirtualną podróż po świecie. 
Atrakcją spotkań była degustacja 
tradycyjnych potraw odwiedzanego 
kraju. 

Oprócz tego biblioteka w ramach 
otrzymanego grantu zakupiła sprzęt 
sportowy – bramki, który zgodnie 
z zawartą umową przekazaliśmy 
Orlikowi w Zawoi Wilczne i jest 
on wykorzystywany przez naszych 
młodych sportowców.           (bm)

Podsumowanie 
projektu Muuvit!

Całość przedsięwzięcia zrealizo-
wała Fundacja Volunteers for Sport, 
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego w ra-
mach Programu Rozwoju Bibliotek.

Spotkanie Bibliotek Partnerskich

Udział bibliotekarzy i lokalnych partnerów w spotkaniu Aktywne spędzanie wolnego czasu

Dzieci i młodzież degustują tradycyjne potrawy danego kraju

Podsumowanie projektu i wręczenie nagród
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Spotkanie prowadził Pan Wojciech 
Kowalewski z Wojewódzkiej Biblio-
teki Publicznej w Krakowie. W czę-
ści pierwszej spotkania uczestnicy 
poznali potrzeby komputeryzacji, 
wymagania współczesnego użyt-
kownika bibliotek. Natomiast w czę-
ści drugiej odbyła się prezentacja 
systemem SOWA2/MRC21. Bibliote-
karze poznali moduły systemu oraz 
jego funkcjonalność. Obecnie Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Zawoi jest 
na etapie wdrażania zintegrowanego 
systemu zarządzania biblioteką. 

Komputeryzacja 
Biblioteki
14 listopada br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi odbyła się kon-
ferencja poświęcona systemowi bibliotecznemu SOWA2/MARC21, w któ-
rej uczestniczyli bibliotekarze z powiatu suskiego.

Uruchomienie całego programu 
sprawi, że czytelnicy będą mieli do-
stęp do katalogu on-line biblioteki. 
Ponadto użytkownicy, po zalogo-
waniu się sprawdzą stan swojego 
konta oraz skorzystają z opcji re-
zerwowania i zamawiania książek. 
Biblioteka będzie również na porta-
lu społecznościowym w.bibliotece.
pl, który został utworzony z myślą 
o czytelnikach zainteresowanych 
wymianą informacji na temat ksią-
żek i multimediów. 

(lm)

Udział bibliotekarzy w szkoleniu

Gminna Biblioteka Publiczna w Za-
woi zakupiły nowości wydawnicze 
dzięki uzyskanym środkom z Pro-
gramu Biblioteki Narodowej „Zakup 
nowości wydawniczych do biblio-
tek w roku 2013”. Celem progra-
mu jest wzbogacenie i odnowienie 
księgozbiorów polskich bibliotek 
publicznych, w tym księgozbiorów 
dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z 
regulaminem umowy 1/3 dotacji 

Dotacja z Biblioteki Narodowej 
na zakup nowości wydawniczych 

przeznaczyliśmy na zakup nowo-
ści dla dzieci i młodzieży. Obecnie 
księgozbiór biblioteki został wzbo-
gacony o nowości wydawnicze za-
równo z literatury dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. 

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich czytelników do odwiedza-
nia naszej biblioteki i korzystania 
z zakupionych nowości wydawni-
czych.                                     (lm)

W sali widowiskowej BCK zgroma-
dziło się kilkadziesiąt osób, które 
w atmosferze pełnej magii pozna-
wały andrzejkowe tradycje. 

Trzy wróżki przeprowadzały 
ciekawe i pomysłowe wróżby. Nie 
odbyło się bez lania wosku, usta-
wiania butów, ciasteczek z wróżbą. 
Był to wieczór zaskakujących nie-
spodzianek i wesołych przepowied-
ni, oczywiście wszystko z humorem 
i przymrużeniem oka. Ponadto du-
żym zainteresowaniem cieszyły się 
konkursy z drobnymi nagrodami 
.Każdy miał szansę zaprezentować 
się muzycznie, plastycznie lub też 
wykazać się swoją sprawnością. 
Wszystko przeplatane było zabawą 
taneczną. 

 Mamy nadzieję, że wszystkie 
dobre wróżby spełnią się, a humor 
i uśmiechnięte buzie jeszcze długo 
będą towarzyszyły uczestnikom za-
bawy.                                     (lm)

Zabawa Andrzejkowa
W sobotni wieczór, 23 listopada br. dzieci i młodzież z Gminy Zawoja uczestniczyły w zabawie andrzejkowej 
zorganizowanej przez Świetlicę Środowiskową i Gminną Bibliotekę Publiczną w Zawoi.

Gminna Biblioteka Publiczna w Za-
woi, już po raz kolejny nawiąza-
ła współpracę z grupą teatralną. 
Tym razem jest to Studio Małych 
Form Teatralnych Sztuka z Trze-
bini. 2 grudnia br. aktorzy przed-
stawili spektakl pt. „Królowa Śnie-
gu”, w którym uczestniczyło 200 
uczniów. Jest to adaptacja jednej 
z najbardziej znanych i lubianych 
baśni J.Ch. Andrersena, ukazująca 
motyw przyjaźni. 

Przedstawienie teatralno – mu-
zyczne w niezwykły sposób prze-
niosło widzów w świat pełen ta-
jemnic i magii. Profesjonalna gra 
aktorów, piękne kostiumy oraz 
możliwość współtworzenia spek-
taklu sprawiły, że dzieci były za-
chwycone atmosferą teatralnego 
świata.                                    (dt)

Spektakl teatralny „Królowa 
Śniegu”

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!!!
Drodzy Czytelnicy, 
zgodnie z Regulaminem Biblioteki książki należy zwrócić po miesiącu od dnia wypożyczenia. 

Jednak wielu z nas o tym zapomina. Wiele nowości i książek chętnie czytanych jest przetrzymywane od wielu 
miesięcy ! Aby temu zapobiegać, Biblioteka cyklicznie wysyła "zapominalskim" upomnienia, co jest niestety 
związane z kosztami i nieprzyjemnościami. 

DO KOŃCA TEGO ROKU MOŻNA ZWRACAĆ PRZETRZYMYWANE KSIĄŻKI BEZ ŻADNYCH PRZYKRYCH 
KONSEKWENCJI.

Wróżenie podczas zabawy andrzejkowej

Udział dzieci w konkursie plastycznymZabawa andrzejkowa

Dzieci podczas przedstawienia „Królowa Śniegu”. Fotografie z arch. GBP w Zawoi.
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Koloniści, tak samo jak w roku 
ubiegłym wypoczywali w komfor-
towo urządzonych dla ich potrzeb 
salach lekcyjnych. Mieli do dyspo-
zycji halę sportową, boisko „Orlika” 
oraz trawiaste boiska przy szkole. 
Jednak czasu na korzystanie z tych 
obiektów sportowych nie było za 
wiele, ponieważ organizatorzy za-
pewnili wszystkim wiele atrakcji. 
Codziennie szkolnym autobusem, 
który był stale do naszej dyspozycji, 
zwiedzaliśmy atrakcyjne miejsca na 
Wybrzeżu: muzeum Sowińskiego 
Parku Narodowego, latarnię mor-
ska w Czołpinie, Ustkę, Szymbark, 
filie Sowińskiego Parku Narodowe-
go w Rowach. Pogoda w tym roku 
wyjątkowo dopisywała. Można się 
było pięknie opalić. Tak wiec, bar-
dzo dużo czasu przebywaliśmy na 
plaży w Rowach, zażywając kąpieli 
słonecznych i kąpieli w Bałtyku.

Dużą frajdę wszystkim koloni-
stom sprawił też rejs „pirackim” 
statkiem po Bałtyku. Kolejną atrak-
cją był pokaz sztucznych ogni 
w Ustce, który w tym roku można 
było obejrzeć w całej okazałości. 
W ubiegłym roku mgła przeszko-
dziła w podziwianiu tego przepięk-
nego widowiska światła i dźwięku. 
Wszyscy z zapartym tchem patrzyli 
na tysiące różnokolorowych efek-
tów świetlnych układających się 
w kosmiczne formy na tle ciemne-

go, wieczornego, bałtyckiego nieba. 
Na niebie pojawiło się też mnóstwo 
świecących balonów wypuszcza-
nych przez liczne rzesze turystów 
będących w tym czasie na plaży. Ko-
loniści byli zachwyceni tą imprezą.

Pieszo wędrowaliśmy z Poddą-
bia do Rowów, podziwiając nad-
morski pejzaż. Przeszliśmy kilkana-
ście kilometrów, ale co to jest dla 
Babiogórskich Górali. Spacer plażą 
wszystkim przypadł do gustu. No 
i jeszcze jedna ważna sprawa, od-
dychanie przesyconym jodem mor-
skim powietrzem. Góralom na pew-
no wyszło to na zdrowie.

Tak jak i w roku ubiegłym, bardzo 
serdecznie pani wójt i władze gmi-
ny przyjęły nas u siebie w Urzędzie 
Gminy w Ustce. Były cukierki, lody, 
upominki dla kolonistów i opieku-
nów oraz wspólne zdjęcie, które na 
zakończenie wszyscy wypoczywają-
cy otrzymali także w prezencie. 

Braliśmy też udział w Rajdzie 
Rowerowym „Szlakiem zwiniętych 
torów” w Poddąbiu. Wszyscy za-
dowoleni, chociaż zmęczeni, do-
tarli do mety, gdzie później jeszcze 
koloniści brali udział w różnora-
kich konkurencjach sportowych. 
Wygrywając je, otrzymali ciekawe 
nagrody: książki, piłki czy namioty 
plażowe. Wszyscy zaś otrzymali ko-
lorowe koszulki z logo rajdowym. 
Zabawa była przednia.

Tak jak w roku ubiegłym kie-
rownictwo kolonii pani Marzena 
Tworek i dyrektor szkoły Jacek 
Goreński robili wszystko, abyśmy 
mogli spokojnie i bezpiecznie wy-
poczywać, za co im serdecznie 
dziękujemy. Mila atmosfera i wie-
le życzliwości odczuliśmy także ze 
strony pracowników obsługi. Panie 
kucharki karmiły nas tak, że nie 
jeden kolonista wrócił do domu 
o kilka kilogramów cięższy. Jedze-
nie było bardzo smaczne i uroz-
maicone. Koloniści nie raz prosili 
o repetę. Cały personel kolonii po-
cząwszy od kadry pedagogicznej, 
do pracowników obsługi i kuchni 
wraz z naszym panem kierowcą to 
bardzo mili i życzliwi ludzie, którzy 
byli zawsze uśmiechnięci i jak tylko 
mogli najlepiej, organizowali nasz 
kolonijny wypoczynek.

Niestety, jak to zwykle bywa, co 
dobre szybko się kończy. 10 lipca 
2013 roku pani wójt wraz z gość-
mi pożegnała nas. Smutno było się 
rozstawać z Objazdą i Bałtykiem. 
Tak samo jak rok temu i tegorocz-
nej grupie zawojskich kolonistów 
żal było odjeżdżać, ale przyjaźnie 
i poznanie nowych ludzi na pew-
no zaowocują w przyszłości. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku zno-
wu będziemy mogli się spotkać nad 
Bałtykiem, a dzieci z gminy Ustka 
spędzą wakacje pod Babią Górą.

Program kolonii w Zawoi był 
dopracowany i wypełniony po 
brzegi. Nikt nie miał prawa się 
nudzić – atrakcji było wiele. Dzie-
ci zwiedzały najbliższą okolicą, 
wędrowały po górskich szlakach, 
poznawały tutejsze tradycje i zwy-
czaje, wyjeżdżały w miejsca warte 
zobaczenia.

Pierwsze dni pobytu w Zawoi to 
był czas na zakwaterowanie i zakli-
matyzowanie się w szkole w Zawoi 
Mosorne, zapoznanie się z kadrą 
oraz władzami naszej Gminy.

Poznawanie najbliższej okolicy 
rozpoczęliśmy wizytą w Babiogór-
skim Parku Narodowym. Po obej-
rzeniu wystawy stałej w Muzeum 
weszliśmy z przewodnikiem na 
Mokry Kozub, gdzie znajduje się 
ścieżka edukacyjna Parku. Tam, ko-

MŁODZIEŻ Z GMINY ZAWOJA NA KOLONIACH LETNICH NAD BAŁTYKIEM !

Witaj Bałtyku!
Od 1 do 10 lipca br. zawojanie już po raz drugi cieszyli się pięknem wybrzeża bałtyckiego. Kolonia została zorga-
nizowana przez władze gminy Ustka we współpracy partnerskiej z gminą Zawoja, w pięknie położonym Zespole 
Szkół Samorządowych w Objeździe.

Wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży z Gminy Za-
woja składamy serdeczne podzię-
kowanie, za wspaniałe wakacje 
nad polskim morzem. Powtórzyć 
trzeba raz jeszcze „Cudze chwa-
licie, swego nie znacie, sami nie 
wiecie co posiadacie”. Nasza mło-

dzież najpierw musi poznać pięk-
no ojczystego kraju, zanim zacznie 
zwiedzać świat.

Tak więc bardzo dziękujemy 
i liczymy na kontynuowanie tej 
wspaniałej współpracy. Jest to prze-
cież praca dla dobra naszych dzieci 
i młodzieży!

Henryk Bucki

Przygoda życia w… Zawoi

Wymiana z Ustką

W ramach porozumienia podpisanego pomiędzy Gminą Zawoją a nadmor-
ską Gminą Ustką w dniach 2.07.2013 – 11.07.2013 r. w Zawoi Mosorne 
przebywało na kolonii letniej 27 dzieci ze szkół podstawowych i gimna-
zjów.

loniści mogli przekonać się i zbadać 
jakie właściwości ma czysta woda 
płynąca w naszych wspaniałych 
górskich potokach. 

Ciekawą, pieszą wędrówką było 
zejście z Mosornego Gronia do 
Wodospadu. Widoki zapierały nie-
którym dech w piersiach, z niedo-
wierzaniem obserwowali wspaniały 
widok wodospadu i górskiej przy-
rody.

Na koniec kolonii wszyscy pod-
jęli ciężką próbę zmierzenia się z 
największą i najbardziej wymagają-
cą atrakcją górską – Babią Górą. Dla 
dzieci i młodzieży znad morza z po-
zoru proste wyjścia w teren stano-
wiły nie lada wyzwanie. Okupione 
łzami i potem szczyty zostały jednak 
pokonane i z dumą w oczach zali-
czone. Pamiątkowe zdjęcie z pobytu na III Dniach Zawoi
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Górskie wędrówki nie były jedy-
ną atrakcją kolonii. Zaplanowane 
były również wyjazdy do Wieliczki, 
Krakowa i Zakopanego.

Kopalnia soli i zejście ponad 
300 metrów pod ziemię zrobiły 
ogromne wrażenie na kolonistach. 
W Krakowie zobaczyliśmy Wawel, 
Jamę Smoka Wawelskiego oraz Ry-
nek – Sukiennice, Kościół Mariac-
ki. Z ogromnym zaciekawieniem 
zwiedzaliśmy również Muzeum 
Podziemia Rynku Krakowskiego. 
Wspaniała interaktywna wysta-
wa zaciekawiła nawet tych, któ-
rzy sceptycznie podchodzili do tej 
atrakcji. Po drodze do domu wstą-
piliśmy do Bazyliki w Krakowie – 
Łagiewnikach.

W programie wycieczki do Za-
kopanego znalazło się wejście na 
Rusinową Polanę oraz szczyt Gęsią 
Szyję. Nie mogło także zabraknąć 
spaceru po Krupówkach. Podziwia-
liśmy również Wielką Krokiew oraz 
kościół na Krzeptówkach.

W sobotni i niedzielny wieczór 
koloniści dali upust swoim emo-
cjom podczas niezapomnianego 
koncertu Braci Cugowskich i ka-
baretowego występu Grzegorza 
Halamy. 

W ramach relaksu po ciężkich 
wyprawach kilkakrotnie wyjeżdża-
liśmy na basen do Suchej Beskidz-
kiej. Dzieci miały nie lada zabawę. 
Jak się później okazało – wyjazdy te 
były strzałem w dziesiątkę - wspa-
niały relaks, odpoczynek i regene-
racja dodawały siły i energii wszyst-
kim na kolejne dni.

Ważnym punktem kolonii było 
zapoznanie dzieci i młodzieży z lo-
kalną tradycją, kulturą oraz z twór-
cami ludowymi. Spotkaliśmy się z 
zawojską bibułkarką oraz poznali-
śmy tradycyjny sposób wytwarzania 
naczyń z gliny. Kolejką zawojską 
pojechaliśmy do Parku Czarnego 
Daniela na lekcję edukacyjną doty-
czącą sposobu ochrony i opieki nad 
danielami i jeleniami.

Jak na każdej letniej kolonii, tak 
u nas nie mogło zabraknąć zajęć 
sportowych. Były one organizo-
wane na boisku przy szkole wraz 
z uczniami tutejszej szkoły. Wie-
czorami dzieci relaksowały się przy 
ognisku, na dyskotece i karaoke. 
Organizowany był również wieczór 
z książką oraz wieczór kinowy.

Za szczególne wyniki sportowe 
oraz wyjątkową aktywność i udział 
w życiu kolonii zostały przyznane 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne 
nagrody rzeczowe. Na zakończenie 

każdy uczestnik otrzymał drobne 
upominki od Gminy Zawoja.

11 lipca wieczorem ze łzami 
w oczach żegnaliśmy się – jedno-
cześnie obiecując, że postaramy 
się, aby ta inicjatywa naszych Gmin 
przetrwała, abyśmy mogli spotkać 
się za rok – uśmiech i wzruszenie 
dzieci na koniec były najpiękniej-
szym podziękowaniem dla wszyst-
kich, którzy przyczynili się do tego, 
aby dzieci mogły wypocząć u nas, 

w Zawoi. Dla wielu z nich była to 
przygoda życia, którą zapamiętają 
na zawsze...

W imieniu wychowawców, mło-
dzieży i dzieci biorących udział w 
wypoczynku w Zawoi i własnym 
pragnę podziękować wspaniałym 
paniom kucharkom oraz Panu dy-
rektorowi Januszowi Trzebuniako-
wi za nieocenioną pomoc i wspar-
cie podczas kolonii.

Barbara Stanaszek

Na początku krótkim występem 
wkupili się w łaski mieszkańców 
ośrodka, na terenie którego miesz-
kali, a zaraz potem wyruszyli grać 
w miasto. Już w piątkowy wieczór 
można ich było oglądać na scenie 
muszli koncertowej, gdzie swoją 
obecnością zachęcili przybyłych do 
udziału w sobotnich i niedzielnych 
spotkaniach z maskotkami i folk-
lorem. W sobotnie przedpołudnie 
mieli okazję trochę powylegiwać się 
na plaży, ale już około godziny 15 
ruszyli w barwnym maskotkowym 
korowodzie. Razem z innymi przy-

Juzyna na Zjeździe 
Maskotek w Rowach
Już po raz drugi zespół Juzyna uczestniczył w Ogólnopolskim Zjeździe 
Maskotek w Rowach. Zarówno oni jak i sam głuszec „Djablok” przybyli 
tam na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury z Ustki. Swoje występy 
rozpoczęli już w piątek 19 lipca.

tulankami, ulicami Rowów podą-
żała także nasza gminna maskotka 
– głuszec „Djablok”. Radości dzieci 
nie było końca.

W niedzielę 21 lipca, „Juzyna” 
dała krótki koncert w tamtejszym 
kościele, a niedługo potem wystąpi-
ła po raz kolejny na scenie Ogólno-
polskiego Zjazdu Maskotek.  Cały 
wyjazd dał wszystkim członkom ze-
społu wiele radości, którą przeka-
zywali dalej. Być może dlatego ich 
występy w gminie Ustka spotkały 
się z tak dużą aprobatą nadmorskiej 
publiczności.

Korowód maskotek. Fot. rch. BCK w Zawoi.

Nasza maskotka „Djablok” na ulicach Ustki

Zespół Juzyna na zjeździe maskotek w Rowach

Odpoczynek na tatrzańskim szlaku. Fotografie Autorki.

Wyjazd koleją na Mosorny Groń

Udział w warsztatach garncarskich

Na szczycie Mosornego Gronia
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Ponad 100-dniowa tradycyjna wę-
drówka z owcami przez Karpaty, 
zorganizowana była dla uczcze-
nia wędrówek pasterzy wołoskich 
i prowadzona w ponadnarodowej, 
archaicznej formie przez obszar 
górski Rumunii, Ukrainy, Polski, 
Słowacji i Czech. Owce wędrowa-
ły w naturalnym dziennym rytmie 
wypasu pod nadzorem weterynaryj-
nym i przy zachowaniu wymagane-
go bezpieczeństwa. Celem Redyku 
było międzynarodowe spotkanie 
ludzi żyjących i tworzących w Kar-
patach, ich integracja, możliwość 
poznania oraz pokazania bogac-
twa kulturowego mieszkańców, jak 
również bogactwa i unikatowości 
przyrody oraz sposobu na zrówno-
ważony rozwój terenów górskich. 
W trakcie wędrówki jej uczestnicy 
dzielili się swoimi zwyczajami i tra-
dycjami kulturowymi. 

Redyk wyruszył w sobotę 
11 maja, z Rotbav w okolicach Bra-
szowa z rumuńskiej Transylwanii. 
W wydarzeniu uczestniczyła liczna 
delegacja górali i samorządowców 
z Polski, Słowacji, Czech, Rumunii 
oraz media z Austrii, Czech, Pol-
ski, Węgier i Rumunii. Przy grze 
trombit, słowackich fujarek sałasz-
niczych, ludowej rumuńskiej mu-
zyki uroczyście poświęcono owce 
i rozpoczęto wędrówkę. Bacowie: 
Piotr Kohut z Koniakowa (Polska), 

Redyk Karpacki – Transhumance 2013
O „Redyku Karpackim – Transhumance 2013” i jego idei pisaliśmy już w poprzednim numerze „Pod Diablakiem”. 
Jednak w tym numerze wracamy do redyku, by podsumować to wspaniałe przedsięwzięcie. „Redyk Karpacki – 
Transhumance 2013” nawiązywał do wielowiekowej wędrówki pasterzy wołoskich z owcami, która doprowadziła 
do zasiedlenia Karpat i powstania wspólnej, wysokogórskiej kultury pasterskiej, łączącej społeczności zamieszku-
jące Karpaty.

Cristian Suciu (Rumunia) i Vasile 
Hordilă (Rumunia) pożegnali się 
ze swoimi rodzinami i wyruszyli w 
drogę, którą kiedyś pokonywali ich 
przodkowie. Przeszli oni wraz ze 
swoimi owcami historycznym szla-
kiem wędrówek wołoskich, łukiem 
Karpat, od Rumunii, przez Ukrainę, 
Polskę i Czechy. Trasa liczyła ok. 
1200 km. Na trasie wędrówki odby-
wały się festiwale i lokalne impre-
zy prezentujące tradycje pasterskie, 
występy kapel oraz zespołów re-
gionalnych, pokazy sztuki ludowej 
i rękodzieła, prezentacja kuchni re-
gionalnej, prezentacje tradycyjnych 
produktów regionalnych. 

13 sierpnia Redyk Karpac-
ki zawitał do Zawoi pod Babią 
Górę. Stado owiec prowadzone 
przez pasterzy z Polski, Rumunii 
i Ukrainy przywędrowało rano na 
przełęcz Krowiarki skąd wyruszyło 
na całodniową wędrówkę „dolnym 
płajem” w masywie Babiej Góry, 
by w godzinach popołudniowych 
przybyć do Zawoi Czatoży. 

W Zawoi Czatoży Redyk Kar-
packi powitali Wójt Gminy Zawoja 
Tadeusz Chowaniak oraz Starosta 
Suski Tadeusz Gancarz. O idei re-
dyku Karpackiego opowiedział jego 
organizator i zarazem baca Piotr 
Kohut z Istebnej. Wspólnie z mu-
zyką zespołu regionalnego Juzyna 
świętowaliśmy to wielkie wydarze-

nie. Zakończenie redyku nastąpiło 
14 września w Czechach.

O przebiegu redyku opowiadał 
podczas konferencji zorganizowa-
nej w ramach XXIX Babiogórskiej 
Jesieni jego organizator i baca Piotr 
Kohut, który wędrował z owcami 
z Rumunii przez Ukrainę, Polskę, 
Słowację i Czechy. 

O redyku mogliśmy również 
posłuchać podczas spotkanie pa-
sterskiego, które odbyło się 15 
listopada w Babiogórskim Cen-
trum Kultury w Zawoi. Ponadto 
tematem spotkania było gospodar-
cze wykorzystanie potencjału rol-
niczego i przyrodniczego w Kar-
patach. Spotkanie prowadził Józef 
Michałek, członek zarządu Fundacji 
Pasterstwo Transhumancyjne, który 
przedstawił Program Strategiczny 
Terenów Wiejskich 2014-2020 oraz 
mówił o działaniach pasterskich na 
rzecz bioróżnorodności poprzez 
tradycyjny wypas owiec na tere-
nach otwartych w ramach projek-
tu Karpaty Łączą. Bardzo ciekawie 
o realizacji Redyku Karpackiego 
opowiadał Piotr Kohut, główny 
realizator redyku i jego pomysło-
dawca. W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele samorządu teryto-
rialnego i Babiogórskiego Parku 
Narodowego oraz mieszkańcy gmi-
ny Zawoja. 

(mk)

CENNE INICJATYWY

W drodze. Fot. z arch. organizatorów Redyku Karpackiego.

Powitanie redyku w Zawoi Czatoży

Spotkanie pasterskie. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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W świetlicy można odrobić lekcje, 
zagrać w tradycyjne gry planszowe, 
sprawnościowe, natomiast zajęcia 
plastyczne i tematyczne pozwalają 
rozwijać talenty i zainteresowania. 

W ciągu minionych miesięcy 
dołączyło do naszego grona wie-
lu nowych wychowanków, co jest 
bardzo budujące z uwagi na fakt, 
że pobyt w świetlicy jest całkowi-
cie dobrowolny i świadczy o tym, 
iż nasze dzieci i młodzież nie tylko 
zapełniają sobie czas przy kompu-
terze, ale również, a może zwłasz-
cza szukają realnych kontaktów 
i sprawdzonych pomysłów na spę-
dzanie wolnego czasu. 

Nawiązana współpraca z Profi-
laktyczną Świetlicą w Suchej Be-
skidzkiej, Gminną Biblioteką Pu-
bliczną w Zawoi, Babiogórskim 
Parkiem Narodowym oraz Babio-
górskim Centrum Kultury pozwo-
liła na przeprowadzenie szeregu 

Zrozumienie 
i wzajemna pomoc

Motto Świetlicy Środowiskowej w Zawoi i Skawicy

Miła atmosfera i budowanie zrozumienia, mimo różnicy wieku uczestników, to podstawowe reguły panujące w 
świetlicy. Placówka w miarę swoich możliwości organizuje wycieczki, ogniska, imprezy integracyjne, ale przede 
wszystkim jest miejscem spotkań, zabawy i nauki wzajemnych relacji. 

Ognisko w Babiogórskim Parku Narodowym. Fot. arch. Świetlicy Środowiskowej.

Zajęcia w świetlicy

działań. Miedzy innymi wyjazd na 
piknik integracyjny do Świetlicy 
w Suchej, zwiedzanie siedziby Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Suchej, 

zajęcia w terenie i ognisko integra-
cyjne na terenie BgPN, zabawa an-
drzejkowa integrująca dzieci i mło-
dzież z Gminy Zawoja. 

Świetlica chętnie włącza się 
w rozmaite inicjatywy lokalne. 
Między innymi z okazji obchodów 
420-lecia powstania Skawicy dzieci 
namalowały serię plakatów obrazu-
jących wydarzenia z życia miejsco-
wości. 

Nie brakuje osób, które z życz-
liwością myślą o naszej placówce. 
Chciałabym już teraz serdecznie 
podziękować Panu Michelowi Ma-
jewskiemu z Koła Przyjaźni Pol-
sko-Belgijskiej CCBEL-POL za chęć 
wsparcia finansowego naszej świe-
tlicy. 

W ostatnim czasie nasi wycho-
wankowie spotkali się z św. Miko-
łajem, a w najbliższym czasie (22 
grudnia) zaprezentują swoje umie-
jętności na drugim już kiermaszu 
świątecznym w sali BCK. Wszyst-
kich serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia naszego stoiska oraz 
życzymy radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia.                              (gt)Prace wychowanków

Piknik w Profilaktycznej Świetlicy w Suchej Beskidzkiej

W tym roku jury musiało ocenić 46 
gawędziarzy, 54 intrumentalistów, 
39 śpiewaków solistów, 45 grup 
śpiewaczych, trzech starostów we-
selnych oraz po jednym drużbie 
weselnym z województw: małopol-
skiego, podkarpackiego, śląskie-
go, świętokrzyskiego, lubuskiego, 
łódzkiego, wielkopolskiego oraz 
pomorskiego. Poziom konkursu był 
wysoki, dobór repertuaru i charak-
ter wykonawczy zgodny z trady-
cją własnego regionu. Na uwagę 
zasługuje wielu zdolnych młodych 
wykonawców, którzy gwarantują 
zachowanie i kontynuację rodzi-
mej tradycji. Reprezentanci naszej 

gminy zdobyli następujące nagrody 
i wyróżnienia.

W konkursie gawędziarzy, w ka-
tegorii młodzieżowej, I miejsce zajął 
Szymon Gigoń z Zespołu Regional-
nego Juzyna.

W konkursie instrumentalistów, 
w kategorii dorosłych III miejsce 
zajął Andrzej Makoś z Zespołu Re-
gionalnego Juzyna, natomiast wy-
różnienie w kategorii dziecięcej 
otrzymał Wojciech Marek z Zespołu 
Regionalnego Zbójnik ze Skawicy.

W konkursie śpiewu solowego, 
w kategorii dorosłych III miejsce 
zajęła Elżbieta Makoś z Zespołu Re-
gionalnego Juzyna.

W konkursie śpiewu grupowe-
go, w kategorii dorośli II miejsce 
zajęło KGW Zawojanki z Zawoi, 
a w kategorii młodzieżowej II miej-
sce zajęła grupa żeńska z Zespołu 
Regionalnego Zbójnik ze Skawicy.

Szymon Gigoń jest także laure-
atem: XI edycji Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego „W cieniu jo-
deł i świerków” (I miejsce) w Suchej 
Beskidzkiej oraz XXII Posiadów 
Gawędziarskich i XXIV Konkursu 
Gry na unikatowych instrumentach 
Ludowych (I miejsce – gawędziarz) 
w Jeleśni.

Gratulujemy.
(rpd)

Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej to już 47 Festiwal Folkloru Polskiego. Jest to ogólnopolski konkurs 
gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków, pytacy i mowy starosty weselnego. W tak znaczącym konkursie, nie 
mogło zabraknąć przedstawicieli  naszej gminy, którzy zostali wytypowani podczas powiatowych przeglądów.

Bajania w Bukowinie

Szymon Gigoń na scenie Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej. 
Fot. arch. Sz. Gigonia

Zabawa andrzejkowa

Z wizytą w siedzibie KP Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej
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W lipcu (12-21) br. wspólnie z  ko-
legami z klasy Rafałem Pietraszko 
i Michałem Florczakiem uczest-
niczyłem w drugiej edycji Ekspe-
dycji Orląt (projekt w dużej mierze 
finansowany był ze środków MON 
-u). Udział w obozie zawdzięczamy 
Stowarzyszeniu Polska-Świat, które 
wyłoniło  nas z grupy zainteresowa-
nych na podstawie średnich ocen,  
jakie uzyskaliśmy w klasyfikacji 
końcoworocznej.  Zajęcia odbywały 
się na terenie Jednostki Wojskowej  
18 bielskiego Batalionu Powietrzno-
desantowego w Bielsku-Białej oraz 
Aeroklubu NORMAL. Oprócz szko-
lenia spadochronowego uczestni-

Widzieć z lotu ptaka
Spadochronowe skoki uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zawoi Wilcznej

Tytuł projektu: „Cztery pory roku 
po obu stronach Bałtyku”. Szkoła 
koordynująca: Zespół Szkół w Za-
woi Centrum. Szkoła partnerska: 
Sotenässkolan w Kungshamn. Czas 
realizacji: 01.08.2011 – 31.07.2013.

Tematem projektu było po-
szukiwanie różnic i podobieństw 
w stylu życia mieszkańców regio-
nów szkół partnerskich przez pry-
zmat czterech pór roku. Projekt 
był realizowany przez dwie szko-
ły na zajęciach szkolnych, poza-
lekcyjnych oraz podczas wymian 
międzynarodowych. Pierwszy rok 
projektu obejmował cykl działań 
kulinarnych polegających na prze-
prowadzaniu ankiet, dzięki którym 
zgromadziliśmy przepisy na typowe 
dania wiosenne, letnie, jesienne i zi-
mowe. Organizacja warsztatów ku-
linarnych połączonych z degustacją 
przygotowanych dań pozwoliła na 
wybór najciekawszych przepisów, 
które zamieściliśmy w naszej książ-
ce kucharskiej. W drugim roku re-

alizacji naszego projektu skupiliśmy 
się na fotografii artystycznej, której 
tajniki zgłębiliśmy podczas warszta-
tów fotograficznych oraz pieszych 
i autokarowych wycieczek, w trak-
cie których gromadziliśmy dary pór 
roku oraz uwiecznialiśmy piękno 
otaczającej nas przyrody. Zmagania 
uczestników projektu zaowocowały 
niezwykłymi dekoracjami na cztery 
pory roku oraz wystawami fotogra-
ficznymi.

Podejmowane działania wpły-
nęły na kształtowanie przynależ-
ności do społeczności europejskiej, 
skłoniły do realizacji własnych po-
mysłów, zmotywowały do pilnej 
nauki języków obcych, a zawarte 
znajomości i przyjaźnie stworzyły 
szansę na dalszą współpracę mię-
dzynarodową. Korzystanie z zaso-
bów Internetu oraz doskonalenie 
warsztatu pracy z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komu-
nikacyjnej umożliwiło monitoro-
wanie i ocenę przebiegu prac nad 
projektem. Przez cały czas trwania 

projektu uczestniczyliśmy w zaję-
ciach z języka szwedzkiego, po 
angielsku porozumiewaliśmy się 
w trakcie video konferencji, wyjaz-
dów zagranicznych oraz podczas 
przygotowywania produktów koń-
cowych projektu. Pisaliśmy rów-
nież pamiętniki z naszych podróży, 
które zatytułowaliśmy „Uczenie się 
przez doświadczenie”.

W realizację projektu zaanga-
żowane było środowisko szkolne, 
władze lokalne oraz partnerzy sto-
warzyszeni. W tym miejscu pragnie-
my podziękować wszystkim bez 

których nie udało by się zrealizo-
wać zaplanowanych działań, a więc: 
władzom gminy, pracownikom 
Gminnego Zespołu Oświaty, Babio-
górskiemu Parkowi Narodowemu, 
a w szczególności Panu Wojciecho-
wi Wilczyńskiemu, Babiogórskie-
mu Centrum Kultury, rodzicom, ich 
pociechom, dyrekcji, nauczycielom 
i pracownikom naszej szkoły.

Końcowymi produktami naszej 
współpracy są: dwie prezentacje 
multimedialne „Cuda Zawoi i Kung-
shamn”, „Dekoracje na cztery pory 
roku”, kalendarz ścienny na rok 
2014‚ „Cztery pory roku w obiekty-
wie uczniów”, pięć części videocli-
pu „Łączy nas Bałtyk”, mini książka 
kucharska „Rok w naszej kuchni” 
oraz kronika projektu w wersji pa-
pierowej i elektronicznej. Produk-
ty te są dostępne u Pani Agnieszki 
Warmuz-Trybały, której zaangażo-
wanie i pomoc w ich przygotowa-
niu okazały się bezcenne.

Wierzymy, że udział w tym pro-
jekcie pomógł naszym uczniom 
nabyć te umiejętności, które okażą 

Cztery pory roku po obu 
stronach Bałtyku
TO JUŻ JEST KONIEC, ALE NAJPIERW PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ…

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DWUSTRONNEGO 
PARTNERSKIEGO PROJEKTU SZKÓŁ W PROGRAMIE COMENIUS „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”.

się być niezbędne dla ich rozwoju 
osobistego oraz aktywnego obywa-
telstwa europejskiego. Nauczycieli 
natomiast zmotywował do dosko-
nalenia warsztatu pracy, pogłębie-
nia wiedzy o krajach i mieszkań-
cach regionów szkół partnerskich, 
wymiany informacji o systemie 
szkolnictwa oraz szlifowania języ-
ków obcych. Pozwolę sobie w tym 
miejscu zacytować fragment wy-
powiedzi jednego z uczestników 
realizowanego projektu ze szkoły 
w Kungshamn „Dzięki udziało-
wi w tym projekcie nauczyłem się 
postrzegać Polaków jako prawdzi-
wych ludzi, a nie tylko jako tanią 
siłę roboczą”.

Współpraca szkół partnerskich 
przyniosła wiele korzyści i pozytyw-
nych odczuć, zwiększyła świado-
mość międzykulturową, wykreowa-
ła postacie odważnych i dojrzałych 
młodych ludzi, ale przede wszyst-
kim pokazała że „więcej nas łączy 
niż dzieli”.

Koordynatorzy projektu

czyliśmy w  zajęciach strzeleckich 
(ASG), survivalowych oraz tak-
tycznych i integracyjnych. Zwień-
czeniem pobytu w Batalionie było 
wykonanie trzech samodzielnych 
skoków ze spadochronem z samo-
lotu CESSNA 206 SOLOY. 

Doświadczenia, które zdobyłem 
w trakcie obozu są dla mnie nie-
zwykle cenne, być może w przy-
szłości okażą się przydatne. Wra-
żenia i emocje towarzyszące mi 
podczas kolejnych skoków z wyso-
kości ok 1100 m. pozostaną w mej 
pamięci do końca życia. 

Adept Wojciech Gloger
Michał Florczak 
po szczęśliwym lądowaniu Wojciech Gloger przyygotowuje się do pierwszego skoku. Fot. uczestnków obozu.

Ognisko integracyjne. Drugi z lewej  Rafał Pietraszko.

Sprawdzenie sprzętu spadochronowego przez instruktora
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Dzieci miały również możliwość 
poznawać polską tradycję kulturę 
i historię podczas wycieczek re-
alizowanych do najważniejszych 
ośrodków kulturalnych i histo-
rycznych w Polsce oraz podczas 
zajęć i warsztatów realizowanych 
w szkole.

Działania w ramach projek-
tów edukacyjnych prowadzonych 
przez Unię Europejską dają sze-
reg wymiernych korzyści zarów-
no dla uczniów jak i nauczycieli. 
Nauczyciele poznali formy organi-
zacji szkół partnerskich, zapozna-
li się z metodami pracy i środka-
mi dydaktycznymi stosowanymi 
przez innych nauczycieli w zagra-
nicznych placówkach. Uczniowie 
uczestnicząc w realizacji programu, 
zmienili swój stosunek do proble-
mu integracji europejskiej, zdo-
bywająć doświadczenie w kon-
taktach z rówieśnikami z innych 
krajów. Konieczność posługiwania 
się nowoczesnymi środkami łącz-
ności (Internet i e-mail) zmusiła 
ich do kształcenia tych umiejętno-
ści. Wzrasła również motywacja do 

Podsumowanie projektu Comenius w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zawoi Wilcznej – „Europejskie 
dziedzictwo historyczne i kulturalne”

Comenius w Zawoi Wilcznej
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Zawoi Wilcznej od sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. prowadzony był projekt Comenius pt. „Europej-
skie dziedzictwo historyczne i kulturalne”. Był to projekt wielostronny, którego partnerami było 5 państw: Belgia, Wielka Brytania, 
Rumunia, Turcja oraz Polska. W ramach projektu uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zawoi mieli możliwość wyjaz-
dów zagranicznych do krajów partnerskich. Zrealizowano 13 mobilności wśród uczniów oraz 14 mobilności kadry nauczycielskiej.

uczenia się języka angielskiego, 
którym posługiwali się beneficjenci 
projektu. Zdobyta wiedza o innych 
kulturach i państwach oraz naby-
te umiejętności spowodowały, że 
uczniowie czują się coraz pewniej 
w zjednoczonej Europie, stając się 
bardziej otwartymi i tolerancyjny-
mi, a w przyszłości bez żadnych 
kompleksów i zahamowań będą 
mogli podejmować naukę bądź 
pracę w Unii Europejskiej.

Oficjalne podsumowanie pro-
gramu odbyło się podczas II Piłkar-
skiego Pikniku na Orliku w Zawoi, 
podczas którego przygotowano 
wystawę pamiątek i produktów 
końcowych wypracowanych pod-
czas projektu. Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Zawoi Wilcznej 
dr Aleksander Wiecheć podzięko-
wał instytucjom, które przyczyniły 
się do realizacji tego przedsięwzię-
cia. Pamiątkowe dyplomy otrzymali 
Organ Prowadzący Szkołę w Zawoi 
Wilcznej, Babiogórski Park Narodo-
wy i Rada Rodziców Szkoły Podsta-
wowej Nr 2  w Zawoi. 

Agnieszka Warta

Szkoła w Zawoi Wilcznej czwarta w Polsce
Strona internetowa Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej otrzymała prestiżowe wyróżnienie za jedną z dziesięciu najlepszych szkolnych stron internetowych w Polsce. Była to już V edycja ogólno-
polskiego konkurs na najciekawsze szkolne portale internetowe. 

27 września 2013 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie ogólnopolskiego Konkur-
su „Szkolna strona Roku 2013”.

W konkursie udział wzięło ponad 2000 szkolnych stron internetowych, a szkoła z Zawoi znalazła  się w pierw-
szej dziesiątce najlepszych! Zdaniem organizatorów konkursu na wyróżnienie zasłużyli za: „niesamowite bogactwo 
aktualności i wydarzeń, skupianie ludzi razem, wykorzystywanie siły Facebooka i  kanału You Tube oraz  świado-
mość medialną, dzięki czemu jesteście bliżej uczniów”. 

Nagrodę w postaci pakietu multimedialnego dla gimnazjalistów oraz dyplomów odebrali dyrektor szkoły Alek-
sander Wiecheć oraz administrator strony Agnieszka Kołacz.

Serdecznie gratulujemy. 

Dyrektor Zespołu Szkół Aleksander Wiecheć 
i Agnieszka Kołacz na rozdaniu wyróżnień w Warszawie Fragment statuetki oraz dyplom dla Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej. Fot. arch. ZS w Zawoi Wilcznej.

Wspólne spotkanie uczestników projektu „Commenius” w Birminghem. Fot. arch. ZS w Zawoi Wilcznej.

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA
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W rodzinie tej kultywowano trady-
cje muzykowania, które kontynu-
uje również Tadeusz. Po odbyciu 
służby wojskowej, którą rozpo-
czął w 1964 roku, przez jakiś czas 
pracował w Jaworznie. Do Zawoi 
wrócił w 1968 roku i w tymże roku 
ożenił się z pochodzącą z Górnej 
Zawoi Heleną z domu Sużyn. Ma 
sześcioro dzieci: synów Bartłomieja, 
Michała i Piotra oraz córki Agniesz-
kę, Annę i najmłodszą Reginę (et-
nologa pracującego w Orawskim 
Parku Etnograficznym w Zubrzycy 
Gornej na Orawie).

Rysować i malować zaczął już 
w szkole podstawowej, potem była 
szkoła zawodowa i przerwa w pla-
stycznej twórczości. Po raz pierw-
szy dał się poznać jako twórca – 
amator podczas odbywania służby 
wojskowej. Rysował ołówkiem, na 
papierze, przede wszystkim portre-
ty. Artystyczne zamiłowania rozwi-
jał następnie pracując w Jaworznie. 
Wtedy obok rysunków ołówkiem 
zaczął wykonywać obrazy akwarelą 
na papierze. W tym czasie pojawił 
się dominujący w jego całej twór-
czości temat – pejzaże. 

Po powrocie do Zawoi dalej 
malował, teraz już głównie olej-
nymi farbami na płótnie. Duży 

Tadeusz Kudzia – malarz
Tadeusz Kudzia, malarz, artysta nieprofesjonalny, mieszka w przysiółku Gór-
nej Zawoi – Świniarka – malowniczo położonym na zboczu, u stóp Babiej Góry. 
Urodził się w 1944 roku w Zawoi Wełczy jako pierwszy z trojga dzieci Stani-
sława i Joanny z domu Hutniczak. Rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo 
rolne. 

Odkąd sięgam pamięcią, tata przy 
płótnie zawsze jest taki sam… lekko 
zwichrowane włosy, wzrok skupio-
ny na każdym detalu, zaś w momen-
cie, kiedy najbardziej precyzyjna 
kreska zostaje namalowana, zaczy-
na mruczeć pod nosem ulubione 
melodie. Najczęściej nuci Czerwone 
maki na Monte Cassino, wówczas 
ja, nie mogąc się powstrzymać, do-
łączam do taty. I kiedy my pochło-
nięci jesteśmy śpiewaniem refrenu 
na dwa głosy, mama zawsze kwitu-
je nasze wysiłki wokalne stwierdze-
niem, że dwóch artystów w domu, 
to zdecydowanie za dużo albo wes-
tchnieniem: Oho! Będzie loło bo się 
dwie biydy zesły. Oczywiście pod-
sumowaniu zawsze towarzyszy cie-
pły i figlarny uśmiech. 

Jak w ogóle zaczęła się przy-
goda mojego taty z płótnem? Do 
dziś tata, wspominając początki 
swojej malarskiej kariery, opowia-
da o pewnym wydarzeniu z dużą 
dozą emocji. Otóż w szkole pod-
stawowej na zajęciach plastycznych 

Jak Matka Boska Częstochowska nauczyła 
mnie kurzyć – czyli ferwor twórczy Tadeusza Kudzi

namalował rycerza. Kiedy oddawał 
pracę nauczycielce ta spytała: A co 
tu jest namalowane? Pytanie to tak 
bardzo wstrząsnęło delikatną duszą 
młodego człowieka, że postanowił 
w życiu malować, ale tak, by już 
nikt nigdy nie poddał w wątpliwość 
tego, co znajdzie się na obrazie. Po-
stanowił uczyć się od innych arty-
stów. Pierwszym nauczycielem był 
Władysław Front ze Stryszawy, któ-
ry przekazał młodemu Tadeuszo-
wi tajniki malarstwa olejnego – od 
przygotowania blejtramu do prawi-
dłowych technik malowania. 

Po etapie nauki nastąpił etap 
malowania i wielu zamówień. Tata 
pamięta pewną Niemkę, dla któ-
rej bardzo dużo malował i jak sam 
wspomina: dzień w dzień trze-
ba było malować, żeby wyrobić 
się z zamówieniami dla niej. Ale 
dobrze, że był popyt na obrazy… 
chciało się malować. Dodatkowo 
wiedziałem, że będzie z tego dobry 
grosz. Dawniej ludzie, i to jeszcze 
ci z zagranicy bardzo cenili ręko-

dzieło, ręczną robotę. Pracowaliśmy 
oboje z małżonką w Makowiance… 
cała robota ręczna – hafty, tkactwo, 
wszystko szło w Polskę i za granicę 
za bardzo dobre pieniądze. A wra-
cając do tych zamówień…miałem 
zamówienie na Matkę Boską Czę-
stochowską i można powiedzieć, że 
właśnie przez Matkę Boską nauczy-
łem się palić… bo jak przyszło malo-
wać te wszystkie ozdoby, drobniut-
kie kamyki w koronie to w pewnym 
momencie zaczynały mi się trząść 
ręce. Dopiero jak zapaliłem to na 
chwilkę można było normalnie ma-
lować. 

Ja, jako świadek malarskich pe-
rypetii mojego taty, muszę przy-
znać, że nieraz praca nad obrazem 
lub jego fragmentem obfituje w naj-
różniejsze emocje. Raz są gromy, 
drugim razem śmiech…. Ulubiony 
temat mojego taty, to krajobraz, nie 
lubi zaś malować ludzi, ja – rze-
koma dziedziczka talentu, wręcz 
przeciwnie. Więc nieraz, dyskutu-
jąc nad jakąś postacią, potrafiliśmy, 
zresztą do dziś potrafimy się nieźle 

pokłócić i tu znowu mama musi in-
terweniować, z właściwą jej łagod-
nością, kwituje nasze spory krótko, 
ale dosadnie. Zawsze przynosi to 
następujący efekt: po jej słowach 
chwilę spoglądamy na siebie spode 
łba, następuje krótki moment ciszy 
i stagnacji, a następnie oboje z tatą 
wybuchamy śmiechem. Kiedyś po-
wodem naszego sporu był Pan Je-
zus w ciemnicy, którego tata nama-
lował do kościoła w Zawoi Górnej. 
Poddałam w wątpliwość niewystar-
czający dramatyzm przedstawionej 
sceny oraz kształt jednej ręki Jezu-
sa. Tata próbował mnie przekonać 
do swoich racji, natomiast wymiana 
poglądów stawała się coraz gło-
śniejsza… i tutaj kolejny raz żona 
artysty, a moja mama okazała się 
świetnym mediatorem. Postawiła 
nas do pionu słowami pieśni wiel-
kopostnej. Weszła do pokoju i za-
cytowała: Tu kres złości moich, przy 
nogach przybitych Twoich… no, 
trzeba przyznać, że tu dalszy ko-
mentarz byłby zbędny.

Kolejnym zarzewiem naszych 
dyskusji jest Babia Góra, a konkret-
nie sam szczyt Królowej Beskidów. 
Schemat wygląda tak: tata maluje 

Babią Górę, a potem pyta mnie czy 
dobrze. Kiedy ja zaczynam kręcić 
nosem i uzewnętrzniać się na po-
wyższy temat, tata szybko stwier-
dza: dobre jes! Na tym kończy się 
dyskusja.

Takich wspomnień jest wie-
le, nie sposób wszystkich spi-
sać. Chciałam, żeby te kilka zdań 
pokazało, jaki jest Tadeusz Ku-
dzia jako artysta, jako tata… cza-
sem wydawałoby się, że twardy 
jak głaz i zwyczajnie po chłopsku 
konkretny, w innym momencie 
rozczulony nad czyimś nieszczę-
ściem albo szczęściem, nad sceną 
z filmu, nad którą nie każdy by się 
zatrzymał. Jak sam opowiada, nie 
miał łatwego życia. Jak wiele osób 
z jego pokolenia i myślę, że ta ma-
lowana rzeczywistość, to pewien 
rodzaj rekompensaty za to co było 
złe, niesprawiedliwe, nieudane…ale 
obcowanie z Nim jako z artystą to 
też rodzaj nagrody. Mogłam się od 
taty wiele nauczyć i mam nadzieję, 
że da mi jeszcze wiele życiowych 
lekcji…może się jeszcze pokłócimy 
przy jakimś obrazie? I ciekawe jak 
zareaguje mama…

Regina Wicher

Dla wielu ludzi Tadeusz Kudzia to artysta malarz ludowy. Dla mnie jest tatą i właśnie z takiej perspektywy chciałabym 
o Nim opowiedzieć. Pominę zatem wątki biograficzne, by nie zamykać opowieści o tacie w ramach dat.

wpływ na rozwój jego twórczości 
miał kontakt ze znanym malarzem 
nieprofesjonalnym mieszkającym 
w sąsiedniej wsi Stryszawie – Wła-
dysławem Frontem. Był on pierw-
szym nauczycielem, duchowym 
przewodnikiem i doradcą wskazu-
jącym artyście między innymi nie-
znane mu dotąd techniki, a także 
„mecenasem”, który zasygnalizował 
istnienie nowego babiogórskiego 
twórcy kierownictwu Domu Kul-
tury w Suchej Beskidzkiej. Wkrót-
ce na zamówienie tej placówki 
Tadeusz Kudzią namalował sześć 
obrazów wystawionych następnie 
w Suchej z okazji Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej. Trzy z nich zostały wy-
typowane na Wojewódzki Przegląd 
Plastyki Amatorskiej w Bielsku-Bia-
łej, gdzie artystę nagrodzono dyplo-
mem – pierwszym w jego dorobku. 
Wkrótce także Dom Kultury w Za-
woi nabył obrazy T. Kudzi. Od tej 
pory jego prace były wielokrotnie 
prezentowane na różnego rodzaju 
wystawach, a ich autor otrzymywał 
nagrody i wyróżnienia. Przez cały 
czas kupują je także instytucje i oso-
by prywatne.

Malarstwo Tadeusza Kudzi to 
pejzaże malowane w żywych, na-
syconych kolorach, z natury, także 
z pamięci i według różnego rodza-

ju wzorów: pocztówek, ilustracji, 
fotografii. Wrażliwość na piękno 
krajobrazu i przyrody, umiejętność 
odbioru nastroju pór dnia i roku 
sprawia, że płótna Tadeusza Ku-
dzi mają specyficzny klimat. Nie-
kiedy pejzażom towarzyszą sceny 

rodzajowe, elementy architektury 
itp. Szereg jego obrazów urzeka 
wręcz fotograficznym realizmem. 
Częstym tematem prac artysty jest 
Babia Góra, widoki Zawoi, motywy 
zaczerpnięte z babiogórskiej przy-
rody: las, łąki, pola. Jego obrazy 

można oglądać na organizowanych 
w regionie wystawach zbiorowych 
i indywidualnych oraz na niewiel-
kich stałych ekspozycjach w regio-
nalnych karczmach na terenie Za-
woi.

Urszula Janicka-Krzywda

Tadeusz Kudzia maluje kolejny obraz
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Obrazy Tadeusza Kudzi

Urszula Janicka-Krzywda – etno-
graf, folklorysta, dziennikarz urodzi-
ła się w 1949 roku w Zawoi pod Ba-
bią Górą, w Beskidzie Żywieckim. 
Absolwentka etnografii na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
uzyskała tytuł doktora nauk huma-
nistycznych na Wydziale Filologicz-
nym Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Przez szereg lat pracowała w Mu-
zeum Żup Krakowskich w Wie-
liczce, następnie w Muzeum Etno-
graficznym im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie oraz jako etnograf 
w Spółdzielni Rękodzieła Ludowe-
go i Artystycznego „Makowianka” 
w Makowie Podhalańskim. Jako 
muzealnik otrzymała tytuł kustosza 
dyplomowanego.

Jest członkiem Krajowej Komisji 
Artystycznej i Etnograficznej CEPE-
LiA (oddział w Krakowie) oraz Pol-
skiego Towarzystwa Ludoznawcze-
go (PTL). Uczestniczy, jako członek 
jury, w festiwalach i przeglądach 
zespołów regionalnych, między 
innymi w Karpackim Festiwalu 
Dziecięcych Zespołów w Rabce, 
Festiwalu Górali Polskich w Żywcu, 
Międzynarodowym Festiwalu Ziem 
Górskich w Zakopanem. W ramach 
działalności Oddziału Krakowskie-
go była inicjatorem powołania do 
życia w 1992 roku Klubu Hafciar-
skiego (od 2005 roku istniejący jako 
Stowarzyszenie Miłośników Ręko-
dzieła Ludowego i Artystycznego 
„Lud-Art.”, którego była pierwszym 
prezesem).

Opublikowała ponad tysiąc ar-
tykułów, rozpraw, książek i pozy-
cji beletrystycznych; pisze również 
wiersze. Głównym tematem jej ba-
dań i publikacji jest kultura ludowa 
Karpat, zwłaszcza kultura duchowa: 
obrzędy, magia, wierzenia, a tak-
że folklor słowny. Sporo miejsca 
w swoich pracach poświęca zbój-
nictwu karpackiemu, tradycjom pa-
sterskim oraz przejawom religijno-
ści ludowej. 

Pracuje też na rzecz stowarzy-
szeń i organizacji regionalnych, 
zwłaszcza działających na terenie 
zamieszkałym przez Górali Babio-
górskich i na Orawie, oraz współ-
pracuje z placówkami kultury, mię-
dzy innymi z Orawskim Parkiem 
Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, 
Stowarzyszeniem Gmin Babiogór-
skich, Towarzystwem Miłośników 

Ziemi Suskiej, z miejscowymi do-
mami kultury oraz z parkami na-
rodowymi: Babiogórskim Parkiem 
Narodowym, Gorczańskim Parkiem 
Narodowym, Ojcowskim Parkiem 
Narodowym, Tatrzańskim Parkiem 
Narodowym. 

W 1995 roku otrzymała od-
znaczenie państwowe „Zasłużony 
Działacz Kultury”. W 2001 roku za 
całość działalności na rzecz kultury 
została odznaczona Złotym Krzy-
żem Zasługi.

Szczególne miejsce w jej pracach 
zajmują wspomniani już Górale Ba-
biogórscy (Babiogórcy). Od końca 
lat 60. XX wieku do chwili obecnej 
prowadzi badania terenowe nad 
ich tradycyjną kulturą. Pozyskane 
materiały wykorzystuje w licznych 
publikacjach naukowych, popu-
larno-naukowych i popularnych, 
w pracy z tutejszymi zespołami 
regionalnymi prezentującymi folk-
lor babiogórski, nad którymi spra-
wuje również opiekę merytoryczną 
przygotowując programy i prze-
prowadzając konsultacje („Juzyna“ 
– Zawoja, „Nasza Skawica – grupa 
śpiewacza“ i „Zbójnik“ – Skawica, 
„Ziemia Suska“ – Sucha, „Zbyrcok“ 
– Juszczyn. Sprawuje też opiekę 
merytoryczna nad zbiorami dzia-
łających w terenie muzeów opra-
cowując karty eksponatów i teksty 
filderów („skansen” w Zawoi Mar-
kowe Rówienki, muzeum Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi Suskiej 
w tzw. Domku Ogrodnika w Su-
chej). Jest autorem wielu opraco-
wań dotyczących kultury ludowej 
Babiogórców, zwłaszcza stroju, pa-
sterstwa, zbójnictwa, folkloru słow-
nego. Znaczącym efektem jej prac 
jest odtworzenie i przywrócenie 
w regionie zapomnianego stroju 
Górali Babiogórskich. 

Od początku uczestniczy w pra-
cach Stowarzyszenia Gmin Babio-
górskich. W latach 1999-2011 była 
redaktorem naczelnym wycho-
dzącego regularnie od 1999 roku 
„Rocznika Babiogórskiego”, auto-
rem wielu opracowań wydawanych 
przez Stowarzyszenie. Za pracę na 
rzecz regionu została w 2000 roku 
nagrodzona przez Stowarzyszenie 
Gmin Babiogórskich „Laurem Ba-
biogórskim” stopnia podstawowe-
go, a w 2002 roku „Laurem Babio-
górskim” za szczególne zasługi.

Urszula Janicka-Krzywda

Laureatka tegorocznej nagrody  im. Oskara Kolberga – „ZA ZASŁUGI 
DLA KULTURY LUDOWEJ”  oraz nagrody Województwa Małopolskiego 
im. ROMANA REINFUSSA

Fot. źródło: http://etnomuzeum.eu
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Przy realizacji tego zadania współ-
pracowali: Urząd Gminy w Zawoi 
i osobiście Wójt Gminy Zawoja 
Tadeusz Chowaniak, Leśniczy Le-
śnictwa Zawoja Wełcza Michał Osi-
ka, sołtys Sołectwa Zawoja Wełcza 
Jolanta Bojarowicz, pracownicy 
Babiogórskiego Centrum Kultury, 
Gminnej Biblioteki Publicznej, Dy-
rektorzy, nauczyciele i młodzież 
wszystkich szkół z terenu gminy, 
Naczelnik Wydziału Środowiska 
Powiatu Suskiego, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Budow-
nictwa w Zawoi, a nawet osoby 
prywatne i prowadzące działalność 
gospodarczą. 

W trakcie realizacji Projektu 
przeprowadzono trzy zbiórki śmie-
ci na terenie Lasów Państwowych, 
lasów prywatnych oraz na szlakach 
turystycznych. Zebrano łącznie 
40 worków śmieci. Każda akcja 
rozpoczynała się od pogadanki na 
temat bezpieczeństwa i sposobu 
sprzątania, przeprowadzonej przez 
Tomasza Winczewskiego, pracow-
nika Urzędu Gminy w Zawoi. Każda 
akcja zbierania śmieci kończyła się 
ogniskiem. Po jednej z akcji ucznio-
wie na lekcji języka polskiego pi-
sali  sprawozdania. Niektóre były 
bardzo ładne i zostały zgłoszone do 
konkursu. Wszyscy sprzątający po-
siadali rękawice ochronne. Zbiórka 
w rejonie Wełczy była prowadzona 

Działaj lokalnie
Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych uczestniczyło w konkursie grantowym ogłoszonym 
przez Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie, realizującą program Działaj Lokalnie VIII Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności i pozyskało grant w wysokości 3 000 tysiące zł. na realizację zadania „Eduka-
cja ekologiczna, dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Zawoja w związku z nową organizacją zbiórki 
odpadów”.

wspólnie z Nadleśnictwem w Suchej 
Beskidzkiej. Leśniczy Michał Osika 
z podleśniczym Waldemarem Miś-
kowcem prowadzili jedną z grup. 
Na teren sprzątania młodzież do-
wieziona była busem. W sprzątaniu 
wzięło udział 126 osób, w tym 95 
młodzieży i 31 dorosłych. 

Kolejnym działaniem przewi-
dzianym w projekcie było przepro-
wadzenie szkoleń ekologicznych. 
Przeszkolonych zostało 14 grup 
dzieci i młodzieży po minimum 20 
osób. Łącznie w szkoleniu uczest-

niczyły 332 osoby i 38 osób doro-
słych. W szkoleniach brały udział 
dzieci szkół podstawowych i mło-
dzież gimnazjum i liceum. Szkole-
nia odbywały się na skwerku edu-
kacyjnym, w sali widowiskowej 
Babiogórskiego Centrum Kultury, 
a niektóre w szkołach. Opracowa-
no konspekt zajęć szkoleniowych 
i na jego podstawie odbywały się 
wszystkie szkolenia. Uczestnicy 
szkoleń dowiedzieli się, jak mądrze 
dokonywać zakupów, aby było jak 
najmniej śmieci, unikać niepotrzeb-

nych woreczków i toreb foliowych,  
starać się kupić towar w opakowa-
niu, które nadaje się do recyklingu. 
Poznali gminne zasady zbiórki śmie-
ci, nauczyli się właściwej segregacji 
odpadów. Poznali harmonogram 
odbioru odpadów. Zapoznali się 
z drogą odpadów od producenta 
do miejsca składowania na wysypi-
sku, albo wykorzystania odpadów, 
które można poddać recyklingowi. 
Dowiedzieli się jak wielki problem 
stanowią bioodpady i jak długo 
trwa proces rozkładu niektórych 
opakowań. Duże zainteresowanie 
budziły odpady niebezpieczne i od-
pady wielkogabarytowe. Z ramienia 
Urzędu Gminy szkolenia prowadził 
Tomasz Winczewski. Na zakoń-
czenie każdego szkolenia rozdano 

Wyniki konkursu plastycznego

I miejsce Karolina Trzebuniak, kl. II ZSP w Zawoi Mosorne
II miejsce Roksana Basiura, kl. III Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop
III miejsce Faustyna Polak, kl. 0 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop

I miejsce Kinga Witek, Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej
II miejsce Natalia Pierog, kl. V Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop
III miejsce Roksana Marek, kl. VI ZSP w Zawoi Mosorne

Wyróżnienia:

Natalia Basiura, kl. III Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop
Zuzanna Basiura, kl. 0 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zawoi Przysłop
Artur Polak, kl. 0 Szkoła Podstawowa Nr 4  w Zawoi Przysłop
Mateusz Smyrak, kl. I Szkoła Podstawowa Nr 2  w Zawoi  Wilcznej
Aleksandra Klimasara, ZSP w Zawoi Mosorne
Gabriela Kozina, kl. V Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zawoi Gołyni
Sara Kaczmarczyk, kl. V G Zespół Szkół w Skawicy
Jakub Sikończyk, kl. V B Zespół Szkół w Skawicy
Marzena Spyrka, kl. V Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawoi Przysłop
Marlena Miśkowiec, kl. IV Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawoi Wilcznej
Marta Mołek, kl. IV Szkoła Podstawowa Nr 2 Zawoja Wilczna
Kacper Smyrak, kl. I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zawoi Wilcznej
Maciej Tomusiak, klasa I ZSP w Zawoi Mosorne
Dominik Kuś, kl. I ZSP w Zawoi Mosorne
Marcelina Warta, kl. II ZSP w Zawoi Mosorne

Wyniki konkursu literackiego

I miejsce Natalia Sowa, ZSP w Zawoi Mosorne
I miejsce Marzena Spyrka, SP 4 w Zawoi Przysłop
II miejsce Antoni Bojarowicz, ZSP w Zawoi Mosorne
III miejsce Roksana Marek, ZSP w Zawoi Mosorne

Protokół komisji konkursowej
Decyzją komisji konkursowej w składzie: Przewodnicząca – Alina Kuś 
Urząd Gminy Zawoja, Członkowie: Lucyna Malczyk – Gminna Biblio-
teka Publiczna, Anna Mazur – Babiogórskie Centrum Kultury, Grzegorz 
Ficek – Babiogórskie Centrum Kultury, Jan Smyrak – Zawojskie Stowa-
rzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych przyznano następujące miejsca 
i wyróżnienia w konkursie artystycznym w ramach zadania „Edukacja 
ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy Zawoja 
w związku z nową organizacją zbiórki odpadów.

Wyniki konkursu 
plastycznego i literackiego

uczestnikom foldery i zachęcano 
ich do udziału w konkursie arty-
stycznym.

Ponadto opracowano i wydano 
piękny kolorowy  folder w nakła-
dzie 1 000 szt. wykonano afisz in-
formujący o realizacji  projektu (100 
sztuk), który był regularnie rozwie-
szany w szkołach i na tablicach in-
formacyjnych Urzędu Gminy. 

Zawojskie Stowarzyszenie wzbo-
gaciło się także o trzy pojemniki na 
odpady, które zakupiono w ramach 
projektu.  

Opracowano regulamin i ogło-
szono Konkurs artystyczny, na 
który wpłynęły 2 wiersze, 3 spra-
wozdania z akcji zbiórki śmieci i 76 
prac plastycznych. Tak liczny udział 
młodzieży w całym przedsięwzięciu 

Pogadanki na temat bezpieczeństwa i sposobu sprzątania i segregacji odpadów

Dzieci i młodzież podczas sprzątania szlaków
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Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lo-
kalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babio-
górskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie. 

CENNE INICJATYWY

spowodował dla organizatorów nie 
mały problem i konieczność po-
szukiwania sponsorów. Nagrody 
ufundowali: Nadleśnictwo w Suchej 
Beskidzkiej, Wydział Środowiska 
Starostwa Powiatowego, Gminna 
Biblioteka Publiczna, Babiogórskie 
Centrum Kultury, nasze Stowarzy-
szenie. Znaczącą kwotę na nagrody 
przekazał Wójt Gminy Zawoja Ta-
deusz Chowaniak. 

Podsumowanie projektu i wrę-
czenie nagród odbyło się 11 grud-
nia 2013 r w sali BCK. W spotka-
niu wzięli udział laureaci konkursu 
plastycznego i literackiego wraz z 
opiekunami, dyrektorzy szkół oraz 
przedstawiciele samorządu gminne-
go i powiatowego, a także wicepre-
zes Stowarzyszenia „Zielona Linia”.

Zarząd ZSWLP składa podzięko-
wania za pomoc w realizacji zada-

nia Tadeuszowi Chowaniakowi – 
Wójtowi Gminy Zawoja, Alinie Kuś 
– zastępcy wójta, Adamowi Skrzyp-
kowi i Tomaszowi Winczewskie-
mu – pracownikom Urzędu Gminy, 
Pawłowi Dyrczowi – Naczelnikowi 
Wydziału Środowiska Starostwa Po-
wiatowego w Suchej Beskidzkiej, 
Michałowi Osice – leśniczemu Le-
śnictwa Zawoja Wełcza, Jolancie 
Bojarowicz – sołtysowi Sołectwa 
Zawoja Wełcza, Lucynie Malczyk – 
kierownikowi GBP w Zawoi, Doro-
cie Tomczak – pracownikowi GBP 
w Zawoi, Annie Mazur – dyrektoro-
wi BCK w Zawoi, Grzegorzowi Fic-
kowi – pracownikowi BCK, Piotro-
wi Jezutkowi – zastępcy dyrektora 
BCK, Piotrowi Smyrakowi a przede 
wszystkim uczestnikom projektu 
oraz ich rodzicom, nauczycielom 
i dyrektorom szkół.

Zarząd ZSWLP

Impreza rozpoczęła się o godzinie 
14.00 i prowadził ją Kabaret Dla 
Niegrzecznych, w swoim programie 
zaprezentował mnóstwo atrakcji 
i konkursów dla dzieci i dorosłych, 
po czym nastąpiło oficjalne otwarcie 
niecodziennego jubileuszu. Krótko 
przedstawiono historię miejsco-
wości, wspomniano o najstarszych 
mieszkańcach wsi i wydarzeniach 
związanych ze Skawicą, recytowa-
no wiersze miejscowych poetów.

Festyn 
z okazji 420. lat Skawicy

Władze samorządowe przekazały 
na ręce przedstawiciela mieszkań-
ców statuetkę upamiętniającą to wy-
darzenie.  Jak w większości polskich 
wsi, kwitnie tutaj życie kulturalne i 
religijne, o czym świadczą działające 
stowarzyszenia, zespoły, grupy.

Wieś jest malowniczo położona 
w dorzeczu Skawicy, a otaczają ją 
zewsząd piękne szczyty Beskidów 
Czas wakacji to czas zabawy, rozry-
wek i zrelaksowania się.

Impreza zorganizowana przez 
Radę Sołecką w Skawicy przy 
współpracy z Babiogórskim Cen-
trum  Kultury zgromadziła miesz-
kańców wsi i goszczących turystów. 
Organizatorzy składają podzięko-
wanie Wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób  przyczynili się do 
przygotowania i przeprowadzenia 
imprezy.

Tekst i zdjęcia:
Rada Sołecka w Skawicy

Wieś Skawica może poszczycić się niezwykła historią: 420. rocznicą istnienia  Wsi. Pierwsza wzmianka o istnie-
jącej miejscowości miała miejsce 1496 roku, kiedy zanotowano tutaj pierwszy pobór chłopów do wojska. Z tej 
okazji w dniu 17 sierpnia 2013 roku odbył się Festyn pod patronatem Kabaretu Ani Mru-Mru, Małopolskiej Kroniki 
Beskidzkiej i Regionalnego Portalu Informacyjnego.

Przygotowanie do zbiórki odpadów 

Spotkanie podsumowujące projekt. Fot arch. ZSWLP w Zawoi.
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Przed omówieniem zawartości tego 
dokumentu należy jednak nieco 
przyjrzeć się czym jest kataster gali-
cyjski i jakie zawiera informacje. 

Wywodzi się on od z prób wy-
konania dla Galicji rejestru grun-
tów do celów podatkowych. Wła-
dze cesarskie w Wiedniu pierwsze 
próby ewidencjonowania gruntów 
do celów podatkowych podjęły za 

Ewidencja obiektów 
geograficznych 
Skawicy zawarta 
w aktach katastru 
galicyjskiego 
z 1844 roku

Jednym ze źródeł, będących skarbnicą wiedzy o historii danego obszaru są nazwy geogra-
ficzne, które zapisane są w materiałach kartograficznych oraz archiwalnych, jak i prze-
kazywane są w ludzkiej pamięci z pokolenia na pokolenie. Przechowują one informacje 
zarówno o dawnych nazwach poszczególnych częściach wsi, które dziś często noszą już 
całkiem zmienione nazwy, jak i o obiektach które obecnie już nie istnieją, a w przeszłości 
tworzyły krajobraz danej wsi. W przypadku Skawicy takimi obiektami, które w większości 
zniknęły już z krajobrazu górującego nad wsią Pasma Polic, a które w przeszłości występo-
wał na jego stokach bardzo powszechnie są polany.

W czasie prowadzenia kwerendy archiwalnej w Archiwum Państwowym w Krakowie, na-
trafiłem na cztery dokumenty będące częścią tzw. katastru galicyjskiego, wykonanego w 
połowie XIX w. W teczce zawierającej materiały dla Skawicy, prócz dwóch tomów ksiąg 
zawierających rejestr parcel Skawicy wykony wykonany w 1857 r., natrafiłem na doku-
ment zawierający szczegółowy opis granic Skawicy, drugi – stanowiący wykaz przybytków 
i ubytków tej wsi, oraz trzeci zawierający opis rodzajów użytkowania gruntów. 

W drugim z tych dokumentów, na czterech stronach zamieszczono tabelaryczny spis po-
szczególnych części wsi, do opisu których użyto nazw geograficznych, które w większości 
już nie funkcjonują, bądź uległy przekształceniu.

panowania cesarzowej Marii Tere-
sy w latach 1746-1756, jednak nie 
przyniosły one pożądanego skutku. 
Kolejne spisy wykonano w latach 
1774 i 1775, jednak także i  one 
nie przyniosły spodziewanych wy-
ników. Jednak, po upływie kolej-
nego dziesięciolecia, za panowa-
nia cesarza Józefa II wydany został 
12 kwietnia 1785 r. kolejny patent, 
który ustanawiał reformę podat-

kową dla całego cesarstwa. W jej 
wyniku powstał pierwszy kataster 
gruntowy Galicji, który przeszedł 
do historii jako tzw. metryka józe-
fińska. W wyniku tego patentu, 
zarządzono spisanie i wykonanie 
pomiarów gruntów, na podstawie 
których wyliczono wysokość podat-
ku uzależnionego od urodzajności 
tych gruntów. 

Tak zgromadzone dane zapisano 
w księgach wykonanych dla każ-
dej miejscowości, jednakże także 
te działania nie przyniosły cesar-
stwu zamierzonego efektu. Dlatego 
23 grudnia 1817 r. cesarz Franci-
szek I wydał kolejny patent, który 
stał się podstawą do opracowania 
drugiego katastru gruntowego Gali-
cji. Opracowywany zaczął być jesz-
cze tego samego roku (1817) ale 
przez ogrom prac, ostanie opraco-

wania wykonano dopiero w 1861 r. 
W ramach tzw. metryki franciszkań-
skiej wykonano szczegółowe mapy 
gruntowe w większości w skali 
1:28800. Jednak dla obszarów du-
żych miast dobrano dokładniejszą 
skalę (np. 1:1440 dla Krakowa), 
a dla obszarów górskich mniej do-
kładną (1:57600). Mapy te do histo-
rii przeszły jako kataster galicyjski. 

Wedle patentu cesarza Fran-
ciszka I, w skład katastru nie we-
szły tylko opracowania graficzne, 
jednak składał się on z mapy oraz 
księgi bądź ksiąg i akt. Księgi te za-
wierają: rejestr parcel, arkusze po-
siadłości gruntowej, arytmetyczny 
spis posiadaczy, alfabetyczny spis 
posiadaczy oraz wypisy hipotecz-
ne. Natomiast w skład akt wchodzą: 
wykazy przybytków i ubytków, ma-
nualna (szkice robocze) oraz szkice 

indykacyjne, na które nanoszono 
poprawki, wraz z dokonywaniem 
przekształceń gruntów. Jednakże 
pomimo ogromnej bazy danych 
jaką nosiły w sobie te dokumenty, 
to w wyniku upływu czasu, i prze-
noszenia akt znaczną ich część za-
ginęła a inne zostały rozproszone. 
Dla Skawicy w Archiwum Państwo-
wym w Krakowie zachowały się je-
dynie wspomniane już na początku 
dokumenty. Brak natomiast jedne-
go z najważniejszych dokumentów 
jakim jest mapa. Na szczęście dwie, 
bardzo obszerne księgi z zapisem 
właścicieli parcel, zachowały się 
w niemal idealnym stanie (jedynie 
z powodu przechowywania w wil-
gotnym miejscu występuje na nich 
grzyb). Należy tu nadmienić iż dla 
Zawoi, w archiwum tym zachowała 
się jedynie ok. 1/3 księgi z rejestrem 
gruntów, natomiast reszta tego do-
kumentu uległa niestety zniszcze-
niu. Należy przypuszczać, że ze 
względu na znacznie większą od 
Skawicy, zajmowanej przez Zawoję 
powierzchni, musiała ona posiadać 
także kilka ksiąg gruntowych, które 
niestety zostały utracone.

Na koniec tych zagadnień, 
w kwestii map gruntowych, nale-
ży jeszcze zwrócić uwagę iż brak 
w krakowskim archiwum map ka-
tastru galicyjskiego także dla innych 
wsi, graniczących z gminą Zawoja. 
Dlatego też można przypuszczać iż 
mogą się one znajdować w jakiejś 
innej placówce. Przypuszczenia 
te potwierdza fakt iż po II wojnie 
światowej, pojawiały się kilkukrot-
nie różne rozporządzenia co do 
przenoszenia map z katastru galicyj-
skiego do placówek powiatowych, 
a nawet do gmin. Takie postępowa-
nie doprowadziło do ich całkowi-
tego rozproszenia. Ponownego ze-

 
 
Tab.1. Wykaz części wsi Skawica (w dokumencie Riede): 
 
Wymowa w 1844 r.: Pisownia w 1844 r.: 
Obli groń Obli groń 
Lesnia Lesnia 
Zawodzie Zawodzie 
 
Tab.2. Wykaz „zalesionych gór” (w dokumencie Waldungin): 
 
Wymowa w 1844 r.: Pisownia w 1844 r.: Nazwa współczesna: 
Oblak Oblak Oblak/Oblok 
Smietaniak Smietaniak Śmietarniak/Śmietanniak 
Sucha góra Sucha góra Sucha Góra 
 
Tab.3. Wykaz szczytów górskich (w dokumencie Bergkuppen): 
 
Wymowa w 1844 r.: Pisownia w 1844 r.: Nazwa współczesna: 
Obli groń Obli groń brak (być może Okrąglica) 
Śmietani groń Śmietany groń brak (być może Cyl Hali 

Śmietanowej) 
Francakowa góra Francakowa góra brak 
Polica  Polica 
 
Tab.4. Wykaz cieków wodnych: 
 
Wymowa w 1844 r.: Pisownia w 1844 r.: Nazwa współczesna: 
Skawica Skawica Skawica 
Rotnia Rotnia Rotnia 
Cilowi Cylowy Skawica Sołtysia 
Hluboky Głęboki Głęboki 
Bubiakow Bubiakow Skawica Górna 
 
Tab.5. Wykaz zagród: 
 
Wymowa w 1844 r.: Pisownia w 1844 r.: Nazwa współczesna: 
Bzdekowka Bzdékowka brak 
Drabcowka Drabikowka brak 
Fickow Fickow U Ficków Dolnych bądź U 

Ficków Górnych 
Stecowa Stecowa U Steca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.6. Wykaz zarębków: 
 
Wymowa w 1844 r.: Pisownia w 1844 r.: Nazwa współczesna: 
Baranowka Baranowka U Barana 
Bogaċzowka Bogaczowka brak 
Bubia gorna Bubia górna U Buby Górnego 
Bubia dolni Buba dolny U Buby Dolnego 
Burkatowka Burkatowka brak 
Czarnowka Czarnowka U Czarnego 
Fickow Fickow U Ficków Dolnych bądź U 

Ficków Górnych 
Francakowka Francakowka U Franczaka 
Frontow Frontów U Fronta 
Janiczowka Janiczowka brak 
Ludwikowka Ludwikowka brak 
Malisa Malisa U Małysy 
Migasów Maigasow U Migasa 
Pacigowka Pacygówka U Pacygi 
Paluchowka Paluchówka U Palucha 
Sarlejow Sarlejow U Szarleja 
Sitarzow Sitarzow U Sitarza 
Skuta glowa Skuta glowa U Skuty 
Szczurkowa Szczurkowka brak 
Wiechcow Wiechcow U Wiechcia 
Woyticzko Woyticzko U Wojtyczki 
Żurkowka Żurkowka U Żurka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



| POD DIABLAKIEM | ZIMA 2013 | 29NASZA HISTORIA • SPORT

Literatura:

Ausweis űber die Benűtzung des 
Bodens fűr die Gemeinde Skawica, 
Archiwum Państwowe w Krakowie, 
Oddział V.
Definitive Grenzbeschreibung der 
Gemeinde Skawica 1844, Archiwum 
Państwowe w Krakowie, Oddział V.
Franczak P., 2012, Słownik nazw 
geograficznych doliny Skawicy, 
IGiGP UJ, Kraków.
Stosik J., 1995, Galicyjski kataster 
gruntowy – jego gromadzenie 
i opracowanie w Archiwum 
Państwowym w Krakowie, Krakowski 
Rocznik Archiwalny, 1: 46-57.
Wolski J., 2000, Austriacki kataster 
podatku gruntowego na ziemiach 
polskich oraz jego wykorzystanie 
w pracach urządzeniowych 
i badaniach naukowych, Polski 
Przegląd  Kartograficzny, 32(3): 
199-212.
Wolski J., 2001, Kataster podatku 
gruntowego na ziemiach polskich – 
rys historyczny oraz geodezyjne 
i kartograficzne zasady sporządzania, 
Przegląd Geograficzny, 73(1-2): 
107-131.
Wzorek Z., 1951, Galicyjskie plany 
katastralne, Prace Instytutu 
Urbanistyki i Architektury, 1(2): 87-91.
Zachariasz A., 2012, Przydatność 
archiwalnych źródeł kartograficznych 
dla współczesnych badań 
krajobrazowych, Prace Komisji 
Krajobrazu Kulturowego, 16: 63-83.
Verzeichnifs der Gemeinde Skawica 
1844, Archiwum Państwowe 
w Krakowie, Oddział V.
Verzeichnifs der gloschten Parzellen 
in der Gemeinde Skawica 1857, 
Archiwum Państwowe w Krakowie, 
Oddział V.

Tab.7. Wykaz polan: 
Wymowa w 1844 
r.: 

Pisownia w 1844 r.: Wymowa w 1844 
r.: 

Pisownia w 1844 r.: 

Adwentowa Adventowa Ostatnia Bida Ostatnia Bida 
Babiagórowka Båbiagórska Paluchowka Paluchowka 
Brzegowa Brzegowa Piaseczna Piaseczna 
Brzydka Brzydka Paseczna Paseczna 
Buczynka niznia Buczynka niznia Podsloneczna Podsłoneczna 
Buczynka wiznia Buczynka wiznia Podzwalisko 

Rasztoki 
Podzwalisko 
Rasztoki 

Buczynka pod 
Tokarnią 

Buczynka pod 
Tokarnią 

Poludniowa Południowa 

Buczynka za 
Rastoczną 

Buczynka za 
Rastoczną 

Podzwalisko niznia Podzwalisko niznia 

Budowna Budowna Rastoczona Rastoczna 
Cala Smietana Cala Smietana Rolnia Rolnia 
Cerhla pod 
Raiwanikową 

Cerchla pod 
Raiwanikową 

Rastoczoka Rastoczka 

Ċzarna Mlaka Czarna Młaka Radwańka Radwańka 
Czerwony Mech Czerwony mech Rastoky Rastoki 
Dzwonek Dzwonek Sitkowka Sitkowka 
Dólna Dólna Sitarskie Hucisko Sitarskie Hucisko 
Garbata Garbata Skladisko Składzisko 
Gudziowka Gudziowka Smietanna Smietanna 
Hala Kucalowa Hala Kucalowa Smietanny groń Smietanny groń 
Hala Długie Pole Hala długie Pole Solnisko Solnisko 
Kamienna Kamienna Stara Huta Stara Huta 
Kamienna Nowa 
gora 

Kamienna nowa 
góra 

Sucha góra Sucha góra 

Klopotna Kłopotna Szalona Szalona 
Konska Mlaka Końska Młaka Stecowa Stecowa 
Kofzary pod 
Tokarnią 

Kofzary pod 
Tokarnią 

Tokarnia Tokarnia 

Lesniowka Lesniowka Tokarnia pod 
Jednota 

Tokarnia pod 
Jednotą 

Lakoma Lakoma Urbanka Urbańka 
Mocziarka Moczarka Wygezdnia Wyiezdna 
Markotna Markotna Wielki Kamieniec Wielki Kamieniec 
Mlaka nad Narzem Młaka nad 

Narożem 
Wielkowka Wielkowka 

Mlaka nad 
Smietarnym 

Młaka nad 
Smietanym 

Wielkie Oko Wielkie Oko 

Nadpoludniowa Nadpołudniowa Wiznia 
Podzwalisko 

Wyznie 
Podzwalisko 

Naleziona pod 
Policą 

Naleziona pod 
Policą 

Woytowka Wójtowka 

Naydziona Naydziona Zazdrosna Zazdtośna 
Niespodziowana 
Zazdrość 

Niespodziewana 
Zadrość 

Zimna Woda Zimna Woda 

Oblica nizonia Oblica niznia Zimna góra Zimna góra 
Obliczna Obliczna Źrodlana Źródlana 
Oplakana Opłakana Zwalista pod 

Narozem 
Zwalista pod 
Narozem 

brania tych materiałów podjęło się 
Archiwum Państwowe w Krakowie, 
jednak dotychczas zgromadziło 
w swych zasobach jedynie ok. 1/3 
spośród nich. 

Powróćmy jednak do zawartego 
w tytule artykułu dokumentu, który 
spisany został w dniu 29 sierpnia 
1844 r. Zawiera on na czterech stro-
nach spis (wykaz) różnych obiek-
tów geograficznych w Skawicy. 
Wykaz ten rozpoczyna się napisa-
nym w języku niemieckim, krótkim 
wprowadzeniem oraz informacją iż 
Skawica znajdowała w chwili jego 
wydania w Galicji, w Cyrkule Wa-
dowice i Okręgu Maków. Następnie 
w dokumencie zamieszczona zosta-
ła tabela, w której wymieniane są 
jedna po drugiej nazwy geograficz-
ne, które poklasyfikowane zostały 
na nazwy: części wsi, zalesionych 
góry, szczytów górskich, cieki wod-
ne, zagrody, zarębki oraz polany.

Porównując używane w roku 
1844 nazwy, z obecnie używanymi 
wyraźnie zauważa się iż większość z 
nich z czasem została przekształco-
na albo całkowicie zanikła. Jednym 
z nielicznych przykładów takich 
obiektów, które w tym okresie cza-
su nie zmieniły swojego brzmienia 
jest Zawodzie, którego nazwa do 
dnia dzisiejszego funkcjonuje wśród 
starszych mieszkańców Skawicy. Są 
też nazwy, które uległy tylko nie-
znacznej modyfikacji nazwy jak: 
Smietaniak, który przekształcono na 
Śmietaniak bądź Śmietarniak. Także 
większość nazw obecnych przysiół-
ków uległa tylko nieznacznej mody-

fikacji, i to ich nazwy wydają się być 
najbardziej stabilne, na przestrzeni 
ostatnich niemal 180-lat. Większość 
nazw dawnych zarębków przetrwa-
ła do dnia dzisiejszego, a tylko nie-
liczne z nich przestały funkcjono-
wać i są obecnie nieznane, jak np. 
Ludwikowska. Przeciwnie wygląda 
natomiast kwestia nazw polan, któ-
rych nazwy wraz z ich zarośnię-
ciem, bądź połączeniem w kom-
pleksy pól uprawnych, większości 
uległy zatraceniu. Dziś mało kto 
by przypuszczał że w połowie XIX 
wieku w Skawicy funkcjonowały aż 
74 polany. Obecnie tylko nieliczne 
z nich można wyróżnić w krajobra-
zie, jak np. Hala Kucałowa, a po 
kolejnych kilku przetrwały jedynie 
nazwy. Niektóre z nich znane były 
jeszcze w I połowie XX w., jednak 
pod przekształconą już nazwą, jak w 
przypadku Wyzniego Podzwaliska, 
którego nazwę przekształcono na 
Zwalisko Górne. Jednak o większo-
ści z nich nie mamy informacji gdzie 
mogły się znajdować i jedyną możli-
wością odkrycia na nowo lokaliza-
cji tych obiektów jest odnalezienie 
mapy gruntowej stanowiącej inte-
gralną część katastru galicyjskiego. 

Na koniec należy jeszcze wspo-
mnieć iż w czasie wykonywania 
spisu tych nazw, Skawicę zamiesz-
kiwało ok. 2015 mieszkańców. Na 
taką liczbę wskazuje fakt iż kilka lat 
później (w 1857 r.), w czasie wyko-
nywania spisu mieszkańców Galicji 
w Skawicy zamieszkiwało jedynie 
1405 osób. Tak znaczny ubytek 
wynika z faktu, iż w tym krótkim 
okresie czasu wystąpiła wielka epi-

demia cholery, która w samej tylko 
Skawicy pochłonęła kilkaset osób.

Na zakończenie polecam Czy-
telnikowi poświecić nieco więcej 
czasu aby szczegółowo prześledzić 
nazwy zawarte w zamieszczonych 
w artykule tabelach, które zostały 
w oryginalnej formie zaczerpnięte 
z opisywanego dokumentu. Po-
zwalają one prześledzić jak nasi 
przodkowie wykorzystywali obser-
wacje otaczającego ich środowiska 
geograficznego, do opisu życia co-
dziennego m.in. poprzez charakte-
rystyczne nazywanie polan np. Pod-
słoneczną czy też Podzwaliskiem. 
Ponadto należy zwrócić uwagę iż 
nazwy te pozwalają na odszyfro-
wanie etymologii przysiółków m.in. 
Rotni, którego nazwa wyraźnie od-
różnia się od pozostałych skawic-
kich przysiółków. Niemal wszystkie 
z nich swoją nazwę wywodzą od 
nazwisk rodzin, które je zakładały, 
natomiast pochodzenie nazwy Rotni 
było dotychczas nieznane. Jednak-
że pewnych wskazówek dostarcza 
opisywany dokument, w którym 
w spisie polan widnieje polana Rol-
nia, co by oznaczało iż może ona 
wywodzić się od słowa „rola”. Do-
datkowo za takim pochodzeniem 
tej nazwy przemawia fakt iż przy-
siółek ten mieści się w wyraźnym 
rozszerzeniu doliny, gdzie jej dno 
jest stosunkowo płaskie, co w prze-
szłości znacznie mogło ułatwiać 
uprawę rolniczą. Natomiast takich 
zagadkowych nazw geograficznych 
wśród nazw zamieszczonych w ta-
belach jest znacznie więcej. 

Paweł Franczak

CEL ZAWODÓW:
1. Uczczenie Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.
2. Popularyzacja strzelectwa sportowego w środowisku gminy Zawoja.
3. Udostępnienie strzelnicy sportowej dla osób spoza Uczniowskiego Klubu 
Sportowego.
4.Nabór nowych członków do sekcji strzeleckiej UKS ZAWOJAK.

ORGANIZATORZY: Urząd Gminy Zawoja, Koło LOK Zawoja, Uczniowski 
Klub Sportowy ZAWOJAK, Zarząd Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej.

KIEROWNICTWO ZAWODÓW: Marek Bogacz – prezes UKS ZAWOJAK, 
kierownik zawodów; Leszek Łata – prezes Koła LOK Zawoja, sędzia główny 
zawodów; Zdzisław Cycoń – instruktor strzelectwa sportowego, sędzia za-
wodów; Paweł Bury – instruktor strzelectwa sportowego, sędzia zawodów; 
Małgorzata Wójs – instruktor strzelectwa sportowego, sędzia zawodów; Ta-
deusz Kowalcze – sędzia zawodów.

MIEJSCE ZAWODÓW: Strzelnica Sportowa UKS ZAWOJAK w Zawoi Centrum.

PRZEBIEG ZAWODÓW: Zawody przeprowadzono w konkurencji KPN-20 
do tarcz S-1w kategoriach junior i senior oraz do tarcz S-2 w kategorii mło-
dzik. Strzelano z odległości 10 m od tarcz.

KATEGORIE WIEKOWE:
I młodzik - roczniki 2001 i młodsi, (szkoła podstawowa); II młodziczka – 
roczniki 2001 i młodsze, (szkoła podstawowa); III junior młodszy – roczniki 
2000 do 1998, (gimnazjum); IV juniorka młodsza – roczniki 2000 do 1998, 
(gimnazjum); V junior + senior - roczniki 1997 i starsi, (szkoły ponadgim-
nazjalne i starsi); VI juniorka + seniorka – roczniki 1997 i starsze (szkoły 
ponadgimnazjalne i starsi)
Zawodników klasyfikowano indywidualnie. W zawodach wzięło udział 
72 osoby.

WYNIKI:
Młodzicy: 1. Mruk Michał, 2. Sałaciak Andrzej, 3. Kudzia-Sas Szymon, 
4. Kolobius Grzegorz, 5. Ficek Adam, 6.Zguda Damian.
Młodziczki: 1. Giertuga Martyna, 2. Białas Olga.
Juniorzy młodsi: 1. Włosiak Łukasz, 2. Kowalcze Kacper, 3. Kukla Andrzej, 
4. Marek Daniel, 5. Toczek Rafał, 6. Dańczak Krzysztof.
IV juniorki młodsze: 1. Bara Magdalena, 2. Wątlikiewicz Aneta, 3. Bury 
Agnieszka, 4. Mruk Anna, 5. Basiura Sabina, 6. Dyrcz Angelika,
Juniorzy + seniorzy: 1. Cycoń Krzysztof, 2. Cycoń Zdzisław, 3.  Paleczny 
Łukasz, 4. Bubiak Kacper, 5. Maciążka Wojciech, 6. Kowalcze Tadeusz.
VI juniorki + seniorki: 1. Wójs Małgorzata, 2. Smyrak Justyna, 3. Kowalcze 
Bogusława

Puchary ufundowane przez Wójta Gminy Zawoja otrzymali zawodnicy 
pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach. Do ósmego miej-
sca wręczono dyplomy. Dekoracji dokonał: wójt gminy Zawoja Tadeusz 
Chowaniak.
ZUŻYCIE AMUNICJI: Ogółem zużyto 2500 szt. śrutu, w tym strzały próbne 
860 szt., strzały oceniane 1640 szt.
KOSZTY: puchary – 500,00 zł, dyplomy – 120,00 zł, amunicja – 250,00 zł.

Zawody zorganizowano dla upamiętnienia Narodowego Święta Odzyska-
nia Niepodległości. Zawody przebiegały zgodnie z regulaminem zawodów 
strzeleckich LOK. Komisja sędziowska nie odnotowała żadnych protestów 
ani odwołań.

ORGANIZATORZY: Marek Bogacz 
SĘDZIA ZAWODÓW: Leszek Łata

Zawoja 15.11.2013 r.

KOMUNIKAT KOŃCOWY 
Z XV OTWARTYCH ZAWODÓW 

STRZELECKICH O PUCHAR WÓJTA 
GMINY ZAWOJA 

przeprowadzonych 15 listopada 2013 r. 
w Zawoi

Dekoracja zwycięzców. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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Zebranie Założycielskie odbyło się 
w Sali Obrad Urzędu Gminy Za-
woja w dniu 27 czerwca 2000 r. 
Wcześniej, konsultując się z Radcą 
Prawnym Urzędu Gminy, opra-
cowałem Statut TTZ. Na zebranie 
przybyło siedemnaście osób, repre-
zentujących kwaterodawców i ga-
stronomię. Była to wystarczająca 
ilość uczestników, Ustawa – Prawo 
o Stowarzyszeniach wymaga, aby 
założycielami stowarzyszenia było 
co najmniej 15 osób. Głównym ce-
lem zebrania było powołanie TTZ, 
które obejmowałoby wieś Zawoję. 
Potrzeba zjednoczenia się w organi-
zację możliwie najwięcej z funkcjo-
nujących usługodawców turystyki 
jest bezsporna i to w czasie kiedy 
rozwojowi turystyki trzeba aktywnie 
pomagać. Na zebraniu omówiono 
założenia Statutu TTZ. W porządku 
zebrania znalazły się punkty doty-
czące wyboru Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej TTZ. Zaproszony Wójt 
Gminy zreferował co aktualnie i w 
przyszłości planuje się dla turystyki 
w Zawoi. Dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury, Promocji i Turystyki 
w Zawoi Dariusz Racułt szczegóło-
wo omówił, jak będzie przebiegać 
realizacja założeń Planu Gminy na 
rzecz turystyki w Zawoi. Po dyskusji 
przedłożyłem ramowe zadania dla 
Zarządu TTZ, który ma realizować 
politykę turystyczną w Zawoi. Wy-
brano członków do Zarządu i Ko-
misji Rewizyjnej.

Zarząd ukonstytuował się: Prezes 
– Wiesław Boryczko, Vice Prezes – 
Witold Budzowski, Sekretarz – Ja-
nina Rembielak, Skarbnik – Jolanta 
Gancarz. Komisja rewizyjna: Prze-
wodniczący – Kazimierz Kudzia, 
Członek – Jerzy Krasoń, Członek –
Irena Denis

Najbliższe zebranie Zarządu wy-
znaczono na 4 lipca, na którym 
omówiono propozycje do Progra-
mu Towarzystwa Turystycznego 
Zawoi na okresy czasowe: na całą 
kadencję Zarządu – 2000-2005 r., na 
2000-2003 r. i na okres 2000-2001 r. 
Omówiono sprawę rejestracji Statutu 
TTZ w Sądzie Rejonowym w Biel-
sku-Białej. Rozpatrywano nabór no-
wych członków tych z osobowością 
prawną i osób fizycznych. Nie cze-
kając na zarejestrowanie TTZ w Są-
dzie będą prowadzone prace wstęp-
ne na rzecz TTZ. Przygotowuje się 
projekty nadruków na papier firmo-
wy i koperty, logo TTZ, nadruki na 
Deklarację Członkowską i Legityma-
cję Członkowską i inne. Omawiano 
ściągalność składek członkowskich i 
współpracę z miesięcznikiem „Pod 
Diablakiem”. TTZ chciałoby mieć 
stałą rubrykę, aby społeczeństwo 
Zawoi informować o działaniach na 
rzecz rozwoju turystyki. Następne 
zebranie Zarządu TTZ odbyło się 
jak poprzednie w Sali Obrad Urzę-
du Gminy w dniu 12 lipca 2000 r. 

Prezes przedstawił Zarządowi:
a/ uzgodnienia dotyczące rejestracji 
Statutu TTZ w Sądzie i potrzebne 
dokumenty jako załączniki,
b/ przebieg rozmowy z dyr. Dariu-

Założenia i plany 
Towarzystwa Turystycznego w Zawoi

szem Racułtem odnośnie współpra-
cy TTZ z GCKPiT w Zawoi,
c/ opracowane trzy programy TTZ 
na okres bieżący, operacyjny i na 
całą kadencje Zarządu,
d/ omówiono podział pracy pomię-
dzy członków Zarządu.

W dniu 13 lipca 2000r. Zarząd 
TTZ w pełnym składzie osobo-
wym spotkał się z Wójtem p. Mar-
kiem Listwanem, gdzie przedłożono 
program działania TTZ, omówiono 
współpracę TTZ z Urzędem Gminy.

A. Działania tematyczne TTZ:
I. Ochrona środowiska przyrodni-
czego: uwzględnienie ekologicz-
nych czynników oddziaływujących 
i mających wpływ na życie i rozwój 
w środowisku wsi Zawoja.
II. Działania na rzecz udoskonalania 
istniejącej infrastruktury Zawoi.
III. Tworzenie nowej infrastruktury 
Zawoi.
IV. Stymulowanie rozwoju znaczą-
cych inwestycji w Zawoi.
V. Określenie strategii rozwoju tury-
stycznego wsi Zawoja.
VI. Promocja turystyczna Zawoi 
w kraju i zagranicą.
VII. Inicjowanie działań marketingo-
wych na rzecz podnoszenia jakości 
świadczeń usług turystycznych.
VIII. Zabieganie o pozyskiwanie 
źródeł finansowania turystyki dla 
Zawoi.
IX. Działania na rzecz podnoszenia 
jakości świadczonych usług tury-
stycznych.
X. Stała i bieżąca współpraca 
z Gminnym Centrum Kultury, Pro-
mocji i Turystyki w Zawoi, z radą 
i Zarządem Gminy Zawoja.
XI. Współpraca z instytucjami zaj-
mującymi się turystyką.
XII. Współpraca z instytucjami na-
ukowymi w zdobywaniu wiedzy 
z zakresu turystyki.
XIII. Współpraca z Mediami w za-
kresie popularyzacji turystyki.
XIV. działania wszechstronne po-
mocowe na rzecz Członków TTZ.
XV. Działania na rzecz promocji 
TTZ, wzrostu ilościowego członków 
i doskonaleniu w funkcjonowaniu 
TTZ.

B. Strategia polityki turystycznej 
w podziale zadań TTZ:
I. 1. Zadania strategiczne.
   2. Zadania operacyjne.
II. Zadania czasowe:
   1. Długoterminowe /do 5 lat/
   2. Średnioterminowe /2-3 lata/ 
   3. Bieżące /do 1 rok/
III. Strategia działania:
1. Zachowanie istniejącej infrastruk-
tury.
2. Ulepszenie istniejącej infrastruk-
tury.
3. Tworzenie nowej infrastruktury. 
IV. Środki i narzędzia do realizacji 
programu TTZ:
1. Promocja środowiska naturalnego 
Zawoi.
2. Promocja infrastruktury Zawoi.
3. Promocja usługodawców pracują-
cych na rzecz turystów.
V. Podstawowa baza turystyczna:

a/ Noclegowa
b/ Żywieniowa

Po kilkuletnich działaniach w celu utworzenia w Zawoi społecznego lobby na rzecz turystyki, doprowadzono do 
powstania Towarzystwa Turystycznego w Zawoi (TTZ). We współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki, które powiadomiło potencjalnych członków TTZ – usługodawców na rzecz turystów, zwołano Ze-
branie Założycielskie. Poprzednio powiadomiłem wójta Gminy p. Marka Listwana o zamiarze utworzenia TTZ 
w Zawoi, na co otrzymałem przychylną odpowiedź.

c/ Rekreacyjna
VI. Formułowanie funkcji turystycz-
nych: rodzaje walorów: walory 
przyrodnicze, ekologiczne, kulturo-
we, rozrywkowe, handlowe, baza 
noclegowa i żywieniowa, dostęp-
ność komunikacyjna.
VII. Główne narzędzia w posługiwa-
niu się marketingiem TTZ:

a/ Produkt
b/ Cena
c/ Dystrybucja
d/ Promocja

VIII. Broszura promocyjna:
1. Promować: wizerunek regionu,  
chęć przyjazdu, zachęta do działa-
nia, gościnność.
2. Informować: co, gdzie, kiedy, jak. 
3. Format: broszura lub folder – A4, 
A5
4. Okładka: tytuł, podtytuł, logo,  
mapa, zdjęcia.
5. Treść: opis, mapa, atrakcje, oferta 
programowa, imprezy, zakwatero-
wanie.
IX. Nabór członków: instytucje,  
przedsiębiorstwa, organizacje poza-
rządowe.
X. Realizacja harmonogramu przed-
sięwzięcia działań założonych na 
kadencję Zarządu
XI. Źródła finansowania turystyki 
w Zawoi:
a/ środki i fundusze gminy
b/ środki i fundusze celowe w dys-
pozycji wojewody
c/ środki administracji specjalnej:  
Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, Wojewódzkie Urzędy Pra-
cy – Fundusze Pracy.
d/ Unia Europejska – Krajowa Izba 
Gospodarcza
XII. Roczna ocena i kontrola reali-
zacji zaplanowanych zadań przez 
Zarząd

Turystyka według definicji ra-
tyfikowanej przez ONZ w 1992 r.: 
„turystyka obejmuje czynności osób 
podróżujących i przebywających 
w miejscach poza swoim codzien-
nym środowiskiem przez okres 12 
miesięcy, w celach wypoczynko-
wych, zawodowych lub innych”.
• turystyka wypoczynkowa: waka-
cje, sport, rekreacja, imprezy kultu-
ralne, odwiedziny,
• turystyka w celach służbowych: 
spotkania handlowe, targi, konfe-
rencje,
• inne cele uprawiania turystyki: 
cele szkoleniowe, cele religijne, cele 
zdrowotne.

Strategia rozwoju turystyki w Za-
woi uwzględnia zarówno środo-
wisko przyrodnicze jak i turystykę 
i stanowi rozwój zrównoważony. 
Ustawa o zagospodarowaniu prze-
strzennym /Dz. U. z 1997 r. Nr. 
133. poz. 885/ obowiązuje od 
1.01.1998 r. – określa zakres i spo-
soby przeznaczenia terenów na 
określone cele i ustala zasady ich 
zagospodarowania, a także określa 
zasady rozwiązywania konfliktów 
między obywatelami wspólnot sa-
morządowych a państwem. Ustawa 
o ochronie i kształtowaniu środowi-
ska /Dz. U. z 1994 r. Nr. 49. poz. 
186/ określa pojęcie rozwoju zrów-

noważonego: „taki rozwój społecz-
no-gospodarczy, w którym szanse 
dostępu do środowiska obywateli 
następuje poprzez zachowanie rów-
nowagi przyrodniczej i integracji 
działań polityczno-społecznych i go-
spodarczych”. Pomyślna realizacja 
strategii rozwoju turystyki w Zawoi 
ma polepszyć sytuację mieszkań-
ców. Promocja Zawoi w kraju i za-
granicą ma za zadanie przyciągnąć 
inwestorów w zakresie turystyki, 
a tym samym zmniejszyć bezrobo-
cie i spowodować wzrost aktyw-
ności gospodarczej. Potrzebny jest 
rozwój infrastruktury, przedsiębior-
czości, zasobów ludzkich do dzia-
łań na rzecz turystyki. Wszystkiego 
na raz zrobić się nie da. Zaniedba-
nia z przeszłości trzeba nadrabiać 
racjonalnie, znając wyniki wielu 
analiz związanych z równoważnym 
rozwojem środowiska wsi. Wyko-
rzystując ogromny potencjał atrakcji 
przyrodniczych jakie posiada Zawo-
ja, należy skoncentrować się nad re-
alizacją wybranych podstawowych 
a zarazem najpilniejszych celów 
strategicznych i je konsekwentnie 
realizować. Wówczas powstaną 
uwarunkowania i szansa, że Zawoja 
wejdzie stopniowo w orbitę zain-
teresowań potencjalnych turystów 
krajowych a z czasem i zagranicz-
nych. Wybór Priorytetów Strategicz-
nych dla Zawoi wymaga wspól-
nych opracowań profesjonalistów 
w konsultacji z doświadczonymi, 
miejscowymi praktykami z zakre-
su turystyki. Ważnym elementem 
przy opracowaniu strategii to wy-
pracowanie elementu unikalności 
turystycznej Zawoi, celem podnie-
sienia jej atrakcyjności w oczach 
potencjalnych turystów i wskazanie 
na walory niepowtarzalności jakie 
miejscowość pod Babią Górą posia-
da. Tożsamość Zawoi musi znaleźć 
odbicie na rynku turystycznym. Na-
leży zrobić wszystko, wykorzystując 
bazę marketingu, aby Zawoja zdecy-
dowanie i wyraźnie w swym obrazie 
wyróżniła się swą atrakcyjnością dla 
klientów, z pośród otaczających ją 
i nie tylko miejscowości. Ustalenie 
etapów do jakich stopniowo będzie 
się dążyć w realizacji zamierzonych 
celów, wymaga dużej konsekwencji 
realizatorów w podjętych przedsię-
wzięciach strategicznych. Realizacja 
programu strategicznego musi mieć 
powiązania z całokształtem działal-
ności społeczno-gospodarczych Za-
woi. Program strategiczny rozwoju 
Zawoi, aby był realny w realizacji, 
ma mieć przełożenie w programie 
operacyjnym, wskazującym na po-
szczególne elementy praktycznie 
wykonalne w czasie, w przestrze-
ni i mające pewne pokrycie finan-
sowe. W pierwszym podejściu do 
opracowania omawianej strategii tu-
rystycznej należy gruntownie przed-
stawić korzyści turystyczne, trans-
port, usługi z jakich turysta może a 
w przyszłości jakościowo lepiej bę-
dzie mógł korzystać. Ustalenie kie-
runków rozwoju turystyki to jedno 
z pierwszych pytań na jakie należy 
znaleźć wyważoną odpowiedź. 

Stowarzyszenie Turystyczne ca-
łość przedsięwzięć turystycznych 
dzieli na dwa główne zadania: stra-
tegiczne i operacyjne. Wykonanie 
zadań w czasie dzielimy na długo-

terminowe (do 5 lat), średniotermi-
nowe (2-3 lat) i bieżące (do 1 roku). 

W strategii działania widzimy: 
a/ zachowanie istniejącej infrastruk-
tury, 
b/ ulepszenie istniejącej infrastruk-
tury, 
c/ tworzenie nowej infrastruktury. 

Do środków i narzędzi programu 
zaliczamy: 
a) promocja środowiska naturalne-
go Zawoi, 
b/ promocja infrastruktury Zawoi, 
c/promocja usługodawców pracują-
cych na rzecz turystów. 

Z posiadanej bazy jaką dyspo-
nujemy to baza noclegowa, ży-
wieniowa i rekreacyjna. Jakimi 
aktualnie walorami dysponujemy: 
przyrodnicze, ekologiczne, kulturo-
we, rozrywkowe, handlowe, baza 
noclegowa i żywieniowa, dostęp-
ność komunikacyjna. Do głównych 
narzędzi w posługiwaniu się mar-
ketingiem zalecamy: produkt, cenę, 
dystrybucje, promocje. Niezbędną, 
wizualną, bieżąco aktualizowaną 
promocją Zawoi jest broszura-folder 
promujący wizerunek miejscowo-
ści zachęcający do jej odwiedzania, 
ma informować – gdzie, kiedy, jak, 
atrakcyjna okładka – zdjęcia, logo, 
wewnątrz mapa, opisy miejsc atrak-
cyjnych, oferta programowa, zakwa-
terowanie, imprezy itp. Do realizacji 
przedsięwzięć turystycznych po-
trzebny jest nabór członków: insty-
tucje, przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe. Realnie dopasowa-
ny harmonogram przedsięwzięć. Z 
przewidywanych źródeł finansowa-
nia turystyki w Zawoi: środki i fun-
dusze gminy, środki i fundusze 
celowe w dyspozycji wojewody, sta-
rosty, środki administracji specjalnej: 
Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, Wojewódzki Urząd Pracy 
– Fundusz Pracy, Unia Europejska – 
Krajowa Izba Gospodarcza.

Realizacja założeń strategicznych 
i operacyjnych rozwoju turystyki 
w Zawoi wymaga nie tylko konse-
kwencji w sprawdzaniu dokonań, 
ale umiejętności weryfikacji i mody-
fikacji celów, w zależności od zmian 
w czasie w infrastrukturze społecz-
no-gospodarczej wsi. Sukcesem re-
alizacyjnym wszystkich zamierzeń 
na rzecz rozwoju turystyki w Zawoi 
jest szerokie poparcie społeczne.

Zainteresowanych rozwojem tu-
rystyki w Zawoi można by podzielić 
na: 
a) pierwsza grupa to nieświadomi 
swoich opinii, ale zacietrzewieni 
w swoich wypowiedziach.
b) schlebiających swojej wiedzy na 
temat zagadnień turystyki, ale na 
obecne czasy już nieaktualnej.
c) broniących swoich przyziemnych 
interesów nie licząc się ze społecz-
nością lokalną.
d) wykorzystujących stanowiska 
służbowe we wszelkiego formatu 
władzach i mających wpływ na roz-
strzygnięcia: gdzie, kiedy, ile, komu. 

Jest szansa, że instytucje z tere-
nu Zawoi zainteresowane rozwo-
jem turystyki w Zawoi wraz z Radą 
i Zarządem Gminy Zawoja sprostają 
wyzwaniu czasu, aby Zawoja stała 
się zagłębiem turystycznym dla tu-
rystów krajowych a z czasem i dla 
zagranicznych. 

Wiesław Boryczko

TURYSTYKA
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Rywalizację jak zawsze rozpoczęły 
dzieci. I jak zwykle emocji było co 
niemiara. Po zawodach dla najmłod-
szych do startu przystąpili nieco 
starsi biegacze i zawodnicy Nordic 
Walking. Punktualnie o godzinie 
12.00 nastąpił start do zawodów 
na dystansach 3 km, 10 km oraz 
21 km. Przygotowane trasy były 
wymagające i selektywne, ale bar-
dzo różnorodne co do nawierzchni 

25 sierpnia 2013 r. w ramach zawodów Perły Małopolski prawie 400 zawodników rywalizowało na trasach po-
prowadzonych w okolicach Zawoi i Babiogórskiego Parku Narodowego. Zawodnikom towarzyszył tym razem 
majestatyczny widok masywu Królowej Beskidów.

jak i ukształtowania terenu. Był as-
falt, leśne ścieżki, potoki i łąki. Były 
zarówno ostre podbiegi, szybkie 
zbiegi oraz kilka płaskich odcinków. 
Ale przede wszystkim zawodnikom 
towarzyszyła piękna przyroda i nie-
samowite panoramy na Babią Górę 
i jej otoczenie. Całości okrasiła sło-
neczna pogoda i przyjemna tempe-
ratura – idealne warunki do walki na 
trasie kolejnej z Pereł Małopolski.

Od samego początku mocne 
tempo narzucili biegnący na 10 km 
reprezentant Zawoi Grzegorz Haj-
da oraz liderzy cyklu na 21 km 
Kapcer Piech i Adam Długosz. Po 
trzech kilometrach asfaltowej trasy 
przez Zawoję zawodnicy opuścili 
zabudowania, a trasa malowniczo 
wiła się w dół i w górę w Babio-
górskim Parku Narodowym. Pierw-
szym poważnym wyzwaniem był 
800 metrowy podbieg na siódmym 
kilometrze trasy, gdzie w gęstym 
lesie trwała nieustanna walka ze 
sobą i rywalami. Po zdobyciu Stare-
go Gronia było już łatwiej. Kolejne 
kilometry to szybki odcinek w dół, 
który nie sprawiał większych trud-
ności. Tak minęła niemal połowa 
dystansu półmaratońskiego i za-
wodnicy biegnący na 10 km mo-
gli cieszyć się na mecie. Pozostali 
rozpoczynali kolejną część trasy, 
która poprowadzona została przez 
malownicze lasy oraz łąki Beskidu 
Makowskiego. Biegacze wybiegli 
kamienistą drogą na Magurkę, by 
biegnąc przez jej widokowe hale 
odwiedzić na chwilę wojewódz-

Bieg „Perły Małopolski” 
w Zawoi

two śląskie. Ostatnie kilometry to 
zróżnicowane zbiegi w kierunku 
Zawoi i płaskie odcinki przez tą 
najdłuższą wieś w Polsce.

Ostatecznie linię mety półmara-
tonu pierwsi minęli Kacper Piech 
z Białej Podlaski, a wśród kobiet 
Agnieszka Pudełek z Brzeska. Na 
10-kilometrowej trasie najszybsi 
byli Aleksandra Firek z Jordanowa 
i Grzegorz Hajda z Zawoi. Zawo-
dy na dystansie 3 km na pierw-
szych miejscach ukończyli wśród 
kobiet ex aequo Kinga Załazińska 
i Justyna Nowak oraz  Piotr Firek – 
wszyscy z UKS „Delta” Jordanów. 
Rywalizacje w Nordic Walking na 
10km wygrała para zawodników 
z Kościeliska Władysława Wojnar 
i Franciszek Fatla a na dystansie 
3 km Małgorzata Bachleda z Zako-
panego i Czesław Hodur z Libiąża.

Zawody zostały zorganizowane 
dzięki pomocy i wsparciu Urzędu 
Gminy Zawoja, Oshee, Parku Wod-

nego w Krakowie, Beskid.tv i restau-
racji Tabakowy Chodnik w Zawoi.

Tekst i zdjęcia: 
Biuro Promocji Regionów, 

Kraków

W trzech czwartych podjazdu 
umiejscowiony został start pierw-
szego, podjazdowego, odcinka 
specjalnego – tak więc końcówkę 
podjazdu trzeba było pokonać na 
najwyższych obrotach. Na szczycie 
chwila odpoczynku i można ruszać 
na znany z zeszłorocznej edycji od-
cinek zjazdowy. Balon Red Bulla, 
bramka startowa i stroma ściana 
w dół, wyłożona korzeniami i ka-
mieniami. Potem chwila odpoczyn-

ku na rewelacyjnym, prostym jak 
strzelił, wąskim na oponę singlu 
i znów stromo w dół wśród mnó-
stwa kamieni. Następnie… powrót 
na Mosorny Groń, skąd brał swój 
początek jeszcze jeden odcinek 
zjazdowy. Po zjeździe długa asfal-
towa dojazdówka aby dostać się na 
pasmo położone z drugiej strony 
Zawoi. Tam odcinek trawersowy 
i ostatni w dniu zawodów zjazd, 
najpierw pełna bomba przez łąki, 

potem malowniczy, kręty singiel 
wśród drzew. I to już koniec…

W wynikach obyło się bez nie-
spodzianek. Wśród kobiet najszyb-
sza była Karolina Kulik-Trzebie-
niak, która wyprzedziła Agnieszkę 
Szor i Izę Cieniuszek. W kategorii 
HT najlepszy okazał się Patryk Ka-
linowski, który pewnie objechał 
Marcina Mikosia i Jana Radzkiego. 
W kategorii mastersów walka trwa-
ła do samego końca, ostatecznie, 

trzema punktami przewagi Tomasz 
Kohler pokonał Piotra Dobrzańskie-
go. Trzeci był Michał Siuta.

W kategorii podjazdowej bezkon-
kurencyjny był Remik Ciok, który 
dołożył aż minutę Jurkowi Krzemiń-
skiemu i Marcinowi Motyce. W zjaz-
dach z kolei o błysk szprychy trwa-
jący dokładnie dwie sekundy lepszy 
od Remigiusza okazał się Marcin 
Motyka. Najniższy stopień podium 
przypadł Krystianowi Białce. Koniec 

20 lipca Zawoja została na jeden dzień stolicą polskiego enduro – a to za sprawą trzeciej w tym sezonie edycji 
Enduro Trophy. Ponad 130 zawodników gotowych na wyzwania rzucone przez Beskid Żywiecki stawiło się na 
starcie u podnóża Mosornego Gronia i nie zważając na kropiący deszcz rozpoczęło mozolną wspinaczkę do góry.

Enduro Trophy

końców, w klasyfikacji generalnej 
zwyciężył Remik Ciok, drugi był 
Marcin Motyka. Na trzecim miejscu 
uplasował się Mirek Jarmuła. 

Na koniec specjalne podzięko-
wania dla ekipy Ratowników Me-
dycznych „Fantom”, którzy podczas 
tej edycji mieli nieco więcej pracy 
niż zwykle – na szczęście obyło się 
bez poważniejszych kontuzji.

Tekst: Dariusz Dziadek 
Zdjęcia: Natasza Figiel



| ZIMA 2013 | POD DIABLAKIEM |32 PRZYRODA

Koryta rz eczne nieustannie pod-
legają modelowaniu przez zacho-
dzące w ich obrębie procesy mor-
fologiczne. Procesy te nie zachodzą 
jednak przez cały czas z jednakową 
intensywnością, ponieważ ograni-
czane są przez wkraczającą w ob-
ręb koryt rzecznych, roślinność. W 
zależności od charakteru rzeźby ko-
ryta na danym odcinku biegu rzeki 
i budującego je podłoża geologicz-
nego, może następować jego pogłę-
bianie, wypłycanie, bądź rzeźba te-
renu koryta może ulegać niewielkim 
przekształcaniu. Gdy spadek koryta 
jest niewielki, na takim jej biegu osa-
dzany jest niesiony przez nią mate-
riał skalny, tworząc obszerne łachy 
(kamieńce). Z kolei na innych odcin-
kach zachodzi jedynie transport tego 
materiału, a w jeszcze innych koryto 
podlega silnej erozji. 

Taki erozyjny odcinek rzeki 
znajduje się w Zawoi Dolnej po-
między przysiółkami Chowaniacy 
a Łatki. Na przeszło 800 m biegu 
rzeki, koryto i brzegi Skawicy ule-
gają intensywnemu przekształca-
niu, a na powierzchni odsłaniają 
się skały budujące podłoże doliny. 
Jednak poszczególne części Gorą-
cych Skał różnią się pomiędzy sobą, 
na co wpływ odgrywa zróżnico-
wanie budowy geologicznej tego 
obszaru. W górnej części Gorących 
Skał, na odcinku nazywanym Wą-
wozem, odsłaniają się piaskowce 
magurskie, natomiast w dolnym na 
powierzchnię wychodzą warstwy 
hieroglifowe. Oba te rodzaje utwo-
rów różnią się pomiędzy sobą od-
pornością na niszczącą siłę erozji 
rzecznej. W bardziej odpornych pia-
skowcach magurskich Skawica wci-
na się głębokim wąskim korytem 

Siedem cudów przyrody 
nieożywionej gminy Zawoja

Cud 4. Gorące skały
aż do głębokości 9 m poniżej dna 
doliny. Natomiast w zalegających 
poniżej warstwach hieroglifowych, 
ze względu na ich łatwiejsze nisz-
czenie koryto jest znacznie bardziej 
szersze, a zerodowane stoki wzno-
szą się jedynie 2-5 m ponad kory-
tem. W tym też miejscu odsłaniające 
się skały mienią się różnymi barwa-
mi (od czarnego, przez szare aż po 
czerwone). Ponadto na tym odcin-
ku rzeki odsłaniają się tzw. warstwy 
chaotyczne czyli utwory, w których 
w obrębie drobnego ilastego mate-
riału tkwią chaotycznie porozrzuca-
ne fragmenty piaskowców i fliszu 
karpackiego.

Na całym tym odcinku rzeki 
wśród wychodni skalnych można 
zaobserwować uskoki oraz spęka-
nia ciosowe, na których lita skała 
ulega rozpadowi. Natomiast u pod-

stawy (spągu) piaskowców odsła-
niają się hieroglify. Znajduje się tu 
także niewielkie jeziorko eworsyjne, 
które powstało w wyniku silnej ero-
zji dennej, zachodzącej w wyniku 
wystąpienia ruchu wirowego wody 
niosącej materiał skalny. Z kolei 
w górnym odcinku Gorących Skał, 
rzeka wytworzyła podczas powodzi 
dwa głębokie koryta, które spowo-
dowały odcięcie na środku niewiel-
kiej wyspy. 

Przedstawiony w tekście obszar 
Gorących Skał jest łatwo dostępny 
dla osób chcących je odwiedzić. 
Najłatwiej do nich trafić z drogi łą-
czącej Gołynię z Bartyzelami. Nato-
miast udając się od głównej drogi, 
najlepiej wjechać w drogę osiedlo-
wą na przysiółku Mazury (naprze-
ciwko budynku OSP Zawoja Dolna) 
i podążać nią aż do koryta rzeki.

Paweł Franczak 

Kontynuując prezentację „Siedmiu cudów przyrody nieożywionej gminy Zawoja” nieuchronnie zbliżamy się do 
obiektów, które znalazły się w ścisłej czołówce rankingu. Jednakże w tym numerze przedstawiamy jeszcze obiekt, 
który sklasyfikowany został tuż poza podium. Na czwartym miejscu naszej listy znalazły się bowiem Gorące Skały.

Warstwy hieroglifowe na Gorących Skałach Uskok

Położenie Gorących Skał

Jeziorko eworsyjne Piaskowce magurskie w Gorących Skałach. Fot. Autora.


