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Po co nam ten 
dom kultury?

Albrecht Goetze – znany reżyser 
teatralny i filozof pisał – „Jesteśmy 
tym, czym jesteśmy wyłącznie dzię-
ki strawom dla umysłu, kulturalnym 
kaloriom, przyprawom dla ducha, 
soli dla duszy oraz widzialnym, sły-
szalnym i dotykalnym obrazem dla 
naszych zmysłów. Nie żyjemy już 
w jaskiniach, ani na sawannach, 
zamieszkując domostwa stworzone 

przez samą naturę.  Funkcjonujemy 
raczej w przestrzeni intelektualnej, 
w której dorastamy i trwamy, dzięki 
– na przykład – miejscom takim, jak 
domy kultury”. 

Tym co doprowadziło ludz-
kość do tego momentu ewolucji, 
jest komunikacja. Bez wymiany, 
bez komunikacji, bez kultury nie 
bylibyśmy w stanie funkcjonować 

w społeczeństwie. Centrów Kultury 
potrzebujemy zatem jako plantacji, 
na których wzrasta ludzka osobo-
wość.

Zwróćmy uwagę na fakt, że już 
Konstytucja RP gwarantuje wszyst-
kim polskim obywatelom prawo do 
korzystania z dóbr kultury. 

BABIOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY OBCHODZI W TYM ROKU SWOJE 40-TE URODZINY. Instytucja od 
kilkudziesięciu lat zajmuje się kulturą oraz realizacją zadań z zakresu promocji, turystyki, częstokroć sportu. Nie 
sposób jednak nie zwrócić uwagi na fakt, że w naszej przestrzeni publicznej istnieje wiele negatywnych stereo-
typów, które niewątpliwie wpływają na jej wizerunek. W artykule postaram się przybliżyć czytelnikom zakres 
działalności BCK na przykładzie roku 2013. Rozpocznę jednak od refleksji na temat zasadności istnienia domów 
kultury. 

Pamiętamy
2 kwietnia to szczególna data dla 
Polaków. W całej Polsce odbywały 
się uroczystości, nabożeństwa, czu-
wania modlitewne, sympozja, wy-
stawy związane z rocznicą śmierci 
błogosławionego, a już niedługo 
świętego, Jana Pawła II. Podbabio-
górze także pamięta i dziękuje… 
Wieczorem tego dnia przy pomni-
ku na Krowiarkach odbyło się mo-
dlitewne czuwanie mieszkańców 
Orawy i Zawoi. W pięknej babio-
górskiej scenerii wśród rozpalonych 
pochodni złożono wieńce, kwiaty 
i zapalono znicze. W uroczystości 
wzięły udział delegacje samorządo-
we Gminy Zawoja, Jabłonka, Lipni-
ca Wielka oraz Bobrova ze Słowa-
cji, a także dyrektorzy szkół, zespół 
regionalny Juzyna, Orkiestra Dęta 
z Zubrzycy Górnej oraz młodzież 
gimnazjalna z Zubrzycy i Jabłonki. 
W ten sposób mieszkańcy Orawy i 
Zawoi uroczyście uczcili 9 roczni-
cę śmierci Wielkiego Polaka Jana 

9. rocznica śmierci Jana 
Pawła II w aurze przygo-
towań do kanonizacji

Pawła II. Wspólna wieczorna mo-
dlitwa stała się piękną tradycją i jest 
świadectwem naszej wiary i pamięci 
o błogosławionym Janie Pawle II. 

W sobotę zaś, 5 kwietnia, przy 
pięknej wiosennej pogodzie na 
Przełęczy Krowiarki odbyła się co-

roczna polowa Msza św. dzięk-
czynna za wyniesienie Jana Pawła 
II na ołtarze. W uroczystej Mszy 
św., która została odprawiona 
przez ks. Szczepana Gacka oraz ks. 
prof. Macieja Ostrowskiego, wzię-
li udział mieszkańcy okolicznych 

wsi, turyści, ratownicy GOPR, pra-
cownicy Babiogórskiego Parku Na-
rodowego, przewodnicy beskidzcy 
PTTK. Nie zabrakło góralskiej mu-
zyki i śpiewu w wykonaniu zespołu 
„Juzyna” z Zawoi. Po wspólnej Eu-
charystii wierni mogli podejść i uca-

łować relikwie z grobu Jana Pawła 
II. Przełęcz Krowiarki to szczególne 
miejsce, ponieważ tu 9 września 
1978 r. zakończyła się ostatnia Jego 
wędrówka po górach przed wybo-
rem Karola Wojtyły na Stolicę Pio-
trową.                                  (pj)

dokończenie na stronie 4

Drodzy Czytelnicy, 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Nocna modlitwa i czuwanie na Krowiarkach. Fot. Michał Bartyzel.
Polowa Msza św. w podziękowaniu za kanonizację Jana Pawła II

 Fot. Łukasz Sowiński.
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Targi – tradycyjnie rodzaj wystawy, 
ekspozycji towarów na arenie mię-
dzynarodowej lub krajowej, połą-
czonej ze sprzedażą. Obecnie poj-
mowane jako wydarzenia targowe 
– narzędzie marketingu bezpośred-
niego (twarzą w twarz), służące bu-
dowaniu relacji z dotychczasowymi 
i potencjalnymi kontrahentami. Eks-
pozycja targowa jest tylko jednym 
z elementów tworzących targi. Inne 
elementy wydarzenia targowego to 
m.in. eventy, matchmaking, konfe-
rencje i seminaria. Obserwuje się 
wysoką specjalizację wydarzeń tar-
gowych, koncentrację na określo-
nych sektorach rynku. Coraz wy-
raźniej następuje także podział na 
targi typu business-to-business oraz 
business-to-costumer.

Niejednokrotnie spotkałam się, 
rozmawiając z „kwaterodawcami” 
o targach turystycznych, że jest to 
zupełnie niepotrzebne marnowanie 
czasu i pieniędzy. W tym miejscu 
pozwolę sobie nie zgodzić się z ta-
kimi poglądami.

Uczestniczę w targach turystycz-
nych już od kilku lat. Wspólnie ze 
Starostwem Powiatowym w Suchej 
Beskidzkiej promujemy nasz region 
na targach turystycznych w całej 
Polsce. Jesteśmy w Łodzi, Katowi-

cach, Warszawie, Kielcach, Szcze-
cinie, Krakowie i Poznaniu. Być 
może mają rację Ci, którzy uważają, 
że mało osób przyjeżdża do Zawoi, 
z tych, które  otrzymały broszury 
i foldery na targach. Ale… No wła-
śnie, ale jeżeli nawet jedna osoba 
na dziesięć pytających o nasze tere-
ny przyjedzie na wypoczynek pod 
Babią Górę, to jest już dobrze. Po-
nadto, jeżeli sięgnie po folder na 
targach, zachęci ją to do wejścia 
na stronę internetową naszej gmi-
ny i w ten sposób dowie się wię-
cej o Podbabiogórzu. Zadowolony 
turysta przebywający w Zawoi na 
wypoczynku zachęci swoich znajo-
mych do odwiedzenia naszej miej-
scowości.

Często, od zwiedzających targi 
słyszymy takie pytanie: Co to jest 
Podbabiogórze? (To pytanie może 
być po trosze zrozumiałe, gdyż nie 
jest to nazwa geograficzna).  Gdzie 
leży Babia Góra? To tam gdzie wy-
pływa Wisła? Skąd się wziął Powiat 
Suski? To od Suśca? Gdzie jest Za-
woja? Itp. Myślę, że jeżeli  pytający 
otrzymają odpowiedź na takie pyta-
nia, przyswoją sobie te wiadomości 
i być może zechcą do nas przyje-
chać. I to też jest pozytywna strona 
udziału w targach turystycznych.

W tym roku  byliśmy wspólnie 
z Powiatem Suskim i Zdrużeniem 
Babia Hora z Orawskiej Polhory na 
Słowacji na targach turystycznych 
w Łodzi, Katowicach i w Warszawie. 
W każdym z tych miejsc jest innych 
odbiorca, ma inne oczekiwania. I tu 
ciekawostka. Najwięcej o naszym te-
renie wiedzą i chcą wiedzieć miesz-
kańcy Łodzi. I tam też nasze stoisko 
jest zawsze  najbardziej oblegane. 
W tym roku, po raz pierwszy, orga-
nizowane były konkursy dla zwie-
dzających targi. Konkursy dotyczyły 
naszego regionu. Główną nagrodą w 
konkursach na tych targach był m.in. 
dwudniowy pobyt dla dwóch osób 
w Hotelu „Karolek” w Zawoi. Bar-
dzo dziękujemy właścicielom Hotelu 
za ufundowanie 3 nagród w postaci 
dwudniowych pobytów dla dwóch 
osób w Hotelu „Karolek”. Ponadto 
były jeszcze nagrody od Hotelu „Ka-
sper Suski” i Hotelu „Montis”.

Jest niewątpliwie jeszcze jedna 
pozytywna strona udziału w targach 
turystycznych. Jest nią bezpośredni 
kontakt z turystą, przez co istnieje 
możliwość zachęcenia go do przy-
jazdu do nas. Tego internet i inne 
media nie zastąpią. Myślę, że takie 
zaproszenie ma jednak inny wymiar.

Małgorzata Kozina

Targi Turystyczne 
– wymysł czy potrzeba?
Niejednokrotnie spotkałam się, rozmawiając z „kwaterodawcami” o targach turystycznych, że jest to zupełnie 
niepotrzebne marnowanie czasu i pieniędzy. W tym miejscu pozwolę sobie nie zgodzić się z takimi poglądami.

31 stycznia br. prof. dr hab. Jan 
Machnik na wykładzie „Autostrada 
w przeszłość” opowiadał o zaskaku-
jących odkryciach archeologicznych 
przy budowie autostrad w Małopol-
sce. To właśnie dzięki tak wielkiej 
inwestycji można było przeprowa-
dzić intensywne prace wydobywcze 
i archeologiczne. Nigdy  wcześniej 
badań w takiej skali na terenie po-
łudniowo-wschodniej Polski nie pro-
wadzono. Przebadano takie miejsca, 
które nigdy wcześniej nie wzbudzały 
zainteresowania archeologów. Do-
starczyły one kapitalnych obserwacji 
i źródeł archeologicznych oraz da-
nych przyrodniczych. Na wykopa-
liskach na naszym terenie odkryto 
znaleziska z epoki neolitu, kultury 
łużyckiej, celtyckiej, a także wpły-
wów rzymskich.

28 marca odbyło się kolejne spo-
tkanie. Tym razem gościliśmy prof. 
dr hab. Andrzeja Kastory, który wy-
głosił wykład „Mocarstwa zachod-
nie wobec kryzysów w europej-
skich krajach bloku wschodniego”. 

W minionym czasie odbyły się dwa interesujące wykłady zorganizowane 
w ramach Babiogórskiego Uniwersytetu. Dzięki nawiązaniu współpracy mię-
dzy zawojską gminą a Polską Akademią Umiejętności możemy cyklicznie spo-
tykać się na sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi, aby 
poszerzać swoją wiedzę i horyzonty, poznawać ciekawe osobowości.

Babiogórski 
Uniwersytet

Prof. Andrzej Kastory doktoryzo-
wał się w WSP w Krakowie (1971) 
u prof. dr hab. Mariana Tyrowicza, 
ukończył Instytut Wyższych Studiów 
Europejskich w Strasburgu, w 1982 
Rada Wydziału Filozoficzno-Hi-
storycznego UJ nadała mu stopień 
doktora habilitowanego nauk huma-
nistycznych, współpracuje w Komi-
sji Środkowoeuropejskiej PAU oraz 
jest członkiem Komisji Historycznej 
PAN w Krakowie oraz Komisji I i II 
wojny światowej w Warszawie. Tym 
razem słuchacze mogli zapoznać się 
z tematem przemian ustrojowych 
w Europie po II wojnie światowej. 
Po wykładzie wywiązała się niezwy-
kle intersująca dyskusja szczególnie 
w nawiązaniu do obecnej sytuacji na 
Ukrainie.

Zapraszamy wszystkich, którzy 
są zainteresowani zapoznaniem 
się z chociażby ułamkiem ogromu 
uniwersyteckiej wiedzy na kolejne 
wykłady Babiogórskiego Uniwer-
sytetu prowadzone przez naukow-
ców z PAU.                                     (pj)

11 stycznia 2014 roku, w Lachowicach 
obyła się kolejna edycja Powiatowe-
go Przeglądu Grup Kolędniczych 
„Babiogórskie Podłazy”. Organizato-
rem i koordynatorem tej imprezy byli: 
Gminny Ośrodek Kultury w Stry-
szawie oraz Starostwo Powiatowe 
w Suchej Beskidzkiej. W przeglądzie 
wystąpiło 10 zespołów w trzech ka-
tegoriach wiekowych. Gminę Zawoja 
reprezentowały dwa zespoły, Zbójnik 
w kategorii dziecięcej oraz Juzyna 
w kategorii młodzieżowej. 

Jury w składzie: Aleksandra Szur-
miak-Bogucka, dr Bożena Lewan-

dowska oraz Dorota Majerczyk oce-
niający występy brały pod uwagę: 
tradycyjność tekstów oraz melodii, 
strój i rekwizyty, a także sposób 
przekazu.

W przeglądzie, Zespół Zbójnik ze 
Skawicy zajął III miejsce w kategorii 
dziecięcej, a Zespół Juzyna z Zawoi 
I miejsce w kategorii młodzieżowej, 
tym samym został wytypowany do 
reprezentowania Powiatu w Pode-
grodziu na Ogólnopolskich Spotka-
niach Dziecięcych i Młodzieżowych 
Grup Kolędniczych „Pastuszkowe 
Kolędowanie”. Gratulujemy.

Babiogórskie Podłazy
Wykład prof. dr hab. Andrzeja Kastory. Fot. arch BCK w Zawoi.

Kolędnicy zespołu Juzyna na BabiogórskichPodłazach. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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ROZMAITOŚCI

Pierwszy wygrany konkurs dotyczy 
tegorocznej Babiogórskiej Jesie-
ni, która tak jak w ubiegłym roku 
została doceniona przez Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego tym samym otrzymując 
grant w ramach programu Kultura 
Ludowa. 

Drugi projekt został zgłoszony 
do programu Patriotyzm Jutra 
ogłoszonego przez Muzeum Histo-

Z przyjemnością informujemy, że Babiogórskie Centrum Kultury otrzy-
mało w pierwszym kwartale 2014 roku dofinansowanie w ramach trzech 
programów.

rii Polski. W ramach uzyskanego 
dofinansowania zostaną zrealizo-
wane profesjonalne szkolenia dla 
Wolontariuszy Kultury i Młodzieżo-
wej Rady Gminy Zawoja oraz szereg 
działań związanych z patriotyzmem 
historycznym i obywatelskim. 

Otrzymaliśmy także grant w ra-
mach programu Dom Kultury + 
realizowanego przez Narodowe 
Centrum Kultury. Dzięki projek-
towi zostanie stworzona profesjo-
nalna diagnoza kultury w naszej 
gminie oraz konkurs na działania 
z zakresu kultury w poszczegól-
nych sołectwach. 

Wkrótce więcej informacji na 
stronach: www.zawoja.pl,  www.
babiogorskajesien.pl oraz naszym 
profilu FB - https://www.facebook.
com/babiogorskie.centrumkultury 

Dotacje zewnętrzne 
Babiogórskiego Centrum 
Kultury
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Każda gmina czy miasto ma obo-
wiązek zapewnić swoim mieszkań-
com dostęp do kultury i oświaty, 
gwarantuje to ustawa o samorzą-
dzie gminnym. Pozostałe zadania 
własne gminy obejmują m.in. upo-
wszechnianie kultury fizycznej oraz 
rozwój turystyki. Te zadania – kul-
tura, sport, turystyka – są traktowa-
ne rozłącznie. 

W naszej gminie w związ-
ku z racjonalizacją wydatków 
w roku 2001 połączono ze sobą 
te dwa zadania i przekazano je 
do realizacji ośrodkowi kultury, 
tym samym rozwiązując referat 
promocji i turystyki istniejący w 
gminie. Jest to rozwiązanie często 
stosowane w gminach wiejskich, 
rzadziej już jednak w gminach tu-
rystycznych zazwyczaj istnieje za-
równo dom kultury jak i referat 
bądź osobna instytucja promocji 
i turystyki np. w Stryszawie, Ja-

błonce Zwracam na ten fakt uwa-
gę, bo może warto się zastanowić, 
czy to bardzo popularne w polskim 
samorządzie gminnym rozwiązanie 
„racjonalizatorskie” nie jest przy-
padkiem zagrożeniem dla samej 
kultury, która jednak rozwija się 
według nieco innych reguł. 

Aspekt legislacyjny to jednak 
nie wszystko. Papież Jan Paweł II 
głosił, że Naród, który zapomina o 
swojej kulturze, przestaje istnieć. 
Stwierdzenie to dotyczy w jeszcze 
większym stopniu wspólnot lo-
kalnych, a dopiero później całego 
narodu. Kultura bowiem jest tym 
spoiwem, które na wieki potrafi 
zbudowaną konstrukcję społecz-
ną utrzymać i pozwala jej się roz-
wijać wedle określonych reguł. 
To na tle kultury odbywają się pro-
cesy inkluzji, inicjacji i rozwoju, na 
jej tle realizuje się zasady poszano-
wania dla jednostki, poszanowania 
praw i obowiązków oraz ich egze-
kwowania. Wszystko to w obliczu 

kultury jest istotą obywatelskości, 
czyli bycia pełnoprawnym człon-
kiem wspólnoty odpowiedzialnym 
za siebie i losy tejże wspólnoty, 
której członkiem się jest. Należy 
się zatem zastanowić czy działal-
ność Babiogórskiego Centrum Kul-
tury zabezpiecza kulturę w naszym 
regionie? Czy Babiogórska Jesień, 
edukacja regionalna, rozwój zespo-
łów, gromadzenie i przetwarzanie 
informacji związanych z tradycja-
mi babiogórskimi nie są jednym 
z ważniejszych aspektów działal-
ności gminy? Bo cóż my mamy 
czym można się pochwalić, co 
nas wyróżnia na tle innych spo-
łeczeństw jeśli nie kultura?

DZIAŁALNOŚĆ BABIOGÓRSKIE-
GO CENTRUM KULTURY NA PRZY-
KŁADZIE ROKU 2013 A STEREO-
TYPY DOTYCZĄCE INSTYTUCJI 

Działalność BCK pozwolę sobie 
przedstawić odnosząc się także po-
średnio do dwóch głównych stereo-

typów zakorzenionych w naszym 
społeczeństwie. Pierwszy, z któ-
rym się spotkałam, bez wątpienia 
dotyczy przerostu zatrudnienia 
w instytucji. Pogląd ten podno-
szony jest także często podczas 
sesji Rady Gminy. Postaram się za-
tem wytłumaczyć jak kształtuje się 
praca w BCK. W naszej instytucji 
są łączone stanowiska – pracowni-
cy oprócz zadań merytorycznych, 
mają stałe obowiązki administra-
cyjne oraz są koordynatorami po-
szczególnych imprez w roku, np. 
zakres zadań merytorycznych dla 
pracownika zajmującego się kul-
turą ludową, edukacją regionalną, 
kierowaniem zespołu JUZYNA łą-
czy się z zakresem zadań kadro-
wej oraz koordynacją mniejszych 
eventów podczas roku; pracownik 
zajmujący się merytoryką, spon-
soringiem, wyjazdami na targi jest 
jednocześnie kasjerem oraz także 
koordynuje poszczególne imprezy/
wydarzenia. Osoba odpowiedzialna 
za obieg dokumentów i całą „papie-

rologię” jest jednocześnie redakto-
rem naczelnym „Pod Diablakiem” 
i także realizuje przypisane jej do 
realizacji imprezy. Warto też wspo-
mnieć o grafiku, o którym można 
śmiało powiedzieć „naczelny grafik 
gminy”, ponieważ tworzy plakaty, 
ulotki, foldery, banery, inne mate-
riały promocyjne nie tylko dla BCK, 
ale także dla innych instytucji, takich 
jak Ochotnicze Straże Pożarne, OR-
LIK, Urząd Gminy itp. Wszyscy pra-
cownicy są zaangażowani w pracę 
podczas realizacji imprez/wydarzeń/
warsztatów.

Pracownicy BCK zajmują się 
także obsługą Świetlicy Wiejskiej 
w Skawicy oraz w okresie letnim 
Informacją Turystyczną w Zawoi 
Wilcznej. To w Babiogórskim Cen-
trum Kultury powstają materiały 
promocyjne gminy, większość arty-
kułów i informacji na stronę zawo-
ja.pl. którą zarządzamy. Wszystkie 
media tworzące materiały dotyczą-
ce turystyki i kultury współpracują 
z pracownikami Babiogórskiego 

dokończenie ze strony 1

Po co nam ten dom kultury?
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Babiogórskie Centrum Kultury re-
alizowało przez swoją działalność 
założenia zapisane w STRATEGII 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZ-
WOJU GMINY ZAWOJA 2005 – 
2025, według której jednym z naj-
istotniejszych celów ROZWOJU 
GMINY jest potrzeba aktywizacji 
społecznej i kulturowej jej obszaru 
(rozdział V strategii). Główne zało-
żenia strategii przewidują dążenie 
gminy do stania się ośrodkiem kul-
tury, sztuki i twórczości ludowej. 
Idąc dalej czytamy, że celem stra-
tegicznym założonym przez Gmi-
nę Zawoja jest nie tylko wspieranie 
inicjatyw kształtujących tożsamość 
lokalną i regionalną, czy też za-
pewnienie materialnych podstaw 
do prowadzenia działalności 

Centrum Kultury. Mało kto zda-
je sobie sprawę z tego, że każdy 
scenariusz np. do relacji na żywo 
z Zawoi jest tworzony przez pra-
cowników ośrodka kultury. Sami 
piszemy umowy, strategie, pro-
jekty, nie korzystamy z pomocy 
firm zewnętrznych. Zajęcia stałe 
jakie są dostępne w ofercie BCK 
także wymagają obsługi przez pra-
cowników. Nie wspominając już 
o pisaniu i rozliczaniu projektów, 
które pochłaniają ogromną ilość cza-
su i pracy. Warto też wspomnieć 
o czasie pracy, który jest unormo-
wany ustawowo i nie jest regularny 
jak w urzędach…

Kolejnym stereotypem jest po-
gląd dotyczący braku zajęć dla 
pracowników. Najodpowiedniej 
będzie tutaj przedstawić część ze 
sprawozdania merytorycznego za 
ubiegły rok, tak aby naświetlić za-
kres działań w Babiogórskim Cen-
trum Kultury. 

Babiogórskie Centrum Kultury 
realizowało w roku 2013 około 45 
eventów, w tym:
• 25 eventów których było głów-
nym organizatorem i inicjato-
rem, m.in. Turniej Szachowy, Ferie 
z filmem, Zawody w Slalomie Gigan-
cie o Puchar Wójta, Festiwal Form 
Muzycznych i Tanecznych „Talenty 
Małopolski”, Podbabiogórskie Po-
siady, Dzień Dziecka w BCK, Wie-
czór Kolęd, Spotkania Pasterskie, 
wykłady w ramach Babiogórskiego 
Uniwersytetu, Bajkowe Melodie dla 
dzieci, Kiermasz Bożonarodzenio-
wy, Warsztaty IMPRO dla wolonta-
riatu, działania w ramach projektu 
„Spotkanie” (m.in. Konferencja doty-
cząca działalności młodzieży w gmi-
nie Zawoja), Rajd Szlakiem ks. Kard. 
Karola Wojtyły, Dożynki oraz wyma-
gające wielomiesięcznych przygoto-
wań DNI ZAWOI oraz Babiogórska 
Jesień
• około 20 eventów, które odbyły 

się we ścisłej współpracy z BCK.
Ponadto realizowaliśmy działal-

ność stałą poprzez:
• wydawanie pisma Pod Diablakiem;
• prowadzenie zespołu JUZYNA;
• prowadzenie zajęć nauki gry na 
instrumentach (gitara, skrzypce, 
pianino);
• reprezantacja gminy na zewnątrz 
– TARGI, udział zespołów w kon-
kursach, przeglądach;
• prowadzenie strony internetowej 
zawoja.pl oraz profilu fb Babiogór-
skiego Centrum Kultury;
• współtworzenie programów tele-
wizyjnych (TV Silesia);
• prowadzenie informacji turystycznej;
• wykłady w ramach cyklu Babio-
górskiego Uniwersytetu;
• współrealizacja projektu „Patrząc 
w przyszłość – Małopolska Zachod-
nia” (z Andrychowem). Prezentacja 
naszej gminy w Niemczech, Wło-
szech, Czechach, Holandii i na Łotwie;
• prowadzenie WOLONTARIATU 
KULTURY;
• prowadzenie Wioski Internetowej 
w budynku;
• opracowanie i wydanie nowego 
folderu „Czas na Zawoję”;
• współpraca z twórcami ludowymi.

ROZSZERZONO DZIAŁALNOŚĆ 
BCK w 2013 roku o:
• wprowadzenie 2 razy w tygodniu 
zajęć ZUMBY;
• prowadzenie 3 razy w tygodniu 
Świetlicy Wiejskiej na Skawicy;
• prowadzenie w okresie letnim 
7 dni w tygodniu Informacji Tury-
stycznej w Zawoi Wilcznej;
• zacieśniono współpracę ze Sto-
warzyszeniem Emerytów i Renci-
stów w Zawoi, która zaowocowa-
ła już w pierwszym kwartale roku 
2014 organizacją KINA dla seniorów 
oraz zawiązaniem się stowarzysze-
nia z osobowością prawną, które 
siedzibę będzie miało w Babiogór-
skim Centrum Kultury;
• nawiązano współpracę ze Stowa-
rzyszeniem PlinEU z Krakowa, któ-

re podjęło próbę zorganizowania 
w partnerstwie z BCK cyklu szko-
leń aktywizujących dla bezrobot-
nych kobiet z Zawoi (czekamy na 
wyniki konkursu FIO);
• zainicjowano współpracę z Fun-
dacją Pasterstwo Transhumancyjne, 
która zaowocowała współpracą przy 
organizacji konferencji w ramach 
Babiogórskiej Jesieni oraz wieloma 
spotkaniami dotyczącymi powrotu 
pasterstwa na babiogórskie hale;
• podpisano umowę partnerską 
z Orawskim Parkiem Etnograficz-
nym w Zubrzycy, która zaowo-
cowała użyczeniem eksponatów 
z muzeum na potrzebę aranżacji 
wnętrza namiotu „Zapomnianych 
Zawodów Pasterskich” podczas Ba-
biogórskiej Jesieni.

REZALIZOWALIŚMY TEŻ ZA-
DANIA ZLECONE: • przygotowanie 
programowe i rozliczenie (częścio-

we) pobytu dzieci z Ustki w Zawoi; 
• administrowanie lodowiskiem Bia-
ły Orlik; • zlecenia Rady Gminy; • 
renowacja starodruku; • rozliczenie 
ligi futsalu; • inne drobne.

BCK wspomagało także inne in-
stytucje przez realizację wielu za-
dań graficznych, nagłośnieniowych, 
użyczania i przygotowania prze-
strzeni sali widowiskowej czy też 
konferansjerskich.

W roku 2013 doceniło nas także 
Ministerstwo Kultury, dofinansowu-
jąc w znacznym stopniu nasz pro-
jekt na Babiogórską Jesień. Dzięki 
temu festiwal nabrał charakteru bar-
dziej edukacyjnego, zgłębiającego 
temat kultury babiogórskiej. XXIX 
Babiogórska Jesień okazała się 
wielkim sukcesem w środowisku 
kultury ludowej nie tylko w Polsce 
i odbiła się szerokim echem.

Festiwal wrócił do swoich ko-

w tym obszarze, ale także „two-
rzenie nowych placówek kultural-
nych” (rozdział 8.3).

Nie sposób pominąć zawartej 
w tym dokumencie analizy SWOT 
dotyczącej kultury. Z zaniepoko-
jeniem przyglądamy się także nie-
dostrzeganiu zawartych w strategii 
głównych problemów dla gminy 
Zawoja, w których znajdują się 
także:
• niedofinansowanie obiektów in-
frastruktury społecznej;
• ograniczone warunki do indy-
widualnego rozwoju kulturalnego 
i samorealizacji mieszkańców, 
powodujące
• zanik poczucia tradycji i lokalnej 
tożsamości;
• ograniczone możliwości spędza-
nia wolnego czasu.

Babiogórskie Centrum Kultury 
usiłuje swoją działalnością niwe-
lować zagrożenia przewidziane 

rzeni, do prezentacji czystego folk-
loru z najwyższej półki i twórczo-
ści ludowej artystów z całej Polski. 
Powstała także strona internetowa 
festiwalu, która stanowi nowe, waż-
ne narzędzie promocyjne gminy – 
www.babiogorskajesien.pl.

Kończąc artykuł, odwołuję się 
do słów Jacka Kuronia – „Nie pal-
cie komitetów, zakładajcie własne”. 
Parafrazując te słowa proszę wszyst-
kich zagorzałych krytyków istnienia 
instytucji kultury – nie burzcie do-
mów kultury, twórzcie swoje! Każ-
da krytyka jest potrzebna i wręcz 
wartościowa jeśli jest konstruktyw-
na i oparta na rzetelnym zgłębieniu 
tematu. Zapraszam wszystkich do 
dialogu i włączania się w twórczy 
proces budowy kultury w naszej 
miejscowości.              Anna Mazur
Fot. Łukasz Sowiński i arch. BCK

w Strategii Zrównoważonego Roz-
woju Gminy Zawoja. Niestety do-
strzegamy coraz mniejsze zrozu-
mienie dla potrzeb rozwoju kultury.

Niepokojącym wydaje się być 
stereotyp postrzegania instytucji 
jako swoistego rodzaju balastu 
i zbędnego obciążenia budżetu 
gminy. Tymczasem odbiorcami 
działań Babiogórskiego Centrum 
Kultury w sposób pośredni jest każ-
dy mieszkaniec gminy Zawoja. Za-
jęcia prowadzone przez Babiogór-
skie Centrum Kultury przyciągają 
ogromną ilość dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Jesteśmy instytucją 
wprowadzającą innowacyjne roz-
wiązania w obszarze aktywności 
społecznej, stale podnosimy swo-
je kompetencje, zaś poziom uzy-
skania środków zewnętrznych dla 
BCK sięgnął w ubiegłym roku pu-
łapu 1/3 całości budżetu przezna-
czonego przez UG na działalność 
instytucji.
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W Biblii, w Księdze Izajasza czy-
tamy: Lecz to jest post, w którym 
mam upodobanie: że się rozwiązuje 
bezprawne więzy, że się zrywa po-
wrozy jarzma, wypuszcza na wol-
ność uciśnionych i łamie wszelkie 
jarzmo, że podzielisz twój chleb 
z głodnym i biednych bezdomnych 
przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz 
nagiego, przyodziejesz go, a od 
swojego współbrata nie obrócisz się. 
(Księga Izajasza, r. 58., ww. 6 i 7). 
Post w islamie jest czasem, kiedy 
człowiek ma odróżnić prawdę od 
fałszu, jest czasem, który Allah dał 
człowiekowi aby odczuł ulgę: To 
jest miesiąc Ramadan, w którym zo-
stał zesłany Kur’an – droga prosta 
dla ludzi i jasne dowody drogi pro-
stej. Kogo z was zastanie ten miesiąc, 
to niech pości w tym czasie. A ten, 
kto jest chory lub w podróży, to przez 
pewną liczbę innych dni. Bóg chce 
dać wam ulgę, a nie chce dla was 
utrudnienia, chce, żebyście dopełni-

li tę liczbę i żebyście głosili wielkość 
Boga za to, że On poprowadził was 
drogą prostą. Być może będziecie 
wdzięczni (Koran, sura 2, 85). 

Post, jakkolwiek postrzegany 
wiąże się z prostotą, ascezą. Wiel-
ki Post w tradycji chrześcijańskiej 
przypada na okres przejściowy 
między zimą a wiosną, a czas ten 
charakteryzuje się powolnym bu-
dzeniem się przyrody do życia. 
Zanim jednak życie rozkwitnie 
i zwycięży nad zimową martwotą 
wszystko obumiera. Potrawą, któ-
ra nawiązuje do tego procesu, a 
która zajmuje szczególne miejsce 
w menu wielkopostnym był żur. 
Fermentacja potrzebna do jego po-
wstania świetnie oddawała nastrój 
rozpadu wszelkich form życia: Bie-
rze się garnek pełen wody i miesza 
w nim dwie garście żytniej mąki. 
Do tego dokłada się trochę ciasta 
chlebowego, takiego, jakie na wsi 
używane jest do pieczenia chleba, 

zawiązuje się garnek i stawia go za 
ciepłym piecem. Po krótkim czasie 
mieszanina zaczyna fermentować i 
staje się kwaśna. Jeżeli już ma tę po-
trzebną ilość kwasu (ludzie mówią: 
nos musi skręcać wąchając), to żur 
jest już gotowy. Rozcieńcza się go 
wodą i gotuje z tłuszczem lub przy-
prawia olejem i podaje na stół […]. 
Pusty garnek znowu napełnia się 
jak poprzednio. Pozostałości znowu 
powodują fermentowanie i tak po-
zostaję on przez cały czas w użyciu 
(J.W. Szulczewski, Pieśń bez końca. 
Zbiór tekstów folklorystyczno – et-
nograficznych, red. W. Łysiak, Po-
znań 1996).

Podczas Wielkiego Postu, a już 
zwłaszcza w Wielkim Tygodniu 
nie używano tłuszczy zwierzęcych: 
Ludzie odmawiali sobie nawet mle-
ka, co też wynikało z tego, że kro-
wy w takim czasie mleka za wiele 
nie miały. Tłuszcze zastępował olej 
lniany, który po czasie, jak wszyst-

Wielkopostny żur 
i świąteczne baby
Post w każdej religii stanowi istotny element nie tylko osobistego rozwoju duchowego, ale także ważny czas sa-
kralny. Post znany jest w różnych wyznaniach i dla wszystkich twórców wielkich religii – Mojżesza, Chrystusa, 
Mahometa, Buddy to właśnie długotrwały post jest momentem ustalenia porządku świata. Ma różną formę jednak 
najczęściej utożsamiany jest z powstrzymaniem się od jedzenia niektórych potraw, spożywania alkoholu czy abs-
tynencją w życiu seksualnym.

ko, tracił walory smakowe. Kiedy 
Post się kończył to głównie młodzież 
bardzo się z tego cieszyła…nie tyle 
ze względu na samo Zmartwych-
wstanie o ile na myśl, że wresz-
cie skończy się jedzenie potraw 
omaszczonych starym, zjełczałym 
olejem (badania terenowe, Jabłon-
ka 2013, inf. kobieta, lat 67). Inna 
wypowiedź potwierdza taką wizję 
Wielkiego Postu: Co ta downi było 
do jedzynio? Miynso to od wielgiego 
świynta. Syr i masło, casom sucho 
kromka chleba z herbatą, ziymnioki 
mascone z kwaśnym mlykiym, plac-
ki zimniocane na blase z masłem 
i telo… tak sie jodalo… jak kto był 
biydnijsy to mioł post przez wiyksoś 
roku (Badania terenowe, Zawoja 
2006, inf. kobieta 87 lat). 

Wielki Piątek był dniem, w któ-
rym w ogóle starano się nie jeść: 
W Wielki Piątek to jak byłam dziec-
kiem to pamiętam, że mama bardzo 
nas pilnowała, żebyśmy jedli tylko 
trzy razy dnia, raz tylko do syta. 
A dziecku jak to dziecku jeść się 
chciało. W Wielki Piątek to ani te-
lewizor nie szedł ani radio… a jak-
by które z nas się zapomniało i po-
śpiewało coś wesołego, to mama od 
razu głośno mówiła: Któryś za nas 
cierpiał rany… (Badania terenowe, 
Zawoja 2013, inf. kobieta, 67 lat)

Wielka Sobota to również czas 
postu, choć bardzo trudnego po-
nieważ zapachy z koszyka kusiły 
zmysły. Kolorowe jajka, wielkanoc-
na baba, chleb, masło, ser, ostry 
chrzan, kawałek domowej wędzo-
nej kiełbasy utrudniały znacznie 

zachowanie wstrzemięźliwości od 
takich rarytasów. Samo przygo-
towywanie potraw świątecznych 
odbywało się nierzadko w Wielki 
Piątek, w dniu najsroższego postu 
po domach snuły się smakowite za-
pachy: A gdy już wszystkie potrawy 
i ciasta wielkanocne były gotowe, 
wynoszono je do komór i spiżarni, 
a te zamykano na klucz (Barba-
ra Ogrodowska, Polskie obrzędy 
i zwyczaje doroczne, Warszawa 
2004, 2006). 

Wreszcie Wielkanoc, kiedy moż-
na było jeść i pić do woli. Pierwsza 
i najważniejszą potrawą na świą-
tecznym stole były jajka. Dzielono 
się nimi po skosztowaniu gorzkiego 
i ostrego chrzanu, składano sobie 
życzenia. Upoważnionym do roz-
poczęcia Wielkanocnej uczty był 
najstarszy członek rodziny lub oj-
ciec. Pochłanianie wszelkich ilości 
jajek, wędlin i ciast w tym dniu nie 
było niczym niewłaściwym. Nieste-
ty za nadmierne świętowanie nie-
którzy płacili zdrowiem lub nawet 
życiem, ponieważ po długim okre-
sie wstrzemięźliwości pokarmowej 
organizm czasem nie wytrzymy-
wał nagłego nadrobienia zaległości 
(Barbara Ogrodowska, Polskie ob-
rzędy i zwyczaje doroczne, Warsza-
wa 2004, 2006). 

Życząc wszystkim błogosławień-
stwa od Zmartwychwstałego Jezusa, 
smacznych jaj i bab Wielkanocnych, 
podkreślam aby przy świątecznym 
stole jeść powoli, degustować, tak 
żeby brzuchy wyposzczone nie bo-
lały.                         Regina Wicher

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA KOSZYK ZE ŚWIĘCONYM

Tematyka konkursu: Tradycyjny koszyk ze święconym.
Organizator: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi.
Termin konkursu: 19 kwietnia 2014, Zespól Szkół w Zawoi Wilcznej godz. 12.15.
Cele konkursu: Popularyzacja tradycji wielkanocnych Górali Babiogórskich.
Warunki uczestnictwa:  do konkursu można przystąpić indywidualnie lub ro-
dzinnie; każdy uczestnik przygotowuje jeden koszyk; uczestnicy przynosząc 
koszyk, powinni ubrani być w babiogórski strój regionalny;  każdy koszyk wi-
nien być opatrzony karteczką z czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz adresem 
uczestnika.
Kryteria oceny, ocenie podlegać będzie: koszyk, zawartość koszyka, dekoracja, 
strój babiogórski.
Ocenie konkursowej nie będą podlegały produkty kupowane (poza kiełbasą) w 
rodzaju owoców, słodyczy, baranków z czekolady, zajączków, kurcząt z cukru, 
malowanych pisanek itp. Nie będą też podlegały ocenie serwetki z tworzyw 
sztucznych, sztuczne kwiaty oraz bazie.
Najbardziej tradycyjne koszyki zostaną nagrodzone.

Nadchodzące Tridum Paschalne zo-
stało poprzedzone misterium Męki 
Pańskiej, które odbyło się w Nie-
dzielę Palmową w sali widowisko-
wej Domu Parafialnego w Zawoi. 
Ukazało ono w tradycyjny sposób 
ostatnie godziny z życia Jezusa. 
W biblijne role wcielili się człon-
kowie oraz sympatycy KSM dzia-
łającego przy Parafii p.w. Świętego 
Klemensa w Zawoi. Poprzedzili oni 
swój występ wieloma próbami. Ich 
trud został nagrodzony gromkimi 
brawami licznie zgromadzonej pu-
bliczności oraz osobistym podzię-
kowaniem Księdza Proboszcza.

Misterium ma swoją już siedem-
nastoletnią tradycję. Jego data nie 
jest przypadkowa, gdyż rozpoczy-
na obchody Wielkiego Tygodnia. 
Tegoroczne misterium było wyjąt-
kowe, bowiem po raz pierwszy od 
wielu lat organizatorzy zdecydowali 

Misterium Męki Pańskiej

Dokonało się…
Z wielką niecierpliwością co roku czekamy na Misterium Męki Pańskiej przygotowane i wykonane przez Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzieży. Misterium w ich wykonaniu zawsze wprawia odbiorcę w wielką zadumę i nierzad-
ko wywołuje łzy wzruszenia. I podobnie było w tym roku .

się przedstawić Mękę Pańską jako 
tradycyjną Pasję. W fabułę wplecio-
no również odniesienia do teraź-
niejszości. 

Jeden z głównych organizato-
rów, prezes KSM-u stwierdził: „Warto 

było poświęcić czas i trud w przy-
gotowanie misterium, aby zoba-
czyć jego efekty oraz móc usłyszeć 
ciepłe słowa podziękowań od wi-
dzów”.

KSM

NASZE TRADYCJE

Sceny z Misterium Męki Pańskiej. Fot. Piotr Mrowiec.
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11 kwietnia po raz drugi dziesiątki 
ludzi wyruszyło nocą na szlak odmia-
ny siebie – swoją własną drogę krzy-
żową. Wiódł on górskimi ścieżkami 
z Zawoi do Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Uczestnicy mieli do wyboru dwie tra-
sy: zieloną (33 km) oraz niebieską 
(37 km). Pomimo większego stopnia 
trudności trasy Niebieskiej, to wła-
śnie ją większość osób zdecydowała 
się pokonać. Kiczora, Przysłop, Ma-
kowska Góra, Góra Chełm – to tyl-
ko niektóre punkty na trasie EDK. 
Pomysłodawcami stworzenia edycji 
w naszej miejscowości są Daniel Ma-
lik oraz Mateusz Bury. We współpra-
cy z głównym sztabem EDK w Kra-
kowie zadbali, aby wydarzenie to 
przebiegło w duchu podjęcia fizycz-
nej i psychicznej walki. Na kolejnych 
stacjach rozważano rolę wyzwań, 
jakie powinien podjąć człowiek, aby 
dowiedzieć się, kim jest naprawdę. 
Dla Jezusa Chrystusa takim wyzwa-
niem była Droga Krzyżowa. Głów-
nym hasłem tegorocznych rozważań 
było: „Miarą człowieka jest najwięk-
sze wyzwanie, które podjął i wygrał.”

Noc. Droga. Trud. Wyzwanie. Grupy ludzi zmierzają w jednym kierunku. 
Towarzyszy im milczenie i brzozowy krzyż. Powód – sprawdzenie siebie. 
Cel – Kalwaria. Sposób – Ekstremalna Droga Krzyżowa. 
„Po Ekstremalnej Drodze Krzyżowej odczuwam ból, kuleję, ale nie wy-
mieniłbym tego za nic. Wychodząc byłem tym, kim chciałem być, docie-
rając do celu byłem tym, kim naprawdę jestem.” – świadectwo jednego 
z uczestników. 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
powstała z inicjatywy Wspólnoty In-
dywidualności Otwartych i Męskiej 
Strony Rzeczywistości, działających 
w Krakowie, których duszpasterzem 
jest ksiądz Jacek Wiosna Stryczek, 
znany również z akcji Szlachetna 
Paczka i Akademia Przyszłości. Wy-
ruszając kilka lat temu na pierwszą 
EDK, organizatorzy nawet nie przy-
puszczali, że ich idea będzie rozwi-
jać się w tak szybkim tempie. Liczba 
uczestników decydujących sie na tę 
nietypową formę drogi krzyżowej co 
roku wzrastała dwukrotnie. Podczas 
poprzedniej edycji idea EDK po raz 
pierwszy rozszerzyła się na inne re-
jony. W tym roku EDK odbyło się 
w 30 miejscach w Polsce oraz kilku 
za granicą, gromadząc ponad 7000 
uczestników. 

Dostrzegając duże zaintere-
sowanie taką formą rozwoju du-
chowości, organizatorzy planują 
w przyszłym roku wytyczyć kolej-
ną trasę szczytami otaczających Za-
woję pasm górskich. 

KSM w Zawoi

NASZE TRADYCJE

Ekstremalna 
Droga Krzyżowa

Na trasie Estremalnej Drogi Krzyżowej. Fot. Piotr Dyrcz.

Seria ta to wydawnictwo poświę-
cone sprawom prowadzenia domu 
i gospodarstwa kobiecego, będące 
dodatkiem do słynnego na prze-
łomie XIX i XX stulecia tygodnika 
„Bluszcz”, wydawanego w Warsza-
wie przez towarzystwo o tej samej 
nazwie. Tygodnik ten to jedno 
z najstarszych polskich czasopism, 
ukazujące się od 1865 roku, równo-
cześnie jedno z pierwszych kobie-
cych pism w Europie. Zostało za-
łożone przez Michała Glücksberga 
prezentując program emancypacji 
kobiet.

Pani Elżbieta, autorka wspomnia-
nych na wstępie Ciast wielkanoc-
nych pisze, że zwyczaj święcenia 
potraw jest czysto polski. Nieste-
ty nie ma racji. Obrzęd ten znany 
był od wieków w Kościele Rzym-
sko-Katolickim w rycie mediolań-
skim, rzymskim i starohiszpańskim. 
O przyjęciu w Polsce tego obrzędu 
mówią źródła z przełomu XIII i XIV 
stulecia. Świadczą one o wpływach 
rzymsko-germańskich i czeskich na 
terenie Polski. Święcone ostatecznie 

ujednoliciła reforma potrydencka 
w Rituale Romanum z 1614 roku. 
Święconka, jak w Polsce nazywa 
się wielkanocne święcenie potraw, 
istniała od początku wśród szlach-
ty, mieszczaństwa i mieszkańców 
wsi, a jedynymi regionami, gdzie jej 
nie kultywowano (zwalczała ja Re-
formacja) był teren Warmii i Mazur; 
tutaj zwyczaj ten upowszechnił się 
dopiero po 1945 roku przyniesiony 
przez przesiedleńców z innych czę-
ści kraju. 

Początkowo w środowisku 
szlachty i zamożnych mieszczan 
pokarmy kapłan święcił w domach 
wiernych, gdzie przygotowywano 
na tę okazję specjalnie zastawiony 
i udekorowany stół. Poświęcenia 
dokonywał w sobotnie popołu-
dnie lub wcześnie rano w Niedzielę 
Zmartwychwstania. W 1733 roku bi-
skup płocki J. Załuski wydał zakaz 
święcenia pokarmów w domach 
gdyż, jak stwierdza, zwyczaj ten… 
aczkolwiek sam w sobie pobożny 
i chwalebny, dla nadużyć jednak 
cierpiany być nie może. Głów-

Poniższe informacje o wielkanocnych wypiekach pochodzą z broszury Ciasta wielkanocne będącej numerem 35 
serii „Życie Praktyczne”. Data wydania nieznana (po 1924 roku), autorką jest niejaka pani Elżbieta (często autorki 
nie podawały swoich nazwisk – kobieta w gazecie – toż to skandal! – pisała niezapomniana Gabriela Zapolska, 
autorka „Moralności Pani Dulskiej”, wyśmiewając obowiązujące jeszcze na początku XX wieku normy).

nie służba kościelna towarzysząca 
kapłanowi, a zdarzało się że i on 
sam, po obejściu kilku dworów lub 
mieszczańskich posesji, gdzie wszę-
dzie przyjmowano ich poczęstun-
kiem, dawali powody do zgorsze-
nia. Biskup wydając wspomniany 
zakaz polecił równocześnie, aby 
uświadomić wiernych, że nie muszą 
święcić wszystkich przygotowanych 
na Wielkanoc pokarmów, a jedy-
nie ich część, choćby tylko sam 
chleb. Mogą je więc w niewielkiej 
ilości przynieść do świątyni. Wyją-
tek stanowiły domy znakomitych 
osób i dobrodziejów miejscowego 
kościoła, które nadal mógł kapłan 
odwiedzać. 

Obecnie błogosławieństwo po-
karmów poza Polską przetrwało w 
południowej Austrii, w niektórych 
regionach Słowenii oraz w połu-
dniowych Niemczech.

Przygotowanie wielkanocnych 
potraw było zawsze wyzwaniem 
dla pani domu i biada tej, której się 
wypieki i inne rarytasy nie udały. 

Urszula Janicka-Krzywda

BABKA CYTRYNOWA

Dwie cytryny ugotować, aby dały 
się przetnkąć słomką; rozciąć, od-
rzucić ziarnka, przepuścić przez 
maszynkę i ucierać w makutrze, 
dosypując trzy filiżanki cukru pu-
dru. Gdy masa będzie gładka, do-
dawać pojedynczo piętnaście żół-
tek; skoro urośnie i zbieleje, ubić 
pozostałe białka na sztywną pianę, 
wymieszać, wiercąc w jedną stro-
nę, z cytrynową masą i dosypując 
po łyżce filiżankę mąki pszennej 
i filiżankę ziemniaczanej mąki; 
przelać do formy, wysmarowanej 
masłem i wysypanej bułeczką. 
Piec koło godziny w miernie gorą-
cym piecu. Próbować patyczkiem, 
jak wszystkie ciasta. Wyjmować 
bardzo ostrożnie z formy, aby nie 
opadła.

PLACEK PRZEKŁADANIEC

Na ten placek należy wpierw 
przygotować wszystkie dodatki. 
Im więcej jest ich gatunków, tem 
przekładaniec będzie smaczniejszy. 
Pięć deka migdałów tłuc doskonale 
na masę z sześcioma deka cukru, 
dodając kilka migdałów gorzkich, 
i kroplę olejku migdałowego dla 
zapachu. Z pięciu deka orzechów 
włoskich lub laskowych i sześciu 
deka cukru utłuc drugą masę. Z obu 
tych mas poformować cienkie, jak 
ołówek wałeczki. Pokrajać w paski 
pięć deka fig, pięć deka daktyli, pięć 
deka smażonej skórki pomarańczo-
wej i tyleż cytrynowej. Jakie mamy 
owoce smażone w cukrze, lub konfi-
tury – osączyć je z syropu, biorąc po 
parę łyżek z kilku gatunków. Maliny, 

wiśnie i konfitury z róży są szcze-
gólniej pożądane. Teraz bierzemy 
głęboką blachę, lub tortownicę, 
wysmarowane masłem, i wysypa-
ne tartą bułeczką. Rozciągamy na 
dnie grubą na palec warstwę ciasta. 
Na tem układamy rzędami owoce, 
masy, cykaty, konfitury, w odległo-
ści pewnej od brzegów placka, aby 
ciasto je dzieliło od ścianek. Przy-
krywamy znów cienką na palec 
warstwę ciasta i kładziemy nowy 
rząd dodatków. Znowu ciasto – 
i możemy, o ile ciasta i dodatków 
starczy, powtórzyć poraz trzeci. 
Górna warstwa powinna być z cia-
sta. Formę przykrywamy złożoną 
serwetą i stawiamy w cieple, aby 
ciasto podrosło, na co trzeba spo-
ro czasu, nieraz cztery, nawet pięć 
godzin. Wyrośnięty przekładaniec 
stawiamy w gorący piec i trzyma-
my w nim około półtorej godziny. 
Drożdży do ciasta na pakowaniec 
należy 10 deka. Gdyby wierzch 
placka nadto się rumienił, należy 
go przykryć zwilżoną z lekka bibu-
łą. Po upieczeniu należy pakowa-
niec potrzymać z kwadrans w for-
mie, po czym wyłożyć na pokrytą 
papierami poduszkę, zachowując 
wszelkie ostrożności , aby placek 
nie opadł.

TORT WIEDEŃSKI

Czterdzieści deka masła utrzeć na 
śmietanę, wsypać czterdzieści deka 
cukru pudru i wbijać pojedynczo 
osiem żółtek, ucierając wciąż rów-
no w jedną stroną, aż masy drugie 
tyle przybędzie. Dodać dwadzieścia 
gorzkich migdałów sparzonych, ob-

racanych z łupinek i miałko utłuczo-
nych. Dodawać, wciąż ucierając, po 
parę łyżek mąki, aż całe czterdzie-
ści deka się zużyje. Ucierać całą 
godzinę. Na koniec dodać ubite na 
sztywno pianę białka, wymieszać 
ostrożnie, aby piana nie opadła. Na-
smarować tą masą cztery krążki pa-
pieru, rozmiaru dużego talerza, po-
smarowane wpierw masłem. Upiec 
w niezbyt gorącym piecu; po wy-
jęciu odjąć zaraz papiery, gdyż jak 
ostygną, będzie trudniej je usunąć. 
Każdy krążek posmarować cienko 
konfiturami, najlepiej malinowymi, 
lub galaretką porzeczkową. Z wierz-
chu polukrować tort pomadką cy-
trynową i wstawić jeszcze na kilka 
minut do letniego pieca do obsusze-
nia. Ubrać po wierzchu konfiturami 
osączonymi z syropu. Jest to chyba 
jeden z najstarszych i najbardziej 
znanych tortów. 

MAZUREK KRÓLEWSKI

Czterdzieści deka masła utrzeć 
z czterdziestoma deka cukru pu-
dru, dodając pojedynczo osiem żół-
tek. Ucierać tak długo, aż masa się 
podniesie i zbieleje. Piętnaście deka 
migdałów słodkich i dziesięć gorz-
kich oczyścić i utrzeć drobno, dodać 
do masy i ucierać dalej. Na koniec 
włożyć czterdzieści deka ładnej 
pszennej suchej mąki, wymieszać, 
przełożyć do formy, posmarowa-
nej masłem i wysypanej bułką. Na 
wierzchu ubrać całymi słodkiemi 
migdałami i upiec w niezbyt gorą-
cym piecu. Mazurek ten można po-
kryć gotowaną polewą czekolado-
wą, lub polukrować przezroczystą 
pomadką.

Przepisy

Przedwojenne 
przepisy Pani Elżbiety
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Po prawie godzinnym seansie ba-
jek takich jak Reksio, Bolek i Lolek, 
Przygody Baltazara Gąbki itp. dzieci 
zostały porwane do zabawy przez 
Wolontariuszy Kultury działających 
przy BCK.  W tym miejscu chce-
my bardzo podziękować Małgosi 
Szczurek, Oli Chowaniak, Kindze 
Brandys oraz Karinie Trzebuniak – 
dziewczyny zabrały najmłodszych 
w krainę bajek i niesamowitej za-
bawy. 

Reksiospekcja była częścią więk-
szego projektu  „Kobiety.Liderki.
Obywatelki.”, w którym bierze 
udział Dyrektor BCK, realizowa-
nym przez Stowarzyszenie „PlinEU” 
w ramach wsparcia finansowego 
Swiss Contribution.

Anna Mazur
Fot.: Marta Chlanda 

i arch. BCK w Zawoi

Bajkowa Reksiospekcja

W sobotnie popołudnie (22 marca) 
w Babiogórskim Centrum Kultury 
w Zawoi odbyło się kolejne spo-
tkanie z Reksiem – ukochanym bo-
haterem dziecięcych bajek. Dzieci, 
które przybyły ze swoimi rodzicami 
mogły obejrzeć następne odcinki 
bajek z serii Reksio.

Po bajkowym seansie najmłodsi 
zaproszeni zostali do wspólnej za-
bawy przez sympatyczne Wolonta-
riuszki Kultury, w tym czasie rodzi-
ce mogli spokojnie porozmawiać 

przy kawie. Na wszystkich czekały 
także słodycze oraz napoje.

W trakcie spotkania maluchy bra-
ły udział w zabawach, konkursach 
oraz wspólnym kolorowaniu bajko-
wych postaci. Radość i uśmiech go-
ściły na twarzy najmłodszych przez 
cały czas trwania Reksiospekcji.

Pragniemy bardzo podziękować 
Małgosi Szczurek, Kindze Brandys 
i Karinie Trzebuniak za wspaniałą 
zabawę z najmłodszymi uczestni-
kami spotkania. Rodziców zaś za-

REKSIOSPEKCJA – pokaz bajek, które pamięta starsze pokolenie okazał się znakomitą formą spędzenia czasu naj-
młodszych dzieci i ich rodziców. W sobotę 22 lutego uśmiech wypełnił salę widowiskową BCK po brzegi.

i... Powrót Reksiospekcji

chęcamy do uczestnictwa razem 
z dziećmi w takich przedsięwzię-
ciach. Jest to doskonała okazja do 
rozwijania wyobraźni najmłod-
szych. Bajki wpajają pozytywne 
wartości, a dzieci doskonale się 
bawią.

Na zakończenie Reksiospekcji 
dzieci zaproszone zostały do wspól-
nej fotografii z Reksiem oraz naszy-
mi Wolontariuszkami Kultury.

Gabriela Trybała
Fot. arch. BCK w Zawoi
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W spotkaniach uczestniczy ok. 
40 osób podzielonych na 7 grup 
dyskusyjnych. Cieszymy się, że 
tak wiele osób okazało zaintere-
sowanie. Cotygodniowe wieczor-
ne spotkania w przyjaznej, ciepłej 

Czy jest w życiu coś więcej?
W Skawicy od 20 lutego 2014 r. trwają spotkania Kursu Alfa zorganizowane przez Wspólnotę Galilea ze Strysza-
wy przy współpracy parafii w Skawicy. W programie zaplanowano 11 spotkań, w tym weekend Alfa w dniach 
5-6 kwietnia w Stryszawie. 

Spotkania grupy Alfa

i rodzinnej atmosferze to owocny 
czas: pytań, refleksji, poznawania 
Boga. Liczne rozmowy dowarto-
ściowują każdego z nas, przypomi-
nają, że można cieszyć się obecno-
ścią drugiej osoby. Kurs przybliża 

do Boga, wzmacnia wiarę, uczy 
pokory, pomaga lepiej zrozumieć 
treść Pisma Świętego, i motywuje 
do dalszego działania, pozostawia-
jąc radość w sercu. 

(mg)

W rywalizacji wzięło udział 12 dru-
żyn z 9 parafii. Na boisku zagrało 
90 ministrantów. Zawody odby-
wały się w 3 kategoriach: szkoły 
podstawowe, gimnazjalne i ponad 
gimnazjalne. Radosną wiadomością 
jest, że lektorzy z parafii pw. Mat-
ki Bożej Częstochowskiej w Ska-
wicy zajęli 1 miejsce w dekanacie 
makowskim i zgodnie z zasada-
mi turnieju zakwalifikowali się do 
dalszych rozgrywek rejonowych 

Rywalizacja ministrantów
W grudniu 2013 r. w Makowie Podhalańskim odbyły się eliminacje de-
kanalne Mistrzostw Polski Służby Liturgicznej w piłce nożnej halowej 
2013/2014 pod Patronatem Metropolity Krakowskiego Ks. Kard. Stanisła-
wa Dziwisza.

w Suchej Beskidzkiej, gdzie w tej 
samej kategorii 20 lutego 2014 r. 
zdobyli 3 lokatę. Wielkie gratulacje 
dla chłopców oraz ks. Kazimierza – 
opiekuna zespołu. 

„Uprawianie sportu pobudza do 
zdrowego przezwyciężania samego 
siebie i własnych egoizmów, kształ-
tuje ducha poświęcenia i sprzyja 
lojalności w relacjach międzyludz-
kich, przyjaźni, poszanowania re-
guł”. (Papież Franciszek).        (mg)

REKLAMA

Reprezentacja lektorów ze skawickiej parafii. Fot. M. Gasek.

Spotkanie grupy Alfa w Skawicy. Fot. Małgorzata Gasek.
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Typowe krajobrazy w górach Kirgistanu 

ROZMOWY POD DIABLAKIEM

POD DIABLAKIEM: – Dlaczego 
Wschód?

MATEUSZ BURY: – Powodów 
było kilka. Fascynacja kulturą wscho-
du z wcześniejszych wypraw oraz 
niesamowita gościnność ludności 
na pewno się do tego przyczyniła. 
Bez ich pomocy często zostalibyśmy 
bez dachu nad głową czy też jedze-
nia. Na wschodzie także byliśmy w 
stanie podróżować w taki sposób 
jaki nam najbardziej odpowiada tzn. 
poza utartymi szlakami i zatłoczo-
nymi miastami. Niesamowita natura 
oraz miejsca, które zawsze chcie-
liśmy zobaczyć upewniły nas że to 
właśnie na wschodzie nasze miejsce.

– Skąd się znacie? Czy dawno 
już planowaliście podróż? 
WOJCIECH POCZTOWSKI: – Z Ma-

teuszem znamy się od podstawówki. 
Jednak siedząc we wspólnej ław-
ce nigdy nie myśleliśmy nawet, 
że uda nam się zrealizować nasze 
marzenia. Kasię i Tomka natomiast 
poznaliśmy na sylwestrze autosto-
powym w 2011 roku, którego orga-
nizowaliśmy z Mateuszem w Serbii. 
Od razu zauważyliśmy że mamy 
podobne podejście do podróży i od 
tamtego czasu dosyć często wyjeż-
dżamy razem na wyprawy.

– Co było głównym bakcylem 
do wyruszenia w podróż?

MB: – Jesteśmy ludźmi, którzy 
nie potrafią usiedzieć w jednym 
miejscu, ciągle nas gdzieś nosi. 
Od paru lat chciałem gdzieś wy-
jechać na dłużej, ale zawsze coś 
krzyżowało plany. Pamiętam jak 

w zeszłym roku przed Wielkanocą 
spotkałem się z Tomkiem, w ciągu 
dwugodzinnej rozmowy podjęliśmy 
decyzję o podróży do Kirgistanu. 
Tydzień potem mieliśmy już zaku-
pione bilety, a po paru dniach dołą-
czyli do nas Kasia i Wojtek. Reszta 
sama się potoczyła.

– Jak to się stało, że 4 osoby 
w jednym momencie postano-
wiły, że chcą przeżyć przygodę 
życia i razem ruszają w nieznane?

MB: – Kasia, Wojtek i Tomek 
już od paru lat spędzali wakacje 
stopując, czy to po Europie, czy 
Kaukazie. Dlatego szukali jakiegoś 
miejsca, gdzie jeszcze nie postawili 
swojej stopy. Na moich studiach tak 
się jakoś poukładało, że mogłem 
zrobić sobie pół roku wolnego. 

Ponieważ wszyscy kochamy góry 
i wolimy step od betonowych blo-
ków decyzja sama się podjęła.

– Jaką trasę dokładnie przeby-
liście?

WP: – Nasza podróż rozpoczęła 
się na lotnisku w Berlinie, z któ-
rego wylecieliśmy samolotem do 
Kirgistanu – małego górskiego kra-
ju w centralnej Azji. Po miesiącu 
w tym kraju wjechaliśmy do Chin 
i odwiedziliśmy takie miejsca jak 
pustynia Takla Makan, Wielki Mur 
Chiński, czy też mogliśmy popły-
wać w Morzu Żółtym, które okazało 
się najdalej wysuniętym punktem 
na wschód naszej „wycieczki”. Póź-
niej już był tylko powolny powrót 
na zachód stopem przez Mongolie 
i Koleją Transsyberyjską przez Ro-

sję. W Moskwie rozdzieliliśmy się 
z Mateuszem. Ja pojechałem przez 
Estonie, Łotwę, Litwę do Polski na-
tomiast Mateusz jeszcze przez dwa 
miesiące wędrował po rosyjskim 
Kaukazie, Gruzji, Armenii i Turcji.

– Mówi się często o wschod-
niej „gościnności” – czy mogli-
byście nakreślić jak według Was 
można ją zdefiniować?

MB, WP: – Ludzie z wielkimi ser-
cami, którzy wciąż wierzą „że gość 
w dom, to Bóg w dom”. Niezależnie 
czy są chrześcijanami, muzułmana-
mi czy buddystami. 

– Co Was zaskoczyło podczas 
tej podróży, czy często zdarzały 
sie sytuacje, których kompletnie 
nie przewidywaliście?

Kirgistan jezioro Toktogul Suu Ekipa z Zawoi pod Pikiem Lenina

Wojtek i jego nowi przyjaciele

Dlaczego Wschód?Jesteśmy ludźmi, 
którzy nie potrafią 
usiedzieć w jednym 
miejscu, ciągle nas 
gdzieś nosi…

Rozmowa z Mateuszem Burym i Wojtkiem Pocztowskim o fascynujących podróżach, przygodzie, 
kulturze i gościnności przypadkowych  ludzi.
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MB, WP: – Takich sytuacji na 
pewno było wiele. Nie zapomnę ja-
kie było nasze zdziwienie, gdy do-
wiedzieliśmy się, że strefa graniczna 
w zachodnich Chinach liczy tylko 
150 km! i jest kategoryczny zakaz 
przebywania w niej – co było przy-
czyną wielu problemów z miejsco-
wą policją. Z pozytywnych przygód 
chyba nigdy nie zapomnimy, jakie 
wrażenie zrobił na nas widok pól 
tarasowych w środkowych Chinach, 
na które trafiliśmy zupełnie przez 
przypadek. Natomiast w komplet-
ne osłupienie wpadliśmy, gdy jadąc 
z jednym z Chińczyków, który nie 
znał ani jednego słowa po angiel-
sku, usłyszeliśmy polską piosenkę.

– Mateusz wiemy, że „wylądo-
wałeś” w szpitalu, jak wspomi-
nasz tamtejszą służbę zdrowia?

MB: – Pamiętam, że nie miałem 
zbyt tęgiej miny, gdy usłyszałem, że 
mam gruźlicę. Potem na szczęście 
okazało się, że był mały błąd leka-
rza. Rozszyfrowanie kirgijskiej opie-
ki medycznej nie należało do pro-
stych zadań, ale w końcu się udało. 
Na szczęście skończyło się „tylko” 
na tygodniowym aplikowaniu za-
strzyków w tę część pleców, gdzie 
tracą swą szlachetną nazwę. 

Od tamtej pory jestem chyba jed-

nym człowiekiem, który uważa, że 
nasza służba zdrowia funkcjonuje 
idealnie (śmiech).

– Powszechnie wiadomo, że 
podróże kształcą, czego nauczyła 
Was podróż do Azji?

MB: – Bardzo często w naszym 
życiu kierujemy się stereotypami. 
Sam szczerze wyznam, że przed wy-
jazdem myślałem sobie, że Chiny to 
okropny kraj, w którym tylko tępi 
się Tybetańczyków, a ludzie pra-
cują w fabrykach po 20 h na dobę. 
Dziś wiem, że mieszkają tam bardzo 
życzliwi i pomocni ludzie, dzięki 
którym udało się nam przejechać 
ponad 9 tys. km tylko w tym kraju. 

Z największa gościną spotkałem 
się w republikach rosyjskiego Kau-
kazu, gdzie ludzie wręcz siłą za-
praszali mnie na nocleg, czy obiad. 
Oglądając telewizję ma się wraże-
nie, że w Czeczeni czy Dagestanie 
mieszkają tylko terroryści. Zresz-
tą podobna sytuacja miała miejsce 
w tureckim Kurdystanie. 

– Jaka jest tam kultura w po-
równaniu z naszą?

MB: – Pytanie bardzo trudne, 
ponieważ wszystkie te miejsca pre-
zentują inną kulturę. Chyba najbar-

dziej różniącym się krajem od Eu-
ropy były Chiny, gdzie czasem tak 
banalne rzeczy jak liczenie na pal-
cach potrafiło być inne niż nasze. 
Jeśli chcesz pokazać Chińczykowi 
10, nie wyciągaj dwóch otwartych 
dłoni, tylko skrzyżuj palce wska-
zujące. Oczywiście to taki banal-
ny przykład z codziennego życia. 
W naszej podróży jedynie zasma-
kowaliśmy w bogatej kulturze tego 
kraju, która liczy sobie kilka tysię-
cy lat. Jest wiele zwyczajów, które 
chętnie przenieślibyśmy do Polski 
np. zachowanie starszych pań, któ-
re wieczorów nie spędzają przed 
telewizorem, tylko wychodzą przed 
blok i wspólnie ćwiczą. Osobiście 
tak mam, że im więcej podróżuję 
tym bardziej cenię naszą polską, za-
wojską kulturę. 

– Czy ludzie byli chętni do za-
bierania „na stopa”?

WP: – Do zależy od kraju tak 
naprawdę. Ogólnie jednak panowa-
ło przekonanie że to my jesteśmy 
atrakcją turystyczną i często ludzie 
zatrzymywali się i przecierając oczy 
ze zdumienia co my tutaj robimy, 
podwozili nas kilkadziesiąt metrów 
czy też kilkaset kilometrów. Stopo-
wanie w cztery osoby także nie sta-
nowiło większego problemu. Kie-

rowca chcący nas podwieźć zawsze 
znajdował jakieś miejsce na pace 
czy w bagażniku.

– Które z odwiedzonych przez 
Was miejsc było najciekawsze?

MB: – Miejsca, które zrobiły na 
nas największe wrażenie to: Pik 
Lenina, pola tarasowe w środko-
wych Chinach, Wielki Mur Chiński 
w świetle księżyca, Bajkał, a ja do 
tej listy dorzucę jeszcze Kazbek i 
Kapadocję. Są to więc prawie same 
obiekty przyrodnicze, ale jak często 
powtarzamy kochamy naturę.

– Jak ludzie reagowali na wa-
szą obecność?

– Dla wielu byliśmy wielką egzo-
tyką, nie potrafili zrozumieć dlacze-
go podróżujemy stopem ? Przede 
wszystkim jednak wychodzili na-
przeciw nas w wielkim uśmiechem 
na twarzy i wyciągniętą pomocna 
ręką. Jeśli nawet, zdarzały się nie 

przyjemne sytuacje, szybko o nich 
zapominaliśmy dzięki postawie na-
stępnie spotkanych ludzi.

– Gdyby była taka możliwość, 
pojechalibyście tam jeszcze raz?

– Bez chwili zwątpienia.

– .Jakie macie plany na przy-
szłość? Jakie podróżnicze marze-
nia? Kiedy następna wyprawa?

– W dniu druku tego wydania 
„Pod Diablakiem” powinniśmy być 
już po krótkiej wyprawie do Maro-
ka której celem jest zdobycie naj-
wyższego szczytu tego kraju Jabal 
Toubkal (ok. 4167 m n.p.m.). Jeśli 
chodzi o marzenia to jest ich jeszcze 
całkiem sporo więc nie grozi nam 
brak pomysłu na kolejne wyprawy 
a wręcz przeciwnie. Jednak póki co 
mamy tylko zaplanowaną Białoruś 
na maj a później zobaczymy.

Rozmawiały: Anna Mazur 
i Gabriela Makoś

Fotografie: M. Bury i W. Pocztowski 

Jurty i konie to typowe widoki w Kirgistanie Stada koni w kirgijskich górach

Widok na Pik Lenina z Base Camp

Kirgijska gościnośćPrzejście graniczne między Kirgistanem i Tadżykistanem
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POD DIABLAKIEM: – Pani He-
lenko proszę nam powiedzieć, 
kiedy powstało Stowarzyszenie 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Zawoi?

– Wygląda to tak, że najpierw 
był Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów z siedzibą w Suchej 
Beskidzkiej. W Zawoi zaś zawią-
zało się w 1994 roku Koło ZERiI, 
były 4 filie koła. Od tego koła się 
zaczęło. Długo tak było. Jednakże 
ze składek, które wpłacaliśmy, za-
bierano nam około 60% na rzecz 
związku. Kwoty, które pozostawały 
dla nas nie pozwalały na zrobienie 
niczego. Dlatego nasza współpra-
ca nie układała się do końca po-
myślnie. Postanowiliśmy, że zrobi-
my swoje własne Stowarzyszenie. 
W tej chwili Stowarzyszenie zrze-
sza 111 członków. Są to osoby 
w różnym wieku. Mamy i 55-lat-
ków i 80-latków.

– Co było tą pierwszą iskier-
ką, pomysłem, do tego, aby się 
zawiązać?

– W sumie nie do końca pa-
miętam, ponieważ włączyłam się 
w działalność już istniejącego 
koła. Zawiązali go Panowie Włady-
sław Uryga, Eugeniusz Budzowski 
i Zbigniew Malik. Oni byli zało-
życielami. Po pewnym czasie pan 
Budzowski, który był przewod-
niczącym, wyjechał do Oświęci-
mia. Trzeba było wybrać nowego 
przewodniczącego. Zaprosili mnie 
wtedy na zebranie (nie byłam jesz-
cze wtedy członkiem) i namawiali 
mnie do objęcie tej funkcji. Prosili 
bym przyjęła to na chwilę...broni-
łam się przed tym... I jak przyjęłam, 
tak jestem do dziś… 20 lat.

– 20 lat prezesury to bardzo 
długo… Jest wiele osób, które 
nie wyobrażają sobie tej instytu-
cji bez Pani…

– Nie no nie ma ludzi nie zastą-
pionych… Przyjdzie czas, że trzeba 
będzie z tego zrezygnować… A w 
naszym Stowarzyszeniu postrze-
gam już wiele osób, które godnie 
piastowałyby to stanowisko.

– Pani Helenko, czy uważa 
Pani że istnienie tego stowarzy-
szenia jest potrzebne?

– Raczej tak. Wskazuje na to 
chociażby organizacja opłatka Eme-
rytów i Rencistów. Widzę jak oni 
wszyscy potrzebują tego, jak się cie-
szą. Jeden z drugim porozmawia.. 
spotkają się, powspominają...W tym 
roku obserwowałam, jak dobrze się 
bawili na tym spotkaniu,..Zamówi-
łam busa na odwoź na 21.30, to nie 
było za bardzo chętnych do wyjaz-
du. Widzę, że jest potrzeba organi-
zowania takich spotkań…

– Czyli uważa pani, że jest po-
trzeba organizowania takich im-
prez stricte skierowanych do tej 
grupy społecznej?

– Na pewno jest. Poza tym wy-
daje mi się, że już inicjatywa KINA 
DLA SENIORÓW i pierwsze pokazy 
filmów w Babiogórskim Centrum 
Kultury Centrum to już pierwszy 
krok ...Widziałam, że Ci co byli, to 
byli bardzo zadowoleni… I tak mi 
się wydaje, że trzeba poczekać na 
rozwój tego, trzeba dać czas… Dać 
im trochę czasu…

Może w przyszłości pomyśli-
my o jakimś spektaklu teatralnym 
stworzonym przez seniorów. Ja 
swego czasu chciałam zorganizo-
wać jasełka w wykonaniu naszych 
członków. Niestety nie miałam tylu 
chętnych. Uzbierało się z 15 osób, 
ale to za mało aby je wystawić. 
Może czas wrócić do tego pomysłu. 

Jedno jest pewne – organizacja 
zajęć i imprez dla seniorów na pew-
no jest potrzebna. Same pielgrzym-
ki, na które wyjeżdżamy cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Wszyscy 
są zadowoleni i pytają kiedy na-
stępna.. Jak wyjeżdżamy to sobie 
pośpiewamy, pozwiedzamy, pomo-
dlimy się ...Zwiedzamy po drodze 
nie tylko miejsca święte jak bazyli-
ki, klasztory, ale również miejsca hi-
storyczne naszego kraju, np. Sanok, 
Przemyśl, Wzgórze Piastowskie, Ka-
tedrę Gnieźnieńską i wiele innych 
miejsc.

– O czym Pani marzyła my-
śląc o tym Stowarzyszeniu?

Moje marzenie zawsze było ta-
kie, aby mieć swój kąt, żeby można 
się było zorganizować. Marzyłam 
o tym, że w domu parafialnym 
dostaniemy pomieszczenie (dawne 
Piekiełko), że zrobimy sobie tam 
Klub Seniora, kawiarenkę. Żeby-
śmy mogli się tam spotykać. Przyjść 
na kawę, na herbatę… posiedzieć 
porozmawiać… to mi się marzyło. 
Że jak Ci ludzie przyjadą do Cen-
trum pozałatwiać swoje sprawy, 
aby mogli przyjść do tego naszego 
lokum, wypić herbatkę, kawę, po-
rozmawiać.. Na pewno byliby na to 
chętni… bo widzę taka potrzebę..

– A co Pani myśli o naszym 
społeczeństwie? O takiej pracy 
społecznej, o naszym gminnym 
środowisku?

– Myślę, że jakby nasi ludzi byli 
bardziej otwarci...to byłaby zupełnie 
inna współpraca… Ludzie w Za-
woi… przestali ze sobą rozmawiać. 
Po prostu wydaje mi się, że nie ma 
tej integracji społecznej… Trzeba 
jednak dołożyć wszelkich starań 
i spróbować zmienić takie poglady.

– A zawsze tak było? Za cza-
sów Pani młodości…

– Za czasów mojej młodości to 
było zupełnie inaczej. Często się 
spotykaliśmy jako młodzież, nie 
w żadnej świetlicy – bo nie było, 
tylko w jakimś domu. Robiliśmy 
potańcówki… był akordeon, tańce.. 
śpiewy. Pamiętam raz jak na Hali 
Śmietanowej, kiedy był tam jeszcze 
wypas owiec… wywieźliśmy tam 
beczkę piwa i akordeon, i tam na 
tej hali bawiliśmy się, śpiewaliśmy 
i tańczyliśmy… Ludzie tam przy-
chodzili, bo owce tam były. Był to 
taki wypad na halę. Przyszła nie-
dziela to na hali było pełno ludzi… 
Tak jak dzisiaj idą na koncert na 
stadion, to wtedy szli na Halę Śmie-
tanową. 

Było także kino objazdowe na 
które schodzili się ludzie z całej 
wioski. No i jeszcze dopóki nie 
było telewizorów, to ludzie z sobą 
rozmawiali, spotykali się, odwie-
dzali… teraz już tak nie ma… 
Gdzieś ta życzliwość zgubiła się 
po drodze…

– A co Pani myśli o społeczni-
kach? Bo pani jest społecznicą, 
taką przykładową.

– No tych społeczników jest 
coraz mniej. Ludzie by chcieli za-
rabiać i dostawać pensję..i o to im 
chodzi. A takich społeczników w 
Zawoi niewielu jest.

– A co daje taka praca społecz-
nika?

– Dla mnie to jest ważne. Cieszę 
się, jak uda się coś zrobić i ludzie są 
zadowoleni. Praca ta daje mi satys-
fakcję, możliwość zrobienia czegoś 
dla innych...

– A słyszała Pani o naszych 
wolontariuszach?

– No słyszałam właśnie. To pięk-
na sprawa… Od tego właściwie 
wszystko się zaczyna. Niesamowita 
frajda robić coś dla innych, tak za 
darmo, bezinteresownie..i widzieć 
ich uśmiech i zadowolenie.

Ja na przykład, jak zjadę nie-
raz do Centrum, to ulicą nie mogę 
przejść bo tu – „dzień dobry”, tam – 
„dzień dobry”. Z tym porozmawiam 
z tamtym… Spotykamy się i na dro-
dze sobie rozmawiamy. Więc wi-
dać, że potrzebny jest taki kontakt.

– A gdyby Pani miała udzielić 
jakiś wskazówek młodym, no to 
co by im pani powiedziała?

– Młodym ludziom nie za bardzo 
starsi mogą dawać wskazówki, bo 
oni żyją swoim życiem. Nie chcą 
słuchać starszych. Ale po prostu do-
brze by było, żeby nas czasem po-
słuchali. My już trochę przeżyliśmy 

i na pewne sprawy mamy pewien 
pogląd.

Ale to też trzeba by było zorga-
nizować takie spotkanie starszych 
z młodymi. Bo nie jest powiedzia-
ne, że młodzież jest zła. Też trzeba 
ich zrozumieć, prawda? Ale czasem 
dobrze było, aby ta młodzież po-
słuchała, co Ci starsi mają im do 
powiedzenia... czasem to do nich 
dociera. Widzę to na swoim przy-
kładzie. Moje dzieci też kiedyś były 
małe... A teraz czasem potrzebują 
zasięgnąć mojej opinii i często roz-
mawiamy o tamtych czasach, jak 
pogodzić „stare” z „nowym”.

– Pani Helenko, a jakby miała 
pani przekazać taką złotą myśl, 
która powinna towarzyszyć 
każdemu człowiekowi idącemu 
przez życie…

– Wydaje mi się, że powinniśmy 
zauważać tego drugiego obok sie-
bie, pomagać i szanować go… bo 
czasem ta pomoc jest naprawdę po-
trzebna. Nigdy nie wiadomo czy ja 
jutro nie będę potrzebować pomo-
cy… Raczej z uśmiechem do każde-
go podchodzić, pomagać. Czasem 
niewielka rzecz a cieszy...Ja zawsze 
myślę o tym, co będzie jutro, róż-
nie może w życiu być. Każdemu 
się może noga powinąć i będzie 
potrzebował pomocy. Przychodzi 
czas, że znajdujesz się w dołku i nie 
wiesz jak z niego wyjść. A jak jesteś 
życzliwy to masz też obok siebie 
ludzi życzliwych, chętnych aby Ci 
pomóc…

Na koniec tej naszej rozmowy 
chciałabym przekazać, że po dłu-
gich staraniach znaleźliśmy miejsce 
w Babiogórskim Centrum Kultury 
(Dom Parafialny), gdzie będziemy 
mogli się spotkać. Na początek 
w każdy czwartek od godz. 12.00 
do 14.00. Będziemy mogli dzielić 
się sprawami naszego Stowarzysze-
nia, jak również dbać potrzeby ser-
ca innych ludzi.

Dlatego już dziś zapraszam na 
takie spotkania. Będzie bardzo 
miło.

– Dziękujemy za rozmowę.
– Dziękuję.

Seniorem dobrze być…
Jesień życia wcale nie musi być smutna, szara i samotna Wystarczy wyjść z domu, otworzyć oczy i serce na in-
nych… Można zupełnie inaczej spędzać czas, niż tylko w towarzystwie czerech ścian własnego domu…

Z Heleną Drebszok, Prezesem Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Zawoi o pracy społecznej w stowarzyszeniu, planach, marzeniach 
i prozie życia codziennego rozmawiają Anna Mazur i Gabriela Trybała.
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W tym dniu zachęcano wszystkich 
gimnazjalistów klas trzecich do 
kontynuowania nauki w Liceum 
Ogólnokształcącym właśnie w Za-
woi. Szkoła, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom młodych ludzi oraz 
wymagającemu rynkowi pracy, 
oferuje trzy kierunki kształcenia: 
klasę o kierunku służb munduro-
wych, ratownictwa medycznego 
oraz po raz pierwszy w tym roku 
klasę usportowioną. Uroczystość 
zaszczycili swą obecnością liczni 
goście, m.in. Wójt Gminy Zawoja 
Tadeusz Chowaniak oraz dyrekto-
rzy szkół gimnazjalnych z gminy 
Zawoja. 

Liceum Ogólnokształcące go-
ściło w tym dniu swoich partne-
rów. Do szkoły przybyli żołnierze 
z XVI Batalionu Powietrznodesan-
towego z Krakowa, którzy barw-
nie opowiadali o swojej codziennej 

Wystrzałowy Dzień

Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej 4 kwietnia 2014 r. otwarł swoje podwoje dla kandydatów do pierwszych klas 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, organizując „DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY” i prezentując swoją ofertę 
kształceniową. 

pracy w jednostce wojskowej, de-
monstrowali sprzęt skoczka spado-
chronowego oraz uczyli nawigacji 
powietrznej. Przedstawiciele Wyż-
szej Szkoły Bezpieczeństwa Publicz-
nego i Indywidualnego w Krakowie 
przeprowadzili pokaz samoobrony, 
łącząc wiedzę o bezpieczeństwie 
z praktyką. Ratownicy medyczni 
w sposób kompetentny podzieli-
li się ze wszystkimi obecnymi swą 
wiedzą i umiejętnościami. W tym 
dniu można było obejrzeć wypo-
sażenie karetki pogotowia ratunko-
wego oraz zapoznać się z trudną 
pracą ratownika medycznego. Szko-
ła gościła także Związek Strzelecki 
„Strzelec”, który co roku organizuje 
uczniom Liceum Ogólnokształcące-
go tygodniowe obozy survivalowe 
łączące wypoczynek z nauką. Tre-
nerzy umożliwili obecnym na „Dniu 
Otwartym” sprawdzenie swych 

umiejętności na laserowym trena-
żerze strzeleckim zwanym potocz-
nie strzelnicą multimedialną. Tego 
dnia wielu odkryło, że posiada so-
koli wzrok i niezwykłe zdolności 
strzeleckie. Uczniowie trzecich klas 
gimnazjalnych z całej gminy uczest-
niczyli także w zawodach sprawno-
ściowych, wykazując się zaangażo-
waniem, kondycją oraz wielką klasą 
sportową. Najlepsi w klasyfikacji in-
dywidualnej i drużynowej otrzymali 
puchary i dyplomy. 

Dzień Otwarty cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Trudno się temu 
dziwić, ponieważ oferta edukacyjna 
Liceum Ogólnokształcącego w Za-
woi jest dopasowana do wymogów 
czasów oraz zainteresowań mło-
dych ludzi, a szkoła posiada wiele 
atutów, które sprawiają, że nauka 
staje się przyjemnością. 

Uczniowie LO

Dziewczyny też strzelają!

Spadochroniarze z LO. Fot. arch. ZS w Zawoi Wilcznej.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego promujący transplantację

Pierwszy kontakt z prawdziwą bronią

Sztab dowodzenia Dniem Otwartym
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W tym roku przewodniczył mu 
ks. prałat Władysław Zązel, kape-
lan klubów abstynenckich, duszpa-
sterz z diecezji bielsko-żywieckiej 
Pielgrzymi z Podhala, Podbeskidzia, 
Śląska i Podkarpacia – około 1500 
osób – przemierzało drogę, zatrzy-
mując się przy kolejnych symbo-
licznych stacjach Drogi Krzyżowej, 
rozrzuconych na 2- kilometrowej 
trasie byłego obozu. Stacje znajdo-
wały się przy Bramie Śmierci, ram-
pie obozowej, pośród baraków, ruin 
krematoriów II i III, budynku sauny 
– gdzie przyjmowano więźniów, śla-
dy wysadzonych krematoriów IV i V. 
W czasie rozważania Męki Pańskiej 
nie zabrakło krótkiej historii obozu 

hitlerowskiego i męczeństwa więź-
niów różnych narodowości. Słowa 
Zofii Nałkowskiej „Ludzie ludziom 
zgotowali ten los” przywoływały 
okrucieństwo tego miejsca i zmu-
szały do głębokiej refleksji, w miej-
scu potwornych cierpień ludzkich, 
wizji matek, których nowonaro-
dzone dzieci topiono w beczkach 
z wodą i rzucano psom na pożarcie. 
Ogrom cierpień matki nawiązuje do 
cierpień wywoływanych przez uza-
leżnienie alkoholowe. Inicjatorem 
Drogi Krzyżowej był ks. Mirosław 
Żak, który po raz pierwszy zorga-
nizował ją w 1986 r. z Bractwem 
Trzeźwości Maksymiliana Kolbego. 
Nieprzypadkowo wybrał właśnie 

to miejsce. Ks. Zązel podkreślał: 
„Trzeźwiejący alkoholicy to ludzie, 
którzy uwierzyli w dobroć Boga. 
Z pomocą Łaski Bożej odzyskali 
wiarę w swoje człowieczeństwo. Oby 
było wielu takich, którzy będą wra-
cali stąd ze świadomością, że tutaj 
spotkali Jezusa, który cierpiał w tych 
ludziach tu ginących i w tych, któ-
rzy cierpieli przez pijaństwo, w tych, 
którzy cierpieli wokół nich”. Zazna-
czył, że wokół jednego pijącego cier-
pi dziesięcioro innych osób. W mo-
dlitwę zostały wplecione wymowne 
świadectwa anonimowych alkoholi-
ków. Opowiadali o upadkach i zwy-
cięstwach duchowych w ich życiu. 
Jeden z nich – Aleksander, nie pije 
od jedenastu lat. Mówił: „Dziękuję za 
łaskę trzeźwości. Piłem, zdradzałem, 
jeździłem pijany. Robiłem różne po-
tworności. To byłem ja. W pewnym 
momencie zrozumiałem, że sam nie 
poradzę, poprosiłem Boga o pomoc. 

Od tej chwili nastąpiła w moim ży-
ciu przemiana.”

O godz. 13.00 w koście-
le św. Maksymiliana Męczennika 
w Oświęcimiu została odprawio-
na msza. Celebransami byli księża 
uczestniczący z wiernymi w drodze 
krzyżowej. Ks. prałat Władysław 
Zązel, ks. Mirosław Żak z parafii 
Kraków – Podgórze, ks. Zbigniew 
Guzy z Tarnowa, współorganizator 
bezalkoholowych wesel, ks. Kazi-
mierz Szarek ze Skawicy. Homilię 
poprzedził tekstem góralskiej pieśni 
ks. Zązel: „Hej marności światowe 
jak wy mnie kusicie, drózeckę do 
nieba wy mi grodzicie”.  Głoszący 
kazanie dodał, że marności świato-
we prowadzą donikąd, a człowiek 
uzależniony od alkoholu zatracił 
człowieczeństwo, nie potrafi sobą 
rządzić, zawęża się jego horyzont 
widzenia. Pijący manipuluje wszyst-
kimi, uważając, że jest dobry. Pan 

Na odwyku spotkałem Chrystusa
Bóg zsyła Cyrenejczyka takiej oso-
bie, najczęściej w obcej osobie, która 
stara się mu pomóc. Trzeba jednak 
umieć w życiu wybrać. Nie dać się 
oszukać. Zaufać Chrystusowi, który 
kieruje nas ku wolności. W codzien-
nym życiu starajmy zadawać sobie 
pytanie: czy jestem tam gdzie po-
winienem? Przestrzegał przed wci-
skającą się nachalnie do placówek 
oświaty ideologią „gender”, nisz-
czącą etos małżeństwa i rodziny. 
Mówił o moralnej kondycji ludz-
kości, pożądliwości ciała, promocji 
bezwstydnych scen. Zachęcał do 
modlitwy w intencji konfliktu na 
Ukrainie. Wspomniał słowa bł. Jana 
Pawła II „Odpowiedzialni za wojnę 
nie są ci co ją wypowiedzieli, ale ci 
co jej nie zapobiegli”, tak za alkoho-
lizm odpowiedzialni są nie tylko ci, 
którzy piją, ale także ci, którzy nie 
zrobili wszystkiego, aby do tego nie 
dopuścić.                                  (mg)

22 marca 2014 r. wierni z ks. wikariuszem Kazimierzem Szarkiem z parafii 
pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Skawicy udali się po raz 
kolejny do Oświęcimia, by uczestniczyć w Drodze Krzyżowej w intencji 
trzeźwości narodu. Nabożeństwo drogi krzyżowej miało miejsce na tere-
nie byłego obozu zagłady w Brzezince. 

Na zdjęciach uczestnicy Drogi Krzyżowej w intencji trzeźwości narodu. Fot. z arch. Małgorzaty Gasek.



| POD DIABLAKIEM | WIOSNA 2014 | 15

Pod wpływem rozwoju turystyki 
występują korzystne warunki zrów-
noważenia rynku pracy, gdyż sprzy-
ja ona powstawaniu nowych miejsc 
pracy. 

Z punktu widzenia rozwoju go-
spodarki lokalnej powszechnie się 
uznaje, że turystyka może przynieść 
o wiele bardziej bezpośrednie ko-
rzyści w dziedzinie zatrudnienia niż 
inwestycje w przemyśle. 

Istotną jest również rola agro-
turystyki w stabilizacji ludności 
w miejscowościach turystycznych. 
Pozytywną rolę turystyki w akty-
wizacji obszarów wiejskich odno-
towuje się w procesie ekonomicz-
nej urbanizacji wsi turystycznych. 
Rola agroturystyki w kształtowaniu 
poziomu i struktury zatrudnienia 
w lokalnej gospodarce obszarów 
wiejskich jest znaczące.

Wzrost zatrudnienia bezpośred-
nio w obsłudze ruchu turystycz-
nego powoduje zwiększony popyt 
na pracę w innych dziedzinach. 
Wzmożony ruch turystyczny rozwi-
ja popyt na usługi pozaturystyczne 
– gastronomia, motoryzacja, poczta, 
zdrowie, banki itp.. 

Występują atrakcyjne tereny 
wiejskie dotychczas nieodkryte dla 
turystyki, zawierające znaczne bo-
gactwo materialnych zasobów kul-
tury, folkloru, zwyczajów, obycza-
jów utrwalonych i przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie.

Walory krajobrazowe i przyrod-
nicze obszarów wiejskich, poprzez 
ich różnorodność i unikalność, sta-
ją się atrakcyjne dla mieszkańców 
silnie zurbanizowanych terenów, 
którzy tam upatrują możliwość ak-
tywnego wypoczynku. W miarę 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
wsi, powstają coraz lepsze warunki 
uprawiania turystyki w jej różnych 
formach.

Turystyka szansą dla Gminy Zawoja
Turystyka jako przemysł jest na pierwszym miejscu w świecie, w Polsce na trzecim. Wykorzystanie naturalnych 
walorów wsi jest jedną z najczęściej postrzeganych szans pozarolniczej aktywizacji zawodowej jej mieszkańców. 
Doświadczenia wielu krajów dowodzą, że turystyka może być sektorem gospodarki narodowej, który stworzy 
warunki odnowy wsi. Uwarunkowane jest to występowaniem pewnych określonych funkcji turystyczno-wypo-
czynkowych tzw. walorów turystycznych regionu. 

Zakres działań administracji lokal-
nej oraz samorządu terytorialnego 
określają odpowiednie ustawy. Dają 
one samorządom lokalnym szersze 
możliwości wytyczania kierunków 
rozwoju, inicjowania, planowania i 
kontroli turystyki i rekreacji. Samo-
rząd lokalny i administracja gminy 
odpowiedzialne są za tworzenie 
warunków prawidłowego rozwoju 
działalności turystycznej. W trybie 
zasad określonych w ustawach, 
obowiązane są dbać o rozwój, roz-
mieszczenie i wykorzystanie bazy 
materialno-technicznej przeznaczo-
nej do obsługi ruchu turystycznego, 
dbać o rozbudowę infrastruktury tu-
rystycznej, wpływać na prawidłowe 
świadczenia usług towarzyszących.

Samorząd realizuję strategię re-
gionalnego lokalnego gospodaro-
wania. Podstawowym elementem 
przy podejmowaniu decyzji o wy-
korzystaniu wielokierunkowego 
rozwoju naturalnych warunków 
wsi, jest działanie zmierzające do 
określenia istnienia naturalnych 
walorów obszaru, decydujących 
o jego atrakcyjności turystycznej. 
Atrakcyjność turystyczną należy 
rozpatrywać kompleksowo z puntu 
widzenia walorów turystycznych, 
dostępności komunikacyjnej oraz 
zagospodarowania turystycznego.

Określenie atrakcyjność tury-
styczna obszaru odnosi się do ist-
nienia na nim tzw. wiejskiej prze-
strzeni rekreacyjnej. Turystyka dla 
samego noclegu i wyżywienia jest 
niewystarczająca, potrzebna jest 
szersza infrastruktura turystyczna. 
Turystyka musi równomiernie roz-
wijać się z całym rozwojem wsi. 
Końcem lat 90 ubiegłego wieku na 
turystykę w Małopolsce przezna-
czono 3,2 mil. Euro.

W kraju mamy 2479 gmin, 380 
powiatów, 16 województw, na je-

den powiat przypada 6,7 gmin, na 
jedno województwo 23,3 powiaty. 
Dla strategicznego rozwoju tury-
styki niezbędna jest promocja, po-
przez:
• reklamę: radio, telewizja, foldery, 
inne;
• wydawnictwa: ulotki, prospekty, 
foldery o wsi, o wynajmie pokoi, ze 
zdjęciami;
• prezentacje: wystawy, targi-różne, 
• public relactions – w kraju dzia-
łają 34 Regionalne Towarzystwa 
Agroturystyczne i jest Federacja To-
warzystw Turystyki;
• promocja poprzez sprzedaż.

Elementami rozwoju turystyki 
jest:
• rozwój turystyki w zgodzie z eko-
logią,

• ład i porządek miejscowości tu-
rystycznej,
• warunki organizacyjne i kadrowe,
• zagospodarowanie przestrzenno-
-turystyczne
• marketing, promocja turystyki,
• finansowanie, kredytowanie tury-
styki.

Strategia rozwoju turystyki spro-
wadza się do:
• ścisłej współpracy z Babiogór-
skim Parkiem Narodowym,
• współpracy z agroturystyką, do-
mami i pensjonatami przeznaczony-
mi dla turystów
• stałego rozwoju infrastruktu-
ry obszarów wsi, zaspakajających 
wszechstronne potrzeby turysty-
-wczasowicza.

Należy dbać o stały rozwój in-
formacji turystycznej Zawoi, na kraj 
i poza nim. Gmina powinna mieć 
wydzielone środki finansowe na sta-
łe szkolenie personelu z informacji 

turystycznej i promocji turystycznej 
wsi. Należy skatalogować wszystkie 
zabytki z terenu Zawoi i udostęp-
nić turystom. Wykorzystać istniejącą 
infrastrukturę w zagospodarowaniu 
turystycznym, nie czekając na jej 
rozwój. Przy wszelkich przedsię-
wzięciach w zagospodarowaniu 
turystycznym należy zwracać szcze-
gólną uwagę na przyrodę, krajobraz 
a ludzi chronić.

Wszyscy związani z działalnością 
na rzecz turystyki w Zawoi mają 
możność korzystania z ośrodków 
doradztwa, jak na przykład pro-
wadzący działalność turystyczną 
w Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
w Krakowie.

Wieś polska zajmuje 94% po-
wierzchni kraju, a 27% społeczeń-
stwa jest zatrudniona w rolnictwie.

Zawoja musi nadrobić zaległości 
w rozwoju turystyki aby jej miesz-
kańcom żyło się coraz lepiej.

Wiesław Boryczko
Fotografie: Alina Bąk

TURYSTYKA
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5 lutego odbył się spektakl teatral-
ny „Pan Twardowski” w wykonaniu 
artystów ze Studia Małych Form 
Teatralnych „Sztuka” z Trzebini. 
Widzowie poznali zabawne pery-
petie Pana Twardowskiego, które-
mu dzięki sprytowi udaje się wyjść 
cało z opresji. Był to niezwykle ży-
wiołowy spektakl, podczas które-
go dzieci uczestniczyły w realizacji 
przedstawienia. Aktorzy rozmawiali 
z publicznością, uczyli piosenek, 
a przede wszystkim zapraszali wi-
dzów na scenę. Dzieci swobodnie 
wcielały się w rolę bohatera legen-
dy oraz wspólnie z artystami tań-
czyły krakowiaka. Doskonała gra 
aktorska, wartka akcja, barwna sce-
nografia gwarantowały wspaniałą 
zabawę. 

Z kolei 10 lutego w ramach 
współpracy z Babiogórskim Cen-
trum Kultury zorganizowano warsz-
taty plastyczne „Walentynkowe ser-
duszka”. Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Uczestnicy pod 
okiem Pani Lidii Olesińskiej – Do-
lech oraz dzięki pomocy rodziców 
i bibliotekarzy wykonali piękne ser-
duszka z filcu, które stały się dosko-
nałym walentynkowym prezentem. 
Była to również okazja do wzajem-
nej integracji oraz miłego spędzenia 
wolnego czasu. 

Natomiast na zakończenie fe-
rii, 15 lutego odbyła się zabawa 
karnawałowa „Lubię cię bajko”. 
W sali BCK bawiło się ponad 50 
dzieci wraz ze swoimi opiekuna-
mi. Uczestnikom zapewniono wie-
le atrakcji. Liczne konkursy z na-
grodami, zabawy, tańce wszystkim 
przypadły do gustu. Impreza była 
organizowana przy współpracy Bi-
blioteki ze Świetlicą Środowisko-
wą oraz BCK w Zawoi. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za liczny udział oraz zapraszamy na 
kolejne przedsięwzięcia biblioteki.

(lm)

Ferie w Bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi już po raz kolejny włączyła się w organizowanie ferii zimowych dla dzieci 
i młodzieży. Głównym celem działań było zapewnienie atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu oraz uwrażli-
wienie na piękno literatury i sztuki. 

TYDZIEŃ 
BIBLIOTEK 2014 
„CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA”

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi 
zaprasza w dniach 8-15 maja 

na obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek

8.05.2014 (czwartek)
Biblioteka Główna, godzina 11.15

Spektakl teatralny „Smok Wawelski” 
– Studio Małych Form Teatralnych Sztuka z Trzebini

9.05.2014 (piątek)
Biblioteka Główna, godzina 10.00

Dyskusyjny Klub Książki – spotkanie z uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawoi Gołynia

12.05.2014 (poniedziałek)
Biblioteka Główna, godzina 11.30

Bajkowe zakładki do książek – warsztaty plastyczne 
spotkanie integracyjne przedszkolaków 

z wychowankami Świetlicy Środowiskowej w Zawoi

13.05.2014 (wtorek)
Biblioteka Główna, godzina 11.30

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego 
„Tę książkę warto przeczytać” – recenzja ulubionej książki

14.05.2014 (środa)
Filia Biblioteczna w Skawicy, godzina 10.00

W krainie bajek – głośne czytanie fragmentów bajek, 
gry, konkursy

15.05.2014 (czwartek)
Biblioteka Główna, godzina 10.00

„Poczytaj mi Babciu, poczytaj mi Dziadku…” 
– spotkanie dzieci z seniorami

W ciągu całego tygodnia:
Kiermasz książek w Bibliotece Głównej 

Zbiórka książek w Bibliotece Głównej i Filiach

Dzieci na spektaklu Pan Twardowski

Zabawa karnawałowa „Lubię cię bajko”

Warsztaty plastyczne „Walentynkowe serduszka”. Fot. arch. GBP w Zawoi.

ZAPROSZENIE
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Współpraca z Gminną Biblioteką 
Publiczną i Babiogórskim Centrum 
Kultury przyczyniła się do zorga-
nizowania szeregu działań, które 
wzbogaciły w znaczący sposób, 
ofertę dla dzieci i młodzieży. 

Świetlica Środowiskowa za-
prosiła chętne dzieci (nie tyl-
ko wychowanków) do udziału 
w dwuczęściowych warsztatach 
techniki zdobniczej „decupage”. 
Zajęcia cieszyły się dużym zainte-
resowaniem, co było dla nas miłym 
zaskoczeniem. Precyzyjne wycina-
nie cieniutkich serwetek na przy-
gotowaną wcześniej powierzchnię 
dekorowanego przedmiotu wy-
magało cierpliwości i wytrwałości. 
Cieszy fakt, że nie tylko dziewczęta 
były zainteresowane warsztatami, 
ale również wielu chłopców. Efekty 
były imponujące i dla uczestników 
zostały miłą pamiątką. W tym miej-
scu należą się szczególne podzię-
kowania dla Radnego Piotra Ma-
tyja za ufundowanie drewnianych 
przedmiotów (świeczników, bran-
soletek) wykorzystanych w czasie 
warsztatów. 

Nasi wychowankowie brali udział 
w pokazie filmów dla dzieci zorga-
nizowanym przez BCK oraz spek-
taklu teatralnym „Pan Twardowski”, 
na który zaprosiła GBP w Zawoi. 
Swoich sił podopieczni próbowali 
w nauce ciekawej techniki splotów 
ze sznurka, biorąc udział w warszta-
tach makramowych „Zaczarowany 
sznurek”. 

Świetlica Środowiskowa 

Sposób na czas wolny
Ferie to okazja do intensywniejszego spędzania wolnego czasu w gronie znajomych i przyjaciół, oddawania się 
ulubionym zajęciom oraz rozwijania zainteresowań i poznawania nowych rzeczy. Taką możliwość swoim wycho-
wankom dały zorganizowane w tym czasie przez placówkę wyjazdy oraz urozmaicone zajęcia.

Miłym akcentem w czasie fe-
rii było spotkanie integracyjne 
z wychowankami z Profilaktycznej 
Świetlicy Środowiskowej Suchej 
Beskidzkiej, które odbyło się w filii 
Świetlicy Środowiskowej w Skawi-
cy a następnie w karczmie „Taba-

kowy Chodnik”. Na uczestników 
czekał tam ciepły posiłek oraz do-
bra zabawa przy muzyce. 

 Od Przewodników PTTK z Su-
chej Beskidzkiej i Zawoi nasi wy-
chowakowie otrzymali ciekawą 
propozycję wycieczki całodniowej 
do Krakowa. 14 lutego pojechali-
śmy na wycieczkę w ramach Ma-

łopolskich Obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Przewodników 
Turystycznych organizowanych 
przez Urząd Marszałkowski. Im-
preza była zatytułowana „Śladami I 
Wojny Światowej po Krakowie i Ma-
łopolsce”. Wyzwaniem była godzi-

na wyjazdu – 7.00 rano, ale później 
już tylko same atrakcje. Przejście 
trasą – Ważne miejsca w Krakowie, 
spotkanie w Forcie „Kościuszko”, 
gorący posiłek, wyjście na Kopiec 
Kościuszki, zwiedzanie ekspozycji 
działających obecnie przy Kopcu 
Kościuszki, między innymi obejrze-
liśmy wystawę prac plastycznych 
laureatów konkursu „Przewodnik 
w oczach dziecka” wśród których 
znaleźli się wychowankowie filii 
Świetlicy w Skawicy.

Na pożegnanie wszyscy dostali 
upominki i certyfikaty uczestnic-
twa. Bardzo dziękujemy za zapro-
szenie do udziału w tej wspaniałej 
wycieczce Przewodnikom PTTK: 
paniom Halinie Mikołajczyk i Irenie 
Denis, panom Tomaszowi Mazuro-
wi i Marcinowi Leśniakiewiczowi. 
Dziękujemy również Pani Czesła-

wie Siwiec z „Cukierni Beskidzkiej” 
za ufundowanie drożdżówek dla 
dzieci na czas wycieczki. 

Na zakończenie ferii Świetlica 
Środowiskowa wraz z Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Zawoi zapro-
siła wszystkie dzieci z gminy do 
sali widowiskowej BCK do udziału 
w Zabawie Karnawałowej, której 
głównym punktem był konkurs dru-
żynowy „Lubię Cię Bajko”. Każda 
drużyna ( były cztery: Gumisia, Sy-
renki, Czerwonego Kapturka i Kra-
snoludka) odpowiadała na pytania 
z czterech kategorii, oczywiście do-
tyczących ulubionych bajek. Ilość 
zdobytych punktów zdecydowała 
o zajęciu poszczególnych miejsc. 
Każda z drużyn została nagrodzo-
na słodkimi upominkami. W cza-
sie zabawy odbył się również kon-
kurs na najpiękniejsze przebranie. 

Wszystkie dzieci były urocze i każ-
dy dostał skromny prezent w na-
grodę. Podczas zabawy tanecznej 
można było się posilić i ugasić pra-
gnienie. 

 Nadszedł czas intensywnej na-
uki i przygotowań do Świąt Wiel-
kanocnych. Nasi wychowankowie 
w czasie pobytu w Świetlicy od-
rabiają lekcje, wspólnie się bawią, 
biorą udział w zajęciach profilak-
tycznych, tematycznych oraz pla-
stycznych, wykonując dekoracje 
świąteczne. 

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych wychowankowie 
oraz pracownicy Świetlicy Środo-
wiskowej składają wszystkim spon-
sorom i osobom życzliwym naszej 
placówce serdeczne życzenia spo-
kojnego i radosnego świętowania.

(gt)

Spotkanie integracyjne z wychowankami Świetlicy w Suchej Beskidzkiej. Fot. arch. Świetlicy Środowiskowej i BCKBal przebierańców

Zabawa karnawałowa

Wycieczka do Krakowa z Przewodnikami PTTK Warsztaty plastyczne decupage. Prace uczestników

Warsztaty plastyczne decupage
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Siedem cudów przyrody 
nieożywionej gminy Zawoja

Cud 3. Jaskinia Oblica
W historii poznania jaskiń beskidz-
kich wyróżnić można kilka etapów, 
podczas których do odwiedzania 
tych obiektów motywowały ludzi 
różne powody. Początkowo wśród 
miejscowych ludności znane było 
jedynie położeni otworów tych 
obiektów. Jednakże niemal zawsze 
krążyły na ich temat różne legendy, 
przez co tylko nieliczni odważali się 
na wejście do ich wnętrza. W czę-
ści podań przekazywano informacje 
że stanowiły one skrytki na zrabo-
wane przez zbójników skarby, na-
tomiast w innych podaniach uzna-
wane one były za „wejścia” do głębi 
ziemi. Następnie nadeszły czasy, 
gdy różnego rodzaju poszukiwa-
cze skarbów oraz górnicy, poszu-
kiwali w ich wnętrzu skarbów oraz 
cennych kruszców. Z kolei w ob-
szarach prześladowań religijnych 
zdarzało się iż jaskinie beskidzkie 
stanowiły miejsce schronienia dla 
ukrywającej się przed innowierca-
mi, ludności. Szersze poznawanie 
jaskiń nastąpiło dopiero początkiem 
XX w. – z chwilą rozwoju turystyki. 
Jednakże początkowo znanych było 
zaledwie kilkanaście obiektów, 
a nowe na masową skalę zaczęły 
być odkrywane dopiero od czasu 
narodzenia się w 1969 r. w Bielsku-
-Białej, beskidzkiej speleologii. Od 
tego momentu co kilka lat nastę-
powało podwajanie liczby znanych 
jaskiń, w rezultacie czego do dnia 
dzisiaj poznanych zostało niemal 
1300 jaskiń, o łącznej długości prze-
szło 23 km. W tym gronie znajdu-
je się także kilkadziesiąt obiektów 
z obszaru gminy Zawoja, a wśród 
nich jedna z największych jaskiń 
w Beskidach – Jaskinia Oblica. 

Jaskinia ta znana była lokalnym 
mieszkańcom od dawien dawna. 
Jednak prócz mieszkańców oko-
licznych przysiółków oraz spora-
dycznej grupy mieszkańców innych 
części Skawicy, jaskinia ta pozosta-
wała nieznana. Dopiero w 2003 r. 
zainteresowała się nią grupa mło-
dzieży ze skawickiego gimnazjum, 
dzięki którym dowiedzieli się o jej 
istnieniu członkowie klubów spe-
leologicznych, którzy prowadzili 
jej dalszą eksplorację. Od tego mo-
mentu Oblica jest corocznie odwie-
dzana przez sporą grupę amatorów 
speleologii.

Jaskinia powstała w obrębie osu-
wiska, wykształconego na północ-
no-zachodnim stoku Śmietarniaka. 
Rozwinęła się głównie w obrębie 
jednej szczeliny powstałej pomię-
dzy przemieszczonymi pakietami 
piaskowców magurskich. Głów-
ne partie jaskini rozwinęły się na 
szczelinie, która została przedzielo-

Kontynuując prowadzoną od kilku numerów prezentację „Siedmiu cudów przyrody nieożywionej gminy Zawoja” dotarliśmy do pierwszego z obiektów, 
który znalazł się na podium tej klasyfikacji. Na trzecim miejscu naszej listy sklasyfikowana została Jaskinia Oblica, która przed dekadą okrzyknięta została 
za największe odkrycie jaskiniowe w Beskidach.

na na trzy piętra, przez przemiesz-
czone duże pakiety skalne. Jedynie 
w dolnych partiach jaskini, zmienia 
się kierunek przebiegu korytarzy, 
w stosunku do dominującego kie-
runku. To właśnie w tych partiach 
jaskini mieści się tzw. Sala SBB 
uznawana za jedną z największych 
komór w jaskini. Ponadto kilka in-
nych dużych sal i korytarzy znajdu-
je się w jej górnej części. Zaliczają 
się do nich m.in. Zbójska Studnia, 
Herbaciarnia, Sala Pseudogrotoła-
zów, Kanał, Matrix 2 czy Korytarz 
Dużego Nocka. 

Jaskinia charakteryzuje się dyna-
micznym mikroklimatem. W części 
położonej najbliżej powierzch-
ni, powietrze wydostaje się na 
zewnątrz przez liczne szczeliny, 
powodując wytapianie zimą śnie-
gu, ponad jej korytarzami. W czę-
ści środkowej jaskini panuje silny 
przewiew powietrza powodujący 
wysuszanie namuliska oraz ścian. 
Natomiast w partiach przy dnie jest 
bardzo wilgotno i zimno. W trakcie 
wykonania jednego z pomiarów 
(w styczniu), w jaskini temperatura 
powietrza wynosiła 7,0oC, podczas 
gdy na zewnątrz panował niewielki 
mróz (-2,28oC). Obiekt ten stanowi 
także ważne siedlisko dla fauny, 
wśród których najokazalszą grupę 
jej mieszkańców stanowią nieto-
perze. W jaskini znajduje się także 
interesujący obiekt kultury material-
nej. Na jednej ze ścian w Srebrnym 
Korytarzu mieści się ryt naskalny 
przedstawiający swastykę.

Jaskinia Oblica mierzy 436 m 
długości, a jej najniżej położony 
punkt znajduje się na głębokości 
21,1 m. Należy jednak zaznaczyć że 
do tego dużego systemu jaskinio-
wego prowadzi dość niepozorny 
otwór, znajdujący się na skraju lasu.

Przedstawiona powyżej jaskinia 
położona jest na północno-zachod-
nim stoku góry Śmietarniak. Wy-
bierając się do jaskini najdogodniej 
wyruszyć z przysiółka Oblica (od 
którego wzięła nazwę) i podążać 
leśną drogą ku południu. Droga ta 
doprowadza do rozległych polan, 
które rozciągają się na wyraźnym 
spłaszczeniu terenu. Następnie na-
leży iść wzdłuż granicy rolno-le-
śnej, i za wyraźnym zakrętem drogi 
w prawo, należy wejść do lasu. 

Otwór jaskini mieści się w od-
ległości zaledwie kilku metrów od 
drogi, dlatego też jego odszukanie 
nie powinno sprawić trudności. 
Należy jednak pamiętać iż spele-
ologia w beskidzkich jaskiniach 
jest sportem ekstremalnym, dlatego 
osoby nieposiadające odpowied-
niego wyszkolenia i doświadcze-
nia, nie powinny same zwiedzać 
jaskini. 

Paweł Franczak 

Kolonia nocków orzęsionych (Myotis emarginatus) w Jaskini Oblica
Fot. T. Mleczek

W Jaskini Oblica. Fot. P. Franczak

Położenie Jaskini Oblica

Srebrny korytarz. Fot. T. Mleczek

Jeden z korytarzy Jaskini Oblica
Fot. T. Mleczek
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Część z tych nazw zawartych w ka-
tastrze funkcjonuje do dnia dzisiej-
szego, natomiast inne na przestrzeni 
ostatnich dziesięcioleci uległy jedy-
nie nieznacznemu przekształceniu. 
Jednakże zdecydowana większość 
spośród nich już nie funkcjonuje, 
ani w opracowaniach kartograficz-
nych, jak i w pamięci mieszkańców 
Skawicy. Z tego powodu nie było 
możliwości jednoznacznego uloko-
wania zapisanych w dokumencie 
nazw do konkretnych miejsc w te-
renie. Jednak w trakcie dalszych 
prac udało się odnaleźć arkusze 
map katastru galicyjskiego, któ-
re dotyczą Skawicy co umożliwiło 
sprawdzenie do jakich miejsc odno-
szą się poszczególne nazwy.

Należy wspomnieć iż poszcze-
gólne arkusze katastru zachowały 
się w bardzo dobrym stanie, a je-
dynie na jednym z nich brakuje nie-
wielkiego oderwanego fragmentu 
(obejmującego górny odcinek poto-
ku Roztoka). Poszczególne elemen-
ty katastru jak np. zabudowania czy 
same nazwy miejscowe są bardzo 
dobrze widoczne. Jednak arkusze 
te były wykorzystywane w później-
szym czasie do dokumentacji kar-
tograficznej, dlatego też naniesiono 
na nich późniejsze przekształcenia 
działek. Naniesione uzupełnienia 
powodują nieznaczne zamazanie 
odbioru mapy, jednak równocze-
śnie dostarczają dodatkowych in-
formacji geograficznych.

Znaczna część z obecnie funk-
cjonujących nazw geograficznych 
w Skawicy uformowała się w krót-
kim okresie czasu, ponieważ jesz-
cze przed około półtorej wieku do 
określenia pewnych miejsc funk-
cjonowały zupełnie inne nazwy niż 
obecnie. Jak się wydaje najbardziej 
trwałymi i zakorzenionymi w czasie 
są nazwy przysiółków oraz szczy-
tów górskich. Jednak i wśród nich 
można zauważyć pewne zmiany. 
Jeśli chodzi o szczyty górskie, to 
w przeszłości tylko nieliczne z nich 
posiadały swoje nazwy, co wynika-
ło z faktu iż dla miejscowej ludno-
ści nie odgrywały one większego 
znaczenia. Życie koncentrowało 
się bowiem na roli, a w przypadku 

W ostatnim numerze POD DIABLAKIEM pisałem o odnalezieniu akt wchodzących w skład katastru galicyjskiego, 
które traktują o Skawicy. Podczas prowadzonych wówczas poszukiwań w Archiwum Państwowym w Krakowie 
nie udało się odnaleźć części graficznej k tastru. Dlatego też w artykule przedstawiono jedynie zawartość doku-
mentów katastralnych, w których znajdowało się około stu bardzo ciekawych nazw geograficznych dotyczących 
Skawicy.

ludności zamieszkałej w wyższych 
partiach gór oraz trudniącej się pa-
sterstwem, także na polanach. Dla-
tego też to tym obiektom nadawano 
nazwy własne a szczyty w większo-
ści pozostawały bezimienne. Z tego 
powodu jedynie te najwyraźniejsze 
formy, które wyraźnie zaznaczają 
się w krajobrazie posiadały wów-
czas nazwy własne m.in. Polica, 
Smietaniak czy Oblok. Określenie 
Obli groń odnosiło się natomiast do 
grzbietów górskich wznoszących 
się bezpośrednio ponad doliną Ska-
wicy. Ich łagodnie nachylone stoki 
w większości pokrywały pola upra-
wiane, a jedynie ich dość płaskie 
grzbiety, porastał las. Do dnia dzi-
siejszego po tej w przeszłości po-
wszechnie funkcjonującej nazwie, 
zachował się jedynie jego drugi 
człon, ponieważ grzbiet ten nadal 
nazywany jest Groniami.

Nieco inaczej wygląda sytuacja 
wśród przysiółków. Spośród kilku-
nastu historycznych nazw zagród 
i zarębków, do dnia dzisiejszego 
zachowały się nazwy większości 
z nich. Jednakże zmianie, bądź 
zanikowi uległo jedynie siedem. 
Przekształceniu uległa m.in. nazwa 
zarębku Ludwikówka, który obec-
nie nosi nazwę – Limów. Zmianie 
uległa także nazwa zarębku Jani-
czówka przekształcona na U Zemli-
ka, czy nazwa przysiółka U Kocura, 
który w przeszłości nazywany był 
Burkatówką. Natomiast inne dawne 
zarębki zostały włączone w skład 
innych większych przysiółków np. 
Bogaczówka weszła w skład przy-
siółka U Fiedora, a Szczurkówka 
z upływem dziesięcioleci włączona 
została do przysiółka U Wojtyczki. 
Niestety jednak nie wiadomo w jaki 
sposób zanikły nazwy dwóch za-
gród: Bzdekówki oraz Drabcowej.

W ciągu ostatnich około 150 lat 
znaczne zmiany nastąpiły w przy-
padku nazw potoków górskich. 
Cylowy Potok zmienił nazwę na 
Skawicę Sołtysią, natomiast nazwa 
potoku Bubiaków została zmienio-
na na Skawicę Górną. Największe 
jednak zmiany zaszły wśród polan, 
mieszczących się głównie w obrę-
bie Suchej Góry. Nieliczne z nich 

zachowała się do dnia dzisiejszego, 
innych nazwy zostały przeniesione 
na powstałe w ich obrębie przysiół-
ki, jeszcze inne uległy pewnej mo-
dyfikacji, a nazwy większości z nich 
zostały zapomniane. Do grona po-
lan, których nazwy nadal funkcjonu-
jących należy zaliczyć takie polany 
jak: Budowna, Markotna czy Koń-
ska Młaka. Natomiast nieznacznym 
przekształceniom uległy nazwy: 
Oblicy niznej czy też Dzwonka. Tak-
że z niewielkimi zmianami wiąże 
się uformowanie nazw części przy-
siółków. Dawna nazwa Stara Huta 
(w której w przeszłości mieściła się 
huta szkła), uległa przekształceniu 
na Hucisko, natomiast mieszcząca się 
w jego sąsiedztwie Sitarka, przejęła 
swoją nazwę od polany Sitarskie 
Hucisko. Jednakże zdecydowaną 
większość dawnych polan posiada-
ła bardzo oryginalne nazwy, które 
dziś już niestety w większości zosta-
ły zapomniane. Wystarczy chociaż-
by wymienić takie polany jak Na-
leziona pod Policą, Niespodziewaną 
Zazdrość, Kofzary pod Tokarnią 
czy Tokarnia pod Jednotą. Z kolei 
nazwy innych polan związane były 
z ich charakterystycznymi cechami 
np. Wieli Kamieniec, Garbata, Hala 
Długie Pole czy Składzisko.

Na koniec należy jeszcze wspo-
mnieć o kilku polan, które mogą 
się mylić z innymi dobrze znanymi 
obiektami występującymi na obsza-
rze gminy. Polana Cala Śmietana 
rozciągała się w sąsiedztwie dzisiej-
szego przysiółka U Warty. Polana 
Obliczna mieściła się w górnym 
biegu potoku Roztoka (na obszarze 
dzisiejszego przysiółka U Sarleja), 
natomiast polana Sitkówka, mieściła 
się w górnym biegu Skawicy Górnej 
(na obszarze dzisiejszego przysiółka 
Kowalowa).

W artykule przedstawiono tylko 
kilkanaście nazw z około stu, które 
zawarte zostały w aktach i na mapie 
katastru galicyjskiego. Część z nich 
przedstawiono również w zamiesz-
czonej tabeli, jednakże najlepszym 
sposobem do prześledzenia położe-
nia wszystkich obiektów jest przej-
rzenie arkuszy katastru galicyjskiego.

Paweł Franczak

Kataster galicyjski 
jako źródło informacji o skawickich 
nazwach geograficznych

Tab.1. Wybrane nazwy z katastru galicyjskiego i ich położenie

Fragment katastru galicyjskiego dla centrum Skawicy
Źródło: Arch. Państwowe w Krakowie

Fragment katastru galicyjskiego dla Suchej Góry 
Źródło: Arch. Państwowe w Krakowie
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PRZYSŁOP to beskidzki przysiółek 
malowniczo położony na stokach 
Magurki (872 m n.p.m.) w Paśmie 
Jałowieckim Beskidu Żywieckie-
go na terenie trzech gmin: Zawoi, 
Stryszawy i Makowa Podhalań-
skiego w bliskim sąsiedztwie Ba-
biogórskiego Parku Narodowego 
– Międzynarodowego Rezerwatu 
Biosfery UNESCO. Zwany jest też 
„Zawojską Gubałówką”, gdyż roz-
ciągają się stąd wspaniałe widoki 
na Babią Górę, Policę, Jałowiec, 
Beskid Mały i Beskid Makowski. 
Na Przysłopiu można jeszcze spo-
tkać stare drewniane domy, stud-
nie, piwniczki i liczne przydrożne 
kapliczki. Krzyżują się tu szlaki tu-
rystyczne piesze i trasy rowerowe. 
Znajduje się tu klasztor Karmelitów 
Bosych z kapliczkami Męki Pań-
skiej, elektrownia wiatrowa, Szkoła 

Wędrówka odkrywców

Przysłopskie skarby 
natury i kultury
Przysłopskie skarby natury i kultury to trasa turystyczna z zagadkami, czyli odkrywanie dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego Przysłopia. Jest ciekawą formą zwiedzania i zabawy, łączącą elementy harcerskich podchodów 
i gry terenowej, której zwieńczeniem jest odnalezienie skarbu.

Edukacji Środowiskowej na Bursz-
tynowym Szlaku z izbą regionalną 
i sklepikiem z produktami lokalny-
mi, jedyny na świecie producent 
szachów dla trójki graczy, solidne 
nowe drewniane domy z bali, Ho-
tel Beskidzki Raj, gospodarstwo 
agroturystyczne i apartamenty, rzeź-
biarz ludowy, producenci zabawek 
z drewna i mebli ogrodowych. 
Działa tu Stowarzyszenie na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju „Przy-
słop”, które podejmuje działania na 
rzecz rozwoju lokalnego. Miejsce to 
posiada wysokie walory przyrod-
nicze, krajobrazowe i kulturowe. 
Przysłop jest atrakcyjnym zakąt-
kiem, chętnie odwiedzanym przez 
turystów indywidualnych i grupy 
wycieczkowe z całej Polski oraz go-
ści z zagranicy. Jest to wymarzone 
miejsce na wypoczynek, organizo-

JAK DOJECHAĆ NA PRZYSŁOP

Busem:
• z Suchej Beskidzkiej lub Makowa Podhalańskiego

Samochodem:
• z Suchej Beskidzkiej przez Stryszawę na Przysłop lub przez Maków 
Podhalański do Zawoi Gawły, gdzie skręcamy na Przysłop (za kierun-
kowskazem).

Rowerem – znakowane szlaki rowerowe:
• z Makowa Podhalańskiego (od stacji PKP przez Grzechynię)
• z Suchej Beskidzkiej (przez Stryszawę)
• z Zawoi Centrum, Zawoi Gołyni i Zawoi Gawły

Pieszo - znakowane szlaki turystyczne: 
• z Suchej Beskidzkiej – szlak czerwony (2,5 h) i czarny (3 h)
• z Zawoi Gołyni – szlak czarny (1 h)
• z Zawoi Centrum – szlak czerwony (1,5 h)
• ze stacji PKP Hucisko – szlak żółty przez Jałowiec (5,5 h)
• można również dojść drogą z Zawoi Gawły przez Kalinę

wanie zielonych szkół, konferencji, 
seminariów i warsztatów edukacyj-
nych.  

Potrzebne przyrządy i mate-
riały na trasę: lupa, kompas, lor-
netka, GPS.

Czas przejścia: ok. 5 godz.
Opis wędrówki można uzyskać 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
św. Rafała Kalinowskiego w Zawoi 
Przysłop, 34-222 Zawoja 886, tel. 
338775031, e-mail: zawojasp4@in-
teria.pl lub pobrać ze strony www.
przyslop.zawoja.pl. Infolinia w ra-
zie kłopotów na trasie: 505088486

Sposób zwiedzania:
By odkryć PRZYSŁOPSKIE SKAR-

BY wybierz się na wędrówkę roz-
poczynając od budynku szkoły 
podstawowej w Zawoi Przysłop 
idąc w kierunku południowym dro-

gą w dół. Przejście trasy pozwoli 
Ci rozwiązać zadanie-zagadkę oraz 
poznać skarby przyrody i kultury 
Przysłopia.

Podczas wędrówki szukaj miejsc 
wg mapki i współrzędnych GPS. 
Odpowiadaj na zagadki wpisując 
hasła do prostokącików. Pomogą 

one ułożyć hasło będące miejscem 
schowanego skarbu. Pytania są ści-
śle związane z danym miejscem. 
Pieczęć odbij w wyznaczonym 
miejscu na karcie wędrówki jako 
dowód przejścia trasy i zdobycia 
skarbu.

(mz)

Oprócz autentycznych grup kolęd-
niczych występujących na scenie 
o najwyższe uznanie walczą też 
plenerowi przebierańcy. „Gody 
Żywieckie” to także wiele imprez 
towarzyszących m.in.: konkur-
sy trzaskania z bata, potańcówka 
dziadowska, degustacja potraw 
regionalnych, kuligi. Od wielu lat 
członkowie naszych zespołów re-
gionalnych biorą udział w tym 

niezwykłym, niepowtarzalnym 
święcie Beskidów, w tym roku ze-
społy spod Babiej Góry występowa-
ły w Żywcu w sobotę 18 stycznia.

Kolędnicy z Rajem z zespołu Re-
gionalnego „Juzyna” z Zawoi w ka-
tegorii dorosłych zdobyli I miejsce, 
zaś w kategorii dziecięcej II miejsce 
otrzymali kolędnicy z bańką z ze-
społu regionalnego „Zbójnik” ze 
Skawicy. 

Zespoły z Zawoi na Godach Żywieckich
„Gody Żywieckie” to najstarszy i największy konkurs grup kolędniczych z terenu Beskidu Żywieckiego i Beskidu 
Śląskiego. Coroczne spotkania z bogactwem zwyczajów i obrzędów związanych z okresem bożonarodzeniowym. 
Organizatorami tego wspaniałego konkursu są: Regionalny Ośrodek w Bielsku Białej, Miejskie Centrum Kultury 
w Żywcu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Milówce.

Gratulujemy naszym kolędni-
kom! Cieszy nas fakt, że piękne 
obrzędy i tradycje bożonarodzenio-
we podtrzymywane są przez naszą 
zdolną młodzież i dzieci. Babiogór-
skich kolędników spotkać można 
nie tylko na estradach rozmaitych 
konkursów ale także tak praw-
dziwie po domach w całej Zawoi 
i Skawicy.

(wb) Fot. Stanisław Kubasiak 
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Na imprezę przybyły następujące 
ekipy młodych piłkarzy: Szkółka 
Piłkarska Borek Kraków, KGHM 
Zagłębie Lubin, Ruch Chorzów, 
TSK Skawinka Skawina, BTS Rre-
kord Bielsko-Biała, Szczakowianka 
Jaworzno, MKS Krkaus Nowa Huta, 
Szkółka Piłkarska Kick Off Nla, KS 
Pcimianka Pcim, Arkona Siemiano-
wice Śląskie, LKS Jordan Jordanów, 
MKS Halniak Maków Podhalański, 
KS Babia Góra Sucha Beskidzka, 
LKS Strzelec Budzów, LKS Lachy 
Lachowice LKS Watra Zawoja.

Zespoły zostały podzielone na 
cztery grupy, gdzie rywalizowano 
systemem każdy z każdym. Mecze 
rozgrywane były po 14 minut. Dwa 
najlepsze zespoły awansowały do 
grup półfinałowych, a dwa pozosta-
łe do grup, które walczyły o miej-
sca 9-16 (wyniki przedstawiamy 
poniżej). W turnieju niepokonani 

W weekend 8 i 9 marca na Hali Widowiskowo-Sportowej w Zawoi Centrum odbył się „I Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Watra Cup 2014”. W rozgrywkach rywalizowali ze sobą chłopcy z rocznika 2001 i młodsi. Hala w Zawoi 
gościła 16 drużyn nie tylko z powiatu suskiego, ale również z całej Polski. 

byli piłkarze KGHM Zagłębia Lu-
bin, którzy wygrali mecz finałowy 
z drużyną Borek Kraków 3:0, a trze-
cie miejsce zajął śląski klub Ruchu 
Chorzów. Na uwagę zasługuje fakt, 
że spośród drużyn powiatu suskie-
go najlepsze czwarte miejsce zajął 
MKS Halniak Maków Podhalański, a 
miejscowy klub sportowy LKS Wa-
tra Zawoja uplasował się na miejscu 
szóstym. Podkreślić należy, że po-
ziom turnieju dzięki występującym 
w nim zespołom był bardzo wysoki.

W pierwszym dniu turnieju go-
ściem specjalnym był Mistrz Świata 
w Football Freestyle 2013 – Szymon 
Skalski. Zawodnicy, trenerzy, za-
proszeni goście oraz wszyscy kibice 
mieli okazję podziwiać dwa impo-
nujące pokazy freestyle’u w wyko-
naniu Pana Szymona. Młodzi piłka-
rze w trakcie oczekiwania na swoje 
mecze mogli wziąć udział w warsz-

tatach prowadzonych przez samego 
mistrza.

Organizatorami imprezy byli za-
wojski LKS Watra Zawoja oraz Hala 
Widowiskowo-Sportowa w Zawoi 
Centrum. Głównym pomysłodaw-
cą turnieju był Pan Łukasz Stopka, 
który prowadził i czuwał nad pra-
widłowym przebiegiem rywalizacji 
sportowych oraz Panowie Krystian 
Kaznowski i Tomasz Bujak. Impreza 
mogła się odbyć dzięki sponsorom 
głównym Ośrodkowi Wczasowemu 
„Silver” Zawoja i sklepowi interne-
towemu zawojski.pl, a także wielu 
innym darczyńcom. Organizatorom 
i wszystkim sponsorom należą się 
ogromne podziękowania i wyrazy 
uznania za zorganizowanie imprezy 
sportowej na tak wysokim ogólno-
polskim poziomie.

Tekst i fotografie:
Krystian Kaznowski

Turniej Warta Cup

ZAPROSZENIE

Dekoracja drużyn

Pokaz Szymona Skalskiego – mistrza świata w Football Freestyle 2013

Mecze drużyn w I Halowym Turnieju Piłki Nożnej Watra Cup 2014

OGŁOSZENIE DROBNE

SPRZEDAMY DREWNO W ZAWOI
Oferujemy: Drewno opałowe miękkie – świerk, drewno kominkowe – 
buk, deski szalunkowe, kantówka, tarcica nieobrzynana. 
Kontakt: Tel: 606 573 671. 

Zapewniamy KONKURENCYJNE CENY
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I miał rację. Wiosenna aura nie ro-
kowała wielkich szans na to, że or-
ganizatorom IX Polar Sport Skitour 
im. Basi German uda się zorganizo-
wać (pierwszą i miejmy nadzieję nie 
ostatnią) imprezę skialpinistyczną 
tego sezonu. Udało się, i to zaska-
kująco dobrze.  Aura jak w Soczi. 
Słońce i temperatura powyżej 10 st. 
C. Dookoła zieleniejące stoki i jedna 
biała łata śniegu wzdłuż wyciągu. 
Pomimo tak nieprzychylnych dla 

Położony w bocznym grzbiecie Cylu Hali Śmietanowej, szczyt Mosornego Gronia (1047) w Beskidzie Żywieckim 
znalazł się w sobotę 1 marca w centrum zainteresowania skiturowej czołówki Polski oraz Słowacji. – Gdybyśmy 
wiedzieli, że to aż takie zawody, to przyjechałby tu nas cały autokar – mówił z uznaniem słowacki zawodnik.

organizacji zawodów skiturowych 
warunków, organizatorom udało się 
wytyczyć 9 km trasy i przeprowadzić 
zawody.  Ekipa Fundacji oraz Polar 
Sportu z determinacją poprowadziła 
jednak pętlę (z wątkiem skialpini-
stycznym), która dała zawodnikom 
wiele frajdy i wycisnęła z nich 
siódme poty. Skiturowcy wystarto-
wali przy dolnej stacji wyciągu na 
Mosorny Groń w kierunku szczy-
tu. W połowie stoku zawodnicy 

WYNIKI
Mężczyźni: 1. Jacek Żebracki – GOPR/KS Kanadahar (0:50:26); 2. Matus 
Danko – SKIALP BOBROVEC SKITRAB TEAM (0:52:52); 3. Tomasz Brze-
ski – KS Kandahar (0:53:41).
Kobiety: 1. Anna Tybor – KW Zakopane (1:10:45); 2. Barbora Volajova 
– SKIALP BOBROVEC SKI TRAB TEAM (1:12:17); 3. Aga Solik – KS Kan-
dahar (1:12:52).

musieli zdjąć narty, przebiec przez 
wąskie ucho betonowego tune-
lu i wspiąć się po rozpiętej przez 
organizatorów linie poręczowej, 
a następnie ponownie wpiąć narty 
i kontynuować wspinaczkę do gór-
nej kolejki linowej i zjechać w dół. 
Taką pętlę uczestnicy zawodów mu-
sieli pokonać trzykrotnie.  Na trasie 
pucharu w Zawoi stanęło około 135 
śmiałków. Najlepszym zawodnikiem 
okazał się Jacek Żebracki (GOPR/

Kandahar), który uzyskał czas 
50 minut i 26 sekund oraz wygrał 
bon Dynafita na kwotę 2000 pln, na-
tomiast wśród kobiet najszybsza była 
Anna Tybor (KW Zakopane) z wy-
nikiem 1h 10 min 45 sek.

O 15:30 w karczmie Styrnol 
odbyła się ceremonia wręczenia 

pamiątkowych pucharów oraz lo-
sowanie nagród wśród wszystkich 
startujących o łącznej wartości 
60 tysięcy złotych.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim partnerom, sponsorom oraz 
mediom.

Piotr Krygowski, Polarsport

Skitour pod Babią
IX Polar Sport Skitour im. Basi German

Uczestnicy turnieju rozegrali siedem 
bezpośrednich pojedynków między 
sobą w tzw. systemie szwajcarskim. 
W każdej partii zawodnik miał 15 
minut na pokonanie swojego kon-
kurenta. Rozegranie wszystkich 
rund trwało ponad cztery godziny, 
a ostani pojedynek pozwolił wyło-
nić z grona  faworytów zwycięzców 
turnieju.

W kategorii dziecięcej wygrał 
Kamil Pajdzik, drugie miejsce zajął 
Maksymilian Śmieszek, obaj z My-
ślenic, a trzecie Michał Szczybura 

z Suchej Beskidzkiej. Najlepszym 
szachistą turnieju w kategorii do-
rosłych, także w klasyfikacji gene-
ralnej został Tadeusz Kowalczyk 
z Jordanowa, drugie miejsce przy-
padło Tomaszowi Winczewskiemu 
z Zawoi, a trzecie Krzysztofowi Zy-
chowi również z Zawoi. 

Zwycięzcy turnieju otrzymali 
od wójta gminy Zawoja Tadeusza 
Chowaniaka puchary, a pozostali 
uczestnicy dyplomy i nagrody ufun-
dowane przez BCK w Zawoi, Piz-
zernię „Fantazja”, Babiogórski Park 

Narodowy i producenta szachów 
Jana Żurka. W uroczystej dekoracji 
brali także udział sędziowie turnie-
ju: Jan Zapała i Stanisław Sukta, 
pomysłodawca i organizator zawo-
dów Michał Bartyzel oraz zastępca 
dyrektora Babiogórskiego Parku 
Narodowego Janusz Fujak.

(rpd)

W niedzielę 19 stycznia br. w pubie „Fantazja” w Zawoi Składy odbył się V Turniej Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Zawoja. Do rywalizacji o miano najlepszego szachisty stanęło 30. graczy, w tym 17. spoza Zawoi, min. 
z Łodzi, Pszczyny, Myślenic, Mszany Dolnej, Suchej Beskidzkiej i Jordanowa.

WYNIKI

Kategoria Dorosłych
1. Kowalczyk Tadeusz, 2. Winczewski Tomasz, 3. Zych Krzysztof, 4. Wło-
siak Paweł, 5. Bartyzel Michał, 6. Celak Szymon, 7. Chowaniak Roman, 
8. Balcer Marcin, 9. Bartyzel Józef, 10. Bartyzel Roman, 11. Krzyś Teresa, 
12. Smyrak Stefan, 13. Gliwa Robert, 14. Szczybura Rafał

Kategoria Dziecięca
1. Pajdzik Kamil, 2. Śmieszek Maksymilian, 3. Szczybura Michał, 4. Celak 
Kacper, 5. Zacharski Wojciech, 6. Włosiak Julia, 7. Fujak Filip, 8. Zachar-
ski Michał, 9. Balcer Mateusz, 10. Fujak Wojciech, 11. Gliwa Sebastian, 
12. Szpak Bartłomiej, 13. Kobiela Grzegorz, 14. Michalski Jakub, 15. Krzyś 
Emilia, 16. Pietraszkiewicz Filip

Klasyfikacja kobiet
1. Włosiak Julia, 2. Krzyś Teresa, 3. Krzyś Emilia.

Szachowe zmagania

Zmagania skiturowców w Zawoi. Fot. Jarosław Noga.

Wspólne zdjęcie uczestników turnieju

Zawodnicy turnieju w trakcie rozgrywania jednej z partii szachów. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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WYNIKI

W sobotę 8 marca do hokejowych 
zmagań  na płycie lodowiska stanę-
ły cztery drużyny, by rywalizować 
ze sobą o zwycięstwo i Puchar. 
Piękne słoneczne popołudnie Dnia 
Kobiet wszystkim biorącym udział 
w turnieju dodawało energii i do-
brego humoru. Drużyny, zawzięcie 
walcząc o zwycięstwo, pokazały nie 
lada widowisko. 

W kategorii wiekowej szkół 
podstawowych puchar wywalczyła 

Zabawy na lodzie

Drugi Turniej Hokejowy już za nami. Już od grudnia zeszłego roku na lodowisku w Zawoi Wilcznej każdy mógł 
spróbować swoich sił szlifując technikę jazdy na łyżwach. Amatorzy tego zimowego sportu podnoszą swoją kon-
dycję mając przy tym nie lada frajdę. Kto zdążył już potrenować mógł dziś spróbować swoich sił gry w hokeja.

Turniej hokejowy

drużyna „Dzika Czwórka” z Zawoi 
(5:4). Drugie miejsce na podium 
zajęła drużyna „Suskie Hokeistki” 
z Suchej Beskidzkiej. W kategorii 
łączonej open dorośli i gimnazjum 
zwyciężyła drużyna o nazwie „Cze-
mu ja… ?” (3:2), natomiast drugie 
miejsce przypadło drużynie „OSP 
Zawoja Centrum”. 

Wszyscy otrzymali gorące brawa 
owacje i doping publiczności. Na 
wyróżnienie zasłużyła zawodniczka 

WYNIKI
SZKOŁA PODSTAWOWA
I. Drużyna „Dzika Czwórka” (Dawid Bartyzel – kapitan, Jakub Smyrak, 
Tymoteusz Jezutek, Jakub Mętel).
II. Drużyna „Suskie Hokeistki” (Kornelia Kulig – kapitan, Amelia Kulig, 
Michalina Chmiel, Natalia Maciejowska).
OPEN: DOROŚLI I GIMNAZJUM
I. Drużyna „Czemu ja… ?” (Kasia Kozina – kapitan, Daniel Kozina, Paweł 
Czarny, Jakub Zwoliński).
II. Drużyna „OSP Zawoja Centrum” (Paweł Kozina – kapitan, Wojciech 
Gloger, Tomasz Malik, Artur Kozina).

Każdy z uczestników prezentował 
swoje umiejętności jazdy na lodzie 
oraz oryginalny strój. Imprezę po-
prowadził zawojski góral Szymon 
Gigoń a oceniało ją: Dorota Polak 
– nauczyciel, Mateusz Pochopień – 
instruktor tańca oraz Joanna Pająk – 
miss powiatu suskiego 2013 r.

Jury spośród wszystkich uczest-
ników wybierało miss i mistera 

w trzech kategoriach wiekowych: 
do 8 lat, od 9-18 oraz starszych. 
W najmłodszej kategorii zwyciężyła 
Wiktoria Hurbol z Zawoi, a Klaudia 
Głowacz z Zawoi otrzymała nagro-
dę za oryginalny strój. W drugiej 
kategorii miss zabawy karnawało-
wej na lodzie została Alicja Pająk 
z Zawoi, natomiast misterem Da-
mian Stolarzak z Warszawy. Na-

Karnawał, to czas zabaw i szaleństw. W tym roku, 23 lutego, Babiogórskie Centrum Kultury wraz z Pizzerią Fanta-
zja zorganizowało po raz pierwszy zabawę karnawałową na lodzie. Do udziału w zabawie organizatorzy zaprosili 
wszystkich, którzy lubią aktywnie i wesoło spędzać wolny czas. Biały Orlik był idealnym miejscem na organizację 
wesołej zabawy w której uczestniczyło młode pokolenie.

grodę za oryginalny strój otrzymała 
Zuzia Lubaczewska z Warszawy. 
W najstarszej grupie wiekowej, 
swoje umiejętności zaprezentowało 
tylko dwóch uczestników. Zwycię-
żył Daniel Kozina z Zawoi, który 
oprócz ciekawego stroju wykazał 
się oryginalnym programem arty-
stycznym.

(wb)

Kasia Kozina, będąc w znakomitej 
formie i dyspozycji w rozgrywkach 
tego dnia.

Organizatorzy turnieju hokejowe-
go Babiogórskie Centrum Kultury w 
Zawoi oraz Pizzeria & Pub Fantazja 
bardzo dziękują wszystkim, którzy 
wzięli udział w tym niecodziennym 
widowisku. Dziękujemy zawod-
nikom za bezpieczną grę a przede 
wszystkim zdrową sportową rywali-
zację i dobrą zabawę.                  (pj)

Na zdjęciach hokejowa „walka” drużyn.Fot. BCK w Zawoi

Wójt Tadeusz Chowaniak gratuluje i wręcza nagrody uczestnikom zabawy 

Na zdjęciach uczestnicy zabawy karnawałowej na lodzie. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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