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Obyczajowość rodzinna, 
jako stałe powtarzający 
się sposób bycia, czy-

ni życie rodzinne bogatszym 
i wspanialszym. Obyczajowość 
jednoczy, wiąże i reguluje nasze 
postępowanie. Dlatego też trze-
ba strzec obyczajowości każde-
go domu. Jednak coraz częściej 
rezygnujemy z wielu obrzędów, 
upraszczamy świąteczny cere-
moniał. Nic więc dziwnego, że 
z każdym rokiem ubożeją nam 
w polskiej tradycji święta. Nie 
pozwólmy, aby tradycje zupeł-
nie zaginęły. Zachowujmy je 
w rodzinach, bo one ubogacają 
nasze przeżycia. Spajają nasze 
rodziny, zbliżają do siebie ludzi. 
Przetrwały przecież już niejedną 
dziejową zawieruchę. Jaką mu-
szą mieć moc, jeśli pielęgnowa-
ne przez naszych przodków, za-
chowały się przez tyle wieków.

W Wigilię Bożego Narodzenia 
zbieramy się przy wspólnym sto-
le, do którego poza rodziną mo-
żemy zaprosić kogoś samotnego. 
Symboliczne, puste miejsce ma 
bardzo ludzką wymowę, głęboko 
zakorzenioną w naszej polskiej 
tradycji. Przez całe wieki byliśmy 
narodem wojen, bitew, powstań. 
Nadchodziły Święta Bożego Na-
rodzenia, święta rodzinne, a przy 
wspólnym stole nie mogli zasiąść 
ojcowie, bracia, synowie. Często 
nie zdążyli przybyć, albo przybyć 
nie mogli. Po nich zostawało pu-
ste miejsce. W ten wigilijny wie-
czór nasze rodziny powinny być 
otwarte na każdego człowieka, 
zwłaszcza w podróży, tułacza 
głodnego albo samotnego sąsia-
da. Będzie to wspaniała lekcja 
wychowania dla naszych dzieci, 
uwrażliwiająca młode, kształtują-
ce się sumienie dziecka na ludz-
ką niedolę, samotność i pustkę. 
Nauczmy się sprawiać radość 
innym. Na stole niech będzie za-
palona świeca, opłatek na sian-
ku, Pismo Święte. Odczytajmy 
odpowiedni fragment mówiący 
o narodzeniu Dzieciątka. Co 
roku do czytania można prosić 
kogoś innego. Spożywanie wie-
czerzy złożonej z tradycyjnych 
potraw można przeplatać wspo-
mnieniami rodzinnymi. Koniecz-
nie śpiewajmy kolędy a nie tylko 

słuchajmy nagrań. Niech panuje 
atmosfera dobroci, życzliwości, 
serdeczności, bo nastrój panują-
cy w domu rodzinnym w Wigilię 
przenosi się na cały następny rok 
(tak mówi tradycja).

A po wspólnej wieczerzy wi-
gilijnej udajmy się całą rodziną 
uczestniczyć w sprawowanej 
o północy Pasterce i przyglądaj-
my się szopce ustawionej w na-
szym kościele, która przypo-
mina nam o narodzeniu Jezusa 
w Betlejem.

Boże Narodzenie spędźmy 
w rodzinnym, domowym gro-
nie. Na wspólnej Świątecznej 
Mszy św., wspólnym uroczy-
stym obiedzie. Niech ten piękny 
dzień kiedy Jezus Syn Boży staje 
między nami pełen miłości do 
każdego z nas, będzie też dniem 
okazywania sobie prawdziwej 
miłości płynącej od Dzieciątka 
Jezus.

Niewątpliwie Święta Bożego 
Narodzenia stanowią ogromne 
przeżycie szczególnie dla dzieci 
– tych małych, większych i do-
rastających. Dzieci w ten spo-
sób uczą się tradycji rodzinnych 
i wprowadzają je w szczególny 
nastrój. Boże Narodzenie z ro-
dzinnego domu pełnego radości, 
wspólnego łamania się opłat-
kiem, kolędowania przeniosą w 
przyszłości do swoich rodzin.

Znów Święta – czekamy na 
nie z utęsknieniem i niepoko-
jem. Jakie będą tym razem te 
najpiękniejsze ze świąt? Rado-
sne, pełne niezwykłych przeżyć, 
czy też smutne. Pełne goryczy, 
choć spędzone w gronie naj-
bliższych, a czasem tak dalekich 
siebie osób… Czy będą gwar-
ne, wypełnione rozmowami, 
szczebiotem i śmiechem dzieci 
zafascynowanych ich atmosferą 
i zwyczajami rodzinnego domu, 

czy puste i samotne…? To zależy 
tylko od nas. 

Wszystkim Czytelnikom „Pod 
Diablakiem”, gościom, a szcze-
gólnie parafianom zawojskim 
składam życzenia:

Niech Pan na nowo narodzi 
się w Naszych sercach, niech 
wypełni je swoim pokojem, 
niech przepełni miłością, niech 
zabierze wszelki smutek, lęk, 
niepokój, a na to miejsce wle-
je wytrwałość w dążeniu do 
świętości. Niech sprawi byśmy 
każdego dnia budzili się co-
raz mocniej przekonani o Jego 
obecności, bliskości a przede 
wszystkim o niekończącej się 
i trwającej Miłości. Zbliżające się 
Święta niech będą czasem moc-
niejszego przylgnięcia do Boga, 
obecnego również w drugim 
człowieku. 

ks. Zbigniew Fidelus 

wikariusz parafii Zawoja Centrum

Święta Bożego Narodzenia jak żadne inne, najchętniej spędzamy w domu, w gronie najbliższych. Długo się do nich przygotowujemy. Próbujemy 
wyczarować cudowny nastrój, gromadzimy prezenty, stroimy choinkę. Na Wigilii stół zastawiony świątecznymi potrawami, kładziemy opłatek jako 
symbol wspólnoty, zgody i miłości. Wytworzona przez rodzinę obyczajowość to nośnik wartości religijnych.

Niech Pan na nowo narodzi się 
w naszych sercach
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Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru 
przyniesie Wam spokój i radość. 

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje 
własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was 

pomyślnością i szczęściem. 

Niech narodzone dzieciątko Wam błogosławi 
– wielu łask bożych, ciepła i nadziei w sercu.

Niech pod rodzinnym dachem nie zabraknie światła 
świecy, ciepła rodzinnej atmosfery i spełnienia 

najskrytszych marzeń. 

Niech wszystkie dni w Nowym Roku będą tak piękne 
i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór. 

Niech uśmiech naszych dzieci rozpłomienia serca, 
dając nadzieję na lepsze jutro, na lepszy, 

każdy z nadchodzących dni.

Niech te życzenia popłyną do wszystkich 
Mieszkańców Gminy Zawoja. 

I do tych, co święta spędzą gdzieś setki kilometrów stąd. 
Niech dotrą do tych, co rozrzuceni są po wszystkich 

kontynentach. Niechaj wiedzą, że przy naszym, polskim 
stole, jedno miejsce jest zawsze wolne.

Marcin Pająk

Wójt Gminy Zawoja

Jerzy Pająk

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Ach, jak pięknie się rodzić,
czy w Aleppo, czy w Łodzi…
Ach, jak trudno się rodzić
w małej łodzi na wodzie…

Jarosław Mikołajewski

Ciepłych, przepełnionych miłością i magią Świąt Bożego 

Narodzenia, uśmiechu, radości i niezliczonych życzeń 

przy Wigilijnym stole, otwartości i życzliwości dla siebie, 

obcych, strudzonych, głodnych… 

Pamiętajmy, że jesteśmy tylko cząstką wielobarwnej 

wspólnoty kultur całego świata stworzonego przez Boga.

   Wszelkiej pomyślności 
   w Nowym Roku

życzy

zespół Babiogórskiego 

Centrum Kultury

Góralska Pasterka
Święta Bożego Narodzenia  tuż, tuż.  Dlatego też,  już dzisiaj 
zapraszamy wszystkich posiadających babiogórskie stroje regionalne, 
aby je założyli i przyszli  na naszą góralską Pasterkę, która tradycyjnie 
odbędzie się w kościele w Zawoi Centrum. 
Niech ta jedna, jedyna magiczna noc w roku, upłynie nam wspólnie 
w babiogórskiej tradycji.

Fot. Piotr Mrowiec
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Czas  Bożego Narodzenia jest jednym z najważniejszych i najbardziej szczególnych okresów w roku. 
W wigilijny wieczór zbieramy się przy wspólnym stole, dzielimy się opłatkiem – niezwykłym, białym, 
delikatnym jak mgła chlebem, życząc sobie zdrowia, szczęścia, spełniania marzeń i planów. Pod choinką 
czekają prezenty, zaś kolejnym punktem programu jest śpiewanie kolęd i Pasterka.

Czas Bożego 
Narodzenia

Święta naznaczone są waż-
ną symboliką – każda 
czynność, przedmiot, gest 

są wyrazem duchowości, mi-
stycznego pojmowania świata. 
Już sama data Bożego Naro-
dzenia 25 grudnia jest wyjątko-
wa i świetnie dobrana jako, jak 
sama nazwa mówi, dzień naro-
dzin Boga. Ale o tym później. 

Wigilia, jako dzień poprze-
dzający przyjście Boga na 
ziemski świat jest dniem nie-
zwykle ważnym. To, co spotka 
Cię w Wigilię, będzie obecne 
podczas nadchodzącego roku. 
Wskazana więc jest pobudka 
o poranku i obmycie w zimnej 
wodzie, co ma gwarantować na 
co dzień sprawność fizyczną 
i energię do działania (B. Ogro-
dowska, Polskie obrzędy i zwy-
czaje doroczne, Warszawa 4004, 

2005, s.16). Należy wystrzegać 
się zwady, każdego obdarzać 
uśmiechem i dobrym słowem. 
Dawniej w stosunku do dzieci 
wymierzano nierzadko swoistą 
profilaktyczną, niezbyt dotkliwą, 
karę, bo jak mówi stare porze-
kadło we wilijo chłopców bijo, 
a we świota dziywcota (Materiał 
z badań terenowych autorki, 
Inf. 88 lat, Zawoja, 2006 rok). 
Do zadań pani domu dawniej 
podobnie jak i dziś należy przy-
gotowanie świątecznych potraw, 
dekoracja domu, przygotowanie 
wigilijnego stołu. Dawniej pod 
stół wkładano żelazne przed-
mioty, takie jak lemiesze pługa, 
kosy, siekiery po to, by krety 
ziemi nie psuły, zaś nogi stołu 
nierzadko obwiązywano łańcu-
chami, po to by chleb trzymał 
się domu (Materiał z badań 

terenowych autorki, Inf. 88 lat, 
Zawoja, 2006 rok). 

Oczywiście jednym z najważ-
niejszych dekoracji domu jest 
wiecznie zielone drzewko – cho-
inka. Przynoszona z lasu i ubie-
rana właśnie w Wigilię. Skąd 
wzięła się w naszych domach? 
Jedna z legend znanych zarów-
no u Babiogórców, Orawiaków 
i Podhalan głosi, że po urodze-
niu Jezusa do groty zmierzały 
różne zwierzęta, każde niosąc ze 
sobą coś w darze. Na powitanie 
niebieskiego królewicza wybrał 
się także niedźwiedź, który nie 
miał nic do ofiarowania. Po dro-
dze wymyslił, że podaruje jodeł-
kę. Ciągnąc ją za sobą, choinka 
namokła, utworzyły się na niej 
sople, które najpierw podświe-
tliło słońce, potem natomiast 
księżyc i tak przybrane drzew-

ko stało się prezentem dla no-
wonarodzonego króla. Drzewa 
od zawsze fascynowały ludzi ze 
względu na piękno i rozmiary, 
właściwosci magiczne i leczni-
cze. W końcu zyskały miano 
świętych gaji, osi kosmicznych, 
tzw. axis mundi, które sym-
bolizowały świat w jego ziem-
skim i pozaziemskim wymia-
rze. Drzewo to swoisty łącznik 
pomiędzy rozmaitymi sferami 
kosmosu. Korzenie symbolizują 
świat podziemnym, ciemny, zim-
ny, należący do zmarłych. Pień 
drzewa to nasza codzienność, 
zaś korona drzewa utożsamiana 
jest z niebem. Taki był sens wie-
szania jodłowych, świerkowych 
lub sosnowych wierchów pod 
sufitem, „do góry nogami”. Dla-
czego w taki sposób? Bo prze-
cież rodzi się Bóg, Nieskończona 
Doskonałość przybiera ludzką 
postać, niebo łączy się z zie-
mią, wszystkie części kosmosu, 
wszyskie trzy światy się ze sobą 
przenikają. A drzewo, które te 
właśnie rzeczywistości zawiera 
w sobie odwraca się na znak, że 
w wigilię świat ludzki przeplata 
się ze światem tych, którzy są już 
po drugiej stronie. Tych, którzy 
cieszą się wiekuistym szczęściem 
oraz tych, których pokuta jesz-
cze trwa. Zielony wierzchołek 
już sam w sobie był symbolem 
wiecznego życia, odradzania się, 

Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: jjwm.eu
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Moje przepisy 
wigilijne i świąteczne

Zupa 
grzybowa

Na tłuszczu podsmażam cebulę 
na złoty kolor, dodaję namoczo-
ne grzyby, zalewam wodą, do-
daję czosnek, kminek, liść lauro-
wy, angielskie ziele, sól i pieprz. 
Pod koniec gotowania dodaję 
kwaśną śmietanę. Podaję z goto-
wanymi ziemniakami.

Kapusta kiszona duszona
Cebulę podsmażam na dość dużej ilości tłuszczu (smalec), doda-
ję kapustę kiszoną (ok. 2-3 kg) drobno krojoną, dodaję przyprawy 
(liść laurowy, kminek, angielskie ziele, pieprz). Kapustę duszę do 
miękkości. Tak przygotowaną kapustę używam do zrobienia trzech 
potraw.

Kapusta z fasolą
Fasolę moczę w wodzie ok. 8 godz. Następnie gotuję ją do mięk-
kości (solę po ugotowaniu). Do ugotowanej fasoli dodaję część 
uprzednio przygotowanej kapusty kiszonej. Doprawiam do smaku.

Naleśniki z kapustą 
i z sosem pieczarkowym

Naleśniki smażę tak jak na krokiety (na słono). Do ok. 0,5 l mleka 
dodaję 1 jajko, sól oraz mąkę w takiej ilości, aby uzyskać konsystencję 
gęstej śmietany. Wszystko miksuję. Do tak przygotowanej masy do-
daję ok. 1 szklanki gorącej wody i 2 łyżki oleju. Miksuję i odstawiam 
na ok. 20 minut. Następnie smażę cienkie naleśniki. Naleśniki nadzie-
wam kapustą kiszoną i podsmażam na oleju.

Sos pieczarkowy: Szklę cebulę, dodaję pokrojone pieczarki, sól, 
vegetę, liść laurowy, angielskie ziele, czosnek, pieprz. Chwilę duszę, 
następnie zalewam wodą, dodaję kostkę rosołową. Gotuję do mięk-
kości pieczarek. Zagęszczam mąką i dodaję kwaśną śmietanę.

Tak przygotowanym sosem polewam naleśniki z kapustą.

trwania i płodności. Przybrany 
był w tardycyjne ozdoby, które 
również miały znaczenie symbo-
liczne. Światy zrobione z opłatka 
przedstawiały kulę ziemską, jabł-
ka przypominały rajskie owoce, 
pierniki i orzechy to wróżba 
dobrobytu i powodzenia, nato-
miast kolorowy łańcuch przypo-
minał o wężu, wcieleniu szata-
na, obecności w świecie dobra 
i zła, dwóch sił, które współtwo-
rzą ludzki, duchowy świat. 

Wiszący pod sufitem podłaź-
nik, bo tak nazywane było po-
czątkowo drzewko, został zastą-
piony przez współczesnie znane 
nam choinki. Oczywiście wyglą-
dają one znaczniej okazalej niż 
słomiane snopki ustawiane daw-
niej w izbach czy wiszące pod 
powałą strojne wierchołki ale czy 
mają one dla nas taki sam sens, 
jak dla naszych pradziadów? 

Dla przypomnienia prawdzi-
wego znaczenia świąt Bożego 
Narodzenia wróćmy jeszcze do 
daty 25 grudnia. Czy Jezus uro-
dził się w ten właśnie dzień? Nie 
wiemy napewno, ale nie to jest 
ważne. Istotne jest to, że nie ma 
doskonalszej daty na to, aby Bóg 
przyszedł na nasz świat. Ludwik 
Stomma napisał książkę pod in-
trygującym tytułem Słońce rodzi 
sie 13 grudnia. Tak naprawdę 
dni od 13 do 24 grudnia będą 
raz dłuższe, raz krótsze. Jednak 
był to czas szczególny, gdyż 
daty te dzieli 12 dni, czyli tyle ile 
miesięcy w roku. Każdy dzień 
odpowiadał jednemu miesią-
cowi kalnedarza, więc pogoda 
jaka była danego dnia wróżyła 
prognozę na nadchodzący rok. 
Właściwym dniem, kiedy rodzi 
się Słońce to 25 grudnia. Od 
tego dnia słońce znajduje się co 
dzień coraz wyżej, dni stają się 
dłuższe, światło przezwycięża 
ciemność. W tym naturalnym 
zjawisku upatrywano duchowe-
go wydźwięku. Słońce, światło, 
jasność w kulturze ludowej toż-
same są z bóstwem, z Bogiem, 
z Jezusem w religii chrześcijań-
skiej. W wielu systemach kultu-
rowych, w wielu mitach religij-
nych z różych stron świata Bóg 
rodzi się 25 grudnia. 

Dzielę się tą informacją nie po 
to, by podważać przekaz, w któ-
rym sama zostałam wychowana, 
tylko aby ukazać ile wspólnego 
mamy z ludźmi wierzącymi i poj-
mującymi świat inaczej. Wspól-
nota – taki jest właściwy sens 
świąt Bożego Narodzenia. Nie 
choinka sama w sobie, nie pre-
zenty. Wyjatkowość tego czasu 
tkwi we wspólnocie, w splecio-
nych losach Boga i człowieka. 

Regina Wicher

Kilka przepisów z 12 potraw, które przygotowuję na Wigilię

Ryba po grecku
Rybę rozmrażam, dzielę na mniejsze kawałki, panieruję i smażę na 
oleju.

Warzywa (marchew, pietruszkę, seler trę na tarce o dużych 
oczkach, cebulę, por (nie koniecznie) kroję na piórka. Wszystko du-
szę na oleju razem z przyprawami: sól, pieprz, czosnek granulowa-
ny, liść laurowy, angielskie ziele, tymianek, niewielką ilość majeran-
ku i bazylii. Do miękkich warzyw dodaję koncentrat pomidorowy. 
Jeżeli sos jest za rzadki, zagęszczam sos mąką.

Zdjęcie ilustracyjne: Źródło: www.elblag.ne

NASZE TRADYCJE

Paszteciki 
z kapustą 
i pieczarkami

Ciasto: 1/2 kg mąki, 5 dag droż-
dży, kostka margaryny, szklanka 
kwaśnej śmietany, sól do smaku. 
Drożdże rozpuszczam w śmie-
tanie. Do mąki dodaję miękką 
margarynę, sól, śmietanę z droż-
dżami. Szybko wyrabiam i od-
stawiam do wyrośnięcia.

Do trzeciej porcji duszonej 
kiszonej kapusty dodaję ok. 30 
dag drobno pokrojonych piecza-
rek i duszę do miękkości. Doda-
ję pieprz wg. uznania. 

Ciasto wałkuję, nadziewam 
kapustą z pieczarkami, tworzę 
rulon i kroję go na mniejsze por-
cje (ok. 5-7 cm), układam nie za 
gęsto na natłuszczonej blasze, 
smaruję rozkłóconym jajkiem 
i piekę w piekarniku nagrzanym 
do 180 stopni. Tak przygotowa-
ne paszteciki świetnie smakują 
z barszczem.
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Śledź
w śmietanie

Śledzie solone (płaty) moczę 
w wodzie. Wymoczone śledzie 
zalewam przestudzoną zalewą 
z dodatkiem octu (ilość zależy 
od upodobań domowników), cu-
kru, liści laurowych, angielskiego 
ziela oraz ziaren pieprzu. W takiej 
zalewie śledzie pozostają ok. 12 
godz. Cebulę kroję w kostkę 
i sparzam wrzątkiem. Śledzie od-
sączam z zalewy, dodaję wystu-
dzoną cebulę oraz kwaśną, gęstą 
śmietanę. Śledzie można jeść już 
po ok. 2 godzinach.

Moje przepisy 
wigilijne i świąteczne

W Święta nie może zabraknąć ciast. Na słono przygotowuję kołacz zawojski 

Ciasto makowe
Masa serowa: 1 kg sera, 2-5 ce-
bul (zależnie od upodobań), 
margaryna, pieprz, ziele angiel-
skie, sól, 1 łyżka mąki kartofla-
nej, 4 jajka, 0,5 kg ziemniaków 
gotowanych, kwaśna śmietana 
lub mleko.

Ciasto: ok. 70 dag mąki, 
2 jajka, ok. 0,5 l mleka, 3 dag 
drożdży, sól do smaku, do droż-
dży dodać trochę cukru, żeby 
podrosły, pół szklanki oleju i z 
tego wszystkiego wyrobić ciasto 

Kołacz zawojski (kołoc)

Ciasto kruche: 3 szklanki mąki, 
szklanka cukru, kostka margary-
ny, 3 jajka, 2 łyżeczki proszku do 
pieczenia, szczypta soli do sma-
ku. Wszystkie składniki zagnia-
tamy. Odstawiamy do lodówki 
na pół godziny. Ciasto dzielimy 
na 2 części. Wałkujemy, wykła-
damy na brytfannę jedną część 
(spód) i podpiekamy.

Przygotowuję nadzienie: goto-
wą masę makową podgrzewam 
i dodaję jajko, miód i bakalie. 
Jabłka ok. 1 kg obieram i trę 
na tarce o drobnych oczkach, 
podsmażam z dodatkiem 2 szt. 
galaretek pomarańczowych. Litr 
mleka gotuję, do ugotowane-

i zostawić do wyrośnięcia w cie-
płym miejscu.

Ser zemleć z ziemniakami 
przez maszynkę i z pokrojoną 
zeszkloną na margarynie cebulą. 
Wbić jaja, dodać pieprzu i zie-
la angielskiego do smaku oraz 
mąkę kartoflaną. Gdyby ser był 
za gęsty, dodać kwaśną śmieta-
nę lub mleko.

Gdy ciasto wyrośnie, wyłożyć 
je na brytfannę. Na wierzch na-
łożyć ser i upiec.

go mleka dodaję rozpuszczone 
2 opakowania budynie o smaku 
krówki.

Na podpieczony spód wy-
kładamy mak, na mak dajemy 
budyń, na budyń wykładamy 
jabłka. Na wierzch kładziemy 
rozwałkowaną drugą część cia-
sta i pieczemy na ciemnozłoty 
kolor.

Na wystudzony placek wy-
lewamy polewę czekoladową 
(może być gotowa) lub zrobio-
na wg przepisu: 2 łyżki kakao, 
2 łyżki cukru, 1 jajko ubija-
my. Do ubitej masy dodajemy 
1/2 kostki rozpuszczonej, wrzą-
cej margaryny i ubijamy.

Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: Filipini.vernet.pl

Smacznego
Małgorzata Kozina

Zdjęcia ilustracyjne. Źródło: gimnazjum.konto.pl, pierwszagwiazdka.com

NASZE TRADYCJE

Chleb
Chleb (ilość na dwie foremki keksówki) 1 kg maki pszennej torto-
wej, 2/3 szklanki otrąb pszennych, 2/3 szklanki płatków owsianych, 
2/3 szklanki łuskanego słonecznika, 5 dag drożdży rozpuszczonych 
z 2 łyżeczkami cukru i ok. 1 l ciepłej wody.

Wszystkie składniki mieszam na sucho, dodaję rozpuszczone 
drożdże oraz wodę. Wyrabiam. Ciasto powinno być dość gęste, nie 
lejące się. Dwie foremki smaruję smalcem, przekładam ciasto do 
foremek i delikatnie przyklepuję zmoczoną dłonią. Ciasto zostawiam 
do wyrośnięcia (około 2-3 godz.), piekę około 1 godz. w tempe-
raturze 170 stopni. Po 30 min. pieczenia wierzch chlebów smaruję 
smalcem i piekę dalej.
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Nasi rodzice i dziadkowie 
doskonale pamiętają le-
pienie bałwanów na po-

dwórku lub zabawy śnieżkami. 
Współczesny snowboard, profe-
sjonalna nauka jazdy na nartach, 
tory saneczkowe oraz lodowiska 
zastąpiły dawne zabawy. Kie-
dyś, aby doskonale się bawić 
z rówieśnikami, wystarczył sta-
ry worek po paszy dla zwierząt 
skradziony dziadkowi oraz siano. 
Dzieci całymi dniami z wielkim 
zaangażowaniem organizowały 
sobie zjazdy z niewielkich gó-
rek, co sprawiało im ogromną 
przyjemność. Czerwona buzia 
oraz przemoczony kombinezo-
nem były podstawą dobrej zaba-
wy. Wielogodzinne turlanie się 
w śniegu, budowanie śnieżnych 
fortec oraz pełne frajdy bitwy na 
śnieżki były najważniejszymi ele-
mentami zimowej zabawy. Jeśli 
pogoda nie sprzyjała, zostawało 
się w domu i wspólnie grano w 
gry planszowe, bierki lub pcheł-
ki, a w okresie świąt Bożego 
Narodzenia robiło się papierowe 
ozdoby na choinkę między inny-
mi tak zwane światy oraz jeżyki.

„Światy” były najważniejszą 
ozdobą świąteczną, wieszaną na 
czubku tak zwanej podłaźniczki 
czyli wierzchołku jodełki zawie-

szonej pod powałą. Świat sym-
bolizował kulę ziemską. Zro-
biony był z 3 dużych opłatków. 
Przy pomocy szklanki wycinało 
się 5 kółek, z których pierwszy 
był równikiem, a pozostałe uzu-
pełniały półkule. Zamiast kleju 
używano mąki. Tak przygoto-
wany świat można było prze-
chowywać nawet kilka lat.

Jeżyki wykonywano z bibu-
ły. Wycięte kółka dzieliło się 
na 6 części, które przy pomocy 
ołówka zwijało się w ostre igieł-
ki. Tak przygotowane kółka na-
wlekało się na nitkę i wieszało 
na choinkę. Jeżyk składał się od 
6 do 9 kółek.

Podczas takich przygotowań 
dzieci miały dużo zabawy. Kształ-
towało to ich kreatywność oraz 
aktywnie zajmowało wolny czas. 
Dzisiaj wszystko to zostało zastą-
pione drogimi lekcjami jazdy na 
nartach, lodowiskami, gotowymi 
ozdobami świątecznymi z ła-
twością dostępnymi w każdym 
sklepie, a wolny czas w domu 
przeznacza się na gry kompu-
terowe lub oglądanie telewizji. 
Dzieci coraz rzadziej wychodzą 
na dwór, aby wspólnie z rówie-
śnikami spędzić aktywnie czas.

Agnieszka Wronowska, Karolina Bogdan, 

Katarzyna Bogdan, Sylwia Kozina

Na wygonie i w salonie
Zimowe zabawy dawniej i dziś

Zima to czas bajkowy i wie o tym każde dziecko. Dawniej dzieci 
więcej czasu spędzały na świeżym powietrzu, organizując sobie różne 
zabawy z rówieśnikami. Teraz dzieci czas wolny spędzają w domach 
przed komputerem, telewizorem, telefonem, a przecież tak niewiele 
trzeba do dobrej zabawy.

Tak za to, o tej typowo polskiej ozdobie bożonarodzeniowej, 
pisze w swoim utworze pt. „Ozdoby” Emilia Szybista:

Czy wiecie moi mili czym nasi przodkowie iglaki zdobili?
Najczęściej się stroiło tym co pod ręką było..
Ozdoby z papieru i słomy, orzechy, pierniki, główki czosnku, cebuli i jabłka
Oraz przepiękne światy z opłatka.
Teraz podam przepis krótki, jak wykonać takie opłatkowe cuda, Spróbujcie!
To bardzo łatwe, każdemu się uda.
Wymyśl wzór (kulę polecam), opłatek, do cięcia narzędzie.
Złącz brzegi językiem, a spoiwem najlepszym własna ślina będzie.
I gotową ozdobę na choince powieś.
Krucha, ale przepiękna i ma swą wymowę!
Gdyż światy opłatkowe szczególnie kulistego kształtu.
Gwarantują wam życie w zdrowiu i dostatku.
Dodam jeszcze, że światów nie masz w całym świecie.
Narodowa specjalność, tylko w polskich domach je znajdziecie.

Zdjęcie ilustracyjne. Portal: kulturaludowa.pl

NASZE TRADYCJE
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Pozostaną 
w naszej pamięci

12 listopada odszedł od 
nas Stanisław Smyrak. 
Emerytowany żołnierz 

(pułkownik), który od 1988 roku 
będąc na emeryturze, stał się 
znawcą i miłośnikiem regionu 
babiogórskiego. Swoimi działa-
niami zasłynął na rzecz popu-
laryzacji regionalizmu oraz roz-
woju Zawoi. Chyba największą 
jego zasługą było zaincjonowa-
nie i powołanie do życia Stowa-
rzyszenia Gmin Babiogórskich, 
którego przez długie lata był se-
kretarzem. Podczas tej działalno-
ści organizował m.in. sympozja, 
rozwijał działalność wydawni-
czą, organizował wspólne inte-
gracyjne wyprawy, które do dnia 
dzisiejszego wśród samorządów 
gminnych, cieszą się dużą popu-
larnością. 

Drażniły go, noszone pod-
czas uroczystości, szczególnie 
kościelnych, stroje krakowskie 
czy podhalańskie. Postanowił to 
zmienić. Przy wsparciu zawoj-
skich regionalistów, powołał ko-
mitet, aby reaktywować rodzimy 
strój regionalny. Efektem tego 
przedsięwzięcia jest powrót do 
noszenia stroju babiogórskiego, 
nie tylko wśród członków zespo-
łów folklorystycznych, ale także 
u lokalnej społeczności podczas 
uroczystości kościelnych, rodzin-
nych i państwowych.

Do jego zasług na rzecz społecz-
ności zawojskiej, należy w du-
żym stopniu powstanie w 2000 
roku Liceum Ogólnokształcącego 
o profilu wojskowym. Za cało-
kształt działalności wyróżniony 
został Laurem Babiogórskim, 
a także przyznano mu tytuł „Za-
służony dla Gminy Zawoja”.

Żegnając Go na pogrzebie, 
starszy gazda Stowarzyszenia 
Marek Listwan powiedział: „Nic 

pewniejszego od śmierci. Nic 
bardziej niepewnego od jej go-
dziny” to słowa Św. Antoniego 
z Padwy.

Pogrążona w smutku Rodzino, 
Czcigodni Księża, przyjaciele, są-
siedzi, koledzy, przedstawiciele 
samorządów Szanowni Państwo.  
Przypadł mi dziś w udziale 
smutny obowiązek pożegnania 
w imieniu Władz Stowarzyszenia 
Gmin Babiogorskich śp. Stanisła-
wa Smyraka, a raczej tak jak naj-
częściej zwracano się do Pana: 
Pułkownika Stanisława Smyraka. 
Dla mnie osobiście pozostanie 
Pan na zawsze Panem Stanisła-
wem. Poznaliśmy się przed sie-
demnastu laty, gdy rozpoczy-
naliśmy wzajemną współpracę 
w SGB.

Każde pożegnanie, szczegól-
nie to dzisiejsze skłania nas do 
zadumy i refleksji. Wspomina-
my wszystkie sprawy i działania, 
które łączyły nas ze Śp. Stanisła-
wem. Było ich bardzo wiele, nie 
sposób wymienić wszystkich.

Śp. Stanisław Smyrak był 
głównym inicjatorem powołania 
do życia Stowarzyszenia Gmin 
Babiogórskich i przez pierwsze 
dziewięć lat był jego Sekreta-
rzem (siłą napędową). 

Stowarzyszenie zawdzięcza 
mu szereg działań i cennych ini-
cjatyw, które realizowane są po 
dzień dzisiejszy: organizowanie 
sympozjów popularno-nauko-
wych, rozwijanie działalności 
wydawniczej, wystaw, konkur-
sów dla młodzieży, prowadzenie 
licznych prac na rzecz kultury 
regionu takich jak przywracanie 
stroju ludowego Babiogórców. 

Był rzecznikiem integracji sa-
morządów lokalnych regionów 
położonych wokół Babiej Góry, 
zarówno po polskiej jak i po 

słowackiej stronie. Znaczącym 
fragmentem Jego życia była dzia-
łalność społeczna, rozumiana 
jako bezinteresowna działalność 
na rzecz wspólnoty, w której ży-
jemy. Był pomysłodawcą wielu 
wspólnych działań podejmowa-
nych przez gminy babiogórskie 
takich jak: złazy samorządow-
ców, Akcji Żywy Krzyż czyli po-
moc Kościołowi na wschodzie, 
organizowanie pobytu młodzie-
ży ukraińskiej na terenie Zawoi. 

Za całokształt działalności zo-
stał wyróżniony w 2005 roku 
Laurem Babiogórskim stopnia 
szczególnego. 

Zebraliśmy się tu dziś, aby po-
żegnać i odprowadzić na miejsce 
wiecznego spoczynku śp. Sta-
nisława. Ze czcią pochylany się 
nad jego grobem. 

Panie Stanisławie żegnamy Cię 
dzisiaj ze smutkiem, ale i z chrze-
ścijańską nadzieją, że dobry i mi-
łosierny Bóg, u którego „dobre 
czyny człowieka idą za nim poza 
granicę życia” przyjmie Cię do 
Królestwa, obdarzając wiekuistą 
nagrodą. Pamięć o Tobie pozo-

stanie żywa i na zawsze w na-
szych sercach i modlitwach. 

Miarą wartości człowieka jest 
pustka jaką po sobie pozosta-
wia. I ty ją pozostawiasz drogi 
kolego. Odpoczywaj w pokoju 
po Twoich ziemskich trudach. 
Żegna Cię dziś pięknym słońcem 
babiogórska ziemia.

W imieniu całej rodziny samo-
rządowej czternastu gmin sto-
warzyszonych w SGB oraz gmin 
Słowackich zrzeszonych w Zdru-
żeniu Babia Hora dziękuję Panu 
Panie Stanisławie. 

Nasza tak liczna obecność 
tutaj jest wyrażeniem wielkiej 
wdzięczności i podziękowaniem 
za Pana pracę i zaangażowanie, 
za okazaną pomoc, wiele pomy-
słów i inicjatyw.

Wszyscy mając w pamięci do-
bre chwile i piękne wspomnie-
nia żegnamy dziś śp. Stanisława 
Smyraka.

Małżonce, dzieciom oraz ca-
łej rodzinie składam w imieniu 
Rady Starszych i Zarządu Stowa-
rzyszenia Gmin Babiogórskich 
serdeczne wyrazy współczucia.

Stanisław Smyrak 
(1934-2016) 

Człowiek 
wielu inicjatyw

ODESZLI OD NAS
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Zygmunt Sałaciak urodził 
się 21 kwietnia 1944 roku 
w Zawoi na terenie die-

cezji krakowskiej w rolniczej 
rodzinie Władysława i Marii 
z domu Toczek. Miał ośmio-
ro rodzeństwa: czterech braci 
i cztery siostry. Został ochrzczo-
ny 7 maja w kościele parafial-
nym pod wezwaniem św. Kle-
mensa w Zawoi.

Szkołę podstawową ukoń-
czył w swej rodzinnej wiosce 
w czerwcu 1958 roku. Rozpo-
czął następnie naukę w Niższym 
Seminarium Karmelitów Bosych 
w Wadowicach, a ukończywszy 
je poprosił o przyjęcie do nowi-
cjatu w Czernej. Obłóczyn do-
konał 25 lipca 1963 roku ojciec 
prowincjał Walerian Ryszka na-
dając mu imię zakonne Marcin 
od Matki Bożej Bolesnej. On też 
przyjął 26 lipca 1964 roku jego 
pierwszą profesję.

Z Czernej wyjechał do Pozna-
nia na studia filozoficzne (1964-
1967). Dnia 5 czerwca 1965 roku 
zdał egzamin maturalny, przy-
gotowując się do niego ekster-
nistycznie. Studia teologiczne 
kontynuował w Krakowie (1967-
1971). 20 sierpnia 1967 roku zło-
żył profesję uroczystą, a święce-
nia kapłańskie przyjął 26 marca 
1972 roku z rąk ks. bpa Juliana 
Groblickiego.

Po święceniach przełożeni 
powierzyli mu obowiązki kate-
chety w Czernej. Jednocześnie 
uczestniczył w latach 1971-1973 

w kursie katechetycznym przy 
Papieskim Wydziale Teologicz-
nym w Krakowie. W kolejnych 
latach pełnił obowiązki domo-
we, duszpasterskie oraz uczył 
katechezy w kilku klasztorach: w 
Wadowicach (1973-1974), Czer-
nej i Warszawie (1974), Piotrko-
wicach (1975), Lublinie (1975-
1980) i Krakowie (1980-1983).

W 1983 roku, gdy władze 
państwowe wyrzuciły z Burun-
di polskich karmelitów bosych, 
przełożeni zwrócili się do niego 
z prośbą o pomoc personalną 
w tamtejszych placówkach De-
legatury Prowincjalnej. Zgodził 
się po głębokim namyśle i w 
grudniu 1983 roku wyjechał do 
Brukseli na naukę języka francu-
skiego. Jechał przez Rzym, gdzie 
8 grudnia otrzymał od Ojca Świę-
tego Jana Pawła II błogosławień-
stwo misyjne. „Położył dłonie na 
moją głowę i ramię – wspominał 
ojciec Marcin – było to dla mnie 
jak pasowanie na misjonarza”. 
Oprócz francuskiego i kirundi, 
którego uczył się już na misjach 
z niemałym trudem, znał także 
słowacki, rosyjski oraz łacinę.

W sierpniu 1984 roku przybył 
do Musongati (1984-1985), gdzie 
powierzono mu obowiązki 
duszpasterskie oraz katechetycz-
ne. Podobną działalność pro-
wadził w Rugango (1985-1990), 
Gahundze (1990-1994) i po-
nownie w Musongati (1994-
1998). „Do największych radości 
życia kapłańskiego i misyjnego – 

wspominał po latach – zaliczam 
pierwszą spowiedź w języki ki-
rundi i rozgrzeszenie konkret-
nego chrześcijanina oraz chrzest 
katechumenów. Można to po-
równać, choć trochę, z osiągnię-
ciami naukowymi”. Podczas po-
bytu w Rwandzie, dokąd udał się 
po wyrzuceniu go przez władze 
państwowe z Burundi 7 wrze-
śnia 1985 roku, był świadkiem 
ludobójstwa w tym kraju.

W 1998 roku powrócił do oj-
czyzny i przez rok przebywał 
w Piotrkowicach. W styczniu 
1999 roku wyjechał ponownie 
do Afryki. Najpierw przebywał 
w Musongati (1999), a potem 
w Gahundze (1999-2011), gdzie 
w różnych latach pełnił rozlicz-
ne funkcje: drugiego radnego 
Delegatury, pierwszego radne-
go konwentu, wikariusza parafii 
i ekonoma konwentu. W 2012 
roku powrócił do Musongati.

Ostatnie lata życia (2012-2016) 
spędził w klasztorze Kraków-
-Śródmieście włączając się czyn-
nie w pracę duszpasterską oraz 
animowanie ducha misyjnego 
wśród wiernych. W lipcu 2016 
roku stan jego zdrowia znacznie 
się pogorszył na skutek przeby-
tego wylewu. Ostatnie miesią-
ce przeleżał przykuty do łóżka. 
Zmarł po krótkiej, ale ciężkiej 
chorobie 23 listopada 2016 roku 
o godzinie 7.30 nad ranem.

Uroczystości pogrzebowe od-
były się w piątek 25 listopada 
w kościele przy ulicy Rakowic-

Ojciec Marcin od Matki Bożej Bolesnej
Zygmunt Stefan Sałaciak (1944-2016)

kiej 18. Po mszy świętej o godz. 
11.00 doczesne szczątki ojca 
Marcina złożono do grobu na 
Cmentarzu Rakowickim.

W 2014 roku, przy okazji 
świętowania w Czernej jubile-
uszu 50-lecia profesji zakonnej 
wyznał: „Dzięki opiece Bożej, 
błogosławieństwu Ojca Święte-
go Jana Pawła II i Różańcowi, 
pokonywałem mężnie wszyst-
kie problemy życia misyjnego, 
takie jak: choroby (malaria, 
czerwonka krwawa, amebioza), 
trudy nauczania i wychowywa-
nia Afrykańczyków, wrogość 
czarowników i pogan, upoko-
rzenia od sekciarzy i heretyków, 
niebezpieczeństwa zarażenia 
się chorobami nieuleczalnymi, 
wygnania, cierpienia z powodu 
biedy, ludobójstwa, prześlado-
wań na tle rasowym i religijnym 
itp. Za te 27 lat misyjnego tru-
du na afrykańskiej ziemi pra-
gnę serdecznie podziękować 
Najświętszej Maryi Pannie, za 
szkaplerz, który ocalił mnie od 
śmierci i chorób, i za różaniec, 
który nauczyłem się odmawiać 
w niebezpieczeństwach. Po po-
wrocie do ojczyzny modlę się 
na różańcu codziennie za misje 
i misjonarzy oraz za tych, któ-
rych ochrzciłem – około 8 tysię-
cy Afrykańczyków”.

 
Źródło: Akta personalne ojca 

Marcina z Archiwum Prowincji i Kurii 

Prowincjalnej, Katalogi Prowincji.

o. Jerzy Zieliński OCD
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13 listopada 2016 roku, 
w wieku 65 lat, od-
szedł do Pana nasz 

współbrat o. Jan Nepomucen 
Brzana od Jezusa po 47 latach 
życia zakonnego i 40 latach ka-
płańskiej posługi. 

Jan, syn Władysława i Józefy 
z domu Smyrak, ur. 15 czerw-
ca 1951 r. w Zawoi, w parafii 
św. Klemensa. Otrzymał na 
chrzcie św. imię Kazimierz.

Uczęszczał do Niższego Se-
minarium Duchownego kar-
melitów bosych w Wadowi-
cach, nowicjat odbył w Czernej 
k. Krzeszowic, gdzie 5 sierpnia 
1969 r. złożył pierwsze śluby za-
konne; natomiast filozofię ukoń-
czył w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Poznaniu, a teo-
logię w WSD Krakowie; wyświę-
cony na kapłana 22 maja 1976 
r. przez bpa Stanisława Smoleń-
skiego.

Posługiwał w następujących 
klasztorach i kościołach nasze-
go zakonu: w Krakowie jako 
katecheta w latach 1976-1977. 
Następnie w Lublinie w latach 
1977-1980 gdzie był kateche-
tą i zarazem studentem KUL-u, 
gdzie uzyskał stopień mgr teolo-
gii. Później udał się  do Salaman-
ki, gdzie przez rok studiował du-
chowość terezjańską.

Przez krótki czas w 1981 r. był 
katechetą w Łodzi i tego samego 
roku został przeniesiony do Lu-

blina. W Lublinie wybrany został 
na ekonoma klasztoru, był kate-
chetą i jakiś czas pełnił funkcję 
asystenta świeckiego karmelu. 
W latach 1986-1987 przebywał 
w Kluszkowcach gdzie jako 
ekonom zajmował się remontem 
klasztoru. Od 1987 do 1988 r. 
był konwentualnym w Sopocie, 
a od 1988 do 1990 w Poznaniu, 
gdzie zapoczątkował duszpa-
sterstwo małżeństw niesakra-
mentalnych. W latach 1990-1991 
pracował we Wrocławiu jako 
kapelan szpitala MSWiA. W roku 
1991 został katechetą w Piotr-
kowicach, następnie w latach 
1992-1996 pełnił urząd ekono-
ma w Łodzi.  Podczas Kapituły 
Prowincjalnej w 1996 r. został 
wybrany na Prowincjała naszej 
Prowincji na trzyletnią kaden-
cję. Po zakończeniu kadencji 
Prowincjała w 1999 roku aż 
do końca swojego życia prze-
bywał i pracował w Łodzi, był 
m.in. wikariuszem parafialnym 
oraz w latach 1999-2002 drugim 
radnym Prowincji.

Bliskie były mu szczególnie 
duszpasterstwa grup AA, DDA, 
Al-Anon i Al-Ateen, związków 
niesakramentalnych, grupa trud-
nych małżeństw „Syhar”, Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich, 
służby zdrowia i różnych osób 
z trudnymi problemami rodzin-
nymi. Jako znawca duchowości 
sanjuanistycznej głosił liczne re-

Ojciec Jan Niepomucen
Kazimierz Brzana (1951-2016)
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kolekcje dla sióstr karmelitanek 
Dzieciątka Jezus i karmelitanek 
bosych.

Kapłan miłosierdzia pełen 
zrozumienia i empatii dla bie-
dy moralnej i duchowej drugie-
go człowieka. Jako spowiednik 
i kierownik duchowy prowadził 
wielu osób do Boga. 

Pewnie jest jeszcze wiele in-
nych dobrych rzeczy, o których 
nie wiemy, a które były przed-
miotem jego posługi.

Przez wstawiennictwo Matki 
Bożej Miłosierdzia  ufnej modli-
twie polecamy go Bożemu miło-
sierdziu, prosząc by spoczywał 
w pokoju i oglądał Boże oblicze.

Dobry Jezu a Nasz Panie daj 
mu wieczne spoczywanie…

Źródło: Karmelici Bosi, 

Prowincja Warszawska 

p.w. Trójcy Przenajświętszej 

(karmelicibosi.pl)
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Niezwykle piękna i wzru-
szająca uroczystość odby-
ła się 24 listopada 2016 r. 

w Zawoi. .Jubileusz 50-lecia za-
warcia związku małżeńskiego 
świętowało 14 par, które zostały 
odznaczone Medalami „za długo-
letnie pożycie małżeńskie”, nada-
nymi na wniosek Wójta Gminy 
Zawoja przez Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej.

Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą św. odprawioną w koście-
le w Zawoi Centrum. Następnie 
Jubilaci oraz zaproszeni goście 
udali się do Pensjonatu „Beskid” 

50 lat wspólnego życia
na oficjalną część i poczęstunek. 
Medale i listy gratulacyjne wrę-
czyli wójt gminy Marcin Pająk 
oraz przewodniczący Rady Gmi-
ny Jerzy Pająk. Najlepsze życze-
nia złożyli wicestarosta powiatu 
suskiego Zbigniew Hutniczak, 
wójt gminy oraz przewodniczą-
cy Rady Gminy. Do życzeń do-
łączyli również księża obecni na 
jubileuszu. Dla jubilatów i gości 
zaśpiewał zespół „Juzyna”

Wszystkim Jubilatom życzymy 
wiele zdrowia, szczęścia, radości 
oraz długich lat wspólnego ży-
cia.                                              mk

„Nie wystarczy pokochać…

Trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce

i przenieść ją przez życie.”
K.I. Gałczyński

ZŁOCI JUBILACI
Stanisława i Alfred Bałosowie, Jadwiga i Bolesław Budzowscy, 

Genowefa i Mikołaj Chalimoniukowie, Małgorzata i Stefan Chadzińscy, 

Teresa i Czesław Chowaniakowie, Anna i Kazimierz Dudkowie, 

Janina i Franciszek Gancarczykowie, Janina i Henryk Lisowie, 

Janina i Eugeniusz Makosiowie, Halina i Stanisław Mazurowie, 

Maria i Roman Poklękowscy, Stefania i Stefan Szczurkowie, 

Maria i Feliks Toczkowie (wszyscy z Zawoi), 

Stanisława i Kazimierz Pacygowie (Skawica).

Babiogórskie Centrum Kultury 
w Zawoi ogłasza  nabór do 
Zespołu Regionalnego Juzyna, 
którego próby odbywają się 
w szkole w Zawoi Wilczna 
w każdy wtorek od 15.00 do 
16.30. Osoby zainteresowane 
proszone są o zgłaszanie 
swoich pociech do końca 
grudnia br. osobiście w BCK lub 
telefonicznie (33) 8775066. 
Zebranie organizacyjne 
z rodzicami odbędzie się na 
początku stycznia 2017 r.

Wanda Bucka
kierownik zespołu

Nabór 
do 
Juzyny
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POD DIABLAKIEM: Jesteśmy 
na półmetku działania obec-
nej Rady Gminy. Jest to czas, 
kiedy dokonuje się pewnego 
rodzaju podsumowania. Pro-
szę zatem przedstawić do-
konania Rady Gminy w tym 
okresie.

Jerzy Pająk: Największą in-
westycją w naszej gminie i naj-
bardziej potrzebną jest wybu-
dowanie i oddanie do użytku 
1.09.2016 r. szkoły w Zawoi Cen-
trum. Jest to szkoła nowoczesna, 
z windą dla dzieci niepełno-
sprawnych, z przewiązką do hali 
sportowej, gdzie młodzież prze-
chodzi z klasy na halę sportową 
bez ubierania się i wychodzenia 
na pole. Koszt budowy szkoły to 
prawie 12 mln zł, jest to potęż-
na kwota, którą musimy spłacić, 
ale jestem dumny i szczęśliwy, 
że młodzież uczy się w szkole 
na miarę XXI wieku i na pew-
no mieszkańcom Zawoi należy 
się słowo „przepraszam”, że tak 
długo musieli czekać na nową 
szkołę, choć projekt szkoły był 
już gotowy 10 lat temu. Działki 
też zostały zakupione wcześniej, 
ale nie udało się oddać szkoły 
żadnemu wcześniejszemu Wój-
towi, ani wcześniejszej Radzie 
Gminy.

Udało nam się pozyskać oko-
ło 19 mln zł ze środków unij-
nych na budowę kanalizacji 
w naszej gminie. Są to bardzo 
duże środki, które w tak krótkim 
czasie wpłyną do gminy Zawo-
ja, ale i tak musimy mieć jeszcze 
własne środki – około 6 mln zł, 
ponieważ całość inwestycji ma 
kosztować około 25 mln zł, prze-
targ określi dokładną kwotę.

Będziemy budować kanaliza-
cję idąc od dołu, czyli w Ska-
wicy, Zawoi Dolnej oraz Zawoi 
Centrum. Jest to pierwszy etap 
i również w tym etapie będzie 
wybudowana studnia głębinowa 
obok nowej szkoły, która zasi-
li wodociąg w Zawoi Centrum. 
Wreszcie skończy się koszmar 
mieszkańców z nieczystą wodą 
po deszczu. W tej chwili Urząd 
Gminy organizuje przetargi. Pro-
jektowanie i budowa ma trwać 
3 lata. Ścieki na początku będą 
przesyłane na oczyszczalnię do 

Na półmetku
Rozmowa z Jerzym Pająkiem Przewodniczącym Rady Gminy Zawoja

Suchej Beskidzkiej. Chcę dodać, 
że gmina Zawoja ma działkę pod 
oczyszczalnię na końcu Skawicy 
i tam możemy budować własną 
oczyszczalnię. Trwają również 
rozmowy z Makowem Podha-
lańskim na wspólną oczyszczal-
nię – liczymy, co okaże się bar-
dziej ekonomiczne.

Jakie są największe sukcesy 
Rady Gminy i Pana jako prze-
wodniczącego Rady?

Jeżeli mam mówić o sukcesie, 
to nie ma mojego indywidual-
nego sukcesu, ale jest sukces 
całej Rady Gminy, wójta gmi-
ny, jak również pracowników 
Urzędu Gminy. Na pewno takim 
sukcesem jest wybudowanie 
i oddanie nowoczesnej Szkoły 
w Zawoi Centrum za 12 mln zł. 
Drugim sukcesem, o którym już 
wspomniałem, jest pozyskanie 
ze środków unijnych 19 mln zł 
na budowę kanalizacji w naszej 
gminie. Niestety, ale na razie nie 
cała gmina będzie skanalizowa-
na. Będą jednak jeszcze kolejne 
etapy. Szkoda tylko, że przez 
ostatnie dwie kadencje w naszej 
gminie nie zrobiono nawet jed-
nego metra kanalizacji ani jedne-
go metra wodociągu. 

Mamy sukcesy a co uważa 
Pan za największe porażki?

Chcieliśmy przeprowadzić re-
organizację szkół w naszej gmi-
nie, ale nie było zgody Kuratora 
Oświaty i musieliśmy zrezygno-
wać z tego przedsięwzięcia. 
A dlaczego dążymy do tej reor-
ganizacji? 

Po pierwsze, drastycznie obni-
żyła się ilość dzieci w naszych 
szkołach. Ponad to chcemy, 
żeby dzieci uczyły się w nowo-
czesnej i bardzo dobrze wyposa-
żonej szkole w Zawoi Centrum. 
W szkole w Zawoi Centrum za-
pewniony jest dostęp do pełno 
wymiarowej hali sportowej i si-
łowni. Jest stołówka w tej szko-
le. Szkoła także posiada windę 
dla dzieci niepełnosprawnych. 
Kolejnym argumentem dla reor-
ganizacji szkół są bardzo duże 
środki, które dokładamy do ich 
utrzymania.

Na przykład w szkole podsta-
wowej w Zawoi Przysłop z na-
szej gminy jest 9 dzieci, dzieci 
z gminy Stryszawa, które cho-
dzą do tej szkoły jest 10. W su-
mie uczy się tam 18 dzieci. Do-
płacamy do tej szkoły około 250 
tyś zł. Gminę nie stać na takie 
wydatki. W pozostałych dwóch 
szkołach jest znacznie więcej 
dzieci, ale też duże środki do-
płacamy do tych szkół, gdyż 
są to szkoły większe, a zatem 
droższe w utrzymaniu. Mło-
dzież z tych szkół i tak wozimy 
do gimnazjum i często mogło-
by się zdarzyć, że rodzeństwo 
jechałoby w jednym busie lub 
autobusie do szkoły. Będzie-
my jeszcze raz przeprowadzać 
reformę oświatową, będziemy 
rozmawiać z Panią Kurator na 
wyrażenie zgody na likwida-
cję trzech najmniejszych szkół. 

Będziemy również rozmawiać 
z rodzicami i przekonywać, że 
ich dzieci będą mieć lepsze wa-
runki w nowej szkole w Zawoi 
Centrum. Moglibyśmy zapropo-
nować, że połowę tych pienię-
dzy, które dopłacamy do tych 
szkół, zostawimy w tych Sołec-
twach i przekażemy na budowę 
dróg, budowę oświetlenia lub 
inne inwestycje.

Nasza gmina wiąże swoją 
przyszłość z turystyką. Jakie 
działania na rzecz jej rozwo-
ju są przewidziane w najbliż-
szym okresie?

Obecnie czekamy na zgodę Mi-
nistra Ochrony Środowiska na 
wyłączenie z użytkowania le-
śnego 25 ha lasu. Gdy tylko taką 
zgodę otrzymamy, to będziemy 
rozmawiać z PKL, żeby zrobili 

ROZMOWA POD DIABLAKIEM
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projekt i wybudowali nowy wy-
ciąg krzesełkowy, który połączy 
„Koronę Ziemi” z „Mosornym 
Groniem”. Zresztą były już takie 
rozmowy. Ja i Wójt rozmawiali-
śmy już z PKL, gdy uzgadniali-
śmy całą tę inwestycję w planach 
przestrzennego zagospodarowa-
nia. Kierownictwo PKL wstępnie 
wyraziło duże zainteresowanie 
tym pomysłem.

Kolejną rzeczą związaną z tu-
rystyką jest zwiększenie ilości 
ścieżek spacerowych i tras ro-
werowych. Mamy wspaniałe wa-
runki pod trasy rowerowe i co-
raz więcej rowerzystów zaczyna 
przyjeżdżać do Zawoi. Wójt ma 
pomysł na nowe trasy rowe-
rowe, a Rada Gminy go w tym 
pomyśle bardzo wspiera. Wójt 
był już w Warszawie w sprawie 
pozyskania funduszy na ich bu-
dowę i jest duża szansa, że uda 
się to załatwić.

Szukamy miejsc pod ścieżki 
spacerowe, tak by można było 
ustawić ławki, żeby można było 
nie tylko spacerować, ale rów-
nież podziwiać piękne widoki.

Na pewno musimy wydawać 
więcej map, folderów o naszej 
ładnej Zawoi i Skawicy. Marze-
niem moim, jak i na pewno czę-
ści Rady Gminy oraz właścicieli 
ośrodków wczasowych i miesz-
kańców gminy, jest, aby powsta-
ła kolej gondolowa na Małą Ba-
bią Górę.

Już za niespełna miesiąc roz-
pocznie się 2017 rok. Proszę 
powiedzieć jakie wydatki 
w budżecie przewidziane są 
na oświatę, kulturę, sport, tu-
rystykę oraz bezpieczeństwo 
publiczne?

Jesteśmy przed uchwaleniem bu-
dżetu, który będziemy uchwalać 
pod koniec stycznia. Wójt przy-
gotował prowizorium budżeto-
we, które przekazałem radnym 
i na komisjach będziemy wspól-
nie analizować ten budżet i tam, 
gdzie należy zmienić, gdzie bę-
dziemy mieć dobre pomysły to 
zmienimy. Mogę obiecać, że na 
oświatę, kulturę, sport, turysty-
kę i bezpieczeństwo publiczne 
środki będą podobne jak w 2016 
roku. 

Jak ocenia Pan sytuację eko-
nomiczną gminy?

Jesteśmy gminą mocno zadłużo-
ną. Dwa lata temu, gdy zaczy-
naliśmy nową kadencję Rady 
Gminy, dług gminy wynosił 14,5 
mln zł, w tej chwili wynosi pra-
wie 16,5 mln zł, ale w ciągu tych 
dwóch lat oddaliśmy szkołę war-

tą 12 mln zł, a dług zwiększył się 
tylko o 2 mln zł. Co roku na bu-
dowę i remonty dróg wydajemy 
po 1 mln zł. Budowa chodnika 
wraz z kanalizacją w Górnej 
Zawoi od Lajkonika, w kierun-
ku Policznego wyniosła ponad 
700 tys. zł, budowa oświetlenia 
w gminie ponad 130 tyś zł, zi-
mowe utrzymanie dróg rocznie 
od 200 tyś zł do 300 tyś zł, w za-
leżności od zimy. Wymieniłem 
tylko te większe inwestycje. Nad 
długiem w gminie panujemy. 
Nie jesteśmy Radą, która szyb-
ko i łatwo zgadza się na kolej-
ne kredyty. Zaciągamy je tylko 
w wyjątkowych sytuacjach, gdy 
jest szansa na pozyskanie dodat-
kowych pieniędzy unijnych lub 
z budżetu państwa na inwesty-
cje, ale i tak najpierw analizu-
jemy własny budżet, a dopiero 
później, po dokładnej analizie, 
decydujemy się na kredyt. Gmi-
na na bieżąco spłaca kredyt, 
Radni gminy Zawoja są bardzo 
odpowiedzialni. Wójt i Skarbnik 
gminy bardzo ostrożnie i z dużą 
odpowiedzialnością podchodzą 
do zadłużenia.

Co Pana zdaniem jest waż-
ne dla rozwoju naszej gminy 
w najbliższych kilku latach?

Cieszę się, gdy powstają w na-
szej gminie nowe ośrodki wcza-
sowe, nowe zakłady stolarskie, 
mechaniczne, nowe firmy, bo 
wtedy powstają nowe miejsca 
pracy, zwiększa się zatrudnienie.

Zmieniamy często plany prze-
strzennego zagospodarowania, 
w których zwiększamy tereny 
budowlane i inwestycyjne. Bar-
dzo mi zależy na rozwoju naszej 
gminy.

Musimy jeszcze więcej inwe-
stować w rozwój turystki. Musi-
my więcej inwestować w Górnej 
Zawoi, ponieważ tam są i tam 
powstają kolejne, piękne i no-
woczesne, z coraz większym 
komfortem, ośrodki wczasowe. 
Tam jest Babia Góra, Park Naro-
dowy, schronisko na Markowych 
Szczawinach, wyciąg krzeseł-
kowy „Mosorny Groń”, wyciąg 
narciarski „Wojtek”, wyciąg nar-
ciarski „Baca”, karczmy z dobrym 
jedzeniem. Chcemy budować 
tam ścieżki spacerowe, chodnik 
dla pieszych w kierunku Czato-
ży i Markowej, drogi osiedlowe 
i oświetlenie na tych drogach.

Jak układa się Panu współ-
praca z wójtem Marcinem Pa-
jąkiem?

Wójt gminy Zawoja jest bardzo 
młodym człowiekiem i dwa 

lata temu jak przychodził na 
stanowisko wójta gminy, to 
nie miał doświadczenia w pra-
cy w samorządzie, ale młodzi 
ludzie szybko się uczą, a w 
dodatku wójt jest bardzo do-
brze wykształcony. Współpraca 
z nim układa się dobrze, cza-
sem mamy odmienne zdania 
na dany temat, ale rozmawia-
my, dyskutujemy na komisjach, 
przekonujemy się i wspólnie 
podejmujemy decyzje.

Dla mnie, jako przewodniczą-
cego Rady Gminy Zawoja, naj-
ważniejsze jest, żeby mieszkań-
com naszej gminy żyło się lepiej, 
coraz lepiej. Żeby byli dumni, że 
mieszkają w gminie Zawoja.

Czy jest jeszcze coś o czym 
chciałby Pan powiedzieć czy-
telnikom „Pod Diablakiem”? 
Jakie Pan ma zdanie na te-
mat przeniesienia ekspozycji 
z Centrum Górskiego Korona 
Ziemi?

Pani mnie pyta, żebym wypo-
wiedział się w sprawie pomysłu 
Słowaków o zabranie ekspona-
tów z budynków „Korony Zie-
mi” do Chorzowa?

Jestem tą decyzją zaskoczony 
i oburzony. Przecież „Korona 
Ziemi” zaczęła zarabiać, ludzie 
mieli pracę, odwiedzających 
też jest coraz więcej. Na pewno 
nie tyle, ile obiecywano w trak-
cie budowy, ale przecież każda 
inwestycja turystyczna potrze-
buje kilku lat funkcjonowania 
i dobrej reklamy, żeby można 
było, zarabiać już na maximum, 
w związku z tym, że nie zgadza-
my się z ta decyzją Rada Gminy 
podjęła oświadczenie o następu-
jącej treści: 

„Rada Gminy Zawoja wy-
raża sprzeciw wobec plano-
wanego przeniesienia makiet 
szczytów górskich oraz innych 
eksponatów znajdujących się 
w obiektach Centrum Górskiego 
Korona Ziemi w Zawoi, 34-222 
Zawoja 3000 poza gminę Zawo-
ja. Rada Gminy Zawoja, uznaje 
że przeniesienie ekspozycji poza 
teren gminy Zawoja w znaczący 
sposób obniży prestiż turystycz-
ny gminy i wartość spółki, a tak-
że negatywnie wpłynie na war-
tość edukacyjną samej wystawy 
oraz wizerunek ekspozycji, któ-
ra promować ma zainteresowa-
nie górami, a jej część przezna-
czona jest na poznanie terenów 
Babiej Góry.”

Dziękuję za rozmowę i życzę 
owocnej pracy dla dobra na-
szej lokalnej społeczności.

Rozmawiała: Małgorzata Kozina

Zarząd Województwa Małopolskiego 

na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 353), informuje o przystąpieniu do 

prac nad projektem uchwały Sejmiku 

Województwa Małopolskiego w 

sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa małopolskiego ograniczeń 

i zakazów w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje 

spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych w/w projektu 

uchwały.

Przedmiotem uchwały jest 

wprowadzenie ograniczeń 

i zakazów w zakresie jakości paliw 

oraz parametrów technicznych, 

rozwiązań technicznych i parametrów 

emisji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw, mające obowiązywać 

na obszarze województwa 

małopolskiego za wyjątkiem Gminy 

Miejskiej Kraków.

Projekt ww. dokumentu jest dostępny 

na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego w dziale Konsultacje 

Projektów oraz na stronie internetowej 

www.powietrze.malopolska.pl/

antysmogowa, a ponadto jest 

wyłożony do wglądu w Departamencie 

Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego, 

p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, 

w godz. 8:00-16:00 od poniedziałku

do piątku.

Uwagi i wnioski do projektu 

dokumentu kierować można w terminie 

do 5 stycznia 2017 r., elektronicznie 

na adres e-mail: powietrze@umwm.

pl, (bez konieczności opatrywania 

ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym), pisemnie na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, Departament 

Środowiska, ul. Racławicka 56, 

30-017 Kraków lub ustnie do protokołu 

w Departamencie Środowiska UMWM 

(adres jak wyżej) w godz. 8:00-16:00 

od poniedziałku do piątku.

Organem właściwym do rozpatrzenia 

uwag i wniosków jest Zarząd 

Województwa Małopolskiego.

powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Konsultacje 
społeczne 
projektu uchwały 
antysmogowej 
dla Małopolski

ROZMOWA POD DIABLAKIEM
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Konkurs był podzielony na 
kategorie wiekowe – do 
16 lat pierwsza i powy-

żej 16 lat druga oraz tematycz-
ne - „Człowiek Gór”, „Krajobraz 
z działanie człowieka” i „Ważne 
wydarzenia 2016 wokół Babiej 
Góry”. Napłynęło około 100 
fotografii od 27. uczestników. 
JURY w składzie: dr Jakub Byr-
czek, Inez Baturo oraz Michał 
Sośnicki nie miało łatwego za-
dania. Obrady trwały ponad 
4 godziny i zakończyły się wy-
łonieniem zwycięzców w każdej 
z kategorii oraz laureata GRAND 
PRIX konkursu – Pana Jerzego 
Giertugi. Obok zamieszczamy 
szczegółowy protokół z obrad 
jury. 

W sobotę 10 grudnia odbył 
się uroczysty wernisaż wy-
stawy pokonkursowej „Głe-
bia Ostrości”, na którym wójt 
gminy Zawoja Marcin Pająk 
oraz członkowie jury wręczyli 
nagrody zwycięzcom. Wystawa 
liczy ponad 40 fotografii, które 
zachwycają odbiorców. Portre-
ty, krajobrazy, zdjęcia pożarów, 
wypadków, ale też Jasełek, czy 
mszy na Babiej Górze. Każda 
z tych fotografii to oddzielna 
opowieść, o miłości do człowie-
ka, o empatii, o ludzkich trage-
diach, o odwadze i poświęceniu 
czy też o pięknie i majestacie 
gór. Zachęcamy Państwa do 
odwiedzenia wystawy w Galerii 

na Ucieche do 27 stycznia 2017 
roku. W tym magicznym miejscu 
będziecie Państwo mogli zatrzy-
mać się na chwilę, może wywo-
łać jakieś w sobie wspomnienia, 
a może po prostu zachwycić się 
tymi niezwykłymi fotografiami. 

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do realizacji 
konkursu: wójtowi gminy Za-
woja Marcinowi Pająkowi za 
przychylność i zrozumienie, 
właścicielom Galerii na Ucie-
che – Barbarze i Ryszardowi 
Trzebuniak za udostępnienie 
przestrzeni, ale także za ogrom 
serca i pracy który włożyli do 
konkursu, Piotrowi Mrowcowi 
za pomoc w tworzeniu nazwy 
konkursu, Michałowi Sośnickie-
mu za pomoc w tworzeniu regu-
laminu oraz dr Jakubowi Byrcz-
kowi za bycie dobrym duchem 
tego przedsięwzięcia. 

Gratulując wszystkim, którzy 
wzięli udział w konkursie war-
to przywołać słowa Henriego 
Cartiera – Bressona: „Fotografo-
wanie – podobnie, jak stosowa-
nie wszelkich innych środków 
wyrazu – nie jest wymyślaniem, 
lecz odkrywaniem. Fotografia, to 
możliwość krzyku, wyzwolenia, 
a nie próba udowodnienia wła-
snej oryginalności. To sposób ży-
cia”. Życzymy Wam wszystkim, 
aby fotografowanie było dla 
Was nadal pięknym i twórczym 
sposobem na życie.       Anna Kulka

Fotografia towarzyszy w zasadzie każdemu z nas, robimy zdjęcia, gromadzimy je w albumach, aby po jakimś czasie wracać do nich i ożywiać 
wspomnienia. Dla niektórych z nas fotografia jest też sztuką – wyrażania siebie czy też komentowania otaczającej nas rzeczywistości. Mówi się, że ktoś, 
kto świadomie używa aparatu fotograficznego widzi więcej… Konkurs „Głębia ostrości” pokazał, że to stwierdzenie jest jak najbardziej prawdziwe. 

Głębia ostrości
Konkurs fotograficzny

„Chciałbym czasem znaleźć się 
w takim miejscu, gdzie Bóg czeka tylko, 
aby komuś otworzyć migawkę.” 

Ansel Adams 

Jerzy Giertuga  - W drodze na Diablak

Spotkanie w Galerii na Ucieche na wernisażu wystawy pokonkursowej

Fot. portal Sucha.24
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PROTOKÓŁ

26 listopada 2016 r. Jury w 
składzie: Jakub Byrczek – 
przewodniczący, 
Inez Baturo, Michał Sośnicki – 
członkowie po zapoznaniu się z 
pracami 27 autorów, oceniając ich 
poziom oraz walory artystyczne 
postanowiło przyznać nagrody 
i wyróżnienia następującym 
autorom:

Grand Prix: Jerzy Giertuga, 
zdjęcie „W drodze na Diablak”

Kategoria do 16 lat:

I miejsce – Kinga Witek, zdjęcia: 
„Dziewczyna z gór w jesiennym 
pejzażu”
II miejsce – Zuzanna Budzowska, 
zdjęcie: „Babcia”
III miejsca oraz wyróżnień nie 
przyznano.

Kategoria powyżej 16 lat:

Kategoria I „Człowiek Gór”
I miejsce – Krzysztof Szaro, zdjęcia: 
„Mistrz z Zawoi w akcji”, „Łapiac 
moment”, „Ważne są tylko chwile”
II miejsce – Renata Burdyl, zdjęcie: 
„Bliżej Boga”
III miejsce - Jerzy Giertuga, zdjęcia: 
„W drodze na Diablak 1,2”

Wyróżnienia: Daniel Adamczyk, 
zdjęcie „Babia Góra”, Anna Drobna, 
zdjęcie „Energia płynaca z gór”, 
Danuta Sośnicka, zdjęcie „Jadzia”

Kategoria II „Krajobraz a działanie 
człowieka”
I miejsce – Wojciech Domagała, 
zdjęcie „C”
II miejsce – Krzysztof Szaro, zdjęcia 
„Wieża w Beskidzkim Raju”, „Przez 
las elektryczności”, „Napięcie o 
wschodzie”
III miejsce – Jerzy Giertuga, zdjęcie 
„Kamieniołom w Bangor”

Wyróżnienia: Renata Burdyl, 
zdjęcie „Quady na szlaku Zawoja 
Opaczne”, Bartosz Oczkowski, 
zdjęcie „Lawa spłynęła w doliny”, 
Anna Sobiecka, zdjęcie „W drodze 
na Mosorne”

Kategoria III „Ważne wydarzenia 
2016 wokół Babiej Góry”

I miejsce – Łukasz Sowiński, zdjęcie 
„Akcja gaszenia pożaru traw w 
Zubrzycy”
II miejsce – Andrzej Habina, zdjęcie 
„Pożar traw w Lipnicy Wielkiej”
III miejsce – Wojciech 
Ciomborowski, zdjęcie 
„Wyłamanie”

Wyróżnienia: Tomasz Wala, zdjęcie 
„Pożar w Białce”, Łukasz Sowiński, 
zdjęcie „Msza na Babiej Górze z 
okazji 450-lecia Jabłonki”

Kinga Witek: „Dziewczyna z gór w jesiennym pejzażu 2”

Krzysztof Szaro  Mistrz z Zawoi w akcji

Sowiński Łukasz - Akcja gaszenia pożaru traw w Zubrzycy

Jerzy Giertuga  - W drodze na Diablak
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Rodowity krakowianin, od kilku 
lat mieszkający pod Babią Górą 
– w Zawoi. Fotografią zajmuje 
się od 2008 roku. Tematem prze-
wodnim jego prac są: krajobraz, 
pejzaż, architektura – głównie 
drewniana, przydrożne kapliczki 
oraz krzyże.

Współpracował z wieloma fir-
mami m.in. National Geographic 
Polska, Magazynem Turystyki 
Górskiej „npm”, Wydawnictwem 
Kartograficznym Compass, Cen-
tralnym Ośrodkiem Turystyki 
Górskiej w Krakowie.

Wojciech Domagała:„C”

Głębia ostrości
Sylwetki jury

Jest pomysłodawcą i twórcą 
Świtaków, czyli zimowych oraz 
letnich wyjść na wschód słońca 
w górach. Jego fotografie były 
nagradzane w konkursach fo-
tograficznych, m.in.: „National 
Geographic Polska – Nasze Kar-
paty 2014”; „XIV Biennale Fo-
tograficzne-Z dala od zgiełku…
Beskidy w obiektywie 2013” 
– II miejsce; „Zabytki znane 
i nieznane-odkryj skarby kul-
tury materialnej Podbabiogórza 
2013” – I miejsce oraz prezento-
wane były na wielu wystawach 
pokonkursowych.

Wybitna artystka uznana w foto-
graficznym środowisku, autorka 
wielu wystaw w kraju i za grani-
cą. Wydawca, tłumacz, redaktor. 

Jeden z organizatorów Foto-
ArtFestivalu oraz jego dyrektor 
programowy. Fundator (wraz 
z mężem – Anadrzejem Batu-
ro) i wiceprezes Fundacji Cen-
trum Fotografii (od roku 2004). 
Od roku 1992 prowadzi Galerię 
Fotografii B&B w Bielsku-Białej 
(wraz z mężem – Andrzejem). 
Od roku 2012 prowadzi warszta-
ty fotograficzne – FotoSpotkania.

Członek Związku Polskich 
Artystów Fotografików. Czło-
nek Agencji Forum (Warszawa). 
Członek IRIS Photo, organizacji 
z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 

promującej światową fotografię 
kobiet.

Jej prace i biografia zostały 
ujęte w następujących publika-
cjach: Mistrzowie polskiego pej-
zażu (Wydawnictwo Fine Grain, 
Kielce, 2000) oraz w prestiżowej 
publikacji autorstwa Naomi Ro-
senblum – „Women`s History of 
Photography” (Abbeville Press, 
Nowy York, 2009).

Przetłumaczyła z języka an-
gielskiego „Historię fotografii 
światowej” Naomi Rosenblum, 
największe tego typu opracowa-
nie na świecie.

Fotografuje przede wszystkim 
pejzaż, ale na swoim koncie 
ma również fotografię teatralną, 
portretową, dzieci i mody.

Inez Baturo

Dr Jakub Byrczek
W roku 1973 ukończył Poli-
technikę Śląską w Gliwicach, 
w 1982 uzyskał dyplom artysty 
fotografika Związku Polskich 
Artystów Fotografików. W latach 
1997-2005 pełnił funkcję prezesa 
Okręgu Śląskiego. W 1999 roku 
uzyskał stopień doktora sztuk 
filmowych i fotografii w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Filmo-
wej Telewizyjnej i Teatralnej im. 
Leona Schillera w Łodzi, tamże 
w roku 2005 uzyskał habilitację 
z tej dyscypliny. 

Od 1988 roku programo-
wał Galerię Fotografii Zwiaz-
ku Polskich Artystów Fotogra-

fików w Okręgu Śląskim, od 
1993 roku programuje zdarze-
nia w Galerii Fotografii PU-
STA w Górnośląskim Centrum 
Kultury z kontynuacją obecnie 
w Galerii Fotografii PUSTA cd. 
w Jaworznie, w założonym 
przez siebie Żywym Skansenie 
Fotografii i „Szkole widzenia” – 
programie edukacyjnym w za-
kresie fotografii. Nagrodzony 
w roku 2012 nagrodą Związku 
Polskich Artystów Fotografików 
za upowszechnianie i ochronę 
dóbr kultury w szczególności za 
działalność na rzecz Okregu Ślą-
skiego ZPAF. 

Michał Sośnicki

Zachęcamy do dzielenia się z nami uwagami i przemyśleniami 
dotyczącymi konkursu „Głębi Ostrości” 

(uwagi prosimy wysyłać na maila:
 glebiaostroscizawoja@gmail.com). 

CENNE INICJATYWY
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Zawodnicy startowali w sko-
kach przez przeszkody. 

Parkur z przeszkodami ustawio-
ny był na wysokości do 70 cm 
i do 100 cm. W skokach przez 
przeszkody do 70 cm pierwsze 
miejsce zajął Zygmunt Ogiegło 
na koniu Kanada (stajnia Grudki 
w Woźnikach), druga była Justy-
na Domagała i koń Pyłek, trze-
ci Marek Sroczyński na koniu 
Hubał (stajnia Bór Toporzysko), 
również z Toporzyska był Filip 
Ślęczek na koniu Hetman. Piąte 
miejsce zajęła Żaneta Oprychał 
(koń Alaska ze stajni Kotliny).

Puchar w tej konkurencji 
ufundował Paweł Sala, burmistrz 
Makowa Podhalańskiego. Nato-
miast w skokach przez przeszko-
dy do 100 cm o Puchar Wójta 
Gminy Zawoja, Marcina Pająka 
pierwsze miejsce zajęła Justyna 
Domagała na koniu Pyłek, dru-
ga była mieszkanka Zawoi Mał-
gorzata Kozina na koniu Mistral 
(stajnia Dyzma), trzecie miejsce 
przypadło Żanecie Oprychał 
(koń Alaska ze stajni Kotliny), 
czwarte Filip Ślęczek – koń Het-
man, stajnia Bór Toporzysko.

„Hubertus” ponownie w Zawoi. Pamiętam pierwszą edycję tej imprezy, podobnie jak w tę sobotę, pogoda wówczas była przepiękna. Teren obok Domu Pracy Twórczej 

PAN lśnił feerią jesiennych barw. Można by powiedzieć, że przeżywaliśmy dejavu. 15 października br. odbył się XV jubileuszowy Powiatowy Hubertus.

Najbardziej widowiskową czę-
ścią „Hubertusa” jest pogoń za 
lisem. „Lisem” był ubiegłorocz-
ny zwycięzca Zygmunt Ogiegło. 
Zawodnicy mieli bardzo trudne 
zadanie, gdyż klacz, na któ-
rej jechał była bardzo szybka i 
wytrzymała. Mastrem gonitwy 
był Jarosław Piergies. W pogoni 
wzięło udział 15 koni. Gonitwa 

Hubertus w Zawoi

poprzedzona została błogosła-
wieństwem koni i jeźdźców, 
którego dokonał ks. Adam No-
wiński, kapelan środowisk jeź-
dzieckich. Po długiej i morder-
czej gonitwie udało się schwytać 
kitę lisa. Puchar Starosty Powiatu 
Suskiego trafił do Dominika Lor-
ka i to on będzie w przyszłym 
roku lisem.

Organizatorem XV Powiato-
wego Hubertusa był Ośrodek 
Jazdy Konnej „Dyzma” z Za-
woi. Impreza odbyła się dzięki 
wsparciu Gminy Zawoja i Sta-
rostwa Powiatowego w Suchej 
Beskidzkiej.

Małgorzata Kozina

Fotografie z zawodów z arch. BCK w Zawoi

CENNE INICJATYWY
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W tym roku do konkursu 
zgłosiło się 20 podmio-
tów wykonawczych: 

solistów i zespołów z pięciu 
szkół z terenu Gminy Zawoja. 
W kategorii solistów 10-12 lat 
pierwsze miejsce zajęła Emilia 
Krzyś z Zespołu Szkół w Zawoi 
Centrum, drugie Joanna Wala 
z Zespołu Szkół w Skawicy 
a trzecie Nicola Zagórska rów-
nież z ZS w Skawicy.

W kategorii solistów 13-15 lat 
najlepsza była Marzena Spyrka 
z Zespołu Szkół w Zawoi Cen-
trum, drugie miejsce zajęła Mar-
tyna Giertuga z Zespołu Szkół 
w Zawoi Wilcznej a trzecie Ma-
teusz Front z Zespołu Szkół 
w Zawoi Centrum.

Wśród zespołów szkół pod-
stawowych I miejsce zajął ze-
spół „Zbójnicek” z Zespołu 
Szkół w Skawicy, II miejsce za-
jęła Grupa uczniów kl. II i III 
ze Szkoły Podstawowej w Go-
łyni, III miejsce exequo zajęła 
Klasa III Szkoły Podstawowej 
w Zawoi Przysłop i Grupa 
uczniów Klas IV-VI ze Szkoły 
Podstawowej w Zawoi Go-
łynia. Najlepszym wśród gim-
nazjalistów okazał się duet Ga-

Patriotyczne nuty
Za każdym razem, gdy słucham piosenek patriotycznych, żołnierskich i partyzanckich mam ciarki na plecach i łzy w oczach. I tym razem było tak 
samo. Można by powiedzieć, przecież to już po raz VIII odbył się Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej, Powstańczej oraz Piosenki Żołnierskiej 
i nie powinno tak być. Nie sposób jednak się nie wzruszyć, gdy te piosenki z wielkim przejęciem śpiewają dzieci i młodzież gimnazjalna.

briela Klimasara i Adrianna 
Basiura z Zespołu Szkół w Za-
woi Centrum, drugi był również 
duet Aleksandra Kuś i Natalia 
Pieróg z Zespołu Szkół w Zawoi 
Wilcznej. Duety zdominowa-
ły podium. Na trzecim stopniu 

stanęły Michalina Mazur i We-
ronika Mazur z Zespołu Szkół 
w Zawoi Wilcznej.

Celem jest między innymi 
popularyzacja śpiewania piose-
nek patriotycznych w środowi-
skach dzieci i młodzieży szkol-

nej gminy Zawoja, prezentacja 
dorobku młodych wokalistów. 
Organizatorem konkursu było 
Babiogórskie Centrum Kultury 
w Zawoi.

Małgorzata Kozina

Fot. arch BCK w Zawoi

Promethidionki zdobyły Ba-
bią Górę, odwiedziły Park 
Daniela, Koronę Ziemi, 

wodospad na Mosornem, ba-
cówkę, muzeum i Izbę Pamięci 
Jana Pawła II, pluskały się na za-
wojskiej plaży. Ważnym punk-
tem pobytu były jednak wspól-
ne warsztaty i próby z zespołem 
Juzyna.  Wspólne tańce i śpiewy, 
zabawy przy ognisku połączyły 
obydwa zespoły, tak że przy po-
żegnaniu nie obyło się bez łez.  
Zespół Juzyna zaproszony został 
do Bedford na obchody między-

Promethidion 
w Zawoi
Już prawie 10 lat zespół Promethidion działa w Bedford w Anglii, 
reprezentując polską kulturę wśród społeczności brytyjskiej. 
Latem tego roku w dniach od 22 do 30 sierpnia, w ramach projektu 
sponsorowanego przez Wspólnotę Polską zespół zagościł w Zawoi.

narodowego dnia dziecka, któ-
re odbędą się w czerwcu 2017 
roku.

Nazwa Promthidion zainspi-
rowana jest poematem Cypriana 
Kamila Norwida i  ma oznaczać 
osoby niosące światło. W obec-
nej chwili Promethidionki liczą 
sobie od 2 do 14 lat, ale zaispi-
rowani przez Juzynę, prowa-
dzący zespół myślą o włączenie 
doprogramu artystycznego rów-
nież rodziców.

Na zdjęciach Promethidion w Zawoi

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Z KRONIKI WYDARZEŃ

Pamięć o Niepodległej
11 listopada, to jedno z najważniejszych świąt w naszym kraju, bowiem od 1989 roku, to Narodowe Święto 
Niepodległości. Oprócz uroczystości państwowych w Warszawie, w całej Polsce świętujemy ten dzień. 
W Zawoi też, od wielu lat dzień ten ma uroczystą oprawę. Rozpoczyna się przy pomniku poświęconym 
mieszkańcom Ziemi Babiogórskiej Zawoi i Skawicy poległym w walce o niepodległość ojczyzny. 
Tak było i w tym roku.

Po przemówieniach wójta 
gminy Zawoja Marcina Pa-
jąka i senatora RP Andrzeja 

Pająka, delegacje poszczegól-
nych instytucji samorządowych 
i szkół złożyły wieńce i wiązan-
ki okolicznościowe. Została też 
odprawiona uroczysta msza św. 
w intencji Ojczyzny.

Babiogórskie Centrum Kul-
tury dla uczczenia tego święta 
przygotowało część artystycz-
ną, na którą złożyły się występy 
laureatów Konkursu Piosenki 
Patriotycznej, Powstańczej oraz 
Piosenki Żołnierskiej. Następnie 
młodzież z zespołu regionalne-
go „Juzyna” wraz z rówieśnikami 

z Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży z Zawoi zaprezento-
wali spektakl słowno-muzyczny 
– „Drogi do wolności”. Okaza-
ło się po raz kolejny, że zaan-
gażowanie zdolnej zawojskiej 
młodzieży dało uczestnikom 
uroczystości możliwość przypo-
mnienia sobie polskiej tragicz-
nej historii XX wieku. Wiersze 
i piosenki rozbudziły nie tylko 
uczucia patriotyczne, ale tak-
że łzy wzruszenia, szczególnie 
wśród osób pamiętających cza-
sy okupacji hitlerowskiej i II 
wojny światowej. Odpowiednia 
dekoracja, rekwizyty i magia 
świateł sprawiły, że spektakl ten 

stal się wręcz przedstawieniem 
teatralnym. 

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przy-
czynili się do zorganizowania 
tego przedstawienia, a szcze-
gólnie młodzieży, która z takim 
zaangażowaniem podjęła się 
przygotowania spektaklu. Hen-
rykowi Buckiemu za wykonanie 
scenografii, Łukaszowi Kulce, 
który opracował efekty świetlne 
i dźwiękowe oraz Grupie Re-
konstrukcyjnej z Żywca za udo-
stępnienie rekwizytów i mun-
durów.               Wanda Bucka

Na zdjęciach: apel przed pomnikiemi 

spektakl słowno -muzyczny. Fot. arch. BCK.  
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SKĄD 
DOFINANSOWANIE?
W 9. edycji konkursu grantowe-
go „Na dobry początek!” Fun-
dacja BGK nagrodziła 60 pro-
jektów wyrównujących szanse 
edukacyjne dzieci wiejskich i z 
małych miejscowości. Dofinan-
sowanie w wysokości ponad 
500 tys. zł otrzymają biblioteki 
(11), ośrodki kultury (19) oraz 
lokalne organizacje pozarządo-
we (stowarzyszenia – 25 i funda-
cje – 5). Łączna wartość wszyst-
kich projektów wyniesie ponad 
780 tys. zł. 

Celem konkursu jest wyrów-
nywanie szans edukacyjnych 
dzieci z terenów wiejskich 
i małych miejscowości, a także 
wspieranie społeczności lokal-
nych w tworzeniu inspirujące-
go otoczenia do rozwoju dzieci, 
w tym integracji dzieci z rodzin 
o niskim statusie społeczno-eko-
nomicznym oraz integracji wie-
lopokoleniowej. 

Naturalnie !!!
Nowy cykl zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku 2-8 lat i ich opiekunów 

w Babiogórskim Centrum Kultury

O nowym projekcie informowaliśmy już w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Gminy Zawoja, ale dla tych 
którzy nie mieli okazji zapoznać się z tamtym tekstem zamieszczamy informację raz jeszcze na łamach
„Pod Diablakiem”. 

O PROJEKCIE
Natura posiada niezwykle twór-
czy potencjał – artystyczny, 
edukacyjny, uniwersalny dla 
wszystkich pokoleń. Inspirując 
się jej elementami zbudowali-
śmy nowy program edukacyj-
ny dla dzieci w wieku od 2 do 
8 lat, którego celem jest po-
budzenie wyobraźni, uczenie 
współdziałania i zachęta do za-
baw w niekonwencjonalny spo-
sób. Program będzie poruszał 
zagadnienia związane ze sztuką 
współczesną. 
Dzięki dofinansowaniu Banku 
Gospodarki Krajowej, które uzy-
skaliśmy w ramach programu 
„Na dobry początek” od mar-
ca w Babiogórskim Centrum 
Kultury ruszy nowy cykl zajęć 
warsztatowych skierowanych do 
dzieci i dorosłych. Kluczowym 
elementem warsztatów będzie 
współpraca pomiędzy dzieć-
mi i opiekunami. Po każdym 
spotkaniu rodzice otrzymają in-

strukcję oraz przedmiot dzięki 
czemu zabawę będą mogli kon-
tynuować w gronie rodzinnym. 

Każdy warsztat poświęco-
ny będzie innemu żywiołowi, 
a tym samym innemu zagadnie-
niu ze sztuki współczesnej. Te-
maty spotkań: WODA, ZIEMIA, 
POWIETRZE, OGIEŃ.

Warsztaty będą prowadzone 
przez osoby zajmujące się pro-
fesjonalnie edukacją artystyczną, 
absolwentki Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Pedagogicznego, 
związane z Uniwersytetem Dzie-
ci w Krakowie, Muzeum Etno-
graficznym w Krakowie, czy też 
Cricoteką. 

Na warsztaty będzie ograni-
czona ilość miejsc. Spotkania 
będą odbywały się w soboty – 
raz w miesiącu począwszy od 
marca, dziecko musi być w pa-
rze z opiekunem/rodzicem. Każ-
de spotkanie będzie trwało oko-
ło 2 godzin. UWAGA! Nie trzeba 
uczestniczyć we wszystkich spo-
tkaniach! 

Liczyć się będzie kolejność 
zgłoszeń. Zapisy ruszą w stycz-
niu 2017 roku, ale już teraz 
udzielamy wstępnych informacji 
na temat zajęć. Zainteresowa-
nych prosimy o kontakt pod nr 
tel. 339775066 od pn. do pt. od 
godz. 8.00 do 16.00, mailowo 
na bck@zawoja.pl lub osobiście 
w siedzibie domu kultury.

KLUB ODLOTOWYCH 
MAM NA SZKOLENIU
W dniach 1-2 grudnia odbyło się 
w Warszawie szkolenie dla re-
prezentantów organizacji, które 
otrzymały od Fundacji BGK do-
finansowanie na realizację pro-
jektów edukacyjnych dla dzieci 
wiejskich i z małych miejscowo-
ści w ramach 9. edycji konkursu 
grantowego „Na dobry począ-
tek!”. Przedstawicielkami Babio-
górskiego Centrum Kultury była 

Anna Kulka oraz członkinie Klu-
bu Odlotowych Mam z Zawoi: 
Joanna Trybała-Drwal i Anna 
Wronka. 

Warsztaty  przygotowane przez 
trenerki Polskiego Stowarzysze-
nia Pedagogów i Animatorów 
KLANZA, miały na celu pozna-
nie integracyjnych metod pracy 
z grupą i działań animacyjnych 
inspirowanych pedagogiką za-
bawy. Pedagogika zabawy to 
metoda pracy z grupami dziecię-
cymi, młodzieżowymi i osobami 
dorosłymi w atmosferze życzli-
wości, otwartości i współpracy, 
ujawniającej siłę grupy i jej wie-
lorakie możliwości. Wykorzystuje 
zabawy, gry dydaktyczne i dys-
kusyjne, działania parateatral-
ne i integrujące z elementami 
dramy, plastyki, tańca i treningu 
twórczości. Służy integracji gru-
py oraz wyzwoleniu twórczego 
potencjału uczestników. 

Warsztaty z KLANZĄ upewni-
ły nas w przekonaniu, że Klub 
Odlotowych Mam ma ogromny 
potencjał animacyjny. Już po-
czątkiem 2017 roku pozostałe 
przedstawicielki klubu wezmą 
udział w dodatkowych szkole-
niach, mających na celu ich roz-
wój. Dzięki temu w najbliższych 
miesiącach czekają na nas niesa-
mowite działania dla maluchów 
w wykonaniu Klubu Odloto-
wych Mam!!! 

Już dzisiaj zapraszamy naj-
młodszych na REKSIOSPEKCJĘ 
28 grudnia o godzinie 11.00, 
gdzie program zabaw przygo-
towany został przez Klub Od-
lotowych Mam. Zaś w ferie 
„Zmieniamy maluchy w dzielne 
zuchy” – cykl zajęć stworzony 
także przez niesamowite mamy 
z Zawoi. :) 

Projekt dofinansowany przez 
Fundację BGK w programie „Na 
dobry początek!”

Anna Kulka

CENNE INICJATYWY

Na zdjęciach przedstawicielki Klubu Odlotowych Mam na szkoleniu w Warszawie
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Nastał wieczór dziecko 
idzie spać, matka pada 
razem z nim na łóżku. 

Budzi się gdzieś o północy, mia-
ła zaplanowane dużo a tyle nie 
zrobiła. I tak dzień w dzień aż 
do znudzenia. 

Tak mniej więcej wygląda 
dzień większości Mam. Każda 
mama kocha swoje dziecko, 
dziękuje za każdy nawet malut-
ki uśmiech wysłany w jej stro-
nę. Słowo Kocham dodaje jej sił 
i energii…, ale każda z nas chce 
w swoim życiu robić coś co po-
każe, że jest atrakcyjna, sprawi, 
że choć na chwilę oderwie się 
od codzienności.

Kobiety na wsi postrzegane są 
jako „Matki Polki”, które siedzą 
w domu gotują obiadki, piorą, 
sprzątają, zajmują się domem 
i dziećmi i nie mają wiele czasu 
dla siebie. Często nie mogą pra-
cować zawodowo, nie są dyspo-
zycyjne w rozumieniu potencjal-
nego pracodawcy… My łamiemy 
te stereotypy. Swoją działalno-

ścią staramy się pokazywać ile 
umiejętności drzemie w kobie-
tach i że nikt inny jak mama nie 
potrafi tak dobrze zarządzać cza-
sem i organizować różnego ro-
dzaju prace i aktywności. 

Ania, Asia, Ania, Beata, Doro-
ta, Patrycja i Kasia – to my, Mamy 
z Klubu Odlotowych Mam. 

Wyszłyśmy z domu, by poka-
zać się światu, by pokazać, że 
my także potrafimy się zorga-
nizować, śmiać, czerpać radość 
z życia, czegoś nowego się na-
uczyć.

Zajmujemy sie domem, ale 
również „pracujemy” i mamy 
czas także dla siebie. Realizuje-
my swoje marzenia, plany. Stara-
my rozwijać sie w wielu dziedzi-
nach życia. Każda jest inna, lecz 
wspólnie działamy i wzajemnie 
się uzupełniamy. Robimy coś dla 
innych, nie zapominając także 
o sobie. Szukamy nowych in-
spiracji. Zachęcamy inne mamy, 
by tak jak my, wyszły z domu 
zaczęły cos dla siebie robić. Ży-
cie nie polega tylko na pracy 
i domu. Z życia należy sie cie-
szyć i czerpać siłę. 

My Matki mamy w sobie mo-
tywację do podejmowania wy-

zwań, nowych doświadczeń. 
Inspiracją są nasze dzieci, nasze 
otoczenie, doświadczenie. Każ-
da daje z siebie wszystko, by to 
co robimy było fajne, miłe, weso-
łe. Rozwijamy sie by mięć coraz 
to lepsze pomysły. Jeśli coś pla-
nujemy to musimy się spotkać, 
jeśli coś robimy to wychodzimy 
poza sferę naszych codziennych 
obowiązków. A robimy wiele: 
dla dzieci, dla tatusiów, dla przy-
jezdnych i mieszkańców Zawoi, 
dla rodzin i dla siebie, bo to faj-
nie być taką „codzienną mamą” 
z odlotowymi pomysłami. Ko-
bietą, która się spełnia i dąży do 
osiągnięcia sobie wyznaczonego 
celu. Pamiętajcie drogie Panie, 
że drzemie w nas siła i potencjał, 
którego często nie zauważamy, 
czasami wystarczy tylko chwila, 
żeby go obudzić! I tego Wam 
życzymy:). 

Klub Odlotowych Mam to 
załoga składająca się z ener-
gicznych wszechstronnie uzdol-
nionych kreatywnych mam. 
Zapraszamy do kontaktu i przy-
łączenia się do nas! Razem mo-
żemy jeszcze więcej!

POLUB nasz fan page:) face-
book.com/groups/komam/.

Mama na plus
Jej dzień zaczyna się o świcie, śniadanie, ubranie, siebie i dzieci, w międzyczasie jedną ręką myje garnki, 
których ze zmęczenia nie zdążyła ogarnąć wieczorem, drugą ręka karmi psa. Biegiem odwozi dzieci do 
przedszkola lub szkoły, udaje się do pracy, która często nie zadowala w 100%. Po pracy przedszkole, szkoła, 
obiad, pranie, prasowanie, pies, odkurzanie, zabawa i zadania.

Na zdjęciach zajęcia dla dzieci 

organizowane przez Klub 

Odlotowych Mam 

Fot. arch. BCK w Zawoi
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Program Instytutu Książki 

Kraszewski. Komputery 
dla bibliotek 2016

Głównym celem programu 
jest podniesienie standardu 

bibliotek poprzez wyposażenie 
ich w nowoczesny sprzęt kom-
puterowy umożliwiający korzy-
stanie z zasobów cyfrowych, 
a bibliotekarzom katalogowanie 
zbiorów bibliotecznych i udo-
stępnianie ich online. Realiza-
cja zadania „Nowe technologie 
w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Zawoi” usprawni pracę 
bibliotekarzy oraz ułatwi dostęp 
użytkownikom do informacji. 
W zakresie otrzymanego do-
finansowania biblioteka zaku-
pi trzy zestawy komputerowe, 
urządzenie wielofunkcyjne, UPS, 
czytnik kodów kreskowych oraz 
niezbędne oprogramowania. 

Udział w programie w znacz-
nym stopniu zwiększy poziom 
atrakcyjności usług bibliotecz-
nych. Pozyskany sprzęt będzie 
użyty w realizacji szeregu dzia-

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi znalazła się w gronie finalistów 
programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Jest to program 
dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

łań z zakresu edukacji czytel-
niczej i medialnej. Umożliwi 
także automatyzację biblioteki. 
Obecnie biblioteka jest na eta-
pie wdrażania systemu biblio-
tecznego. Rozpoczęto tworzenie 
katalogu online. Do końca czasu 
realizacji zadania 41% książek 
w stosunku do ogólnej liczby 
zbiorów będzie opracowane 
komputerowo i udostępnione. 
Udział w programie korzystnie 
wpłynie promocję biblioteki 
w środowisku lokalnym i spra-
wi, że użytkownicy będą mieli 
szybszy dostęp do naszego księ-
gozbioru.                                  lm

Zajęcia będą miały formę 
warsztatową  i poprowadzą 

je nauczyciele języka polskiego 
zgodnie z opracowaną przez 
nich koncepcją działalności 
koła. Wybrano również koordy-
natora koła. Została nim  Lucyna 
Malczyk, która będzie zajmować 
się sprawami organizacyjnymi 
oraz wspólnie z nauczycielami 
dokona ewaluacji  wszystkich 
podjętych działań. Już na etapie 
rekrutacji Etiuda cieszy się du-
żym zainteresowaniem, zgłosiło 
się aż 95 uczniów, którzy chcą 
poznać tajniki aktorstwa.  Będą 
oni uczestniczyć w zajęciach te-

Gminne 
Koło Teatralne Etiuda

atralnych, w spotkaniach z ak-
torami, w wyjazdach do teatru, 
a przede wszystkim przygotują 
spektakl dla naszej społeczności 
lokalnej. 

Pierwsze zajęcia odbędą się  
21 stycznia 2017 r. w sali Ba-
biogórskiego Centrum Kultury. 
Warsztaty dla uczniów szkół 
podstawowych będą trwać od 
godz. 9.00 do 11.30, natomiast 
dla gimnazjalistów od 11.30 
do 14.30. Mamy nadzieję, że ta 
nowa inicjatywa przyczyni się 
do integracji uczniów i stanie się 
atrakcyjną formą spędzania wol-
nego czasu.                         lm

Od stycznia 2017 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi 
będzie działać Koło Teatralne Etiuda. Pomysł utworzenia koła zrodził 
się z diagnozy potrzeb społeczności lokalnej oraz z troski o rozwój 
pasji i artystycznych uzdolnień dzieci i młodzieży z naszej gminy.

W niezwykle żywiołowym spo-
tkaniu uczestniczyli uczniowie 
klas I-III wraz z opiekunami. Pisarz 
bardzo szybko nawiązał kontakt 
z uczniami i zaangażował ich 
do aktywnego uczestnictwa. W 
zabawny sposób przybliżył im 
swoją twórczość i opowiedział 
o swojej przygodzie pisania. 
Dzieci z dużym zainteresowa-
niem słuchały bajek czytanych 
przez samego autora. Najwięk-
szą radość sprawiło im odgady-
wanie i dopowiadanie rymów, 

Spotkanie autorskie 
z Wiesławem Drabikiem

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi zorganizowała kolejne 
spotkanie autorskie. W dniu 4 listopada br. w Zespole Szkół w Zawoi 
Wilcznej gościł jeden z najbardziej znanych krakowskich pisarzy 
dla dzieci Wiesław Drabik. Autor wesołych rymowanych bajek 
adresowanych do najmłodszych czytelników i ich rodziców. 

które pisarz nagradzał naklejka-
mi i książkowymi zakładkami. 
Ponadto dodatkowym wyróż-
nieniem były na bieżąco ukła-
dane przez pisarza rymowanki 
na temat imienia nagrodzonego 
dziecka. Na zakończenie spo-
tkania dzieci miały możliwość 
zakupienia książek z autografem 
autora i z rymowaną dedykacją.

Spotkanie odbyło się w ra-
mach współpracy partnerskiej 
Biblioteki z Zespołem Szkół 
w Zawoi Wilcznej.
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Biblioteka do udziału w pro-
gramie zgłosiła Klub „Molik”, 

do którego może należeć mło-
dzież z naszej gminy. Spotkania 
odbywają się raz w miesiącu, 
klubowicze wybierają z oferty 
przesłanej przez Wojewódzkie-
go Koordynatora DKK utwory, 
które chcą przeczytać. Później 
dyskutują o problemach zawar-
tych w wybranych powieściach. 

Najbliższe spotkanie Klubu 
„Molik” odbędzie się 9 stycznia  
o godzinie 13.30, w Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Zawoi Gołyni. 
Klubowicze będą dyskutować 

Zofia Zalewska z wykształce-
nia jest nauczycielem języ-

ka angielskiego i rosyjskiego, 
z zamiłowania podróżującym 
fotografem, członkiem Krakow-
skiego Klubu Podróżnika. Za-
interesowanie Anią z Zielonego 
Wzgórza zawiodło ją na Wyspę 
Księcia Edwarda w Kanadzie. 
Dzięki tej wyprawie powstała 
wystawa fotograficzna „Ślada-
mi Ani z Zielonego Wzgórza”, 

Wystawa prac 
Zofii Zalewskiej

Dzieci wykazały się nie lada 
pomysłowością w doborze 

materiałów. Prace były wyko-
nane przede wszystkim z liści, 
ziaren, kwiatów, mchu. Udział 
w konkursie wzięło 28 uczniów. 
Powstały oryginalne prace, od-
dające piękno naszej przyrody. 
Jury oceniło i wybrało 7 najład-
niejszych dzieł. Zarówno laureaci 
jak i pozostali uczestnicy biorą-
cy udział w konkursie otrzymali  
nagrody. Poniżej prezentujemy 
Wszystkim uczestnikom gratu-
lujemy i zapraszamy do udziału 
w kolejnych konkursach.        bm

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi zorganizowała wystawę prac 
Zofii Zalewskiej „Śladami Ani z Zielonego Wzgórza”

o takich książkach, jak „Majka 
i miejska dżungla” , „Słoneczni-
kowa zima” Zapraszamy mło-
dzież, którą łączy pasja czytania 
i poznawania nowych książek. 
W ramach DKK będą odbywać 
się również spotkania autorskie. 
Pierwsze z nich zostało zaplano-
wane na kwiecień 2017 roku. 

Z klubowiczami spotka się 
wtedy Beata Ostrowiecka, zna-
na pisarka książek dla młodzie-
ży. Spotkanie zostanie w całości 
zrefundowane przez Wojewódz-
ką Bibliotekę Publiczną w Kra-
kowie.                                   lm 

prezentująca miejsca znane 
czytelnikom z powieści L.M. 
Montgomery. Wystawę można 
było oglądać od 16 do 21 grud-
nia 2016 roku w Zespole Szkół 
w Zawoi Wilcznej (w siedzibie 
Filii Bibliotecznej).

Fotografie udostępniła nam 
Wojewódzka Biblioteka Publicz-
na w Krakowie.                     lm

zdjęcia z wystawy 

arch. Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej

Konkurs
„Jesienny kapelusz”
Filia Biblioteczna w Skawicy przeprowadziła konkurs plastyczny dla 
klas III „Jesienny kapelusz”. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień 
plastycznych dzieci oraz uwrażliwienie ich na piękno polskiej złotej 
jesieni. Technika wykonania była dowolna.

WyNIKI KONKURSU

Klasa IIIa

I miejsce -  Paulina Matulak 

(klasa IIIa)

II miejsce - Gabriela Marszałek

III miejsce - Paulina  Grzechynka

Klasa III b

I miejsce - Małgorzata Gierat

II miejsce - Zuzanna Czarny

III miejsce - Piotr Małysa 

i Paweł Małysa

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi należy do Dyskusyjnego Klubu 
Książki, programu promocji czytelnictwa współorganizowanego przez 
Instytut Książki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Po raz kolejny przy wigilijnym stole spotkały się dzieci i młodzież 
z klubów 4-H powiatu suskiego. Tym razem gospodarzem spotka-
nia był Ośrodek Kultury w Osielcu. Podczas spotkania, które prze-
biegało w miłej atmosferze uczestnicy składali sobie życzenia, śpie-
wali kolędy a do wszystkich grzecznych dzieci przyszedł Mikołaj. 

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Juzyna oraz dzieci 
z klubu Spoko Eko z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.               ak

Spotkanie wigilijne 
klubów 4-H
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OPRACOWANIE, WYDRUK 
I DYSTRYBUCJA MATERIAłóW 
PROMOCYJNYCH

• Opracowanie i Wydanie mapy 
"Czas na Zawoję – atrakcje tury-
styczne" nakład 50 tys egz. Dys-
trybucja do wszystkich obiektów 
noclegowych.
• Opracowanie i wydanie folde-
ru „Na zbójnickich i przemytni-
czych ścieżkach Babiej Góry”.
• Opracowanie i wydanie Biu-
letynu Informacyjnego Urzędu 
Gminy Zawoja – informacje 
o aktualnych działaniach gminy 
dla mieszkańców.
• Redagowanie i wydawanie 
czasopisma „Pod Diablakiem”.
• Przygotowanie i emisja spo-
tu reklamowego promującego 
Gminę Zawoja (spoty na ekra-
nach ledowych i banery ze-
wnętrzne) na terenie polskich 
i słowackich Ośrodków TMR.
• Dodruk książki „Kultura Ludo-
wa Górali Babiogórskich”.
• Wydanie bajek dla dzieci „Le-
gendy, bajki i dziwy z Babią 
Górą w tle.

Działania promocyjne 
Posumowanie  2016 roku 

WSPółPRACA PARTNERSKA
I DZIAłANIA gMINY 
W RAMACH PROMOCJI

• Gmina Zawoja nawiązała 
współpracę z Orawską Polhorą, 
w wyniku czego przygotowa-
ny został duży projekt budowy 
zrównoważonych ścieżek ro-
werowych typu „Singletrack”, 
mający na celu połączenie obu 
miejscowości.
• Znakowanie ścieżek rowero-
wych we współpracy z Central-
nym Ośrodkiem Turystyki Gór-
skiej z Krakowa.
• Wypracowanie porozumienia 
z PKL i prowadzenie przez Gmi-
nę Zawoja wyciągu Mosorny 
Groń (lipiec – sierpień)

ZAANgAżOWANIE gMINY 
ZAWOJA W MEDIACH

• Programy telewizyjne TVP 
Kraków (na antenie regional-
nej i ogólnopolskiej): Zawoja 
- „Zima w Małopolsce” – Za-
woja (16.01.2016); TVP Kraków 
„Lato w Zawoi” (25.06.2016); 

relacja z meczu charytatywne-
go w „Kronice Krakowskiej” 
(10.07.2016); relacja z memoria-
łu im. Wojtka Kozuba w Tele-
expressie (2.10.2016).
• Artykuły sponsorowane w prasie: 
Dziennik Polski (10-11.09.2016) 
w zakładce podróże – artykuł 
„Babiogórska Jesień pod Dia-
blakiem”; Gazeta Krakowska 
(13.09.2016) – zapowiedź Ba-
biogórskiej Jesieni; Gazeta Kra-
kowska – Dziennik Zachodni 
Polska (12.09.2016), dodatek: 
WAKACJE NON STOP – „Pod 
Diablakiem jest jak w raju”; Ga-
zeta Krakowska/Gazeta Podha-
lańska (16.09.2-2016) – zapro-
szenie na 32. Babiogórską Jesień 
i program imprezy; Gazeta Kra-
kowska (17.09.2016) – redakcja 
terenowa podczas Babiogórskiej 
Jesieni 
• Udział Koła Gospodyń Wiej-

skich „Zawojanki” w Kon-
kursie Kulinarnym podczas 
Dnia Otwartego TVP Kraków- 
(3.09.2016) 
• Zaangażowanie gminy w dzia-
łania charytatywne – organizacja 

meczu charytatywnego „Gramy 
dla Ani” – (10.07.2016)

UCZESTNICTWO W TARgACH 
TURYSTYCZNYCH

Babiogórskie Centrum Kultury 
w Zawoi uczestniczyło w tar-
gach turystycznych we współ-
pracy ze Starostwem Powiato-
wym w Suchej Beskidzkiej. 

Braliśmy udział w targach tu-
rystycznych w Katowicach, we 
Wrocławiu i w Gdańsku. 

Nasze stoisko cieszyło się du-
żym zainteresowaniem wśród 
zwiedzających jak i wśród in-
nych wystawców. Celem naszej 
obecności na targach jest promo-
cja regionu Babiej Góry poprzez 
rozdawnictwo folderów, ulotek 
(ogólnych o Zawoi i indywidual-
nych od kwaterodawców) oraz 
w rozmowie bezpośredniej ze 
zwiedzającymi. Trudno jest oce-
nić efekty takich działań, ponie-
waż nie prowadzimy badań ani 
ankiet na temat źródeł informacji 
o Zawoi. Rozdaliśmy około 1000 
egz. folderów „Czas na Zawoję”, 
podobną ilość widokówek i ulo-
tek.

UDZIAł gMINY 
W IMPREZACH 
ZEWNęTRZNYCH 
(skitoury, biegowe, rowerowe)

• PolarSport – zawody skitouro-
we im. Basi German na Mosor-
nym Groniu (5.03.2016).
• Ultra Sky Marathon 6xBabia 
Góra – (11.06.2016).
•  Gwiazda Południa – Mazovia 
MTB Marathon, finał w Zawoi 
(3.07.2016).
• Festiwal Biegów Alpejskich –
(6.08.2016).
• Perły Małopolski  (28.08.2016).
• Baby na Babia Górę – Ogólno-

Działania promocyjne podejmowane przez gminę to przede wszystkim obecność w mediach i prasie; 
organizowanie i współorganizowanie różnego rodzaju imprez i wydarzeń. To również promowanie 
gminy na targach turystycznych, wystawach i konferencjach. Promocja gminy to prowadzenie portalu 
internetowego, wydawanie Biuletynu Informacyjnego oraz czasopisma „Pod Diablakiem” , tak by zawarte 
w nich informacje docierały do mieszkańców i zainteresowanych osób o wszystkich ważnych wydarzeniach 
w gminie. Działania promocyjne to również współpraca gminy z przedsiębiorcami, instytucjami i gminami 
partnerskimi. To opracowywanie i wydawanie własnych publikacji, takich jak foldery, informatory czy mapy 
z atrakcjami turystycznymi. Promocja gminy to udział w rożnego rodzaju konkursach i przeglądach w kraju 
i poza jego granicami. 
Poniżej prezentujemy najważniejsze działania promocyjne gminy Zawoja zrealizowane w 2016 roku.

Wydawnictwa promocyjne
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polski Zlot Kobiet (3-4.09.2016)
• Memoriał im. Wojtka Kozuba 
(1.10.2016).
• XV Powiatowy Hubertus 
w Zawoi (15.10.2016).

WYJAZDY NA PRZEgLĄDY 
I KONKURSY ZESPOłU 
JUZYNA

• Powiatowy Konkurs Grup Ko-
lędniczych „Babiogórskie Podła-
zy” w Jordanowie.
• 47. Wojewódzki Przegląd 
Zespołów Kolędniczych i Ob-
rzędowych „Żywieckie Gody" 
w Żywcu.
• 44. Ogólnopolski Konkurs 
Grup Kolędniczych „Góralski 
Karnawał” w Bukowinie Ta-
trzańskiej. 
• XXXIV Konkurs Muzyk, In-
strumentalistów, Śpiewaków Lu-
dowych i Dróżbów Weselnych 
„Druzbacka” w Podegrodziu. 
• 49. Ogólnopolski Konkurs Ga-
wędziarzy, Instrumentalistów, 
Śpiewaków, Drużbów i Staro-
stów Weselnych „Sabałowe Ba-
jania” w Bukowinie Tatrzańskiej. 
• XXIX Przegląd Dziecięcych 
Zespołów Folklorystycznych 
w Wiśle.
• Cepeliada – wyjazd do Kra-
kowa. Wspólna inicjatywa sta-
rostwa i gmin w celu promocji 
regionu babiogórskiego; koncert 
na Rynku Krakowskim.
• Występy Zespołu w czasie 
Światowych Dni Młodzieży 
w Suchej Beskidzkiej.
• Wyjazdy zagraniczne: WĘGRY 
– uczestnictwo w festiwalu let-
nim w ramach współpracy z ze-
społem PATRIA z Tishafured.

Występy Zespołu Juzyna 
w czasie wakacji na terenie 
Gminy Zawoja skierowane do 
turystów przebywających na wa-
kacjach – 2 razy przy Gminnej 
Informacji Turystycznej w Zawoi 
Wilcznej i raz  przy Centrum 
Górskim Korona Ziemi. Inne 
występy: Rybnik, Wygiełzów, 
występy w domach wczasowych 
kapel.

Zaznaczyć należy, że Juzyna-
była ważnym elementem progra-
mów telewizyjnych i radiowych 
kręconych w Zawoi, nawiązała 
współpracę z grupą uczniów 
z Wielkiej Brytanii, dzięki cze-
mu wystąpi w roku 2017 w mie-
ście Bedford w Anglii. 

PODSUMOWANIE IMPREZY 
BABIOgóRSKA JESIEń

Babiogórska Jesień została 
w roku 2016 uznana za jedno 
z najważniejszych wydarzeń 
związanych z pasterską kultu-
rą ludową w Polsce i włączo-
no ją w prestiżowy program 
wędrujących „Świąt Karpat” 
dzięki czemu uzyskała wspar-
cie ze środków Swiss Contri-
bution. Tegoroczny program 
był jak w latach poprzednich 
nastawiony na promocję kul-
tury ludowej oraz góralskiego 
folkloru z naciskiem na region 
babiogórski. Udało się zorgani-
zować pierwszy w Polsce pra-
premierowy koncert nowego 
projektu muzycznego zespołu 
TREBUNIE TUTKI oraz URMULI 
(Gruzja). Mimo deszczowej po-
gody festiwal spotkał się z bar-

dzo dobrym odbiorem – domy 
wczasowe, pensjonaty i inne 
ośrodki w Zawoi Górnej w cza-
sie Babiogórskiej były zapełnio-
ne. Obserwujemy wzrastającą 
ilość uczestników spoza Zawoi, 
zwłaszcza ze Śląska. O Babio-
górskiej napisano:

„Warto zauważyć, że dziś Ba-
biogórska Jesień jest jedną z naj-
większych cyklicznych imprez 
folklorystycznych Małopolski, 
a zarazem jednym z najważ-
niejszych wydarzeń kultural-
nych w Beskidach. Dzięki niej 
Zawoja i cała gmina „wychodzi 
do świata” a świat zagląda pod 
Babią Górę.” (Piotr Krzywda – 
przewodnik, recenzent)

PODSUMOWANIE LATA 
W ZAWOI

Tegoroczny program na lato zo-
stał podzielony na dwa rodzaje 
przedsięwzięć – jeden skiero-
wany do mieszkańców, przede 
wszystkim do dzieci i młodzie-
ży (warsztaty, zajęcia, konkursy, 
gry itp.) oraz program rozryw-
kowy skierowany do turystów 
i mieszkańców. 

Program letni dla mieszkań-
ców i turystów „Wakacyjna Za-
woja”:
• koncerty otwarte zespołów re-
gionalnych oraz Kół Gospodyń 
Wiejskich połączone ze sprze-
dażą regionalnych potraw - „Dni 
z kulturą Babiogórską”;
• zabawa na stadionie „Zawoj-
ska Potańcówka” - koncerty, 
program dla dzieci, familijny 
spektakl plenerowy;
• koncert „Dom o zielonych 
progach”  we współpracy z Cen-
trum Górskim Korona Ziemi;
• piknik sportowy „Sport, muzy-
ka, pasja” we współpracy z Cen-
trum Górskim Korona Ziemi;
• Światowe Dni Młodzieży – po-
moc Katolickiemu Stowarzysza-
niu Młodzieży;
• spektakl ulicznego teatru 
Beczka Śmiechu;
• wernisaż wystawy Heleny 
Piergies – Cholubek – we współ-
pracy z Galerią na Ucieche;
• Dożynki Gminne w Skawicy.

Gabriela Trybała

Fotografie: Bogusław Dobisz, 

ze zbiorów BCKw Zawoi, 

portal zawoja.pl

Perły Małopolski Graliśmy dla Ani z TVP Kraków V Memoriał Wojtka Kozuba – Bieg na Babią Górę

Wyścig rowerowy „Gwiada  Południa” Babiogórska Jesień: Koncert zespołu Trebunie Tutki i zespołu Urmuli z Gruzji 
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W celu odpowiedzi na postawione we wstępie artykułu py-
tanie w tym krótkim tekście postaram się przedstawić jak 
wyglądały zimy w Zawoi w ciągu ostatnich kilkunastu la-

tach i jak się one prezentowały na tle danych historycznych. Zawoja 
ma to szczęście, że prowadzone są na jej obszarze już od roku 1961 
pomiary pokrywy śnieżnej. Dzięki temu możliwe jest odtworzenie 
przebiegu zim dla ostatniego nieco ponad półwiecza. W artykule 
postaram się jedynie zasygnalizować pewne aspekty dotyczące cza-
su zalegania pokrywy śnieżnej i jego miąższości. Przedstawione wy-
niki można identyfikować z warunkami śnieżnymi panującymi ogól-
nie mówiąc w górnej części Zawoi, ponieważ tam zlokalizowana jest 
stacja meteorologiczna prowadzona przez IMGW-PIB. Jednak przez 
bardzo duże zróżnicowanie rzeźby terenu, występujące na obszarze 
gminy i duże różnice wysokości n.p.m. warunki śnieżne, panujące 
w innych jej częściach, mogą być nieco inne. W dolnej części doliny 
Skawicy pokrywa śnieżna zalega krócej a jej miąższość jest mniejsza 
niż wskazują to wyniki uzyskane na stacji meteorologicznej, nato-
miast w wyżej położonych przysiółkach może ona zalegać znacznie 
dłużej, a i jej miąższość będzie większa. Nie zmienia to jednak faktu, 
że na całym obszarze gminy ten trend zmian będzie postępował 
w tym samym kierunku. 

Zróżnicowanie czasu zalegania pokrywy śnieżnej w wieloleciu

Długość zalegania pokrywy śnieżnej w Zawoi tak jak i na obsza-
rze całych Karpat jest bardzo różna w poszczególnych sezonach 
zimowych i zmienia się z roku na rok. Pomimo tego zaobserwować 
można pewne wyraźne tendencje dotyczące poszczególnych para-
metrów związanych z występowaniem pokrywy śnieżnej. W Zawoi 
w wieloleciu 1960/1961-2014/2015 średnio pokrywa śnieżna ob-
serwowana była przez 104 dni w ciągu sezonu zimowego. Jednak 
w skrajnych pod względem śnieżności zimach te wartości znacząco 
odstają od średniej wieloletniej. W najdłuższym pod względem czasu 
zalegania pokrywy śnieżnej sezonie zimowym 1993/1994 pokrywa 
śnieżna występowała w Zawoi przez 145 dni. Natomiast najkrótsza 
zima z pokrywą śnieżną obserwowana była przed zaledwie kilku 
laty w sezonie 2013/2014, gdy wystąpiło jedynie 47 dni z pokrywą 
śnieżną. Takie krótkie zimy występowały jednak także wcześniej np. 
podczas zimy 1989/1990, gdy śnieg zalegał przez 58 dni. Także i dłu-
gie zimy występowały wielokrotnie np. w sezonach: 1981/1982 (144 
dni) i 1966/1967 (143 dni). Występowanie krótkich bądź długich 
zim nie jest domeną jednego tylko okresu lecz występują one z róż-
ną częstością, gdy często po bardzo długiej zimie występuje bardzo 
krótka i odwrotnie. Jednak pomimo tego pozornego bezładu w wy-
stępowaniu długich bądź krótkich zim, obserwowane są tendencje, 
wskazujące na skracanie długości zalegania pokrywy śnieżnej. 

Podczas sezonu zimowego 1993/1994 obserwowana była naj-
dłużej trwająca pokrywa śnieżna w historii prowadzenia pomiarów 
w Zawoi. Jednak nie oznacza to że był to najbardziej śnieżna zima 
w historii. Wówczas przez większą część tego okresu miąższość po-
krywy śnieżnej nie przekraczała 5 cm, więc była ona stosunkowo 

Czy śnieg to atrybut 
każdej zimy? 
Analiza śnieżności zim w Zawoi w XXI wieku na tle danych historycznych

Gdy nadchodzi zima często zastanawiamy się jaka będzie ta kolejna zima, a równocześnie staramy sobie przypomnieć jak wyglądały ostatnie 
zimy. Każdy z nas stara się także porównać zachowane w pamięci zimy w celu określenia czy ta nadchodząca zima będzie uciążliwa w codziennym 
funkcjonowaniu, czy sezon narciarski będzie udany, czy też jaki będzie panował obraz za oknami w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Często kreuje 
nam się tylko pewien obraz zimy, ponieważ nakładają nam się na siebie wspomnienia na temat tej pory roku z kilku różnych ostatnich lat. Zaciera 
nam się więc faktyczny obraz poszczególnych zim. Zazwyczaj padają też spostrzeżenia, że obecne zimy to już nie są takie jak bywały kiedyś. Jakie 
więc pod względem występowania pokrywy śnieżnej są obecnie zimy u północnych podnóży Masywu Babiej Góry?

niewielka. Wyraźne różnice pod względem śnieżności zim widoczne 
są gdy przyjrzymy się liczbie dni dla poszczególnych lat z pokrywą 
śnieżną wynoszącą co najmniej 30 cm, co prezentuje dolny wykres na 
rycinie 1. Najmniejsza liczba takich dni obserwowana była w sezonie 
2013/2014, gdy wystąpił jedynie jeden taki dzień oraz w sezonie 

Fot. 1. Pokrywa śnieżna nad Ficków Potokiem 3 kwietnia 2015 r. Fot. P. Franczak
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Ryc. 1. Liczba dni z pokrywą śnieżną (A: górny wykres) i liczba dni z pokrywą 

śnieżną o miąższości powyżej 30 cm (B: dolny wykres) w Zawoi w sezonach 

zimowych 1961/1962 – 2014/2015. Źródło: opracowanie własne na podstawie 

danych z IMGW-PIB

Ryc. 2. Występowanie pokrywy śnieżnej w Zawoi w ciągu sezonów zimowych 

2000/2001 – 2014/2015. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

z IMGW-PIB

Ryc. 3. Średnia dobowa miąższość pokrywy śnieżnej w Zawoi w latach 2010/2011 

– 2014/2015 na tle wielolecia (1961/1962 – 2014/2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB

1971/1972, gdy odnotowano dwa takie dni. Natomiast na drugim 
biegunie znalazły się zimy 1975/1976 i 2005/2006, podczas trwania 
których odnotowano odpowiednio 110 i 104 dni z pokrywą śnież-
ną wynoszącą powyżej 30 cm. Wymienione w pierwszej kolejności 
zimy były więc od tych drugich diametralnie inne. Widać z tego, że 
pomimo, iż w naszej opinii zarysowało się spostrzeżenie, że w ciągu 
ostatnich lat występują jedynie zimy bardzo łagodne i bezśnieżne to 
w tym samym czasie miała miejsce zima zaliczana do grona najdłuż-
szych z grubą pokrywą śniegu. Ponadto w trakcie ostatnich kilku-
nastu lat kilkukrotnie występowały zimy, gdy tak miąższa pokrywa 
śnieżna utrzymywała się przez ponad 50 dni (2000/2001, 2004/2005, 
2005/2006, 2008/2009 i 2011/2012). Oczywiście były także zimy, 
gdy pokrywa śnieżna o grubości ponad 30 cm występowała przez 
niespełna 20 dni (2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010, 
2010/2011, 2013/2014 i 2014/2015). Takie zimy występowały stosun-
kowo częściej niż podczas wcześniejszych dziesięcioleci, co łatwo 
można zaobserwować na dolnym wykresie na rycinie 1. 

Występujące w ostatnich latach zimy prócz krótszej liczby dni 
z pokrywą śnieżną, cechują się także zazwyczaj niższą średnią miąż-
szością pokrywy śnieżnej, niż to miało miejsce w przeszłości. Od 
zimy 2000/2001 wartość ta dla poszczególnych zim wahała się od 
zaledwie 10 cm podczas zimy 2013/2014 do stosunkowo bardzo 
dużej wartości jaką było 49 cm odnotowane dla zimy 2005/2006. 
Dla porównania największa średnia miąższość pokrywy śnieżnej od-
notowana została w Zawoi podczas zimy 1975/1976 gdy wyniosła 
67 cm. Była to zima rekordowa w Zawoi pod wieloma względami 
o czym nieco więcej wspomnę w dalszej części artykułu.

W obecnym roku (zima 2016/2017), pod koniec listopada śnieg 
w dolinie Skawicy pojawił się już po raz czwarty. W ludowych prze-
kazach, budowanych na podstawie czerpanej przez liczne pokolenia 
wiedzy z obserwacji przyrody, często pojawia się opinia, że gdy 
spadnie trzeci w kolejności śnieg to on już będzie zalegał na stałe aż 
do końca zimy. Jak to się ma natomiast do zim, które miały miejsce 
od sezonu zimowego 2000/2001? W tym okresie najwcześniej po-
krywa śnieżna pojawiła się podczas zimy 2009/2010, gdy pierwszy 
śnieg w Zawoi spadł już 15 października, a na dodatek od razu 
pierwszego dnia było go 54 cm. Jednak utrzymał się on zaledwie 
przez osiem dni po czym się stopił i następnie przez dłuższy okres 
czasu nowa pokrywa się nie pojawiła. Z pojawianiem się w paź-
dzierniku stałej pokrywy śniegu w Zawoi mieliśmy do czynienia tak-
że w latach 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010 (już wspomniany wy-
żej), 2010/2011, 2012/2013, 2015/2016 jak i w obecnym 2016/2017. 
Utrzymywał się one jednak jedynie przez kilka dni i znikał. Były 
także lata gdy pierwszy śnieg pojawiał się w listopadzie i wtedy za-
zwyczaj już utrzymywał się przez nieco dłuższy czas. Choć zdarzało 
się równie często, że zanikał po kilku/kilkunastu daniach. Takim 
wyjątkiem była zima 2001/2002, gdy pierwszy śnieg spadł 21 listopa-
da i bez przerw utrzymał się do 31 tycznia. Była to zima, gdy pierw-
szy śnieg utworzył pokrywę, która utrzymała się przez prawie całą 
zimę, ponieważ później występowały jedynie krótkie epizody zwią-
zane z tworzeniem się nowej pokrywy śnieżnej. Podobnie sytuacja 
wyglądała w czasie najśnieżniejszej zimy ostatnich lat (2005/2006), 
gdy pierwszy śnieg spadł 19 listopada i utrzymał się do 29 marca 
(z jedynie czterodniową przerwą na początku grudnia). W innych 
latach często przed ”głównym” opadem śniegu który tworzył dłużej 
zalegającą pokrywę śnieżną występowały krótkie epizody z pokry-
wą. Jednak obecnie, gdy często dochodzi do przerywania trwałej 
pokrywy śnieżnej przez roztopy śródzimowe, ciężko określić, który 
to jest ten „trzeci śnieg’.

Z kolei ostatnie podrygi zim jakie miały miejsce w tych pierwszych 
kilkunastu latach XXI wieku najpóźniej wystąpiły w zimę 2009/2010, 
gdy jednodniowa pokrywa śnieżna utworzyła się 22 kwietnia. Wów-
czas miała tylko 1 cm miąższości, natomiast w dniach 14-15 kwietnia 
w zimę 2000/2001 dochodziła ona do 30 cm. 

Fot. 2. Pokrywa śnieżna w Zawoi Czatoży 28 lutego 2015 r. Fot. P. Franczak
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Ryc. 4. Maksymalna dobowa miąższość pokrywy śnieżnej w Zawoi w latach 

2000/2001 – 2014/2015 na tle wielolecia (1961/1962 – 2014/2015)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB

Sezonowe zróżnicowanie pokrywy śnieżnej
 

Dotychczasowe zimy w XXI wieku różnią się także od całego okresu 
badań pod względem średniej miąższości pokrywy śnieżnej w ciągu 
sezonu zimowego. W okresie 1961/1962-2014/2015 od pierwszych 
dni października do połowy lutego obserwowany jest stały wzrost 
średniej miąższości pokrywy śnieżnej. Statystycznie największa śred-
nia miąższość pokrywa śnieżna osiągana jest w Zawoi 16 lutego, gdy 
pokrywa śnieżna przyrasta do 34,8 cm. Średnia miąższość pokrywy 
śnieżnej przekraczające 30 cm notowana jest od przełomu stycznia 
i lutego do końca lutego, a następnie obserwowany jest jej szybszy 
spadek. Trwa on znacznie szybciej niż jest to obserwowane pod-
czas rozbudowywania się w trakcie sezonu pokrywy do osiągnięcia 
miąższości maksymalnej. Od zimy 2010/2011 obserwowane są spore 
różnice w rozbudowie pokrywy śnieżnej w ciągu sezonu. Jej mak-
simum przypada na ten sam okres co w wieloleciu, lecz znacznie 

Ryc. 5. Miąższość pokrywy śnieżnej w Zawoi w latach 2010/2011 – 2014/2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IMGW-PIB

niższa jej miąższość obserwowana jest od drugiej połowy grudnia do 
połowy lutego. Wynika to z faktu, iż w tym okresie często pokrywa 
nie występuje. W ostatnich latach pokrywa śnieżna zanika także 
wcześniej, lecz na początku kwietnia często ponownie się odbu-
dowuje i osiąga większą miąższość niż w porównywanym okresie 
w wieloleciu.

Maksymalna miąższość odnotowywana dla poszczególnych dni 
w roku także jest sporo niższa od danych historycznych. W XXI 
wieku największą miąższość pokrywy śnieżnej odnotowano pod-
czas zimy 2001/2002, gdy wyniosła 125 cm. Była to druga z najwięk-
szych wartości odnotowanych w historii. Dla porównania w wie-
loleciu 1961/1962-2014/2015 największą miąższość odnotowano 
w zimę 1975/1976, gdy 30 stycznia zanotowano 178 cm. Podczas 
tej najśnieżniejszej zimy w historii prowadzenia pomiarów w Zawoi, 
pokrywa śnieżna o grubości przekraczającej 100 cm utrzymywała się 
aż przez prawie miesiąc od 19 stycznia do 16 lutego. 

Podsumowanie

Zawoja, zaliczana jest do obszarów o najdłuższym czasie zalegania 
pokrywy śnieżnej w Polsce, co wynika z jej położenia u podnóża 
Masywu Babiej Góry. Jednak w poszczególnych jej regionach czas 
zalegania pokrywy śnieżnej jak i jej miąższość bywają bardzo zróż-
nicowane. Wynika to zarówno z różnej ekspozycji terenu jak i form 
rzeźby gdzie w obrębie form wklęsłych czas zalegania śniegu jest 
znacznie dłuższy niż w obrębie form wypukłych. 

Poznanie dokładnych relacji występowania pokrywy śnieżnej na 
danym obszarze jest bardzo ważne zarówno z punktu widzenia 
przyrodniczego jak i funkcjonowania mieszkańców na takim tere-
nie. Pokrywa śnieżna odgrywa bardzo ważną rolę dla gospodarki 
wodnej, co zaznacza się zwłaszcza na obszarach górskich poprzez 
wyraźny wzrost retencji w zimie oraz większy odpływu podczas roz-
topów wiosennych i śródzimowych wezbrań. Ponadto chroni ona 
glebę od głębokiego przemarzania i osłania rośliny od niskich tem-
peratur powietrza. Z kolei do negatywnych skutków zbyt długiego 
zalegania pokrywy śnieżnej można zaliczyć sytuację, gdy na wiosnę 
opóźniony jest wzrost temperatury powierza powyżej 0oC, co powo-
duje przesunięcie początku okresu wegetacyjnego roślin. Ponadto 
zbyt długie zaleganie pokrywy śnieżnej zwiększa koszty funkcjo-
nowania transportu, w tym wynikające z utrzymaniem dróg. Duża 
miąższość pokrywy śnieżnej zalegająca przez długi czas przyczynia 
się także do zatrzymania prowadzenia różnych prac gospodarczych 
wykonywanych w budownictwie czy gospodarce leśnej. Jednak 
w przypadku miejscowości turystycznych długie zaleganie pokrywy 
śnieżnej zwłaszcza na wyżej położonych obszarach daje możliwość 
do bardziej efektywnego rozwoju m.in. turystyki narciarskiej.

Paweł Franczak 

Fot. 3. Płat śnieżny w zagłębieniu terenu (nisza osuwiska) 

na stokach Babiej Góry 2 czerwca 2015 r. Fot. P. Franczak
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Burdele czy Za Wodą?
Miejscowe nazwy geograficzne w Zawoi

Rozważania nad etymologią nazwy przysiółka
Na przełomie listopada i grudnia br. w najróżniejszych mediach, poczynając od lokalnych przez regionalne 
po krajowe, sporo miejsca poświęcone było sporowi, który pojawił się wokół jednej z nazw miejscowych 
w Zawoi. Informacje na temat propozycji zmiany nazwy przysiółka Burdele, na tyle często zaczęły 
pojawiać się w prasie i telewizji, że 4 grudnia wyemitowano na ten temat materiał w głównym wydaniu 
informacyjnym jednej z największych stacji telewizyjnych w Polsce. 
Jak już wyżej wspomniałem materiał ten dotyczył dyskusji jaka rozgorzała nad propozycją zmiany nazwy 
przysiółka Burdele, położonego niemal w samym centrum Zawoi. W niniejszym artykule nie skupię 
się jednak na tym, czy nazwa tego przysiółka powinna zostać zmieniona, czy też należy ją zostawić 
w niezmienionej formie. Postaram się natomiast zaprezentować kilka faktów historycznych związanych z tą 
nazwą. W mediach pojawiały się różne teorie na temat pochodzenia nazwy przysiółka oraz wskazywano na 
pojawiające się z jego nazwą niejednoznaczne skojarzenia. Niemniej w większości przypadków pojawiały się 
większe bądź mniejsze błędy.

Przeglądając materiały pra-
sowe, które pojawiły się 
w mediach na temat pro-

pozycji zmiany nazwy przysiół-
ka Burdele, można zauważyć że 
prezentowane w nich były trzy 
główne teorie na temat jego ety-
mologii. Ponadto pojawiło się 
kilka głosów po części z nimi 
związanych. Według jednej 
z nich nazwa przysiółka miała 
pochodzić od nazwiska żołnie-
rza armii napoleońskiej, który 
miał przybyć do Zawoi. Inna teo-
ria wskazywała na rodowód na-
zwy związany z gospodarką pa-
sterską, która w przeszłości była 
prowadzona w Zawoi. Idąc tym 
tropem nazwa Burdele miałaby 
pochodzić od wołoskiej nazwy 
burden, która oznaczała zagrodę 
dla owiec. Pojawiły się również 
poglądy, że przysiółek posia-
da nazwę od nazwiska Burdyl, 
lecz „ktoś” miał popełnić błąd 
przy jego pisowni i „y” zamienił 
na ”e”. Natomiast ostatnią grupę 
stanowił pogląd, że taka nazwa 

nigdy nie istniała a przysiółek ten 
„od zawsze” nazywano Za Wodą. 

O BOGACTWIE 
MIEJSCOWyCH
 NAZW GEOGRAFICZNyCH

Zanim jednak postaram się 
przedstawić informację jak to 
z tą nazwą w Zawoi było to 
przyjrzyjmy się nieco na sposób 
powstawania nazw geograficz-
nych i ich ewolucji. Swoje nazwy 
posiadają niemal wszystkie moż-
liwe do wyróżnienia obszary, 
a tworzone one były przez stu-
lecia w celu umożliwienia lud-
ności porozumienia się w prze-
strzenni geograficznej. Z biegiem 
czasu część z nich uległa pewnej 
modyfikacji, inne zanikły i zosta-
ły zapomniane, a jeszcze inne 
do dnia dzisiejszego funkcjonują. 
Z wszystkimi tymi typami ewolu-
cji nazw geograficznych możemy 
się spotkać w Zawoi. Ponadto 
obserwowane jest zróżnicowa-
nie zasięgu używania nazw. Są 

nawy, które znane będą ogółowi 
mieszkańców większego regio-
nu, w tym kraju, jak i takie, któ-
re funkcjonować będą jedynie 
w obrębie niedużej grupy ludzi. 
W ten sposób każdy mieszkaniec 
regionu będzie wiedział gdzie 
położona jest Zawoja czy Babia 
Góra. Większość będzie również 
znała położenie poszczególnych 
części wsi jak Policzne, Sucha 
Góra czy Podpolice. Są jednak 
nazwy, którymi posługiwać się 
będą jedynie mieszkańcy, za-
mieszkujący poszczególne części 
miejscowości, a i nie dla wszyst-
kich będą one zrozumiałe. Tak 
nie wszyscy będą znali lokaliza-
cję np. Zawodzia, Ubogiej Wis 
czy Piekła. Istnieją jednak także 
nazwy o znaczeniu bardzo lo-
kalnym, gdzie ich poprawną lo-
kalizację będą potrafili wskazać 
jedynie mieszkańcy poszczegól-
nych przysiółków. Do tej grupy 
zaliczają się mikrotoponimy np. 
Pod Lipką, W Borach lub Łazy. 
Jednak co ciekawsze pewne na-
zwy funkcjonują jedynie w ob-

rębie rodziny bądź niewielkich 
grup społecznych i znane one 
będą tylko im, jak np. nazwy 
pól Siekiera czy U Głębokiej Uli-
cy. Przeglądając cały ten zarys 
nazw, możemy sobie uświado-
mić, że na obszarze samej tylko 
Zawoi kilka lub kilkanaście ty-
sięcy nazw, a Burdele są tylko 
jedną z nich. Co ważne Burdele 
położone w centrum Zawoi nie 
są jedynymi na obszarze wsi. 
Nazwa Burdele funkcjonuje tak-
że w górnym odcinku biegu po-
toku Gołynia, jednak z biegiem 
czasu została ona nieznacznie 
przekształcona do formy Bur-
dyle. Przysiółek ten mieści się 
naprzeciwko przysiółka Zalas, 
a tworzy je zaledwie kilka zabu-
dowań. 

 
ZMIANy NAZW 
GEOGRAFICZNyCH

Z powyższego wywodu możemy 
zauważyć, że nazwy geograficzne 
ulegają w dłuższym okresie czasu 
zmianie, a dzieje się tak w wy-
niku ewolucji pierwotnej nazwy 
bądź prostego błędu w pisowni. 
Błędnie zapisana nazwa następ-
nie utrwala się w świadomości 
ludności i w takiej formie zaczy-
na być używana przez kolejne 
pokolenia, zamieszkujące na da-
nym obszarze. Tak jak już wspo-
mniałem w Gołyni nazwa Burde-
le zmieniona została na Burdyle. 
Natomiast podobnych przypad-
ków zaszłych zmian nazw geo-
graficznych jest znacznie więcej. 

Ryc. 1. Położenie zabudowań na przysiółku Burdele na tzw. Mapie Miega z lat 

1779–1783. Źródło: http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/

Ryc. 2. Położenie zabudowań na przysiółku Burdele na tzw. drugim zdjęciu 

wojskowym z lat
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Przykładem są nazwy przysiół-
ków Ryżowana i Podryżowana, 
przy czym ta druga wzięła swą 
nazwę od Ryżowanej, względem 
której była lokalizowana. Przy-
siółek ten mieści się w obrębie 
doliny a Ryżowana jest poło-
żona wyżej, na stoku. Nazwy 
tych przysiółków nie wywo-
dzą się jednak od ryżu lecz od 
ryz, które służyły w przeszłości 
w gospodarce leśnej do trans-
portu drzewa. Były to specjalnie 
przygotowane rynny, które uła-
twiały transport ściętego drewna 
po stromym stoku. Natomiast 
najprawdopodobniej w okresie 
międzywojennym popełniono 
błąd w pisowni, który później 
utrwalił się w wymowie i tak 
pierwotne nazwy obu przysiół-
ków zostały zniekształcone. 

Podobna zmiana dotyczy na-
zwy całego pasma górskiego. 
W przeszłości używano nazwy 
Police, a nie obecnie funkcjonu-
jącej nazwy Pasmo Policy. Taka 
forma zaczęła być używana do-
piero w XX w. Jak pisze w swym 
artykule wydrukowanym w 1886 
r. B. Gustawowicz „tak szczyt, 
jak grzbiet zowie lud tamtejszy 
Policami, stąd nazwa jako Police, 
a to dlatego, że są dwojakie Poli-
ce, mianowicie: Police zawojskie 
i Police skawickie”. Historyczna 
nazwa pasma jednak w pełni nie 
zaginęła ponieważ pamiętają ją 
i nadal jej używają starsi miesz-
kańcy okolicznych wsi, chociaż-
by mówią że idą „w Police”. 

O NAZWIE PRZySIÓŁKA 
BURDELE

Skoro już wiemy, że nazwy 
geograficzne są bardzo po-
wszechne i niezmiernie ważne 
w naszej codziennej komuni-
kacji, oraz że na przestrzenni 
stuleci ulegały licznym modyfi-
kacjom to możemy zastanowić 
się od czego wziął nazwę przy-
siółek Burdele. Możemy również 
postawić dodatkowe pytanie. 
Czy jest to nazwa historyczna, 
a może wprowadzona została 
przed zaledwie kilkudziesięciu 
laty? W tym celu musimy uświa-
domić sobie, że w przeszłości, 
gdy tworzono nazwy geograficz-
ne, to najczęściej kierowano się 
względami praktycznymi i nada-
wano je od jakiejś cechy danego 
miejsca lub jego właściciela. Tak 
powstała np. nazwa Naroże, dla 
określenia góry, na której scho-
dziły się granice wsi: Skawicy, 
Juszczyna i Sidziny, a w miej-
scu tego narożnika umieszczone 

były graniczne kopce kamienne. 
Etymologia tej nazwy wydaje się 
być więc bardzo oczywista i tak 
też jest w przypadku większości 
nazw.

Na wstępie wspomniałem, że 
w materiałach pojawiających się 
w mediach i w dyskusjach pro-
wadzonych na forach interneto-
wych pojawiło się kilka teorii na 
temat nazwy przysiółka Burdele. 
Na sam początek możemy sta-
nowczo odrzucić jedną z nich, 
łączącą nazwę przysiółka z na-
zwiskiem żołnierza armii napo-
leońskiej, dlatego też nad tym 
wątkiem nie będę się już więcej 
rozwodzić. Według drugiego 
poglądu nazwa przysiółka po-
chodzić miała od zagrody dla 
owiec. Ta teoria w przypadku 
Zawoi miałaby jak najbardziej 
sens, jako że ma ona wołoski ro-
dowód, a w przeszłości paster-
stwo była na jej obszarze bardzo 
powszechne. Nazwa przysiółka 
mogłaby więc pochodzić od wo-
łoskiego słowa „burden”. Dodat-
kowo w gwarze podhalańskiej, 
która również ma bardzo silny 
związek z pasterstwem słowo 
burdel oznacza stary, zniszczo-
ny bądź zaniedbany budynek. 
Wiąże się ono więc z szałasami 
czy też kolibami, które zazwyczaj 
wykonywano jak najmniejszym 
nakładem kosztów. Były więc 
często zaniedbane i znacząco 
odbiegały od wyidealizowanego 
wyglądu koliby. 

Dokonując przeglądu histo-
rycznych map Zawoi w miejscu 
dzisiejszej lokalizacji przysiółka 
Burdele, nie natrafimy na taką 
nazwę. Nazwy tej nie ma także 
na galicyjskich mapach katastral-
nych, pomimo iż widnieje na 
nich wiele zawojskich nazw po-
lan i przysiółków. Analizując tzw. 
Mapę Miega nazywaną inaczej 
pierwszym zdjęciem wojskowym 
wykonanym w latach 1779-1783, 
w miejscu, gdzie dziś mieści 
się przysiółek Burdele, wzno-
siły się już zabudowania. Czte-
ry budynki mieszkalne i jeden 
gospodarczy widnieją także na 
tzw. drugim zdjęciu wojskowym 

wykonanym dla Zawoi w latach 
1844-1845. Jednak i tutaj nazwa 
ta się nie pojawia. Jednak w kil-
ku dokumentach pochodzących 
z tego okresu zawarte się spisy 
mieszkańców wsi. Z dokumentu 
dotyczącego uwłaszczenia chło-
pów, czyli nadania im praw wła-
sności uprawianych przez nich 
ziem, dowiedzieć się możemy, 
że w mieszczących się na tym 
przysiółku domach o nume-
rach 415 i 416 zamieszkiwały 
rodziny o nazwisku… Burdele. 
Stanowili oni większość miesz-
kańców przysiółka i najprawdo-
podobniej byli potomkami jego 
założycieli, dlatego też od ich 
nazwiska nazwę wziął cały przy-
siółek. Ponadto do dnia dzisiej-
szego w centralnej części tego 
przysiółka zachował się numer 
domu 416, a niedaleko od niego 
pochodzący również z tamtego 
okresu numer 418. Oczywiście 
nie oznacza to, że obecnie ist-
niejące na tym przysiółku bu-
dynki pochodzą z tego okresu 
lecz na pewno posiadają numery 
domów zachowane po dawnych 
właścicielach. Także i na innych 
położonych w sąsiedztwie przy-
siółkach zachowały się do dnia 
dzisiejszego numery dawnych 
zabudowań, które mieszczą się w 
ich centralnych częściach. Dodat-
kowo w teczkach dla dominium 
makowskiego, wśród dokumen-
tów dotyczących uwłaszczenia 
chłopów, zachowały się dla każ-
dej z wsi spisy członków gminy, 
którzy wyznaczali pełnomocni-

ków do przeprowadzenia wła-
sności gruntów. W dokumen-
cie przygotowanym dla Zawoi 
w dniu 14 lutego 1856 r. wśród 
przedstawicieli gminy widnieje 
Jan Burdyl, który podobnie jak 
niemal wszyscy pozostali człon-
kowie gminy podpisał się trzema 
znakami krzyża. Nazwisko naj-
prawdopodobniej zostało prze-
kręcone przez przygotowującego 
dokument urzędnika, ponieważ 
w innych dokumentach z tego 
okresu widnieje on jako Jan Bur-
del. Pojawia się on w tym do-
kumencie dwukrotnie ponieważ 
widnieje także obok Wojciecha 
Kusia jako świadek sporządzenia 
dokumentu. Dodatkowo w tym 
czasie Zawoję zamieszkiwało 
kilka innych rodzin o nazwisku 
Burdel, a nie Burdyl. 

Na koniec tego wywodu na-
leży jeszcze zadać pytanie skąd 
wiadomo, że Jan Burdel, był 
przedstawicielem mieszkańców 
właśnie tego przysiołka, a nie 
innego. We wspomnianym do-
kumencie z lutego 1856 r. po-
szczególni członkowie gminy 
nie są wymienieni bowiem przy 
konkretnym przysiółku, lecz 
tworzą listę nazwisk. Jednak jak 
wynika z analizy tego dokumen-
tu oraz spisów wykonanych dla 
innych gmin wchodzących w 
skład dominium makowskiego 
przedstawiciele gminy wypi-
sywani byli według kolejności 
położenia przysiółków od gra-
nicy wsi. W przypadku Zawoi 
lista członków gminy tworzona 
była w kolejności od granicy 
wsi z Skawicą. Jan Burdel na 
tej liście widnieje na 27 pozycji 
a obok niego trzy znaki krzyża 
umieścili także Zając, Surmiak 
czy Żywczak, którzy z pewno-
ścią zamieszkiwali na sąsiednich 
przysiółkach o czym świadczą 
dzisiejsze ich nazwy. Pojawia się 
jeszcze jeno pytanie. Mieszkańcy 
Zawoi byli właścicielami różnych 

Ryc.3. Położenie przysiółka Burdele 

w 1980 r. źródło: http://mapy.

geoportal.gov.pl/

Ryc.4. Położenie zabudowań na przysiółku Burdele w 2014 r. źródło: http://mapy.

geoportal.gov.pl/

Ryc.5. Spis właścicieli gruntów na 

polanie Wyśnie Jastrzębie w połowie 

XIX w. źródło: Archiwum Państwowe w 

Krakowie
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W mijającym roku mieli-
śmy bogaty program 
w czasie letnich wa-

kacji. W pierwszych dniach lip-
ca dzieci wyjechały na warsztaty 
do Zubrzycy Górnej pt. „Zostań 
architektem wsi orawskiej”, bra-
ły udział w warsztatach tanecz-
nych, warsztatach literacko-pla-
stycznych, nie zabrakło również 
zajęć sportowych na „Orliku’. 
Niesłabnącym powodzeniem 
cieszyły się zajęcia edukacyjne 
z pracownikiem Babiogórskiego 
Parku Narodowego, które odby-
ły się w Skawicy w czasie spo-
tkania integracyjnego wszystkich 
wychowanków obu świetlic. 
Nie zabrakło też wycieczki cało-
dniowej. Tym razem gościliśmy 
w Studiu Filmów Rysunkowych 
w Bielsku Białej, gdzie dzieci za-
poznały się z produkcją filmów 
animowanych, jej historią oraz 
współczesną techniką produkcji. 
W dalszych dniach wakacyjne-
go odpoczynku braliśmy udział 
w licznych warsztatach plastycz-
nych, staliśmy się też projektanta-
mi mody. Z Klubem odlotowych 
Mam, oraz Gminną Biblioteką 
Publiczną bawiliśmy się w czasie 
wakacyjnej zabawy „W zaczaro-

Miejsce 
dla każdego

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica Środowiskowa

Nasza placówka, która składa się z dwóch świetlic, w Zawoi Centrum 
i w Skawicy, oferuje dzieciom i młodzieży w ciągu całego roku 
kalendarzowego propozycje spędzania wolnego czasu. Dzięki 
współpracy z wieloma instytucjami mamy możliwość zorganizowania 
wycieczek, warsztatów, zajęć sportowych, edukacyjnych.

wanej krainie bajek”. Wybraliśmy 
się też do Beskidzkiego Centrum 
Zabawki Drewnianej w Strysza-
wie, gdzie oprócz zapoznania 
się z historią zabawki drewnianej 
z naszego regionu, dzieci brały 
udział w warsztatach garncar-
skich i własnoręcznie wykonały 
gliniane miseczki. W tym miejscu 
chcielibyśmy serdecznie podzię-
kować Dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej Pani Lucynie 
Malczyk za szczególne zaanga-
żowanie we współpracę z naszą 
placówką. 

W nowym roku szkolnym Świe-
tlica w Zawoi przeniosła się do 
nowego pomieszczenia. Obec-
nie swoje miejsce ma w Zespole 
Szkół w Zawoi Cetrum. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni władzom gmi-
ny oraz dyrekcji szkoły za przy-
chylność i zrozumienie ciężkich 
warunków, w jakich dotychczas 
funkcjonowała placówka i wy-
gospodarowanie pomieszczenia 
dla Świetlicy. Dzięki uprzejmości 
i hojności (przekazano dwa ty-
siące euro) członków Koła Kul-
turalnego Belgijsko-Polskiego 
w Charleroi w Belgii udało się 
wyposażyć salę w nowe sprzęty 
i zabawki. Serdecznie dziękuje-
my i zapewniamy o swojej pa-
mięci i wdzięczności dla wszyst-
kich członków koła. 

Z okazji zbliżających się Świąt 
i Nowego Roku 2017 życzymy 
wszystkim sponsorom i współ-
pracownikom naszej placówki 
dużo zdrowia i szczęścia oraz 
radości ze współpracy z dziećmi 
i dla dzieci.                          gt

polan lub zagród, a od ich statu-
su majątkowego zależało w ilu z 
nich mieli udziały. Byli oni tak-
że współwłaścicielami gruntów, 
gdzie mieściły się ich budynki 
mieszkalne. Z dokumentów do-
tyczących uwłaszczenia chłopów 
w Zawoi wynika, że mieszkańcy 
dzisiejszych przysiółków Bur-
dele, Zające i Żywczaki oraz 
pojedyncze osoby zamieszkują-
ce w innych częściach wsi lecz 
najprawdopodobniej związani z 
nimi (np. Józef Burdel zamiesz-
kały pod numerem 822) byli wła-
ścicielami polany Wyśnie Jastrzę-
bie. Dziś powiedzielibyśmy, że 
należała do nich polana Wyżnie 
Jastrzębie. Niestety lokalizacja 
tej polany nie widnieje na histo-
rycznych mapach lecz najpraw-

dopodobniej mieściła się ona na 
obszarze, gdzie dziś znajdują się 
wcześniej wymienione przysiół-
ki. Wskazuje na to również fakt, 
iż położona ona byłaby na stoku 
nieco powyżej lokalizacji kościo-
ła parafialnego, który wybudo-
wany został na polanie Jastrzębie 
Stare Niżnie. Związek lokalizacji 
tych nazw nie jest z pewnością 
przypadkowy. 

Kończąc chciałbym zazna-
czyć, że przysiółki, na których 
zamieszkujemy kryją wiele fa-
scynujących historii, z których 
większość pewno nie została do 
dnia dzisiejszego odkryta, dla-
tego też zachęcam czytelników 
do poszukiwania historii swoich 
małych ojczyzn.       Paweł Franczak

kontakt z autorem: p.franczak@uj.edu.pl         
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