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Patriotyczne obchody
Tegoroczne obchody 3 Maja w naszej gminie przebiega³y w patriotyczno-religijnej
atmosferze. Oficjalne uroczystoœci gminne
mia³y miejsce w Skawicy. Przy pomniku
Pamiêci Pokoleñ oraz Pomniku Jana Paw³a
II zebrali siê mieszkañcy Skawicy i Zawoi
oraz goœcie wypoczywaj¹cy w naszej
gminie, by wspólnie z przedstawicielami
w³adz samorz¹dowych, delegacjami szkó³ i
instytucji z³o¿yæ ho³d poleg³ym za wolnoœæ
Ojczyzny.
Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ wójt gminy Zawoja Marek Listwan, oraz
starosta powiatu suskiego Andrzej Paj¹k,
który podzieli³ siê kilkoma refleksjami na
temat uchwalonej 3 maja 1791 r. konstytucji i okresu zaborów Polski w œwietle
obecnej sytuacji polityczno-spo³ecznej w
naszym kraju.
Delegacje samorz¹dowe oraz przedstawiciele instytucji i szkó³ z³o¿yli kwiaty pod
pomnikiem. Uczniowie z Zespo³u Szkó³
w Skawicy przygotowali program s³owno-muzyczny sk³adaj¹cy siê z patriotycznych
wierszy i pieœni kilku pokoleñ Polaków. Nie
zabrak³o w ich programie równie¿ prezentacji wspó³czesnych patriotów.

Ca³oœæ 3-Majowej uroczystoœci w Skawicy uœwietni³a Orkiestra Dêta ze Skawicy,
która gra³a patriotyczne melodie. By³ to de-

biut nowo powsta³ej Orkiestry Dêtej w Skawicy, najbardziej cieszy fakt ¿e du¿e grono
muzykantów to m³odzie¿ ze Skawicy.
Nastêpnie w koœciele parafialnym w Skawicy zosta³a odprawiona uroczysta Mszy
Œwiêta w intencji Ojczyzny.
(JP)

Fotoreportaż z uroczystości na stronie 2

3-majowa uroczystość w Skawicy. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

Wielki remont naszej drogi
6 maja 2008 roku ruszyły prace przy przebudowie drogi wojewódzkiej 957. Przez dwa najbliższe lata kierowcy poruszający się na
odcinku drogi Białka – Nowy Targ będą narażeni na pewne utrudnienia w związku z gruntownym remontem tego odcinka.
O koniecznoœci kapitalnej modernizacji powa¿nie zniszczonej drogi wojewódzkiej z Bia³ki do
Nowego Targu mówi³o siê od lat. Jednak dopiero teraz uda³o siê znaleŸæ na ten cel pieni¹dze.
16 kwietnia br. w Zawoi Wid³ach dokonano
tzw. uroczystego wbicia ³opaty i inwestycjê
oficjalnie rozpoczêto. Na uroczystoœæ przybyli:
Roman Ciepiela – Wicemarsza³ek Województwa
Ma³opolskiego, Tadeusz Skorupa – Senator PIS,
Andrzej Paj¹k – Starosta Powiatu Suskiego, Zbigniew Opolski – Zastêpca Dyrektora Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Jan Tuleja
– Rejon Dróg Nowy S¹cz, Adam Œlusarczyk
– Rejon Dróg Myœlenice, Andrzej Sasu³a – Radny
Województwa Ma³opolskiego, Jan Hamerski
– Radny Województwa Ma³opolskiego, Antoni
Karlak – Wójt Gminy Jab³onka, Jan Smarduch
– Wójt Gminy Nowy Targ, Józef Babicz – Wójt
Gminy Czarny Dunajec, W³adys³aw G³ód – Prezes Podhalañskiego Przedsiêbiorstwa Drogowo-Mostowego S.A. oraz Marek Listwan – Wójt
Gminy Zawoja – Gospodarz.
dokończenie na stronie 4

Rozpoczęcie prac remontowych poprzedziło spotkanie w Zawoi Widłach

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Patriotyczne
obchody
w Skawicy…

…i w Zawoi

Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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„Serce matki”
¯yjemy wœród zamêtu
i braku sentymentu...
Tu sztuczny œmiech, tam znów sztuczne ³zy,
ob³uda, fa³sz, to s¹ ¿ycia gry.

Za naszym oknem

Mi³oœci szczerej nie ma,
epoka k³amstw, krzywd i m¹k.
Nikt nie jest sob¹, czas rz¹dzi tob¹,
okrutna obojêtnoœæ w kr¹g...
Jedynie serce matki
uczuciem zawsze tchnie,
jedynie serce matki
o wszystkim dobrze wie,
daæ trochê ciep³a umie
i ka¿dy ból zrozumie,
a gdy przestaje dla nas biæ,
tak ciê¿ko, ciê¿ko ¿yæ!
Najlepsi przyjaciele
daæ mog¹ smutku wiele
i wiedz, ¿e najbardziej wierny ci
zapomnieæ ciê mo¿e, wierzaj mi!
Umar³y poœwiecenia,
egoizm dziœ w³adzê ma:
nieszczeroœæ rz¹dzi, a ludzkoœæ bladzi,
ch³ód w ka¿dym k¹cie cicho ³ka!

Maj na Hali Czarnego. Fot. Sebastian Kozina.

Jedynie serce matki
uczuciem zawsze tchnie,
jedynie serce matki
o wszystkim dobrze wie,
daæ trochê ciep³a umie
i ka¿dy ból zrozumie,
a gdy przestaje dla nas biæ,
tak ciê¿ko, ciê¿ko ¿yæ!
Mieczys³aw Fogg
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W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

Absolutorium dla Wójta
W Sali narad Urzędu Gminy dnia 30 kwietnia odbyła się XXII Sesja Rady
Gminy Zawoja. Najważniejszym punktem obrad było udzielenie lub nie
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Radni wys³uchali sprawozdania z wykonania bud¿etu za rok 2007, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania bud¿etu za 2007 rok, opinii
Komisji Rewizyjnej oraz opinii Sk³adu
Orzekaj¹cego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Dochody
gminy w 2007 roku wynios³y 18.753.251
z³., natomiast wydatki zamknê³y siê kwot¹
19.352.779 z³. Radni jednog³oœnie udzielili
Wójtowi Gminy Zawoja Panu Markowi Listwanowi absolutorium za 2007 rok. Wójt
dziêkuj¹c za absolutorium zwraca uwagê
na dobr¹ wspó³pracê z ca³a rad¹, wypracowywaniu wspólnego konsensusu przy
rozwi¹zywaniu problemów. Miniony roku
by³ trudny, w Urzêdzie przeprowadzono
rozmaite d³ugotrwa³e kontrole, ale wspól-

nymi si³ami podo³aliœmy wielu zadaniom,
które by³y do zrealizowania. Absolutorium
otrzymuje Wójt, ale to zas³uga wszystkich
pracowników Urzêdu Gminy.
Podczas sesji radni podjêli równie¿
uchwa³ê o u¿yczeniu nieruchomoœci gruntowej po³o¿onej w Zawoi – budynku LKS
Watra na rzecz zarz¹du LKS Watra z mo¿liwoœci¹ poddzier¿awienia budynku na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej oraz
uchwa³ê o zaci¹gniêciu po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokoœci 414.781 z³. na termomodernizacje
budynków oœrodków zdrowia w Zawoi
i Skawicy oraz budynku Urzêdu Gminy.
Prezes Przedsiêbiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA”

Pan Tadeusz Tatara przedstawi³ radnym
sprawozdanie z dzia³alnoœci spó³ki za 2007
rok oraz omówi³ za³o¿enia w dzia³alnoœci
na 2008 rok. Gospodarka odpadami na
teranie naszej Gminy jak zwykle wzbudza o¿ywione dyskusje. Zarówno wywóz
nieczystoœci p³ynnych jak i nieczystoœci
sta³ych jest niezwykle kosztowny. Wci¹¿
na terenie Gminy s¹ osoby, które unikaj¹
op³at za wywóz œmieci czy œcieków. Gmina
podejmie zdecydowane kroki w tej sprawie. Opracowywana jest lista osób, które
niedope³niaj¹ swojego obowi¹zku w sprawie gospodarki odpadami i wobec nich
zostan¹ wyci¹gniête konsekwencje.
Podczas sesji dyskutowano równie¿ na
temat ukoñczenia prac remontowych przy
szkole podstawowej w Zawoi Mosorne,
odrolnieniu gruntów na terenie Gminy,
transportu uczniów z Limowa do szko³y
w Skawicy. Najwiêcej emocji wywo³a jednak
dyskusja na temat obszaru chronionego
Natura2000 i ochrony gatunków zagro¿onych jakim jest w Paœmie Policy g³uszec.
Unijna dyrektywa ptasia objê³a swym programem ochronê g³uszców w ca³ym niemal
paœmie Policy co niesie za sob¹ korzyœci dla
œrodowiska ale i ograniczenia w dzia³alnoœci
cz³owieka na tych terenach.
(JP)

Wielki remont naszej drogi
dokończenie ze strony 1.

Wicemarsza³ek Roman Ciepiela w swoim
wyst¹pieniu powiedzia³: …Rozpoczynamy
tu, w tym miejscu wielkie budowanie dróg
ma³opolskich. W najbli¿szych 6 latach chcemy wydaæ tylko z bud¿etu województwa
ma³opolskiego blisko 2 miliardy z³otych
na przebudowê g³ównych ci¹gów dróg regionalnych..
Jednoczeœnie na spotkaniu omawiano
harmonogram robót, które bêd¹ prowadzone przez nowotarskie Podhalañskie Przedsiêbiorstwo Drogowo-Mostowe. Bêdzie to
du¿e przedsiêwziêcie, które obejmie przebudowê nawierzchni jezdni, skrzy¿owañ
z drogami powiatowymi, chodników
z wymian¹ krawê¿ników, odwodnienia
oraz remont zatok autobusowych w sumie
oko³o 35 km. Inwestycja ma byæ ukoñczona
w 2010 roku, a koszt ca³ego przedsiêwziêcia
oszacowano na 50 ml z³otych.
Je¿eli w planie nie zajd¹ wiêksze modyfikacje, to w tym roku prace prowadzone
bêd¹ na 2,3- kilometrowym odcinku w Bia³ce (od przejazdu kolejowego w kierunku
centrum wioski) oraz jednokilometrowym
odcinku w Skawicy. Modernizacja obejmuje tak¿e 10-kilometrowy odcinek miêdzy
Zawoja Fujakami a Zawoj¹ Policzne. W miêdzyczasie przebudowane zostanie rondo
w Zawoi Wid³ach. W przysz³ym roku drogowcy zajm¹ siê pozosta³ymi odcinkami
drogi przebiegaj¹cymi przez powiat suski.
W efekcie do koñca 2009 roku fragment
drogi wojewódzkiej od Bia³ki do Krowiarek
powinien byæ g³adki jak stó³.
(wb)
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Krzysztof Chowaniak przewodniczący Rady Gminy Zawoja, Marek Listwan Listwan –
wójt gminy Zawoja oraz Roman Ciepiela – wicemarszałek Województwa Małopolskiego
podczas otwarcia inwestycji

Dziewczęta z zepołu „Juzyna” tańcem uświetniły uroczystość. Fot. arch. GCKPiT.

W NASZYM OBIEKTYWIE

Zawoja na targach turystycznych w Krakowie (4 kwietnia 2008)
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Z KRONIKI WYDARZEŃ

Żywa pamięć o Janie Pawle II
Po śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II w kwietniu 2005 roku młodzież działająca w Grupie Apostolskiej przy parafii MB
Częstochowskiej w Skawicy prowadzi w każdą pierwsza sobotę miesiąca wieczór poświęcony pamięci o Ojcu Świętym.
W czasie spotkania rozważane są słowa Papieża, śpiew Jego ulubionych pieśni i modlitwa o Jego rychłą beatyfikację.
Podobnie jak w wielu miastach Polski, tak
i w Skawicy i Zawoi panuje ¿ywa pamiêæ
o naszym umi³owanym Rodaku. Dowodem
tego s¹ uroczyste obchody rocznicy œmierci
papie¿a Jana Paw³a II.
W 3. rocznicê œmierci mieszkañcy Skawicy spotkali siê przed Pomnikiem Jana Paw³a
II wspólnie modl¹c siê, czytaj¹c fragmenty
wyg³aszanych przez Niego Homilii. Jedna
z parafianek odczyta³a wiersz napisany na
tê okolicznoœæ.
Równie¿ m³odzie¿ oazowa z parafii
w Zawoi Centrum zorganizowa³a drogê
krzy¿ow¹ i czuwanie modlitewne. Wierni
odmawiali ró¿aniec, œpiewali pieœni i s³uchali fragmentów przemówieñ Jana Paw³a II.
Na zakoñczenie tradycyjnie ju¿ o godzinie
21.37 wszyscy odœpiewali ukochan¹ pieœñ
papie¿a – „Barkê”.
Z kolei na Prze³êczy Krowiarki w 3. rocznicê œmierci Jana Paw³a II odprawiona
zosta³a Msza œw. W uroczystoœci wziêli
udzia³ zawojanie oraz przybyli goœcie
z s¹siednich miejscowoœci, którzy mimo
deszczowej pogody licznie przybyli na
Krowiarki, by po raz kolejny modliæ
siê w intencji Papie¿a Jana Paw³a II.
W celebracjê uroczystej mszy œw. w³¹czy³
siê równie¿ Zespó³ Regionalny „Juzyna”.
7 kwietnia przedstawiciele gminy Zawoi
i Jab³onki zapalili znicze i z³o¿lili wi¹zanki
kwiatów przy pomniku Jana Paw³a II na
Krowiarkach.
(MG)

Spotkanie przedstawicieli Zawoi i Jabłonki przy pomniku na Krowiarkach.
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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MIĘDZYKULTUROWY PRZEGLĄD FOLKLORYSTYCZNY – ZAGŁĘBIE I SĄSIEDZI

Festiwalowe sukcesy Juzyny
8 maja Zespół Regionalny „Juzyna”
występował w Dąbrowie Górniczej
na „Międzykulturowym Przeglądzie
Folklorystycznym – Zagłębie
i Sąsiedzi”. W festiwalu uczestniczyły
zespoły folklorystyczne, grupy
śpiewacze, zespoły taneczne oraz
kapele ludowe z terenów: Zagłębia,
Śląska i Małopolski.
Juzyna zaprezentowa³a siê w trzech kategoriach i w ka¿dej z nich zdoby³a presti¿owe
nagrody. W kategorii zespo³ów obrzêdowych zajê³a III miejsce za program „Palenie
sobótki”, a wyprzedzi³ j¹ nie byle kto, bo
znany zespó³ „Dolanie” z £¹ki, laureat wielu
przegl¹dów w kraju i za granic¹ (I miejsce)
i „Hamernik” z Krakowa – znany zespó³
o bogatym, wieloletnim dorobku. Trzecie
miejsce „Juzyny” przy takiej konkurencji
to wielkie osi¹gniêcie. To jednak nie koniec sukcesów zespo³u z Zawoi. Grupa
œpiewacza (Joanna Bucka i Anna Tomczak)
wi¹zank¹ pieœni zbójnickich wyœpiewa³a
I miejsce wœród 29 grup. Dziewczêta „zapracowa³y” sobie na nagrodê ciekaw¹ wi¹zank¹ archaicznych, babiogórskich pieœni
i mistrzowskim wykonaniem. Kolejna festiwalowa „zdobycz” to wyró¿nienie, które
otrzyma³a kapela w sk³adzie: Przemys³aw
Pasierb, Katarzyna Mêtel, Mariusz Pacyga,
Iza ¯urek, Dariusz Kaczmarczyk.
Wszystkim gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
(wb)

Joanna Bucka i Anna Tomczak – laureatki I miejsca

Dziewczyny w programie „Palenie sobótki”

„Obyrtka” w wykonaniu Eli i Andrzeja

Występ wyróżnionej kapeli. Fot. Jacek Zięba
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zentowanie powiatu suskiego przypad³o:

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Talenty Małopolski
15 kwietnia 2008 roku w hali widowiskowo-sportowej w Zawoi Centrum odbyły
się Powiatowe Eliminacje do XXI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych
i Tanecznych „Talenty Małopolski 2008” zorganizowane przez Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi oraz Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej.
Formu³a konkursu by³a bardzo ró¿norodna. Mogli w nich uczestniczyæ œpiewacy,
tancerze, muzycy, cheerleaderki. Po prostu
ka¿dy, komu taniec i muzyka sprawiaj¹
przyjemnoœæ i bez tremy chc¹ siê zaprezentowaæ szerokiej publicznoœci oraz poddaæ
ocenie jury.
Wystêpom towarzyszy³o du¿e zainteresowanie zarówno wœród wykonawców, jak
i podziwiaj¹cych, którzy w tym dniu licznie
przybyli do hali sportowej.

Do konkursu – po uprzednich eliminacjach gminnych zg³osi³y siê 33 grupy
wykonawcze (ok. 300 uczestników) z
ca³ego powiatu. Jury w sk³adzie: Barbara
De Lehhenstein-Broñka, Andrzej Broñka
oraz Roman Michalik mieli sporo pracy, aby
oceniæ wystêpy i najlepszych wytypowaæ
do œcis³ego fina³u wojewódzkiego w Nowym Targu.
Po doœæ d³ugich obradach przyzna³o 14
równorzêdnych pierwszych nagród. Repre-

W KATEGORII MUZYCZNEJ
• M³odzie¿owej Orkiestrze Estradowej
– GOK Stryszawa – „Fascinating drums”;
• Grupie M³odzie¿owej Stowarzyszenia
Muzycznego – Œleszowice – „Blue night”
• Miejskiej Orkiestrze Dêtej – MOK „Zamek”
Sucha Beskidzka – „One moment in time”
• Z.W. „Mirameja” – Z.S. w Zembrzycach
– „Piosenka na rozgrzanie”;
• Duetowi „Ró¿orañczowi – Z.S. w Zembrzycach – „Sezonowy poci¹g”;
• Z.M.D. „Gaspare Castiglione” – MOK “Zamek” Sucha Beskidzka;
• Ewie Jarosz –Œwietlica Œrodowiskowa
w Zawoi Centrum – „Œwiat siê pomyli³”;
• Zespo³owi „Muzykalna Klasa” – Z.S.S.P.
Nr 1 – Maków Podhalañski – „Westchnienie”;
• Zespo³owi „Maluchy” – Z.S.S.P. Nr 1 – Maków Podhalañski – „Jad¹ rowery”;
• Zespo³owi „Weso³e Struny” – Z.S. w Zembrzycach – „Poszukiwacze ig³y w stogu
siana”;
• Agnieszce Wydra – SP w Marcówce – „Na
raz, na dwa”;
W KATEGORII TANECZNEJ
• Zespo³owi „Cheerleaders” – Z.S. w Skawicy;
• Zespo³owi „Po Prostu” – MOK Jordanów;
• Formacji „Follow Me” – Z.S. w Zawoi
Wilcznej.

Zespół „Cheerleaders” Zespołu Szkół ze Skawicy

Ponadto jury postanowi³o uhonorowaæ
wyró¿nieniami nastêpuj¹cych wykonawców (w porz¹dku prezentacji):
W KATEGORII MUZYCZNEJ
• Klaudiê Drobna – SP ¯arnówka;
• Trio wokalne (Klaudia Ba³os – Sylwia
Sa³apatek – Sylwia Antosik) – SP w ¯arnówce;
• Zespó³ Wokalno-Instrumentalny – ZS
Zawoja Wilczna;
• Duet wokalny – ZS w Skawicy.
W KATEGORII TANECZNEJ

Zespół Muzyki Dawnej „Gaspare Castiglione” – MOK „Zamek” z Suchej Beskidzkiej

Miejska Orkiestra Dęta – MOK „Zamek” z Suchej Beskidzkiej
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• Z.T. „Promyk” – SP w Marcówce;
• Formacjê „Freak Out Girls” – MOK „Zamek” Sucha Beskidzka
• Duet Taneczny „Banshee” – ZS w Zembrzycach.
Jako organizatorzy dziêkujemy przede
wszystkim: wykonawcom, instruktorom,
nauczycielom, animatorom i opiekunom.
To ich praca sprawi³a, ¿e prezentacje programów, które jak na pocz¹tkuj¹cych w tej
dziedzinie, by³y na wysokim poziomie
artystycznym.
Organizacja Ma³opolskich talentów odby³a siê w Zawoi po raz drugi. Zainteresowanie
ci¹gle wzrasta. Liczymy, ¿e z roku na rok
chêtnych bêdzie coraz wiêcej.
WB

HUMOR

Sumiynnie – tak było

Naści
nieboze
Zespół „Muzykalna Klasa” – Z.S.S.P. Nr 1 z Makowa Podhalańskiego

Zespół „Wesołe Struny” Zespołu Szkół z Zembrzyc

Wręczanie dyplomów i gratulacje wójta gminy Zawoja Marka Listwana

Nagrodzeni wykonawcy. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Na pocotku dwudziestego wieku, by³o ma³¿yjstwo na Przys³opie1) a nazywali gazdo
Gojcyk. Jak sie piso³2), nik nie wiedzio³,
nik nie pedzio³ jinacy jono do Gojcyka ji
tak sie jus ³osta³o. Mieli ci gazdowie duzo
pola, chowali3) poro krow, ze dwa konie.
Ale dzieci nimieli, to sie w tom gazdowaniu
lubowali. Mlyka mieli zbytek4), bo wtoncoz
nie by³o go ka przedaæ, bo kozdy mio³ swoje, no to robili mas³o ji syrki, gazda jeŸdziu³
do Suche na jarmak ji tam przedawo³. Zawdy jedon syrek ³ostawio³, kroju³ go na
kromecki, podsuso³ je na piecu, coby nie
skwaœnia³y, ¿eby sie trzyma³y kupy. Jodo³ te
kromecki przy robocie, a skim sie spotko³,
wyjmowo³ worecek z kieœnie ze syrom ji
costowo³ nim. A ludzie zamias byæ radzi,
to go poza ³ocy ³obgadowali. U³ozyli takie
powiedzonie, jagby to przy costowaniu syrom mio³ godaæ: – Naœci nieboze, co mi sie
do maæka5) œmiyœciæ6) nimoze. Tako to by³a
z³osliwoœ ludzko wtoncos, ba, ji teroz tys.
To godko ³o Gojcyku ³opedzia³a gaŸdzino co go zna³a, sama dosta³a ³od niego
kromecko syra, kie by³a dwunostoletniom
dziywcotkiom, jak pas³a krowy wedle drozki, a un sed do koœcio³a w Zowoju. Pedzio³
wtoncos: – „Wejze7) laluniu tego syrka, jydz,
ji niek ci jidzie na zdrowie”. Jak przygna³a
krowy na po³ednie do stajnie, ³opedzia³a
matce ³o tom pocostonku, to matka zaroz
pedzia³a: –„To musio³ byæ Gojcyk s Przys³opu, bo un tak lubi costowaæ krajankami
syra”. £opedzia³a mi mama jak ³o nim ludzie
brzyæko godali. Us³o ³od tego casu ponad
pijdziesiot rokow, Gojcykowie pomarli,
gazdowkom podzielu³a sie dalso rodzina,
ludzie zabocyli ³o nik. W roku 1961 bylimy
z zonom zaprosoni na krzciny krewne moje
¿ony na Przys³opie, by³a tys tam babka te
wnocki, co jo wtoncos krzcili ji w casie te
biesiady, ta babka ³opedzia³a dokumyntnie
³o Gojcykak. Roki sie pomyka³y, pamioæ ³o
ty historyji co³kiom pos³a w zapomnionie,
jaz niedowno przecyto³ek ksiozecko ³o
Przys³opie ji w ni sto³o8) ³opowiadanie ³o
kisce, ³o Gojcyku, zaroz mi sie przybocy³a9) ta godka z krzcin te starse ga¿zdzine,
postanowiu³ek ³opisaæ jo, coby nie pos³a
w w zapomniynie.
Jontek spod Grapy
Objaśnienia:
1) Na Przysłopie – część Zawoi wyżej w górach;
2) Jak sie pisoł – jakie miał nazwisko; 3) Chowali
– hodowali (krowy, konie itd.); 4) Zbytek – mieli
dużo; 5) Do maćka – żartobliwie nazywano żołądek; 6) Śmiyścić – zmieścić; 7) Wejze – weźże
(weź); 8) W ni stoło – było w książce opisane;
9) Przybocyła – przypomniała.
POD DIABLAKIEM
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Z KRONIKI WYDARZEŃ

Dłutem napisane
17 kwietnia br. w Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi
odbył się wernisaż wystawy prac znakomitego artysty Józefa Gawła.
Towarzyszyła jej wyjątkowa atmosfera. Na wystawę przybyli przedstawiciele
władz lokalnych, wychowawcy z młodzieżą szkolną, pracownicy GCKPiT
oraz rodzina artysty. Wystawę otworzył z-ca wójta Franciszek Klimasara,
serdecznie witając autora prezentowanych prac oraz przybyłych gości.
Jest to ju¿ druga na naszym terenie wystawa
prac artysty, które mamy okazjê podziwiaæ.
Poprzedni¹ wystawê mo¿na by³o odwiedzaæ w Oœrodku Edukacyjnym Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi, której
wernisa¿ odby³ siê 11 lutego br.. Szerzej
o autorze prac pisaliœmy w poprzednim
numerze Pod Diablakiem Wiosna 2008.
Obecnie chcemy jeszcze raz przybli¿yæ
postaæ artysty.
Józef Gawe³ urodzi³ siê w Zawoi 16 marca 1938 roku. Od 1969 mieszka w Libi¹¿u.
Wykonuje rzeŸby bardzo ró¿ne, repre-

zentuj¹ce sztukê u¿ytkow¹, dekoracyjn¹
i rodzajow¹.
W swojej karierze rzeŸbiarskiej mia³ wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Pocz¹tkowo rzeŸbi³ w drewnie. Nastêpnie
podj¹³ siê rzeŸby w kamieniu i graficie.
Józef Gawe³ jest laureatem wielu znacz¹cych nagród i wyró¿nieñ. Prace prezentowane by³y na licznych wystawach o
zasiêgu lokalnym, ogólnopolskim i miêdzynarodowym.
Artysta czêsto wyje¿d¿a na plenery rzeŸb
monumentalnych tzn. o gabarytach od 2 m

do 5 m. W swojej pracy wykona³ ich 29.
Materia³ z jakiego rzeŸbi to drewno, grafit
i kamieñ.
Autor, mimo osi¹gniêæ i uznania, ci¹gle stara siê doskonaliæ swoje umiejêtnoœci. Zmaganie z kamieniem wymaga delikatnoœci
i si³y oraz, jak twierdzi autor, wra¿liwoœci
i zdecydowania.
(GT)

Wystawę można zwiedzać
do 6 czerwca br. od poniedziałku
do piątku w godzinach
od 8.00 do 15.00. Zapraszamy!

Fot. z wernisażu arch. GCKPiT
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Świadomi
Europejczycy

SZKOLNE SUKCESY

W marcu bieżącego roku Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie ogłosiło
Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy „Młody Europejczyk 2008”. Członkowie
Szkolnego Klubu Europejskiego „Wspólny Dom” działającego przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Zawoi Gołyni zachęceni przez opiekuna klubu pana mgr
Henryka Buckiego wyłonili spośród siebie sześcioosobową drużynę i postanowili
zmierzyć się z innymi rówieśnikami z polskich szkół podstawowych w temacie
znajomości Unii Europejskiej.
Wy³oniona dru¿yna sk³ada³a siê z uczniów
klasy VI, którzy bardzo rzetelnie przygotowywali siê do wype³nienia konkursowych
testów, czytaj¹c odpowiedni¹ literaturê dotycz¹c¹ Unii Europejskiej, analizuj¹c wraz
z opiekunem klubu trudniejsze, b¹dŸ nie
do koñca zrozumia³e zagadnienia zwi¹zane
z problematyk¹ unijn¹. Zgodnie z regulaminem konkursu 1marca 2008 roku uczniowie
wype³nili testy, które przes³ane zosta³y na
adres organizatora do Warszawy.
Wszyscy z niecierpliwoœci¹ oczekiwali
na wyniki. Szóstacy bardzo czêsto pytali
swego nauczyciela, czy wyniki ju¿ nadesz³y,
chocia¿ wiedzieli, ¿e ich og³oszenie nast¹pi nie prêdzej ni¿ w po³owie kwietnia.
Jaka by³a ich radoœæ, kiedy wreszcie pod
koniec kwietnia dotar³a do szko³y koperta
z opracowanymi przez Centrum Edukacji
Szkolnej wynikami konkursu. Radoœæ ta
by³a tym wiêksza , ¿e okaza³o siê, i¿ dwie
uczennice ze szkolnej dru¿yny konkursowej
uplasowa³y siê na 13 miejscu uzyskuj¹c176
punktów na 202 punkty mo¿liwe do uzyskania. Pozostali uczestnicy uzyskali od
166 do 150 punktów, przy czym najni¿sza
iloœæ punktów otrzymanych w grupie szkó³
podstawowych wynosi³a – 96.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
dyplomami, z tym, ¿e za 13 miejsce otrzy-

mano dyplomy wyró¿nienia „Œwiadomego
Europejczyka”, a za pozosta³e miejsca
dyplomy „M³odego Europejczyka”. Na podkreœlenie zas³uguje fakt, ¿e w Konkursie
„M³ody Europejczyk 2008” w grupie szkó³
podstawowych bra³o udzia³ 4.782 uczniów.
Organizatorzy nie podali ilu uczniów
w skali kraju otrzyma³o176 punktów.
Nie to jednak jest najwa¿niejsze. Wa¿ne
jest to, ¿e m³odzi Polacy tak licznie
przyst¹pili do tego konkursu i zaprezentowali bardzo dobr¹ znajomoœæ problematyki
Unii Europejskiej. To przecie¿ w niedalekiej przysz³oœci oni bêd¹ decydowaæ
o losach Polski i jej miejscu wœród narodów jednocz¹cej siê Europy. Wszystkim
uczestnikom jak i nauczycielowi organizatorowi konkursu w Szkole Podstawowej nr 5 w Zawoi Go³yni serdecznie
gratulujemy!
Zestawienie wyników konkursu dla
Szko³y Podstawowej nr 5 w Zawoi Go³yni
(kod szko³y – 63):
1. Wioletta Niemiec 13 miejsce – 176 pkt.
2. Kinga Stopka 13 miejsce – 176 pkt.
3. Klaudia Kozina 18 miejsce – 166 pkt.
4. Justyna Smyrak 19 miejsce – 164 pkt.
5. Arkadiusz Krzy¿owski 22 miejsce – 158 pkt.
6. Zuzanna Gromniak 26 miejsce – 150 pkt.
HBN
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CENNE INICJATYWY

Bioróżnorodność = Zróżnicowanie życia
W ramach projektu edukacyjnego
„Szkolne środowisko bioróżnorodności”
przeprowadzono zajęcia edukacyjne
dotyczące różnorodności biologicznej
naszego regionu. W zajęciach
uczestniczyli uczniowie szkół
podstawowych z Zawoi Wilczna,
Skawicy i Przysłopia.
Prowadz¹cymi zajêcia byli pracownicy ds.
edukacji z Babiogórskiego Parku Narodowego i Nadleœnictwa Sucha. Na zajêciach
uczniowie poznawali zagadnienia zwi¹zane
z bioró¿norodnoœci¹ Babiej Góry i ekosystemów leœnych.
Przybli¿ono uczniom definicje ró¿norodnoœci biologicznej* oraz jej rodzaje.

Zajęcia z bioróżnorodności lasów

Poznali dzia³ania cz³owieka, które zwiêkszaj¹ ró¿norodnoœæ biologiczn¹ a tak¿e te,
które s¹ dla niej zagro¿eniem. Dowiedzieli
siê jakie gatunki zwierz¹t i roœliny s¹ zagro¿one wyginiêciem a jakie wyginê³y ju¿
z terenu Polski. Poznawali typy lasów oraz
wp³yw zale¿noœci miedzy organizmami na
bioró¿norodnoœæ w ekosystemach wystêpuj¹cych na naszym terenie. Uœwiadomili
sobie jaki negatywny wp³yw ma wprowadzanie do naszej przyrody gatunków
obcego pochodzenia.
Projekt „Szkolne œrodowisko bioró¿norodnoœci” realizuje Stowarzyszenie na rzecz
Zrównowa¿onego Rozwoju „Przys³op” we
wspó³pracy ze Szko³¹ Podstawow¹ Nr 4
w Zawoi w ramach programu „Szko³y dla Eko-

rozwoju na Zielonych Szlakach Greenways”
Fundacji Partnerstwo dla Œrodowiska.
Projekt jest kontynuacj¹ podejmowanych
dzia³añ z zakresu zwiêkszenia bioró¿norodnoœci otoczenia szko³y i zagospodarowania
terenu na zielono gatunkami rodzimego
pochodzenia tworz¹c szkolne œrodowisko
bioró¿norodnoœci.
Program Szko³y dla Ekorozwoju (SdE)
skierowany jest do szkó³ i spo³ecznoœci lokalnych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii
i Republice Czeskiej. Celem programu jest
promowanie edukacji na rzecz ekorozwoju
oraz dzia³añ proekologicznych w spo³ecznoœciach lokalnych. Stwarza on szansê na
poprawienie jakoœci najbli¿szego otoczenia
oraz wprowadzenie zmian korzystnych dla
ca³ej spo³ecznoœci (www.ekoszkola.pl).
Organizatorzy projektu sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie dla Babiogórskiego Parku Narodowego i Nadleœnictwa Sucha za
pomoc w przeprowadzeniu zajêæ.
MZ
* Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) – zróżnicowanie form życia rozpatrywane na trzech poziomach: różnorodności
genetycznej, różnorodności gatunkowej
i różnorodności ekosystemów.
Projekt finansowany jest dzięki wsparciu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zajęcia z bioróżnorodnościści BgPN
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Gazetka szkolna na Przysłopiu
Fot. Mariusz Zasadziński

Z życia Przedszkola
Samorządowego w Zawoi

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

W bieżącym roku minie osiem lat od chwili, gdy Przedszkole Samorządowe w Zawoi zostało przeniesione do budynku
Szkoły Podstawowej nr 8 w Zawoi Mosorne i zaczęło funkcjonować jako placówka wchodząca w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Zawoi Mosorne. Dyrektorem placówki jest pan mgr Janusz Trzebuniak.
Przedszkole dysponuje dwoma przestronnymi salami zajêæ oraz ³azienkami i szatni¹.
W ostatnich latach sale zabaw zmieni³y swój
wygl¹d. Zosta³y odmalowane i wyposa¿one
w nowe meble i pomoce dydaktyczne.
Przedszkole pe³ni wa¿n¹ funkcjê wobec
dziecka, rodziny i spo³eczeñstwa. Sprawuje
opiekê nad zdrowiem i bezpieczeñstwem
dzieci, stymuluj¹c i wspomagaj¹c ich wszechstronny rozwój. Prowadzi dzia³alnoœæ
profilaktyczn¹ i kompensacyjn¹. Wspó³dzia³a z rodzicami, pomagaj¹c w wychowaniu
dzieci i przygotowaniu do nauki szkolnej.
Podstawê prawn¹ dzia³alnoœci przedszkola
stanowi Ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r.
o systemie oœwiaty i wychowania, Statut
Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi
Mosorne i inne akty prawne dotycz¹ce wychowania przedszkolnego, w tym Uchwa³y
Rady Gminy Zawoja.
Obecnie do przedszkola uczêszcza 47
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zajêcia odbywaj¹ siê w dwóch oddzia³ach: 3–4-latków
i 5–6-latków. Dzieci uczestnicz¹ w zajêciach
zorganizowanych z zakresu edukacji polonistycznej, matematyczno-przyrodniczej,
zdrowotno-ruchowej i muzyczno-plastycznej oraz zajêciach dodatkowych: jêzyk
niemiecki i religia.
Przedszkole wspó³pracuje z ró¿nymi
instytucjami, w tym szczególnie z Babiogórskim Parkiem Narodowym. W ramach
tej wspó³pracy regularnie organizowane
s¹ zajêcia z zakresu edukacji regionalnej
i dziedzictwa kulturowego.
Pracownicy BgPN zapoznali przedszkolaków ze strojami Górali Babiogórskich oraz
tradycjami i zwyczajami zwi¹zanymi ze
œwiêtami Bo¿ego Narodzenia i Wielkanocnymi kultywowanymi w naszym regionie.
Aldona Kukla

Do przedszkola na Mosornem uczęszcza ponad 40 dzieci. Zajęcia prowadzone są w odnowionych salach. Fot. Autorki.
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Wiosenne
spotkanie szkół partnerskich w Zawoi
W pi¹tek 4 kwietnia 2008 r. powitaliœmy
uczestników II wizyty roboczej, zorganizowanej w ramach realizowanego programu
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”. PóŸnym
popo³udniem, wspólnie z nauczycielami
z Cserkeszölö na Wêgrzech i Trsteny na
S³owacji, udaliœmy siê na kolacjê, w trakcie
której omówiliœmy dzia³ania zaplanowane
do realizacji podczas tego spotkania. Zgodnie z tematyk¹ tegorocznego projektu zajêliœmy siê produktem us³ugowym naszego
regionu, a wiêc zwiedzaliœmy obiekty turystyczne oraz lokalne restauracje. Zapoznaliœmy naszych partnerów z ofert¹ sportow¹
oraz systemem edukacji, obowi¹zuj¹cym
w naszej szkole. Oprócz dzia³añ lokalnych
zorganizowaliœmy naszym goœciom szereg
wycieczek krajoznawczych, które pozwoli³y
na podnoszenie œwiadomoœci miêdzykulturowej w myœl has³a „Wiêcej nas ³¹czy ni¿
dzieli”.
Pomimo tego, ¿e jêzykiem roboczym
projektu jest jêzyk angielski, mogliœmy
równie¿ doskonaliæ nasze umiejêtnoœci z zakresu jêzyka niemieckiego, francuskiego,
a nawet rosyjskiego.
Czekamy z niecierpliwoœci¹ na kolejne
spotkanie, które tym razem bêdzie mia³o
miejsce na Wêgrzech, w Cserkeszölö.
Edyta Chowaniak

Uczestnicy II wizyty roboczej. Fot. Krystian Kanowski i Zbigniew Hutniczak.
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Z Sokratesem po Zawoi
„Jeśli ma się żyć zgodnie z naturą i gdy ma się szukać
miejsca na zbudowanie domu, to czy znasz lepsze nad wieś szczęśliwą.”
Horacy
Wiosna po¿egna³a zimê u progu przedwioœnia. Œwiat budzi siê z uœpienia, a zima
jeszcze senna uœmiecha siê do wczeœniej
wstaj¹cego s³oñca. Ptaki powracaj¹ do
rodzinnych gniazd. Tak¹ oto por¹ roku
spo³ecznoœæ Zespo³u Szkó³ nr1 w Zawoi
Centrum zorganizowa³a Dzieñ Regionu.
W dniach 13 i 14 marca 2008 roku, dziêki
wsparciu finansowemu unijnego programu
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” (dawniej
„Sokrates – Comenius”) , uczniowie gimnazjum wraz z opiekunami odwiedzili
oœrodki stanowi¹ce bazê noclegow¹ i gastronomiczn¹ w Zawoi. Uczestnicy wycieczki
przeprowadzili wywiady z w³aœcicielami
tych oœrodków. Stanowi³o to podstawê do
wy³onienia mocnych i s³abych stron tych
obszarów dzia³alnoœci w perspektywie rozwoju turystyki w naszej gminie.

Do mocnych stron mo¿na zaliczyæ du¿¹
liczbê miejsc noclegowych i zró¿nicowanie
bazy noclegowej (hotele, domy wczasowe,
kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne) i gastronomicznej (karczmy, restauracje, kuchnia domowa) oraz istnienie
kuchni regionalnej i przystêpne ceny. S³abe
strony to nierównomierne rozmieszczenie

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

bazy noclegowej, niski standard czêœci
obiektów, brak aktualnej kategoryzacji
obiektów noclegowych oraz brak baru samoobs³ugowego.
Du¿ym atutem Zawoi jest atrakcyjne
œrodowisko przyrodnicze, nale¿y je jednak
ci¹gle wzbogacaæ o harmonizuj¹c¹ z krajobrazem infrastrukturê turystyczn¹. Dziêkujemy w³aœcicielom odwiedzanych obiektów
za serdeczne przyjêcie i udzielenie informacji na temat ich funkcjonowania.
Urszula Mazur

Uczestnicy programu „Uczenie się przez całe życie”. Fot. Krystian Kaznowski, Teresa Kozina, Lucyna Toka
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HOBBY

Fascynacja rzeźbą
Wchodz¹c do domu pana Mariana Migasa
moim oczom ukazuj¹ siê wykonane z drewna postacie œwiêtych, szopki bo¿onarodzeniowe, postacie górali, ptaki, zwierzêta,
a nawet sprzêt sportowy. Uderzaj¹ piêknem
i ju¿ wiem, ¿e wszystko to powsta³o za
spraw¹ talentu oraz dziêki wielkiemu nak³adowi pracy.
Pan Marian urodzi³ siê 15 paŸdziernika
1934 roku. Mieszka w Skawicy. Od najm³odszych lat zajmuje siê produkcj¹ wyrobów z
drewna. Pierwsze przedmioty wykonywa³
do Drzewnej Spó³dzielni Pracy „Spólnota”,

nastêpnie do Zak³adu PTTK w Makowie
Podhalañskim i do Spó³dzielni Rzemios³ w
Suchej Beskidzkiej. Wytwarza³ szachownice, dziewiêciorniki i kasetki. Po otrzymaniu
renty zacz¹³ rzeŸbiæ w drewnie.
Warto zobaczyæ jego piêknie urz¹dzony
ogród, m³yny, wiatraki, altany z licznymi
rzeŸbami wewn¹trz. Balkony wype³nione
sylwetkami górali. Nie brak tu gniazd bocianich i bogato zdobionych kwietników.
Liczne jego prace mo¿na spotkaæ u s¹siadów, w wielu domach Skawicy, a tak¿e
zagranic.
MG

Fot. Autora
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NASZE TRADYCJE

Bibułkowe dekoracje

Bibułkowa wiosna na stałe już zagościła w Izbie Regionalnej w Zawoi-Gołyni
działającej przy SP nr 5. Delikatne bibułkowe kwiaty wyglądają jak żywe i zachwycają swoją urodą. A wykonują je
uzdolnione artystycznie gospodynie z KGW „Zawojanki” działające pod kierunkiem Pani Zofii Bugajskiej.
Grupa kultywuje dawne tradycje babiogórców m.in. w czasie posiadów panie
bibu³kowymi kwiatami ozdobiaj¹ œwiête
obrazy w Izbie.
Szczególnie piêkne prace wykonywa³a
dawniej Pani Joanna Mazur z Borów, której
ju¿ nie pozwala na to zdrowie. Obecnie
swoimi zdolnoœciami wyró¿nia siê Pani
Emilia Surzyn od £atków. Jest ona zapraszana na spotkania z dzieæmi i grupami
doros³ych, którzy przyje¿d¿aj¹ do Zawoi.
A zajêcia prowadzi bardzo interesuj¹co.
Daj¹ one wiele radoœci i koñcz¹ siê konkursem na naj³adniej wykonane kwiaty.
W Izbie Regionalnej mo¿na nie tylko
zachwyciæ siê kwiatami, ale i równie¿ zobaczyæ dawne sprzêty, naczynia, odzie¿ oraz
posmakowaæ pysznych regionalnych potraw i pos³uchaæ, jak to dawniej bywa³o…
Zapraszamy!
E. Sa³aciak
Izba Regionalna – Szkoła Podstawowa
nr 5 w Zawoi Gołyni, tel. 033 877 50-32.

Emilia Surzyn

Udekorowany bibułowymi kwiatami obraz
Najświętszego Serca Jezusa

Koło Gospodyń Wiejskich „Zawojanki”. Fot. z arch. Izby Regionalnej w Zawoi Gołyni

Zofia Bugajska
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SPORT

Narciarska pasja
Jan Listwan ur. 22.VI.1940 r. w Skawicy. Od dzieciństwa uwielbiał jeździć
na nartach. W wieku 10 lat zjeżdżał na poziomie dorosłych. W 1951 roku
wyjechał z rodzicami na Dolny Śląsk, konkretnie do Polanicy-Zdroju, gdzie
posiadał znakomite warunki do uprawiania narciarstwa zjazdowego. Tam
zauważono szczupłego chłopca i namówiono go do skoków.
W wieku 14 lat skaka³ po 45 metrów na
K-40, gdzie rekord starszych wynosi³ 48
metrów. Niestety dalszy udzia³ w skokach
musia³ przerwaæ ze wzglêdów zdrowotnych, dozna³ obni¿enia ¿o³¹dka. Jednak
pobyt w miejscowoœci uzdrowiskowej
spowodowa³, ¿e namawiany przez liczne
grono wypoczywaj¹cych, chêtnie oddawa³
skoki pokazowe, które by³y ogl¹dane z zachwytem przez turystów, jak i uczniów. Ze
wzglêdu na postawion¹ diagnozê lekarsk¹
i sprzeciw rodziców rozpocz¹³ trenowaæ
konkurencje alpejskie; slalomy i zjazdy. Do
1960 roku by³ 6-krotnym Mistrzem Dolnego Œl¹ska Juniorów, a w 1959 r. znalaz³ siê
w Kadrze Polski Juniorów.
Œmieræ ojca spowodowa³a przerwê
w dalszym uprawianiu ulubionej dyscypliny
i miejsce pierwszoplanowe zajê³a praca,
gdy¿ by³ najstarszym dzieckiem z rodzeñstwa. Przez dwa lata s³u¿y³ w wojsku
„Lotnictwo Morskie”, gdzie by³ kierowc¹
Dowódcy Lotnictwa Morskiego
Z wyró¿nieniem ukoñczy³ Samochodow¹ Szko³ê Podoficersk¹. Po powrocie
z wojska za³o¿y³ rodzinê. Nie porzuci³
jednak nart i æwiczy³ dalej. W 1968 roku
uda³o mu siê pozyskaæ narciarza w osobie
Józefa Koprzaka. Wspólnie od¿y³y sportowe ambicje i po wielu systematycznych treningach, razem z dzieæmi; z synem Piotrem
i Zbyszkiem, Krystyn¹ Koprzakami zaczêli
odnosiæ pierwsze sukcesy w coraz bardziej
znacz¹cych zawodach.
Bêd¹c Prezesem Klubu przy Spó³dzielni
Pracy „Podhalanka”, przewodniczy³ sekcji
narciarskiej „Start”, licz¹cej wielu m³odych
adeptów ze szkó³ œrednich, studentów
i starszych. Zespó³ w owym czasie liczy³ 30
osób. Zaowocowa³o to wygraniem Miêdzynarodowych Mistrzostw Zrzeszenia „Start”;
dru¿ynowo 6 razy a indywidualnie 8 krotnie. Tutaj równie¿ odnosili liczne sukcesy
w juniorach i seniorach; Zbyszek, Piotrek,
Krystyna. Piotr Listwan i Zbigniew Koprzak
wygrali Ogólnopolskie Zawody o Puchar
Telewizji, po czym zainteresowa³y siê nimi
kluby. Jednak za namow¹ taty Piotr nie poszed³ do Szko³y Mistrzostwa Sportowego,
a Jan dalej startowa³ w wielu ogólnopolskich
zawodach. Koprzakowie i Piotr odnosili
znacz¹ce zwyciêstwa w rozgrywanym przez
wiele lat Pucharze Beskidu Wysokiego, prowadz¹c wielokrotnie w Klasyfikacji Generalnej. Poniewa¿ zapocz¹tkowano Organizacjê
Mistrzostw Amatorów, g³ównie z myœl¹
o seniorach, po wielu mozolnych elimina-
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cjach Jan Listwan startowa³ we wszystkich
Fina³ach Mistrzostw Polski INTER SPORT,
organizowanych równolegle przez Polski
Zwi¹zek Narciarski. Startuj¹c w Finale trzeba
by³o uplasowaæ siê w pierwszej trójce w województwie bielskim a w pierwszej szóstce
w województwie ma³opolskim. Jan Listwan
zdoby³ 4 tytu³y Mistrza Polski i 4 tytu³y Wicemistrza Polski, w pozosta³ych zawodach
plasowa³ siê w pierwszej szóstce.
W swoim dorobku posiada bardzo liczne puchary, dyplomy; Kryszta³owa Kula,
Wawrzyn Olimpijski – ten sam posiada
w kolekcji Adam Ma³ysz.
Jan Listwan by³ radnym Rady Gminy
Zawoja w latach 1990-98, delegatem do
Sejmiku Wojewódzkiego w Bielsku-Bia³ej.
Do dzisiaj pracuje na stanowisku zastêpcy
kierownika ds. technicznych „Akropol”.
Pracê zawodow¹ Jan Listwan rozpoczyna³
od stanowiska g³ównego mechanika w PKS
w Suchej Beskidzkiej, nastêpnie przeszed³
do Stacji Obs³ugi Samochodów w Makowie
Podhalañskim. Od pocz¹tku istnienia firmy
wychowa³ ponad 1000 uczniów, prowadz¹c
egzaminy czeladnicze mechaników samochodowych przez okres 30 lat.
Nadal czynnie uprawia sport, w 2008
roku zdoby³: Z³oty Medal w Mistrzostwach
Polski Amatorów w konkurencji slalom gigant organizowanych przez INTER SPORT
na Kasprowym Wierchu 8 marca 2008,

Srebrny Medal w Mistrzostwach Polski Amatorów w konkurencji super gigant organizowanych przez PZN na Kasprowym Wierchu
w Zakopanym 20 kwietnia 2008 roku.
MG

Jan Listwan może poszczycić się bogatą kolekcją pucharów i dyplomów, które zdobył
na licznych imprezach sportowych. Fot. arch. J. Listwana.

Czas na rowery
No i wystartowali. Kolarze rozpoczęli swój sezon i to w wielkim stylu.
27 kwietnia w Myślenicach odbyła się I edycja Drużynowych Mistrzostw
Polski w Trialu Rowerowym. W mistrzostwach Uczniowski Klub Sportowy
„Zawojak” zajął IV miejsce.
2 maja w Piwnicznej wystartowali kolarze
górscy. W wyœcigu II miejsce zaj¹³ Marek
¯uromski w kategorii m³odzik a II miejsce
w kategorii Junior przypad³o Grzegorzowi
Hajda. W kategorii m³odziczki na III miejscu uplasowa³a siê Marlena Wójs, a na V
w kategorii junior m³odszy Wojciech Spyrka.
Maraton kolarski trwa³ jeszcze przez dwa
dni. 3 maja zawodnicy startowali w Suchej
Beskidzkiej, gdzie w kategorii do 10 lat
I miejsce zaj¹³ Marcin Gasek, a czwarte Krystian Wójs zaœ w kategorii do 12 lat drugi
by³ Adam Gasek, w kategorii powy¿ej 15
lat II miejsce wywalczy³ Konrad Kolobius
a trzecie Wojciech Spyrka. Podczas zawodów Grand Prix MTB Czes³awa Langa, które odby³y siê 4 maja w Szczawnie Zdroju,
wystartowa³o dwóch zawodników. Marek
¯uromski zaj¹³ 11 miejsce, ale uczestniczy³

SPORT

ZOBACZ
KONIECZNIE

w kraksie przez co straci³ kilka pozycji, natomiast Grzegorz Hajda by³ 20.
W niedzielê 18 maja zapraszamy do
Zawoi Centrum (obok siedziby UKS „Zawojak”) na IX Zawody w Trialu Rowerowym o Puchar Babiej Góry; II edycja
Dru¿ynowych Mistrzostw POLSKI. S¹ to
zawody niezwykle widowiskowe i ciesz¹
siê du¿ym zainteresowaniem zawodników
i publicznoœci. Uczestniczyæ bêd¹ w nich
zawodnicy z licencjami PZKol (Mistrzostwa
Polski) oraz amatorzy w tzw. kategoriach
popularnych. Oprócz wspania³ego widowiska sportowego, w którym podziwiaæ
bêdzie mo¿na pokazy zawodników kadry
narodowej w trialu rowerowym, bêdzie to
równie¿ okazja do mi³ego spêdzenia czasu
na majówce i zabawy na œwie¿ym powietrzu.
MK

Zawody w trialu rowerowym w Zawoi
Fot. arch. GCKPiT
POD DIABLAKIEM
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Rak wcześnie wykryty
to większa szansa na wyleczenie!
Babciu, mamo, siostro zacznij badać swoje piersi już od dziś…
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
realizuje na terenie Powiatu Suskiego program pt. „Profilaktyka raka piersi”.
Program sk³ada siê z kilku etapów skierowanych do:
1. Uczniów klas trzecich szko³y ponadgimnazjalnej.
2. Nauczycieli.
3. Rodziców oraz ca³ej populacji kobiet z rejonu dziewiêciu Gmin Powiatu Suskiego.
Programem zosta³a równie¿ objêta spo³ecznoœæ z terenu Gminy Zawoja.
Pierwsza czêœæ programu dla uczniów
to szkolenie przeprowadzone przez pielêgniarkê szkoln¹ w formie wyk³adu oraz
æwiczeñ warsztatowych na fantomach
piersi wœród uczniów klasy trzeciej Liceum
Profilowanego z Zespo³u Szkó³ w Zawoi
Wilcznej.

Szczególn¹ uwagê zwrócono na systematycznoœæ badania oraz, ¿e nie jest to
temat zarezerwowany tylko dla kobiet.
Fakt ten nie mo¿e pozostawaæ poza œwiadomoœci¹ ch³opców – przysz³ych, doros³ych
mê¿czyzn, partnerów kobiet. Problem ten
bêdzie dotyczy³ równie¿ ich.
Z doœwiadczeñ wynika, ¿e mê¿czyŸni
mog¹ byæ pomocni w kontrolowaniu piersi
kobiet i niejednokrotnie zdarza siê, ¿e to
partner kobiety zauwa¿a zmiany. Trudno
siê równie¿ dziwiæ, ¿e kobiety zagro¿one
rakiem piersi, czy amputacj¹, czêsto zostaj¹
z tym problemem same – bo ich partnerzy
nie wiedz¹, boj¹ siê, czuj¹ siê nie w³¹czeni
w prze¿ycia partnerki. Zagro¿enie nowotworem piersi jest nie tylko spraw¹ kobiety, ale pary. W zwi¹zku z czym edukacja
dotyczy³a zarówno dziewcz¹t i ch³opców.

Druga czêœæ szkolenia dla uczniów to
wyk³ad psychologa klinicznego, pani mgr
Jolanty Œwistek pt. „Soma i Psyche, Psyche
i Soma czyli jak psychika wspó³pracuje z cia³em” (zamieszczony poni¿ej).
Szkolenia by³y równie¿ przeprowadzone
wœród nauczycieli. Wyk³ad prowadzony by³
przez dr n. med. Tadeusza Bernackiego
oraz dr n. med. Józefa Fortunê.
Lekarze zwrócili szczególn¹ uwagê na
profilaktykê. Omówiono równie¿ sposoby
postêpowania w przypadku zdiagnozowania nowotworu oraz przedstawiono najnowsze metody leczenia.
Spotkanie z nauczycielami równie¿ zakoñczono wyk³adem psychologa klinicznego pt. „Soma i Psyche, Psyche i Soma czyli
jak psychika wspó³pracuje z cia³em”.
Po zakoñczeniu spotkañ wypowiedzi
uczniów i nauczycieli by³y ró¿ne, ale
po³¹czy³o ich wspólne przes³anie – zosta³am(em) uœwiadomiona(y).
Wszyscy uczestnicy zajêæ zostali wyposa¿eni w materia³y edukacyjne w postaci
ulotek, folderów, filmów tematycznych.
Trzeci etap planowany jest we wrzeœniu – Bia³a Sobota.
koordynator
ds. programów profilaktycznych,
specjalista Magdalena Œwistek

Soma i psyche, Psyche i soma,
czyli jak psychika współpracuje z ciałem
Niejednokrotnie zastanawiamy się, dlaczego jedni z nas są optymistami i w
każdym zdarzeniu, czy człowieku potrafią znajdować coś pozytywnego, a drudzy
są pesymistami i zazwyczaj dostrzegają negatywne strony otaczającej ich
rzeczywistości? Dlaczego jedni z nas radzą sobie z sytuacjami trudnymi, a inni
stają wobec nich bezradni, dlaczego jedni są zdrowi, a inni często chorują, w końcu
dlaczego jedni realizują swoje życie z poczuciem sensu i satysfakcji, a inni wciąż go
poszukują?
Jesteœmy ró¿ni, jesteœmy niepowtarzaj¹cymi
siê indywidualnoœciami. Maj¹ na to wp³yw
nasze zadatki genetyczne, które otrzymaliœmy od naszych przodków, ma na to
wp³yw proces nauczania i wychowania,
w którym te nasze zadatki s¹ rozwijane,
ulepszane, obrabiane, maj¹ wp³yw nasze
doœwiadczenia, spotkani ludzie, ale najwiêksz¹ wagê ma nasza w³asna aktywnoœæ,
krótko mówi¹c, nasz trud w³o¿ony we
w³asny rozwój. Cz³owiek to istota biologiczna, posiadaj¹ca somê, czyli cia³o, ale
z potrzebami psychicznymi, spo³ecznymi i
kreatywnym duchem.
Psyche wywodzi siê od greckiego s³owa
oznaczaj¹cego duszê. Dzisiaj rozró¿nia siê
duszê i psychikê. Psychika to nic innego,
jak nasza zdolnoœæ odbierania i przetwarzania informacji, bodŸców, opracowywanie
ich, nadawanie im znaczenia i w efekcie
ich doznawanie emocjonalne. W zale¿noœci od tego, czy nadajemy bodŸcom
pozytywne, czy negatywne znaczenie,
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prze¿ywamy emocje pozytywne lub negatywne.
Co towarzyszy doznaniom emocjonalnym? Zazwyczaj towarzysz¹ objawy cielesne takie jak przyspieszone bicie serca,
krótki, szybki oddech, ucisk w ¿o³¹dku,
potliwoœæ cia³a, potliwoœæ i dr¿enie r¹k
itd. Jeœli obci¹¿enie emocjonalne nie trwa
d³ugo, organizm wraca do równowagi. Jeœli
jednak obci¹¿enie emocjonalne trwa zbyt
d³ugo, dochodzi do zak³óceñ w jego fizjologicznym funkcjonowaniu, co mo¿e doprowadziæ do uszkodzenia narz¹dów cia³a. Wed³ug teorii najs³abszego narz¹du, wpierw
ulega uszkodzeniu narz¹d najs³abszy w naszym organizmie. Dlatego jedni doznaj¹ np.
bólu g³owy, inni ¿o³¹dka, serca. Zwyk³o siê
uwa¿aæ, i¿ choroby uk³adu kr¹¿enia wynikaj¹ z nadmiernego poczucia odpowiedzialnoœci, zaœ choroby nowotworowe z silnie
prze¿ywanego poczucia straty.
Zbyt d³ugie obci¹¿enie emocjonalne,
zw³aszcza emocjami negatywnymi – lêkiem,

z³oœci¹, agresj¹, poczuciem winy, krzywdy,
os³abia uk³ad immunologiczny, odpornoœciowy, otwieraj¹c drogê dla ró¿nego rodzaju chorób. Choroba krótkotrwa³a mo¿e nam
czasem nawet pomóc unikn¹æ niewygodnej sytuacji, nie zak³óca w istotny sposób
naszego funkcjonowania, ale d³ugotrwa³a
choroba to zawsze sytuacja trudna, wyrywa
nas z naszego ¿ycia, utrudnia lub uniemo¿liwia nam pe³nienie ról spo³ecznych, uderza
w samoocenê, czêsto mamy poczucie, ¿e
w chorobie stajemy siê bardziej zale¿nym
przedmiotem ró¿norodnych oddzia³ywañ
lecz¹cych, ni¿ samostanowi¹cym podmiotem.
Jak powiedziano ju¿ wczeœniej, to jak
prze¿ywamy jest zale¿ne od tego jak myœlimy. Z tej zale¿noœci wyp³ywa fakt, i¿ emocje
podlegaj¹ naszej woli. Mo¿emy je kontrolowaæ, zmieniaæ, pracowaæ nad ich jakoœci¹.
Z tej zale¿noœci wynika te¿ zadanie pracy
nad swoj¹ emocjonalnoœci¹. Jak wiêc radziæ
sobie ze z³ymi emocjami, jak wytwarzaæ,
generowaæ te dobre?
Mo¿na tworzyæ dobre i piêkne obrazy,
które s¹ nie tylko Ÿród³em doznañ estetycznych, ale i pozytywnych emocji. Po to przecie¿ chodzimy do kina, teatru, na wystawy,
ogl¹damy telewizjê, chodzimy w góry, do
lasu, wyje¿d¿amy na wakacje, poznajemy
nowe kultury.

Mo¿emy uprawiaæ czynnie sport, by redukowaæ niepokój, poznawaæ i stosowaæ
techniki relaksacyjne, mo¿emy s³uchaæ muzyki, która wycisza nasze emocje (gdy jest
spokojna) lub je zag³usza (gdy jest g³oœna),
ale przede wszystkim musimy dbaæ o nasze
relacje z innymi ludŸmi.
Dlaczego?
Kiedy jest nam trudno, smutno, po prostu Ÿle, kurczymy siê, zamykamy, czêsto
izolujemy od innych, nasz smutek ogromnieje. Ale gdy ktoœ zapuka do naszych drzwi
i nawet nic nie mówi¹c dzieli z nami trudnoœci, nasze obci¹¿enie jakby maleje. A kiedy
nawi¹¿emy dialog, drugi cz³owiek mo¿e
pokazaæ nam nasz problem z innej perspektywy, który tak zobaczony mo¿e okazaæ
siê o wiele prostszy. Inne spojrzenie mo¿e
pomóc nam w znalezieniu rozwi¹zania.
Mo¿e pomóc nam w dotarciu do przyczyny negatywnej emocji, do jej Ÿród³a, a gdy
je usuniemy, zniknie równie¿ negatywna
emocja. Tak, jak usuwa siê Ÿród³o bólu
fizycznego, po to, by ból min¹³.

A kiedy prze¿ywamy radoœæ, mamy
czêsto ochotê wykrzyczeæ ca³emu œwiatu
swoje szczêœcie.
Smutek dzielony z drugim cz³owiekiem
maleje, radoœæ dzielona z drugim cz³owiekiem ogromnieje.
Medycyna docenia dziœ wartoœæ bliskoœci
emocjonalnej w procesie leczenia. Otwarto
wiêc drzwi szpitali dla osób bliskich, w prawach pacjenta znalaz³ siê zapis, ¿e ka¿dy
pacjent ma prawo do kontaktu osobistego,
telefonicznego, korespondencyjnego ze
swoimi bliskimi.
Badania donosz¹, ¿e ludzie otoczeni
wsparciem, bliskoœci¹ oraz rzeteln¹ informacj¹ ze strony lecz¹cych, lecz¹ siê
skuteczniej, krócej. Ludzie z poczuciem
szczêœliwoœci (nie myliæ z poczuciem dobrobytu) choruj¹ rzadziej. Znane s¹ medycynie przypadki, gdzie najwa¿niejszym
czynnikiem lecz¹cym by³o doznawanie
mi³oœci, która wzmacnia postawy, reakcje
i zachowania prozdrowotne. Tworzenie
dobrych obrazów i relacji miêdzyludzkich

Bułgaria
– sposób na wakacje
Wielu wakacje w Bułgarii kojarzy sobie tylko z Warną, Złotymi Piaskami, Burgas
i Morzem Czarnym. Nie zdajemy sobie sprawy, że jest to raj nie tylko dla fanów
plaży i opalania, ale także dal miłośników wędrówek górskich.
Dla mnie najwspanialsz¹ czêœci¹ wakacji
w tym piêknym kraju by³a trzydniowa wêdrówka z Borowca, przez Góry Ri³a do
Monastyru Rilskiego, czyli najwiêkszego
klasztoru prawos³awnego w Bu³garii.
Wyruszyliœmy z piêknej, górskiej miejscowoœci Borowiec po³o¿onej na wysokoœci
Markowych Szczawin piechot¹, wyposa¿eni
w ¿ywnoœc, ubrania i namioty, przygotowani do spêdzenia trzech dni na wysokoœci
powy¿ej 2000 metrów. Szliœmy w górê,
w kierunku najwy¿szego szczytu pasma
Ri³a Musa³y. Czêœæ tej drogi mo¿na te¿ przejechaæ kolejk¹ linow¹, ale my wybraliœmy
piesz¹ wêdrówkê przez piêkne bory œwierkowe i zaroœla kosodrzewiny. Tu¿ przed
pierwszym przystankiem, górskim schroniskiem Musa³a, do³¹czy³ do nas œliczny du¿y
pies, który towarzyszy³ nam w drodze prawie do samego Monastyru. Nazwaliœmy go
Musa³¹ od nazwy schroniska i najwy¿szego
szczytu – naszego celu. Ju¿ razem z nim
dotarliœmy do pierwszego schroniska, które
po chwili okaza³o siê tylko muzeum dawnego schronu dla turystów, rzeczywiste
schronisko by³o trochê dalej. Tam spotkaliœmy grupê sympatycznych studentów
z Czech. Obrali oni sobie za cel ten sam
szczyt. Od schroniska szliœmy otoczeni iœcie
alpejskim krajobrazem pomiêdzy ma³ymi
jeziorkami polodowcowymi, nazwanymi
Musaleñskmi Ezerami. Od nich rozpoczyna³a siê wspinaczka wysokogórska, stromo w
górê do nastêpnego schroniska – Lodowe
Ezero wybudowanego na wysokoœci 2700

metrów i dalej do szczytu. Na szczycie
góry dowiedzieliœmy siê od dy¿uruj¹cego
tam ratownika, ¿e nastêpnego dnia przez
góry Ri³a ma przejœæ burza. Dziêki tej informacji uda³o nam siê dojœæ w miarê sucho
do Monastyru.
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wykorzysta³o ma³¿eñstwo O.C Simontonów
w opracowaniu metody wizualizacji, metody leczenia chorób nowotworowych, któr¹
opisali w swojej ksi¹¿ce pt. ”Triumf ¿ycia”
Jak wynika z powy¿szego opracowania
chc¹c zachowaæ zdrowie fizyczne nale¿y
nie tylko dbaæ o cia³o, ale równie¿ o swoj¹
psychikê i o swego ducha. Jestem psychologiem, pisa³am wiêc o roli myœli i emocji,
ale doceniam moc kreatywnego ducha.
Zg³êbianie prawd ducha pozostawiam jednak teologom i filozofom.
Koñcz¹c, chcia³abym odwo³aæ siê do
prze¿ywanego przez nas aktualnie Okresu
Wielkanocnego, który jest najdoskonalszym
dowodem tego, ¿e mi³oœæ ma nie tylko moc
uzdrawiaj¹c¹, ale mo¿e wyprowadziæ nawet
z otch³ani œmierci.
Jolanta Œwistek
psycholog kliniczny

POCZTA POD DIABLAKIEM
Po przerwie wyruszyliœmy w dalsz¹ drogê, ju¿ nie po ska³ach, ale grani¹ górsk¹
wygl¹daj¹c¹ jak Bieszczady ale dwa razy
wy¿ej. Teraz by³o bardzo ³atwo, lecz po
przejœciu kilku szczytów zaczêliœmy z utêsknieniem wygl¹daæ prze³êczy Grynczar,
gdzie mieliœmy roz³o¿yæ swoje namioty. Po
drodze spotkaliœmy turystkê, z któr¹ przez
chwilê rozmawialiœmy. Gdy dowiedzia³a
siê, ¿e jesteœmy z Polski, to powiedzia³a
nam wierszyk: „Œlimak, œlimak, poka¿ rogi”
i wyt³umaczy³a, ¿e to jedyne s³owa, jakie
zna po polsku.
dokończenie na następnej stronie
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Bułgaria – sposób na wakacje

dokończenie z poprzedniej strony

Bardzo rozbawi³a nas ta rozmowa
i przez d³ugi czas wspominaliœmy j¹ w czasie przerw a nawet w drodze. Gdy wreszcie
minêliœmy ostatni¹ górê z wyznaczonego na
ten dzieñ etapu – Owczarec, z radoœci¹ prawie zbiegliœmy do dolinki. Chwilê póŸniej
ju¿ pichciliœmy kolacjê, co by³o nie lada
wyczynem z powodu chmar komarów
atakuj¹cych nas z ka¿dej strony. Daliœmy
sobie jednak radê i zjedliœmy pyszn¹ zupê.
Drugim problemem by³ brak wody i jakiegokolwiek Ÿród³a w pobli¿u, wiêc tata wybra³
siê do schroniska odleg³ego o 2km. Znalaz³
jednak Ÿróde³ko du¿o bli¿ej i ju¿ po chwili
by³ przy nas z kilkoma butelkami wody.
Gdy tata by³ ju¿ z nami wszyscy schowaliœmy sie w namiotach, aby unikn¹æ ataków
komarów. „Nasz” pies pilnowa³ przez ca³¹
noc, ¿eby ¿aden niedŸwiedŸ siê do nas
nie zbli¿y³, wiêc mogliœmy spaæ spokojnie.
Rano, pomimo mêcz¹cego marszu i tylko kilku krótkich godzin snu wstaliœmy
uœmiechniêci i zadowoleni. Najbardziej
ucieszy³a nas wiadomoœæ, ¿e komarów nie
ma i mo¿na spokojnie zjeœæ œniadanie i iœæ
dalej. Wyszliœmy w œwietnych humorach
podziwiaj¹c zniewalaj¹ce widoki gór Ri³a,
co jakiœ czas urozmaicane pojawiaj¹cymi
siê stadami koni czy kozic pas¹cych siê na
brzegach jezior. Najwiêcej emocji da³ nam
fragment trasy biegn¹cy zboczami Kanaraty. Nad nami skalna œciana, pod nami te¿,
a my szliœmy w¹sk¹ œcie¿k¹ po kamieniach
a¿ do prze³êczy Przys³op, sk¹d schodziliœmy wœród drzew od schroniska Rybni
Ezera usytuowanego nad brzegiem dwóch
przepiêknych jezior, nad którymi pas³y siê
tabuny koni. Nasz pierwszy plan zak³ada³
nocleg w³aœnie w tym miejscu, ale doszliœmy wspólnie do wniosku, ¿e lepiej bêdzie
uciec przed burz¹ jak najdalej. Zjedliœmy,
wiêc tylko pyszn¹ zupê i poszliœmy dalej.
Od w³aœcicieli dowiedzieliœmy siê, ¿e towar
przynosz¹ im konie objuczone pakunkami
z zakupami a¿ z Monastyru. Mieliœmy nawet
okazjê zobaczyæ taki sposób przewozu. Od
schroniska droga wiod³a ju¿ tylko w dó³,
najpierw lasem a¿ do Kiry³owej Polany
a dalej asfaltem do samego Monastyru.
Z tego ostatniego odcinka naszej wycieczki ju¿ niewiele pamiêtam, bo zmêczenie
da³o siê jednak we znaki, ale moment,
kiedy spod kaptura peleryny zobaczy³am
Monastyr Rilski by³ wspania³y. Od tej chwili
ju¿ tylko kilkanaœcie minut i wszyscy znaleŸliœmy siê w pokoju i z wielk¹ radoœci¹
po³o¿yliœmy siê do ³ó¿ek. Ca³y nastêpny
dzieñ spêdziliœmy w murach klasztoru czekaj¹c na tatê, który autobusami wyruszy³
w drogê do Borowca i samochodem z powrotem, aby zawieŸæ nas do naszego domu
na kó³kach.
W te dwa dni przeszliœmy trasê 52 km
na wysokoœci od 1500 do 2925 m n.p.m.
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w najpiêkniejszych górach, jakie widzia³am,
spotykaj¹c tylko trzy grupy turystów. Szkoda, ¿e tak niewiele osób wie o tym, jakie
piêkno w sobie kryj¹ Góry Ri³a.
Bez wzglêdu na zmêczenie po takiej
wêdrówce na pewno nie zamieni³abym jej
na nawet miesi¹c w luksusowym hotelu

nad morzem. Wêdrówki górskie s¹ dla mnie
najlepszym sposobem na spêdzenie wakacji i szczerze wszystkim polecam piêknie
bu³garskie góry, pe³ne s³oñca i wspania³ych
widoków.
Izabela ¯urek
Fotografie: Autorki
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