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20 lat Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Zawoi Górnej
4 wrzeœnia 2010 roku Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Zawoi-Górnej obchodzi³a
Jubileusz 20-lecia swojej dzia³alnoœci. Najwa¿niejszym akcentem tej
uroczystoœci by³o nadanie sztandaru jednostce OSP i poœwiêcenie nowej
remizy OSP. W uroczystoœci uczestniczyli: poczty sztandarowe, zaproszeni
goœcie oraz mieszkañcy gminy.

WYKAZ
cz³onków OSP Zawoja Górna odznaczonych Medalami
„Za Zas³ugi Dla Po¿arnictwa” Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u
Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP RP z dnia 13 kwietnia 2010 r.
Antoni Ba³os – Z³oty Medal, Ignacy Groñczak – Z³oty Medal, Tadeusz Florczak
– Z³oty Medal, Józef Giertuga – Z³oty Medal, Józef Konieczny – Z³oty Medal,
Grzegorz Groñczak – Srebrny Medal, Grzegorz Jezutek – Srebrny Medal,
S³awomir Kêdziora – Srebrny Medal, Zbigniew Lampart – Srebrny Medal,
Stanis³aw Chowaniak – Br¹zowy Medal, Mariusz Kêdziora – Br¹zowy Medal,
Kazimierz Sa³aciak – Br¹zowy Medal.
WYKAZ
cz³onków OSP Zawoja Górna odznaczonych
Odznak¹ „STRA¯AK WZOROWY” Uchwa³¹ Prezydium Zarz¹du Oddzia³u
Powiatowego Zwi¹zku OSP RP z dnia 13 kwietnia 2010 r.
Adam Bartunek, Andrzej Jezutek, Janusz Bartunek, Antoni Zaj¹c,
Marian Zuziak
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dokoñczenie na stronie 4.

Za naszym oknem

JESIENNY REDYK
PREZENTACJA
FOLKLORU REGIONU BABIEJ GÓRY
RODZINNA KAPELA BUGAJSKICH
PATRIA z Wêgier
VARSOVIA MANTA
MEZO
SMAK MAMROTA – spektakl kabaretowy
DE NUEVO
Jesienny widok na Sokolicê. Fot. Sebastian Kozina

TARGI SZTUKI LUDOWEJ
KIERMASZE HANDLOWE

ZAPRASZAMY

Serdecznie dziêkujê wszystkim,
którzy licznie towarzyszyli we Mszy œw.
i ostatniej drodze do miejsca wiecznego
spoczynku mojej Matce
œp. Józefie Listwan
– rodzinie, przyjacio³om, s¹siadom,
delegacjom, znajomym oraz wszystkim
pozosta³ym

Z³az samorz¹dowców
28 sierpnia br. odby³ siê XV Babiogórski Z³az Samorz¹dowców. Tegorocznym
gospodarzem by³a gmina Stryszawa, a spotkanie samorz¹dowców
zaplanowano na Ja³owcu. Niestety pogoda na wyjœcie w góry nie dopisa³a,
dlatego te¿ zorganizowano spotkanie w remizie OSP Stryszawa.
Na Z³az zapisa³o siê prawie 600 osób, jednak ze wzglêdu na pogodê w tegorocznym
z³azie wziê³o udzia³ ok. 450 uczestników.
Z³az rozpocz¹³ siê uroczyst¹ Msz¹ œw. w
koœciele p.w. Œw. Anny w Stryszawie. Podczas Mszy zebrano sk³adkê, która tradycyjnie zostanie przekazana na program ¯ywy
Krzy¿. Po Mszy œw. uczestnicy Z³azu przeszli do remizy gdzie czeka³ na nich poczêstunek przy góralskiej kapeli. Ka¿da grupa,

bior¹ca udzia³ w z³azie, otrzyma³a pami¹tkowe znaczki, koszulki oraz dyplom za
udzia³. Samorz¹dowcy oraz ich rodziny
wziêli równie¿ udzia³ w kilku konkursach
m.in. na najm³odszego i najstarszego uczestnika rajdu, na najliczniejsz¹ rodzinê i grupê, najbardziej rozœpiewan¹ gminê. Gospodarzem Z³azu, który odbêdzie siê w roku
2011, bêdzie gmina Stryszów.
(SGB)

Marek Listwan
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Spotkanie samorz¹dowców w Stryszawie. Fot. Ÿród³o: http://sgb.zawoja.ug.pl
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Historia OSP w Zawoi Górnej
Minê³o ju¿ 20 lat od powstania naszej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Z historycznego
punktu widzenia jest to okres bardzo krótki. Dla nas jednak ten czas znaczy wiele.
Tak siê sk³ada, ¿e zawi¹zanie naszej jednostki zbieg³o siê w czasie z odrodzeniem
siê wolnoœci w naszej OjczyŸnie. Pamiêtamy, ¿e by³ to trudny okres dla naszego kraju, inflacja, zmieniaj¹ce siê rz¹dy i pocz¹tki
gospodarki rynkowej. By³ to ciê¿ki czas na
podejmowanie takich odwa¿nych wyzwañ.
Dzisiaj w 20 rocznicê znajdujemy siê w piêknym budynku remizy, ale zanim doszliœmy
do takiej rzeczywistoœci w jakiej siê znajdujemy mia³y miejsce wa¿ne dla nas wydarzenia. Pozwólcie Szanowni Zebrani, ¿e
w skrócie je przedstawiê.
Nie by³oby dzisiejszej uroczystoœci gdyby nie zaanga¿owanie wszystkich cz³onków
naszej OSP Zawoja Górna. Jednak, o niektórych trzeba w tym dniu naszego œwiêta
wspomnieæ w sposób szczególny. Pomys³odawcami i inicjatorami, którzy widzieli
potrzebê powstania w Zawoi Górnej OSP
byli: nie¿yj¹cy ju¿ Pan Józef Mentel, nasz
ówczesny so³tys, dh Józef Giertuga – pierwszy prezes OSP Zawoja Górna, dh Józef
Konieczny, dh Franciszek Kobiela, dh Kazimierz Jordanek. Na pierwszym zebraniu,
które odby³o siê 10 grudnia 1989 r. so³tys
Górnej Zawoi wspomniany dh Józef Mentel przedstawi³ potrzebê utworzenia Stra¿y
Po¿arnej. Nastêpnie dh Kazimierz Jordanek
ówczesny cz³onek Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych przedstawi³ obowi¹zki statutowe jakie spoczywaj¹ na jednostkach Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Po dyskusji zosta³a podjêta uchwa³a o powo³aniu w Zawoi
Górnej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Ukonstytuowa³ siê pierwszy zarz¹d w sk³adzie:
Józef Giertuga – prezes, Stanis³aw Baraniec
– naczelnik, Krzysztof Jordanek – sekretarz,
Andrzej Jezutek – skarbnik, Adam Bartu-
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nek – cz³onek, Stanis³aw Kawulak – cz³onek, Stanis³aw Myszka – cz³onek oraz komisja rewizyjna: Józef Konieczny – przewodnicz¹cy, Józef Stok³osa – sekretarz, Eugeniusz Guzik – cz³onek.
W lutym 1990 roku zosta³o zwo³ane
pierwsze walne zebranie cz³onków OSP
Zawoja Górna. Legitymacje cz³onkowskie
otrzyma³o 27 druhów. W 1991 roku otrzymaliœmy od Zak³adów Chemicznych w Jaworznie mundury wyjœciowe, mundury
bojowe, wê¿e stra¿ackie, syrenê rêczn¹
i motopompê. By³o to pierwsze wyposa¿enie jakie posiadaliœmy. Pierwszego wozu
bojowego – doczekaliœmy siê 20 wrzeœnia
1991 roku. Wtedy w³aœnie zosta³ zakupiony u¿ywany samochód Nysa. W tym w³aœnie 1991 roku nasza jednostka bra³a udzia³
w pierwszych swoich zawodach, na których zajê³a 4 miejsce. 23 lutego1992 roku
na walnym zebraniu szeregi OSP Zawoja
Górna zasili³o 4 nowych druhów. Pod koniec 1992 roku po raz pierwszy zakupiliœmy 350 kalendarzy, które zosta³y rozprowadzone wœród naszych mieszkañców. Od
tego czasu akcja ta jest prowadzona co roku.
9 lutego 1993 roku na budynku sklepu
w Zawoi Sk³ady zosta³a zamontowana syrena elektryczna. Samochód bojowy Nysa
by³ gara¿owany przy domu jednego z druhów równie¿ w Zawoi Sk³ady.
Kwestia budowy remizy pojawi³a siê na
walnym zebraniu w 1994 roku. Pomimo
braku terenu pod remizê druhowie pozyskuj¹ betonowe pustaki pochodz¹ce z rozbiórki budynku przy szkole podstawowej
w Zawoi Górnej.
W 1997 roku pojawi³a siê mo¿liwoœæ
przejêcia budynku mieszcz¹cego siê przy
Zespole Szkó³ w Zawoi Górnej. Po burzliwej dyskusji zrezygnowano z tego pomys³u. Jak siê okaza³o by³a to bardzo trafna
decyzja. Wa¿n¹ dat¹ w naszej krótkiej historii by³ dzieñ 15 wrzeœnia 1999 roku. Ak-

tem notarialnym zosta³y nam przekazane
przez gminê dzia³ki o ³¹cznej powierzchni
8,13 ara. Dziêki temu po uzyskaniu pozwolenia na budowê w dniu 7 sierpnia 2000
roku mo¿na by³o zacz¹æ prace zwi¹zane
z budow¹. Wykopy pod budynek zaczêto
8 paŸdziernika 2001 roku. Od tego momentu, praktycznie do koñca lipca br. trwa³y
prace budowlane. Rok 2003 zaowocowa³
zalaniem stropów oraz wymian¹ samochodu bojowego. Samochód Nysa zosta³ zast¹piony ¯ukiem. Po zalaniu p³yty zosta³y zamontowane drzwi gara¿owe, dziêki czemu
w sposób nale¿yty mogliœmy zabezpieczyæ
sprzêt, który od tej pory znajdowa³ siê
w niedokoñczonej remizie, ale pod zamkniêciem. W 2005 roku zostaje pod³¹czony pr¹d. I tak dziêki naprawdê du¿emu
zaanga¿owaniu nas wszystkich cz³onków
OSP Zawoja Górna, którzy nie szczêdzili
si³ i czasu przy budowie remizy w niespe³na 10 lat od otrzymania dzia³ki pod budowê w lutym 2009 roku odby³o siê pierwsze
walne zebranie w nowej, wykoñczonej
w œrodku remizie. Rok ten zaowocowa³ jeszcze trzema bardzo wa¿nymi dla nas wydarzeniami. 13 sierpnia doczekaliœmy siê
pierwszego samochodu, o którym mo¿na
powiedzieæ „bojowy”. Jest nim Star 244,
który zosta³ nam przekazany od OSP ze
Skawicy Centrum. Drug¹ znamienna dat¹
jest dzieñ 31 sierpieñ. Po dokonaniu wszelkich formalnoœci zwi¹zanych z odbiorem
budynku mogliœmy w koñcu zawiesiæ na
jednej ze œcian tablicê z numerem 2180.
Trzecim, wartym odnotowania faktem jaki
mia³ miejsce w 2009 roku, jest nawi¹zanie
wspó³pracy z Polskim Stowarzyszeniem na
Rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym
– Zarz¹dem Ko³a w Zawoi. Wspó³praca
zaowocowa³a podpisaniem umowy u¿yczenia czêœci budynku naszej remizy. Jest to
dla obu stron bardzo korzystne rozwi¹zanie. Stowarzyszenie ma miejsce do prze-

prowadzenia zajêæ terapeutycznych nie p³ac¹c czynszu, op³acaj¹c tylko koszty ogrzewania budynku i energii elektrycznej, my
zaœ jako stra¿ zapewnienie prawid³owego
u¿ywania budynku.
Tak po krótkim przedstawieniu historii
dotarliœmy do dnia dzisiejszego. Pora na
szczególne podziêkowania. Jest naprawdê
komu. Osób wspomagaj¹cych oraz zaanga¿owanych w funkcjonowanie naszej jednostki jest bardzo du¿o. Zacznê od w³adz
gminnych, na których ¿yczliwoœæ mogliœmy
zawsze liczyæ. Dziêkujê Panu Andrzejowi
Paj¹kowi by³emu wójtowi, obecnie staroœcie suskiemu za wszelk¹ pomoc udzielon¹
nam przy powstawaniu naszej Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, Panu Markowi Listwanowi, obecnemu wójtowi, z którym wspó³pracujemy ju¿ ponad 12 lat. Dziêki Jego
pomocy uda³o siê mówi¹c w skrócie doprowadziæ do dzisiejszej uroczystoœci, maj¹c na myœli ca³e nasze funkcjonowanie i posiadanie. Zawsze mogliœmy na Pana liczyæ.
Jeszcze raz w imieniu nas wszystkich dziêkujê. Dziêkujê radnym kolejnych kadencji
z ich przewodnicz¹cymi: Panami Jerzym
Paj¹k i Krzysztofem Chowaniakiem na czele. Zawsze dawaliœcie nam tyle œrodków ile
siê w danym momencie da³o. Dziêkujê panu
Antoniemu Zaj¹c naszemu so³tysowi, na
którego zawsze mo¿na liczyæ, który by³
naszym niezast¹pionym ³¹cznikiem z Urzêdem Gminy i Rad¹ Gminy. W podziêkowaniach nie mo¿e zabrakn¹æ naszej „opiekunki” Pani Teresy Migas, która swoimi radami
i pomocn¹ d³oni¹ ma wielki wk³ad w nasze istnienie. Dziêkujê skarbnikowi gminy
Panu Dariuszowi Gancarczykowi i jego
poprzedniczce Pani Jadwidze Cieniawskiej.
Dziêki Waszej dobrej wspó³pracy
z komisjami bud¿etowymi wszystkich kadencji uda³o siê zyskiwaæ œrodki na nasz¹
dzia³alnoœæ statutow¹ i budowê remizy. Je¿eli chodzi o nasz¹ dzia³alnoœæ bojow¹
chcia³em bardzo serdecznie podziêkowaæ
Panu starszemu brygadierowi Bogus³awowi Paterze – komendantowi Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej za przychylnoœæ i zrozumienie, oraz udzielane nam wskazówki. Na rêce
Pana Komendanta sk³adam podziêkowania

dla ca³ej za³ogi PSP w Suchej Beskidzkiej.
Ka¿dy z nas mia³ okazjê spotkaæ siê z ich
¿yczliwoœci¹. Dziêkujemy za wszystkie
szkolenia i przekazywan¹ nam wiedzê
i umiejêtnoœci. Dziêkujê równie¿ Panu Zdzis³awowi Kozinie naszemu komendantowi
gminnemu za celne uwagi, które czasem
wydawa³y siê zbyt ostre, jednak z up³ywem
czasu uzasadnione. Dziêkujê wszystkim komendantom i naczelnikom Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych z naszej gminy, za dzielenie siê z nami swoim doœwiadczeniem.
Dziêkujê wszystkim mieszkañcom Górnej Zawoi, którzy nie szczêdzili grosza przy
nabywaniu kalendarzy, jak równie¿ za ufundowanie piêknego sztandaru. Mamy nadziejê, ¿e nasz¹ postaw¹ nigdy Was nie zawiedziemy. Dziêkujê równie¿ wszystkim naszym sponsorom, którzy w ró¿ny sposób
okazywali nam swoj¹ pomoc. Spoœród
wszystkich pozwólcie Pañstwo, ¿e wymieniê dwóch. Pana Adama Pacygê oraz Panów Kazimierza i Marcina Sobaniaków z firmy Drogbud. Zawsze spotykaliœmy siê
z Pañstwa ¿yczliwoœci¹, a pomoc któr¹ od
Was otrzymaliœmy bardzo pomog³a nam
w naszych budowlanych poczynaniach.
Podziêkowania za zaanga¿owanie nale¿¹
siê tak¿e, a mo¿e przede wszystkim cz³onkom naszej wspólnoty Stra¿aków z Zawoi
Górnej. Za zaanga¿owanie w gotowoœæ
bojow¹, przepracowane godziny przy budowie remizy udzia³ w zawodach i æwiczeniach sk³adam Wam wszystkim serdeczne
podziêkowania.
Jednak jak w ka¿dej organizacji tak i u
nas jest grupa ludzi, którzy swoj¹ postaw¹
dodaj¹ energii innym i bior¹ na siebie ciê¿ar organizacyjny. U nas te¿ tak jest. Naprawdê nie sposób nie wspomnieæ w oddzielnych podziêkowaniach kilku z nas.
Druhowie: Ignacy Groñczak, Adamie Bartunek, Stanis³awie Baraniec dla wszystkich,
którzy Was znaj¹ nie trzeba mówiæ dlaczego, a dla tych, którzy Was nie znaj¹ powiem tylko tyle: gdyby nie Wy to nie by³oby dzisiejszego Œwiêta, ani gotowej remizy.
Dziêkujê Wam jeszcze raz.
Przy takiej jak dziœ uroczystoœci nale¿y
wspomnieæ o druhach z naszej jednostki,
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którzy odeszli – druhowie: Józefie Mentel,
Marku Tomczak, Zygmuncie Kêdziora, Pawle Bogdanik. Czeœæ Waszej Pamiêci.
Stan liczebny naszej Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Zawoi Górna na dzieñ dzisiejszy wynosi 47 druhów.
Na koniec jeszcze jedne podziêkowania. Za pomoc w przeprowadzeniu dzisiejszej uroczystoœci sk³adam serdeczne podziêkowania dla ksiêdza proboszcza z
Zawoi Górnej Bogus³awa Targosza za
wspania³¹ oprawê liturgiczn¹, skierowane
do nas S³owo Bo¿e, poœwiêcenie Sztandaru i budynku remizy. Za uœwietnienie
muzyczne dzisiejszej uroczystoœci podziêkowania dla wszystkich cz³onków Orkiestry Gminnej z Panem Romanem Mo³daw¹
naszym kapelmistrzem na czele. Panu kapitanowi Wojciechowi Tryba³a z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Suchej Beskidzkiej,
za cierpliwoœæ dla nas podczas przygotowañ i prowadzenie dzisiejszej uroczystoœci. Panu Kazimierzowi Korzec zastêpcy
prezesa Zarz¹du Gminnego Ochotniczych
Stra¿y
Po¿ar nych
w Gminie Zawoja, za ca³¹ okazan¹ nam
pomoc w przygotowaniach i prowadzenie
dzisiejszej Uroczystoœci. Na rêce Pana Piotra Jezutka sk³adam podziêkowania dla ca³ego zespo³u naszego Gminnego Centrum
Kultury za ¿yczliwoœæ i pomoc od strony
technicznej. Aby tych co przemawiaj¹ by³o
widaæ i s³ychaæ. Nie mogê w podziêkowaniach nie wspomnieæ o naszych wspania³ych Paniach, za ca³e przygotowania kulinarne.
Koñcz¹c pragnê wyraziæ nadziejê, ¿e
nasza Ochotnicza Stra¿ Po¿arna bêdzie obchodziæ wiêcej jubileuszy, na których pewnie niektórych z nas zabraknie, a przysz³e
pokolenia bêd¹ kontynuowa³y drogê, któr¹
my zaczêliœmy 20 lat temu.
Zbigniew Jordanek
Tekst ten zosta³ odczytany przez Andrzeja
Jezutka – prezesa OSP w Zawoi Górnej
podczas uroczystosci 20-lecia OSP.

Fotografie z jubileuszu 20-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zawoi Górnej arch. GCKPiT w Zawoi
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20 lat minê³o…
Rozmowa z Franciszkiem Klimasar¹ - by³ym zastêpc¹ wójta gminy Zawoja
POD DIABLAKIEM: Panie wójcie, po
20. latach pracy w samorz¹dzie odchodzi Pan na emeryturê. Pracowa³ Pan
jako radny, pe³ni³ Pan obowi¹zki przewodnicz¹cego rady gminy, w ostatnich
zaœ latach pracowa³ Pan na stanowisku
zastêpcy wójta. Proszê powiedzieæ, co
sk³oni³o Pana do ust¹pienia z funkcji
zastêpcy wójta?
Franciszek Klimasara: – Istotnie, jestem
jednym o najd³u¿szym sta¿u samorz¹dowcem. Po zmianach jakie mia³y miejsce w Polsce w 1990 roku, najpierw by³em 2 kadencje radnym i cz³onkiem Zarz¹du Gminy,
w drugiej kadencji by³em przewodnicz¹cym
rady a potem przez 3 kadencje zastêpc¹
wójta gminy. D³u¿szy sta¿ ode mnie ma tylko Pan Jerzy Paj¹k a w powiecie Pan Starosta Andrzej Paj¹k.
Jednym z moich obowi¹zków by³o pisanie aktów prawnych. Coraz gorzej sobie
z tym radzi³em i dlatego postanowi³em
odejœæ. To by³ jeden z powodów. Po drugie coraz bardziej oczekiwano ode mnie
zrobienia tzw. „porz¹dku ze szko³ami”.
Oczekiwania te s¹ trudne do spe³nienia i nie
tylko ode mnie to zale¿a³o, a poza ty wiem,
¿e ma³e œrodowiska takie jak na We³czy,
Przys³opiu czy Suchej Górze wcale tych
porz¹dków nie oczekuj¹. Spotyka³em siê
z krytyk¹, z jednej strony, ¿e za du¿o gminê kosztuj¹ szko³y a z drugiej strony, ¿e za
ma³o dbam o potrzeby szkó³ i nauczycieli
i pewnie obie strony mia³y trochê racji. Po
trzecie trzeba siê zaj¹æ wnuczkami. Pracowaæ na tym stanowisku, to byæ do dyspozycji od rana do wieczora, w niedziele
i œwiêta. Nara¿aæ siê na krytykê, ponosiæ
ogromn¹ odpowiedzialnoœæ i dostawaæ za
to 1250 z³. To ju¿ mi siê nie op³aca³o. To
te¿ jeden z powodów mojego odejœcia.
– Pamiêtamy Pana jako dyrektora
szko³y w Zawoi Mosorne. Sporo lat pracowa³ Pan w zawodzie nauczyciela. Sk¹d
zainteresowanie prac¹ samorz¹dowca?
Jak zaczê³a siê Pana przygoda z Urzêdem
Gminy w Zawoi?
– Jeszcze pracuj¹c w szkole, zosta³em
wybrany na radnego na dwie kolejne kadencje. W trzeciej kadencji nie startowa³em
w wyborach i by³em przekonany, ¿e moja
przygoda z samorz¹dem siê skoñczy³a. Pan
Andrzej Paj¹k, po wyborze na trzeci¹ kadencjê na stanowisko wójta gminy, zaproponowa³ mi stanowisko zastêpcy do spraw
oœwiatowych i tak sta³em siê pracownikiem
urzêdu gminy. Po odejœciu Pana Paj¹ka do
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starostwa nowy wójt Pan Marek Listwan
utrzyma³ mnie na tym stanowisku i powierzy³ mi tê funkcjê na kolejne 2 kadencje.
– Odpowiada³ Pan w Gminie m.in. za
kulturê i oœwiatê. Prosze powiedzieæ
o najwa¿niejszych zrealizowanych inwestycjach w tych dziedzinach?
Tak siê sk³ada, ¿e odpowiada³em za te
dziedziny ¿ycia spo³ecznego, które nic nie
dostarczaj¹ do bud¿etu a najwiêcej z niego
czerpi¹. Mowa oczywiœcie o ca³ej oœwiacie, kulturze i opiece spo³ecznej. W tej sytuacji nie ³atwo jest o spektakularny sukces. Mam jednak satysfakcjê, po pierwsze ju¿ w ¿adnej szkole dzieci nie musz¹ biegaæ do ubikacji na zewn¹trz budynku, a tak
by³o jak zaczyna³em pe³niæ funkcjê zastêpcy wójta. Do ¿adnej szko³y siê nie leje bo
dach dziurawy, a tak by³o w ka¿dej jeszcze
do niedawna. Coraz wiêcej szkó³ ma wymienione okna, ocieplone œciany i now¹
elewacjê. S¹ przy szko³ach nowe boiska
sportowe, zaczyna siê porz¹dkowaæ otoczenie wokó³ szkó³. Prawie wszystkie szko³y
od wewn¹trz s¹ nie do poznania. By³ te¿
czas, ¿e mog³em siê cieszyæ, ¿e szko³y posiadaj¹ nowoczesne pracownie komputerowe dziêki ogromnej zapobiegliwoœci dyrektorów, bo samorz¹d w zasadzie kosztowa³o to bardzo ma³o. Czas jednak szybko
leci a sprzêt komputerowy siê starzeje, ¿e
ju¿ siê tak nie cieszê a przed moim nastêpc¹
stanie kolejny trudny do rozwi¹zania problem. Mamy te¿ w³asne przedszkole samorz¹dowe a jeszcze niedawno trzeba by³o
2 razy w roku przenosiæ ca³e wyposa¿enie
przedszkola, z wynajêtego w domu dczasowym Górnik pomieszczenia, do szko³y
na Mosornem. Wreszcie rozpoczê³a siê budowa nowej szko³y w Zawoi Centrum.
Wybudowano halê sportow¹, która jest
pierwszym etapem tego przedsiêwziêcia.
Drugi rusza, mam nadziejê, jeszcze tej jesieni. I kolejny trzeci etap – basen, te¿ mam
nadziejê, bêdzie zrealizowany. Czasem by³o
mi przykro, jak s³ysza³em, ¿e w szko³ach
siê nic nie robi. A dzia³o siê tak wiele, bo
kto wie, ¿e szko³a na Mosornem z dnia na
dzieñ nie mia³a wody i nie mia³a gdzie odprowadziæ œcieków i trzeba by³o wykonaæ
szambo. Stale stawaliœmy przed problemem
awarii kot³a co; tak by³o na Mosornem, na
Wilcznej, w tym roku w Zawoi Centrum,
a na Suchej Górze dwa razy podczas mojej
kadencji. Wiele prac wykonano w samej
tylko szkole w Zawoi Centrum, gdzie nagle zaczê³y pêkaæ œciany i trzeba by³o wykonaæ nowy, bardzo kosztowny, mur opo-

rowy, wymieniæ okna oraz wymieniæ i pomalowaæ œciany a przy okazji ociepliæ i wykonaæ now¹ elewacjê, ¿e nie wspomnê o
pilnej koniecznoœci pokrycia starego budynku. To wszystko by³y olbrzymie koszty i to
te¿ opóŸnia³o budowê nowego obiektu
szkolnego.
– Co zaliczy³by Pan do swoich najwiêkszych sukcesów, a co uwa¿a Pan za
swoj¹ pora¿kê?
– Niew¹tpliwie jednym z moich sukcesów jest podjêcie uchwa³y Rady Gminy
o budowie szko³y w Zawoi Centrum. Pomys³ by³ Jana Lacha, w tym czasie dyrektora szko³y w Zawoi Centrum i radnego. To
on zaproponowa³, ¿eby na uroczystej sesji
poœwiêconej 350 rocznicy powstania Zawoi,
oprócz takich uchwa³ jak nadanie honorowego Obywatelstwa Zawoi Panu Prezydentowi Lechowi Wa³êsie, uhonorowaniu Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II, podj¹æ tak¿e uchwa³ê wa¿n¹ dla Zawoi na przysz³oœæ. Jako przewodnicz¹cy Rady, porz¹dek tej sesji ustala³em w³aœciwie samodzielnie, konsultuj¹c siê
jedynie z ówczesnym wójtem Andrzejem
Paj¹kiem. W ten sposób projekt uchwa³y
o budowie szko³y w Zawoi Centrum znalaz³ siê w porz¹dku sesji i podczas g³osowania zosta³ przyjêty jednog³oœnie.
Natomiast za najwiêksz¹ pora¿kê uwa¿am bardzo s³aby wynik w wyborach do
rady powiatu 4 lata temu. Jak ju¿ wczeœniej
mówi³em jestem osob¹, która ma jedno
z najwiêkszych doœwiadczeñ samorz¹dowych. Przez ca³y czas pracy w samorz¹dzie
uczestniczy³em w setkach zebrañ wiejskich,
we wszystkich czêœciach gminy. Podczas
tych spotkañ mieszkañcy zg³aszali swoje potrzeby, bol¹czki, propozycje. W ten sposób pozna³em problemy jakie stoj¹ przed
w³adzami gminy i powiatu. Znam te¿ dobrze kompetencje samorz¹du powiatowego. Jestem przekonany, ¿e mia³bym tak¿e

odpowiedni¹ si³ê przebicia bêd¹c radnym
powiatowym. Wyborcy uznali jednak, ¿e kto
inny lepiej zadba o interesy Gminy Zawoja
w Radzie Powiatu Suskiego.
– Jakie najwa¿niejsze problemy
mieszkañców gminy zauwa¿y³ Pan podczas swojego urzêdowania?
– Najwiêkszym problemem mieszkañców Gminy, w ka¿dym razie najczêœciej
i najbardziej natarczywie zg³aszanym, s¹
drogi tak latem jak i zim¹. Zim¹ najczêœciej
mówi siê o dobrym i skutecznym dla mieszkañców odœnie¿aniu dróg. Latem z kolei
mowa jest o budowie, remontach, sprz¹taniu dróg i oœwietleniu ulicznym. Problemy
drogowe ja znam, choæ to nie by³ mój zakres, i zna doskonale wójt i radni. Sprawy
dróg s¹ wielk¹ trosk¹ wójta i w³aœciwie
wszyscy radni bardzo siê o to troszcz¹. S¹
jednak bariery utrudniaj¹ce to zadanie.
Pierwsza, najprostsza, to brak odpowiednich œrodków ale s¹ inne nie mniej wa¿ne,
na przyk³ad nie uregulowane problemy
w³asnoœciowe. Wiêkszoœæ dróg gminnych
i osiedlowych przebiega tak bo zawsze tak
by³o, ale jak siê dobrze przyjrzeæ to droga
przebiega po gruntach prywatnych. Na tak¹
drogê nie mo¿na przeznaczyæ œrodków
unijnych a uregulowanie tego problemu jest
bardzo d³ugotrwa³e i kosztowne. Zdarza siê
wprawdzie niezbyt czêsto, ¿e budowê drogi utrudnia brak zgody jednego z s¹siadów.
Inn¹ bol¹czk¹ mieszkañców, w pewnym
sensie te¿ zwi¹zan¹ z drogami, to ma³a iloœæ
kursów autobusów lub busów do niektórych przysió³ków. To jest dotkliwy problem
We³czy, Podpolic, Czato¿y czy Przys³opia.
Problem mo¿e siê jeszcze pog³êbiæ w przypadku innego rozwi¹zania dowo¿enia
uczniów do szkó³.
Osoby zajmuj¹ce siê turystyk¹ mówi¹
zróbcie coœ, bo ludzie przyje¿d¿aj¹cy do
Zawoi nie maj¹ co tu robiæ, bo ile razy
mo¿na iœæ na Babi¹ Górê. Na Babi¹ w czasie jednego pobytu mo¿na pewnie iœæ raz,
przy dobrej pogodzie mo¿na te¿ skorzystaæ
z innych szlaków, ale co na kolejne dni.
Skar¿¹ siê równie¿ turyœci, ¿e brak jest
³atwiejszych i krótszych szlaków oraz œcie¿ek spacerowych, gdzie turysta czu³by siê
bezpiecznie i by go nikt nie upomina³ i nie
przepêdza³. Chodzi tu g³ównie o takie miejsca, na przyk³ad nad rzek¹, gdzie mo¿na
wejœæ posiedzieæ na brzegu, gdzie by by³y
³aweczki, stolik, kosz na œmieci, wyznaczona i uporz¹dkowana œcie¿ka. Najczêœciej
mówi siê o braku k¹pielisk i basenu. Z dziedziny, która mi podlega³a, a was równie¿
dotyczy, to za ma³o imprez dla turystów,
tak mówi¹ ludzie.
Wiele zg³aszanych problemów uda³o siê
ju¿ rozwi¹zaæ, np. s¹ toalety, place zabaw
dla dzieci, boisko Orlik. Wszystko to znacznie polepszy³o infrastrukturê dla mieszkañców i przyjezdnych. S¹ przecie¿ parkingi,
piêkny skwerek w Zawoi Górnej, coraz
wiêcej ³aweczek przydro¿nych i koszy na
œmieci. Muszê Pani powiedzieæ, ¿e przy-

jezdni czêœciej zauwa¿aj¹ te zmiany ni¿ my
sami.
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– Jak uk³ada³a siê Panu wspó³praca
z wójtem Markiem Listwanem i radnymi na przestrzeni tych kilkunastu lat?
– Wspó³pracê z Wójtem skwitujê krótko. By³a dobra, bo gdyby tak nie by³o, nie
by³bym na tym stanowisku tak d³ugo. Trudniej z radnymi. Tu wszystkie moje propozycje, plany i przedsiêwziêcia by³y przyjmowane z pewn¹ ostro¿noœci¹ a nawet,
powiedzia³ bym, pewn¹ podejrzliwoœci¹.
I to przez wszystkie V kadencji Rad Gminy, z którymi wspó³pracowa³em. Na sesjach
przewa¿nie moje punkty trwa³y najd³u¿ej,
wymaga³y najwiêcej wyjaœnieñ i uzasadnieñ.
Tak by³o nawet wtedy gdy zabiega³em
o podjêcie uchwa³y o przyjêcie projektu wymiany kot³ów w Skawicy, na które mieliœmy otrzymaæ œrodki, czy przyst¹pienia do
programu stypendialnego finansowanego
ze œrodków unijnych. Zawsze by³y pytania
czy nas to nie bêdzie kosztowa³o w przysz³oœci. Radnym siê oczywiœcie nie dziwiê,
bo pewnie ponad 90% moich propozycji
wi¹za³o siê z wydatkami finansowymi. Bardzo czêsto projekty przedk³ada³em w ostatniej chwili i nie koniecznie z mojej winy.
Tak jest teraz, ¿e pewne programy otwiera
siê i w bardzo krótkim czasie trzeba zdeklarowaæ czy siê w nich weŸmie udzia³ czy
nie. Tymczasem w radzie obowi¹zuj¹ inne
procedury. Najpierw musi byæ projekt potem opinia komisji, któr¹ trzeba zwo³aæ, potem, z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, materia³y powinni otrzymaæ radni. Tu naprawdê trzeba du¿o dobrej woli
i dobrej wspó³pracy z przewodnicz¹cym
rady, aby zd¹¿yæ na czas.
Muszê przyznaæ, ¿e zawsze dobrze mi
siê wspó³pracowa³o z radami czy to pod
przewodnictwem Pana Jerzego Paj¹ka, czy
Pana Krzysztofa Chowaniaka. Najbardziej
bezpoœrednio wspó³pracowa³em z komisjami oœwiaty. I tu powiem, ¿e z t¹ ostatni¹
wspó³pracowa³o mi siê najlepiej. Mia³em te¿
przyjemnoœæ wspó³pracowaæ z dyrektorami szkó³. Ja tê wspó³pracê oceniam bardzo
dobrze. Wszyscy s¹ bardzo ambitni, zaradni i zapobiegliwi. Wiele spraw gospodarczych w szko³ach, dziêki ich staraniom,
mo¿na by³o z po¿ytkiem dla wszystkich
rozwi¹zaæ. Zawsze spotyka³em siê z ich strony ze zrozumieniem i przychylnoœci¹.
Wspó³pracowa³em te¿ z kierownikiem
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej z
Pani¹ Zofi¹ Dyrcz, któr¹ uwa¿am za jedn¹
z najbardziej kompetentnych osób, dziêki
temu nie wiele tu mia³em do roboty. Wreszcie wspó³praca z Wami – Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki. Tu by³o
najwiêcej narzekañ, ¿e nic nie robicie, powiedzmy ¿e za ma³o robicie. Ja tak nie powiem. Wasz¹ pracê obserwowa³em z bliska. Niektóre zadania wykonywaliœmy
wspólnie i wiem jak to du¿o zajmuje czasu.
Wspó³pracowa³em z czterema dyrektorami
i jestem przekonany, ¿e z dobrym skutkiem.

Franciszek Klimasar podczas Babiogórskich
Posiadów. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Najwiêcej kontaktów na co dzieñ mia³em z
Gminnym Zespo³em Oœwiaty. To by³a
wspó³praca codzienna, robocza i oceniam
j¹ bardzo dobrze. Z placówek, które mi
podlega³y najmniej kontaktów mia³em z bibliotekami. Paradoksalnie najmniej bezpoœrednich kontaktów zawodowych mia³em
z pracownikami Urzêdu, choæ przez ostatnie blisko 12 lat, to by³o moje miejsce pracy. Pewnie wynika to z tego, ¿e ¿aden
z dzia³ów nie podlega³ mi bezpoœrednio.
– Czego ¿yczy³by Pan swojemu nastêpcy?
– Na to pytanie tak Pani odpowiem. Jak
odchodzi³em ze szko³y to ¿yczy³em mojemu nastêpcy Panu Januszowi Trzebuniakowi, ¿eby mu siê uda³o. Dziœ jak jestem w tej
szkole i widzê sukcesy dyrektora w ka¿dej
dziedzinie, wszêdzie poszed³ dalej ni¿ ja,
to mam ogromn¹ osobist¹ satysfakcjê z tego
powodu. Tak te¿ chcia³bym, aby by³o
w przypadku Pana S³awomira Kudzi. ¯yczê
mu, aby ka¿d¹ sprawê za³atwi³ lepiej. Bêdzie to dla mnie wielka satysfakcja. Praca
na stanowisku zastêpcy wójta nauczy³a mnie
widzieæ sukcesy innych i cieszyæ siê
z wszystkiego, co siê dobrego dzieje w Gminie, niezale¿nie od tego czy to jest sukces
prywatnego przedsiêbiorcy, instytucji publicznej, czy indywidualny sukces ucznia,
czy ka¿dego innego mieszkañca gminy.
– Bardzo dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
Panu du¿o zdrowia, pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym oraz realizacji zamierzonych celów.
– Dziekujê.
Rozmawia³a: Gabriela Tryba³a
POD DIABLAKIEM
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Biuro Ob³ugi Klienta
w Urzêdzie Gminy w Zawoi

Urz¹d Gminy Zawoja
czynny jest codziennie
od poniedzia³ku do œrody
w godzinach 7.00-15.00.
w czwartki od 7.00 do16.00
oraz w pi¹tek od 8.00 do15.00.
Wójt Gminy Zawoja przyjmuje obywateli
w sprawach skarg i wniosków w ka¿d¹
œrodê w godzinach od 9.00 do11.00
w sprawach indywidualnych
w poniedzia³ek od 9.00 do11.00.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy przyjmuje
obywateli w sprawach skarg i wniosków
w ka¿dy czwartek od 8.00 do13.00
oraz od 14.00 do16.00 w pokoju nr 3.
Urz¹d Gminy Zawoja przyjmuje obywateli
w sprawie skarg i wniosków
w godzinach pracy urzêdu.

Godziny przyjmowania
petentów w Urzêdzie Gminy
poniedzia³ek - w godz. 7.00-15.00
wtorek - w godz. 7.00-15.00
œroda - w godz. 7.00-15.00
czwartek - w godz. 7.00-16.00
pi¹tek - w godz. 8.00-15.00

Elektroniczna Skrzynka
Podawcza
Urzêdu Gminy Zawoja
Elektroniczne Biuro Obs³ugi Interesanta – najszybsz¹ i najwygodniejsz¹ form¹ komunikacji interesanta z urzêdem. EBOI to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta z urzêdem z zachowaniem najwy¿szych standardów
bezpieczeñstwa. Dziêki EBOI koniecznoœæ osobistego stawiania siê w urzêdzie zostaje zredukowana do minimum.
Z poziomu Elektronicznego Biura Obs³ugi Interesanta maj¹ Pañstwo mo¿liwoœæ m.in.:
• przesy³ania nowych pism w formie eFormularzy,
• podpisywania i szyfrowania przesy³ki przy zastosowaniu podpisu elektronicznego,
• œledzenia toku postêpowania sprawy,
• zaznajamiania siê z list¹ spraw za³atwianych
w urzêdzie,
• pobierania wzorów dokumentów.
Otrzymanie ka¿dego elektronicznego formularza
przez urz¹d jest potwierdzane wys³aniem urzêdowego poœwiadczenia odbioru. Us³uga ta zapewniana jest przez system Hardware Security Module (HSM). Dziêki zastosowaniu modu³u HSM
jesteœmy w stanie zagwarantowaæ Pañstwu w pe³ni
bezpieczn¹ komunikacjê z poziomu Elektronicznego Biura Obs³ugi Interesanta.
https://zawoja.eboi.pl/
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Ma³opolskie remizy

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

Budowa budynku OSP w Zawoi Przys³op
31 maja 2010 r. Sejmik Województwa Ma³opolskiego podj¹³ Uchwa³ê Nr XLV/733/10
w sprawie udzielenia dotacji dla gmin na
realizacjê prac budowlano-remontowych
w remizach stra¿ackich z terenu województwa ma³opolskiego.
Na liœcie rankingowej znalaz³a siê równie¿ Gmina Zawoja, która wziê³a udzia³ w
konkursie na zadanie pod nazw¹ „Budowa
budynku OSP w Zawoi Przys³op”. W ramach inwestycji zostanie wykonane wejœcie
g³ówne do budynku wraz z zadaszeniem,
zakup i monta¿ bramy gara¿owej, zakup
i monta¿ drzwi wewnêtrznych, wykonana
zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna,
ogrzewanie kominkowe, tynki wewnêtrzne, izolacja cieplna, pod³ogi, posadzki, ok³adziny œcienne, malowanie oraz inne niezbêdne roboty wykoñczeniowe.
23 sierpnia 2010 roku w wyniku przetargu nieograniczonego zosta³a zawarta
umowa z wykonawc¹ – firm¹ MALBUD ze
Stryszawy. Ca³kowity koszt inwestycji wyniesie blisko 63 tys. z³otych, z czego 50%
zostanie pokryte ze œrodków bud¿etu województwa ma³opolskiego.

Marsza³ek Marek Nawara wrêcza umowê na dotacjê budowy budynku OSP wójtowi gminy
Zawoja Markowi Listwanowi i prezesowi OSP Zawoja Przys³op Aleksandrowi Bi³ce.
Fot. Ÿród³o: www.malopolskie.pl/wydarzenia

Dzieñ Wody,

W trosce o klienta

czyli niebieski
odcieñ ekologii
10 lipca 2010 roku sympatycy i wszyscy
zainteresowani ekologi¹ mogli wzi¹æ udzia³
w Zawoi w spotkaniu pn. „Dzieñ Wody.
Wydarzenie zorganizowane by³o przez Fundacjê Sendzimira wspólnie z Urzêdem
Gminy w Zawoi, Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi, Babiogórskim Parkiem Narodowym, Lokaln¹
Grup¹ Dzia³ania i Stowarzyszeniem Inicjatyw Babiogórskich.
Celem wakacyjnego spotkania by³o
zwrócenie uwagi mieszkañców i turystów
na sprawê wody, ochronê strumieni i rzek,
ekologiczne i ekonomiczne gospodarowanie wod¹, uporz¹dkowanie sprawy œcieków.
Promowano przydomowe oczyszczalnie
(roœlinne i fitosystemy). G³ówn¹ ide¹ by³o
wdro¿enie w Zawoi modelowego rozwi¹zania sprawy œcieków: zamiast kilometrów
rur – ogrody œciekowe przy domach i fito
systemy (oczyszczalnie w formie klombów).
W czasie spotkania mo¿a by³o wzi¹æ
udzia³ w „zielonych” konkursach z niespodziankami.
POD DIABLAKIEM
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

Otwarcie skateparku w Zawoi Centrum
22 lipca br. o godz. 13.00 odby³o siê uroczyste otwarcie
i poœwiêcenie skateparku w Zawoi Centrum z udzia³em wójta Marka Listwana i proboszcza ks. Ryszarda Wiêcka.
Dzieñ ten zapamiêtaj¹ wszyscy zwi¹zani
z rowerami, rolkami i deskami, bowiem od
tego dnia do ich dyspozycji zosta³ oddany
kolejny obiekt sportowy na terenie gminy
– skatepark z prawdziwego zdarzenia.
Uroczystego poœwiêcenia skateparku dokona³ ks. Ryszard Wiêcek, natomiast w przeciêciu wstêgi uczestniczyli przedstawiciele
samorz¹du, wykonawcy i pomys³odawcy
tego przedsiêwziêcia.
W uroczystoœci wziêli udzia³ tak¿e zastêpca wójta Franciszek Klimasara, sekretarz gminy Danuta Lasa, przewodnicz¹cy
Rady Gminy Krzysztof Chowaniak oraz pracownicy Urzêdu Gminy, przedstawiciele
Rady Gminy, so³tysi, zebrana m³odzie¿,
mieszkañcy i turyœci. Nie zabrak³o tak¿e
amatorów tej dyscypliny sportu, którzy na
zakoñczenie uroczystoœci dali upust swym
umiejêtnoœciom akrobacyjnym.
Pomys³odawcom i wykonawcom dziêkujemy, zaœ korzystaj¹cym ze skateparku
¿yczymy bezpiecznego i rozs¹dnego korzystania z nowego obiektu!
(gt)

Fotografie z otwarcia skateparku:
arch. GCKPiT w Zawoi

10

POD DIABLAKIEM

JESIEÑ 2010

Stra¿ackie æwiczenia

Z KRONIKI WYDARZEÑ

7 sierpnia 2010 r. o godz. 16.00 odby³y siê zorganizowane przez komendanta
gminnego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Zdzis³awa Kozinê æwiczenia
bojowe wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Zawoja.
Æwiczenia odby³y siê na obiekcie budynku szko³y w Skawicy Suchej Górze.

Zaprezentowano tak¿e dzia³ania ratownicze podczas wypadku drogowego z u¿yciem sprzêtu specjalnego i sekcji ratownictwa technicznego i medycznego OSP Zawoja Centrum.
Æwiczenia obserwowali zaproszeni goœcie: st. bryg. Bogus³aw Patera - komendant powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej,
Andrzej Paj¹k – starosta suski, Krzysztof
Chowaniak – przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zawoja, Marek Listwan – wójt Gminy Zawo-

ja, a zarazem prezes Zarz¹du Oddzia³u Gminnego z OSP RP. Po zakoñczeniu æwiczeñ
wszystkie Jednostki OSP uda³y siê na Stadion Sportowy w Skawicy, gdzie dokonano
podsumowania æwiczeñ. Po podsumowaniu
æwiczeñ zabrali g³os zaproszeni goœcie.
Wójt gminy Zawoja – Marek Listwan
i przewodnicz¹cy Rady Gminy Zawoja –
Krzysztof Chowaniak wrêczyli poszczególnym Jednostkom OSP pisemne podziêkowania za udzia³ w akcjach powodziowych

w miesi¹cu maju i czerwcu 2010 r. Przekazano równie¿ zakupiony sprzêt po¿arniczy
dla wszystkich Jednostek OSP Gminy Zawoja. Spotkanie umila³a Orkiestra Dêta ze
Skawicy. Ca³e wydarzenie zakoñczy³o siê
wspólnym posi³kiem w gronie stra¿aków.
(ug)

Æwiczenia po³¹czone z podziêkowaniami za udzia³ stra¿aków w akcjach powodziowych w Skawicy. Fot. arch. Urz¹d Gminy i GCKPiT w Zawoi
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Zawojskie sianokosy
Lato nieodwo³alnie zmierza do koñca. Nieub³agalnie ustêpuje miejsca
jesieni, by ta trac¹c kolory spowi³a œwiat w odcieniach szaroœci. Dzieñ ust¹pi
miejsca nocy, a w ciemne ponure wieczory, gdy za oknem deszcz i wiatr
si¹dziemy w ciep³ych domach wracaj¹c wspomnieniami do minionego lata,
snuj¹c marzenia i odliczaj¹c dni do kolejnych czekaj¹cych nas wakacji.

Paradoksalnie w moich wspomnieniach nie
wracam do wczasów spêdzonych w nadmorskich zagranicznych kurortach, upa³ów,
egzotycznych krajobrazów… Najczêœciej
wspominam wakacje spêdzone u mojej
babci pachn¹ce œwie¿o skoszon¹ traw¹,
poziomkami, rozbrzmiewaj¹ce gdakaniem
kur i g³oœno mucz¹c¹ Malin¹ przypominaj¹c¹, ¿e czas na pastwisko. To czasy kiedy,
tu¿ po wschodzie s³oñca z ka¿dego s¹siedniego gospodarstwa s³ychaæ by³o miarowe
stu, stuk, klep, klep… To Gospodarze klepali swojej kosy, aby wyjœæ na ³¹kê i skosiæ
j¹ przed nastaniem najgorêtszej czêœci dnia.
W tym czasie Gospodynie pos³ugiwa³y siê
w oborze. Karmi³y zwierzêta, doi³y krowy…
(Ach ten cudowny smak ciep³ego mleka,
mniam…). Po skoñczonym obrz¹dku bieg³y na skoszone ³¹ki, by pomóc w roztrzepaniu siana, póŸniej przewracaniu i wk³adaniu do kopy. W najgorêtsze dni, gdy wia³
ciep³y wiaterek suche siano by³o gotowe
do zwo¿enia do stodo³y. Nie rzadko, jednak trzeba by³o siê uwijaæ jak w ukropie,
by zd¹¿yæ przed nadci¹gaj¹cym deszczem…
Dla jednych mi³ym przypomnieniem, dla
innych lekcja historii, a dla wszystkich interesuj¹cym pokazem technicznych nowoœci by³y Zawojskie Sianokosy, które w tym
roku odby³y siê po raz drugi z inicjatywy
Tomasza Winczewskiego. Tu poœród starych
drewnianych chat skansenu spotka³a siê tradycja z nowoczesnoœci¹. Z jednej strony
zawody w koszeniu kos¹, z drugiej pokaz
nowoczesnych maszyn rolniczych.

12

POD DIABLAKIEM

JESIEÑ 2010

Jak dwie wsie d³ugie i szerokie, w szranki
o puchar stanêli trzej œmia³kowie Antoni
Zaj¹c, Jacek Bartyzel i Bogdan Winczewski
z solidnie zaostrzonymi i wyklepanymi kosami po³yskuj¹cymi w promieniach s³oñca.
Có¿ to by³ za widok, gdy kosiarze wprawnymi poci¹gniêciami kosy k³adli u swych
stóp równe pokosy trawy. Oceniana by³a
nie tylko szybkoœæ, ale równie¿ dok³adnoœæ
i technika. Niezaprzeczalnym mistrzem okaza³ siê Jacek Bartyzel.
Atrakcji nie zabrak³o dla nikogo, dzieci
bra³y udzia³ w konkursach i zabawach zorganizowanych przez Babiogórski Park Narodowy, gospodarze mogli podziwiaæ ma-

szyny przydatne w gospodarstwie, gospodynie odpocz¹æ przy dŸwiêkach muzyki.
Obawiam siê, ¿e naszym dzieciom nie
bêdzie dane poczuæ zapachu siana, pofikaæ kozio³ków pod dachem w stodole
w trakcie jego sk³adania. Niemniej jednak
w Zawoi maj¹ okazje zobaczyæ odchodz¹ce do lamusa sianokosy. A ja w d³ugi jesienny wieczór myœlami wrócê do czasów
dzieciêcej beztroski, kiedy biega³am po skoszonych polach, z fury siana patrzy³am
w niebo, a na podwieczorek zajada³am siê
pachn¹cymi dojrza³ymi poziomkami ze
s³odk¹ œmietanka z rannego mleka.
(aw)

Zdjêcia z II Sianokosów Zawojskich o Puchar wóta Gminy Zawoja. Fot. Agnieszka Wiñczewska

Bajka o szczêœciu

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Od lutego br. przy Gminnym
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
dzia³a grupa teatralna INCOGNITO,
która 27 czerwca przedstawi³a
premierowy spektakl „Bajka o
szczêœciu”.
M³odzie¿ uczestnicz¹ca w zajêciach
teatralnych sama przygotowa³a
scenografiê, oprawê muzyczn¹
i zrobi³a kostiumy. Przedstawienie
bardzo siê wszystkim podoba³o.
Przedstawienie przygotowali:
Beata Harañczyk, Alicja Spyrka,
Sylwia Pacyga, Alina Papushina,
Asia Radwan, Kinga Stopka, Urszula
Paj¹k, Kamil Kozina, Kuba Ostrowski,
Kamil Kozina.
Opiekunem grupy INCOGNITO
jest Ma³gorzata Kozina.

Fotografie z przedstawienia arch. GCKPiT w Zawoi
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Jarmark Babiogórski
Kolejny ju¿ rok, na prze³omie lipca i sierpnia organizowany jest w Zawoi
Centrum „Jarmark Babiogórski”. Tegoroczna impreza odby³a siê 31 lipca.
I niestety, znowu zabawê popsu³ lej¹cy deszcz i burza.
Pokaz walki JU-JITSU w wykonaniu sekcji DAIROKKAN pod kierunkiem
Zbigniewa Wieczorka by³ jednoczeœnie pokazem, jak walczyæ
w ekstremalnych warunkach. Na mokrych materacach, w strugach deszczu.
Po pokazie JU-JITSU mogliœmy wys³uchaæ koncertu Orkiestry Dêtej z Zawoi.
S³uchaliœmy, nie tylko marszowej muzyki, ale równie¿ wielu przebojów polskiej
estrady.
Nastêpnie na scenie zaprezentowa³ siê zespó³ FEBRIS, Natalia Krupowczyk
oraz zespó³ REVOLUCJA. Imprezê zakoñczy³a zabawa pod chmurk¹.

Koncert Natali Krupowczyk

Koncert Orkiestry Dêtej Gminy Zawoja

Jacek Dewódzki i zespó³ Revolucja

Koncert zespo³u Febris

Mimo deszczowej pogody publicznoœæ Jarmarku Babiogórskiego dobrze siê bawi³a. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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Misterium pasyjne na Szlaku
Architektury Drewnianej
Stabat Mater dolorosa iuxta crucem
lacrimosa dum pendebat Filius
Sta³a Matka bolej¹ca, ko³o krzy¿a ³zy
lej¹ca, gdy na krzy¿u wisia³ Syn
Ten poruszaj¹cy tekst pasyjny, autorstwa
¿yj¹cego w XIII wieku Jacopone Todi sta³
siê inspiracj¹ dla wielu generacji muzyków,
od œredniowiecza po czasy wspó³czesne.
Siêgali po niego kompozytorzy wszystkich
epok i krêgów geograficznych, przede
wszystkim jednak twórcy w³oscy.
W Polsce utwory, osnute na tekœcie Todiego komponowali miêdzy innymi Józef
Elsner – nauczyciel Fryderyka Chopina, Karol Szymanowski, a wspó³czeœnie Krzysztof Penderecki. Szczególn¹ popularnoœci¹
utwór cieszy³ siê jednak w epoce baroku.

Do dziœ najczêœciej wykonywane s¹ dwa
oratoria – weneckiego „Rudego Ksiêdza”,
czyli Antonio Vivaldiego oraz przedstawiciela szko³y neapolitañskiej – Giovanniego
Battisty Pergolesiego. Pergolesi znany jest
raczej jako twórca opery komicznej buffo.
Stabat Mater to dzie³o niezwyk³e, urzekaj¹ce sw¹ wyrazistoœci¹. Za spraw¹ przypadku, pasyjny charakter utworu splata siê nierozerwalnie z dramatycznymi okolicznoœciami jego powstania. Pergolesi ukoñczy³ Stabat Mater zaledwie na kilka dni przed œmierci¹ w 26 wioœnie ¿ycia.
Krakowska Opera Kameralna po³¹czy³a
oba oratoria w niezwyk³e misterium sceniczne, które zaprezentowane zosta³o przed
licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹ w ostatni dzieñ lipca w koœciele œw. Klemensa

Z KRONIKI WYDARZEÑ

w Zawoi. Kameralnie oœwietlona przestrzeñ
œwi¹tyni harmonijnie wspó³gra³a z pasyjn¹
treœci¹ widowiska. W partiach wokalnych
wyst¹pili soliœci: Piotr Olech (kontratenor),
Anna Stolarczyk (sopran), Martyna Malcharek i Oksana Pryjmak (Testes Passionis),
a towarzyszy³a im orkiestra Krakowskiej
Opery Kameralnej pod batut¹ S³awka
A. Wróblewskiego. Ekspresjê barokowej
muzyki spotêgowa³y umiejêtnie dobrane
elementy wizualne – kostiumy œpiewaków
oraz choreografia.
Koncert przy wsparciu finansowym Województwa Ma³opolskiego zorganizowa³a
Ma³opolska Organizacja Turystyczna, która
od trzech lat realizuje projekt „Otwarty Szlak
Architektury Drewnianej”. Jego wa¿nym
elementem jest cykl koncertowy, odbywaj¹cy siê latem w drewnianych koœcio³ach
Ma³opolski. W tym roku „Muzyka Zaklêta
w Drewnie”, która na sta³e wpisa³a siê ju¿
w kalendarz letnich wydarzeñ artystycznych
regionu, po raz pierwszy (i nie ostatni) zawita³a pod Babi¹ Górê.
W ramach projektu przez ca³e lato (VIX) 50 wybranych drewnianych koœcio³ów
w ca³ej Ma³opolsce otwiera swoje podwoje. Dla turystów przygotowano foldery, ulotki i mapê turystyczn¹, która pomaga w poruszaniu siê Szlakiem. Architektura drewniana jest bohaterk¹ „dni otwartych”, podczas których odbywaj¹ siê tak¿e warsztaty
plastyczne i muzyczne dla dzieci.
Olga Kruk
Antonio Vivaldi / Giovanni Battista Pergolesi. STABAT MATER misterium sceniczne.
Kierownictwo muzyczne – S³awek A. Wróblewski. Re¿yseria – Wac³aw Jankowski.
Kompozycja ruchu scenicznego – Jadwiga.
Leœniak-Jankowska. Kostiumy – Joanna Jaœko-Sroka. Koncert w ramach projektu
„Otwarty Szlak Architektury Drewnianej”.
Szczegó³y na: www.drewniana.malopolska.pl.

Misterium sceniczne zaprezentowane zosta³o przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹ w ostatni dzieñ lipca w koœciele œw. Klemensa w Zawoi
Centrum. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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Do¿ynki Gminne w Skawicy
21 sierpnia w Skawicy, gdzie po raz dwunasty odby³y siê Do¿ynki Gminne. O godzinie 15.30 w skawickim koœciele
parafialnym odprawiona zosta³a uroczysta do¿ynkowa Msza œw., po której nast¹pi³ uroczysty przemarsz uczestników
z wieñcem do¿ynkowym, przygotowanym przez mieszkañców roli u Fiedora, na plac szkolny. Barwny korowód
prowadzi³a orkiestra dêta ze Skawicy.
umiejêtnosciami obieraniu ziemniaków, bicia piany, zwijania papieru toaletowego czy
robieniu wianków. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali atrakcyjne nagrody.
Wieczorem na estadzie pojawi³a siê
gwiazda tegorocznych do¿ynek – zespó³
Happy End, który zaprezentowa³ najwiêksze swoje przeboje, m.in. „Dobrze siê mam,
kochanie”, „Nadaj do mnie S.O.S” i najnowsze piosenki z programu estradowego pt.
„To nasza Polska”. Roztañczona publicznoœæ
mog³a póŸniej kontynuowaæ zabawê przy
zespole Discoful. Ten trzyosobowy zespó³
gra³ i œpiewa³ przez trzy godziny. Biesiada
polska ze znanymi i lubianymi piosenkami
w rytmie disco polo przypad³a niemal
wszystkim do gustu. Jeszcze do póŸnych
godzin mo¿na by³o siê bawiæ przy zespole
„Dysonans” z Budzowa.
Jak co roku, nie zawiod³a publicznoœæ,
która pokaza³a sobie i wszystkim, ¿e umie
siê dobrze siê bawiæ. Nastrój do¿ynkowePrzekazanie chleba do¿ynkowego wójtowi gminy Zawoja Markowi Listwanowi
go œwiêta w Skawicy pozostanie jeszcze
Na miejscu imprezy Starostowie Do¿ynek
d³ugo w naszej pamiêci.
artystyczna. Jako pierwszy na estradzie wyWies³awa Pacyga i Stanis³aw Pacyga przeXII Do¿ynki Gminne Skawicy odby³y siê
st¹pi³ zespó³ regionalny „Zbójnik” ze Skakazali wójtowi gminy Zawoja, Markowi Lidziêki ogromnemu zaanga¿owaniu Rady
wicy, który zaprezentowa³ pieœni i tañce bastwanowi, chleb do¿ynkowy, który nastêpSo³eckiej w Skawicy, która nie szczêdzi³a
biogórskie. Po nim publicznoœæ mia³a okanie zosta³ pokrojony i rozdany wszystkim
pracy i trudu, by je sprawnie i z rozmazjê wys³uchaæ skeczy kabaretowych w wygoœciom.
chem przygotowaæ. Wspó³pracowali przy
konaniu kabaretu „Teka” z Osielca. W miêorganizacji imprezy: Zespó³ Szkó³ w SkaPo okolicznoœciowych przemówieniach,
dzyczasie pracownicy Babiogórskiego Parwicy i Gminne Centrum Kultury, Promocji
które wyg³osili wójt gminy oraz starosta
ku Narodowego przeprowadzili kilka koni Turystyki w Zawoi.
(rpd)
suski Andrzej Paj¹k rozpoczê³a siê czêœæ
kursów. Mo¿na by³o siê wykazaæ m.in.
Impreza mog³a siê odbyæ dziêki hojnoœci sponsorów: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo-Produkcyjno-Handlowe „Drogbud” – Kazimierz Sobaniak
w Zawoi, Producent Okien i Drzwi „Marand” – Barbara i Andrzej Paj¹k w Zawoi, Sklep spo¿ywczy – Danuta Czarny w Skawicy, Drzewna
Spó³dzielnia Pracy „Spólnota” w Bia³ce, Lasy Uprawnione w Skawicy, Bank Spó³dzielczy w Zawoi, Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe
„Ficek” w Skawicy, Kó³ko Rolnicze w Skawicy, Producent mebli – Agata i Józef Deja w Skawicy, Firma Handlowo-Us³ugowa „Delta” – Franczak
w Skawicy, GS „SCH” w Zawoi, Cukiernia – Czes³awa Siwiec w Zawoi, Piekarnia – Maria £ysoñ w Skawicy, Pensjonat „Jawor” – Jadwiga
i Marek Kukla w Zawoi, Sklep spo¿ywczy „Gabriela” – Krzysztof Dyrcz w Skawicy.

Wystêp zespo³u Zbójnik ze Skawicy
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Spektakl kabaretu Teka z Osielca

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Koncert gwiazdy do¿ynek – zespó³ Happy End

Konkursy dla publicznoœci

Przez trzy godziny do tañca w rytmie disco polo gra³ zespó³ Discoful

Publicznoœæ skawickich do¿ynek bawi³a siê do póŸnych godzin wieczornych. Fot. arch GCKPiT w Zawoi.
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Orlik w Zawoi
dzia³a ju¿ pó³ roku
1 wrzeœnia 2010 roku miê³o dok³adnie 6 miesiêcy od rozpoczêcia dzia³alnoœci
naszego ORLIKA. Pierwsze nabyte doœwiadczenia sk³aniaj¹ do wstêpnych
podsumowañ i wniosków na przysz³oœæ.
Warto równie¿ zadaæ sobie pytania. Czy
funkcjonowanie tego kompleksu sportowego spe³nia oczekiwania spo³ecznoœci lokalnej, g³ównie dzieci i m³odzie¿y w zaspakajaniu ich naturalnej potrzeby ruchu i rywalizacji sportowej? Czy ORLIK jest dodatkow¹
ofert¹ rekreacyjn¹ dla osób przebywaj¹cych
tu na wczasach, koloniach, obozach czy
„zielonych szko³ach”?. Odpowiedzi na te
pytania mo¿emy czêœciowo odnaleŸæ w statystyce oraz iloœci osób i dru¿yn uczestnicz¹cych w organizowanych przez nas imprezach sportowych.
Trochê statystyki
Ka¿da osoba wchodz¹ca na obiekty ORLIKA ma obowi¹zek wpisania siê do tzw.
„ksiêgi wejœæ”. Niestety, pomimo starañ
obs³ugi, nie wszyscy dope³niali tego obowi¹zku, szczególnie w sytuacjach kiedy
animatorzy sportu lub gospodarz obiektu
byli zajêci przeprowadzaniem zajêæ sportowych lub organizacj¹ imprezy sportowych. Przytoczone zatem poni¿sze dane
statystyczne, które odnosz¹ siê wy³¹cznie
do dokonanych wpisów, nie s¹ bardzo precyzyjne i podane liczby nale¿a³oby pewnie
nieco zwiêkszyæ.
Od dnia 1 marca do 31 sierpnia 2010 r.
zanotowano ³¹cznie 9149 wejœæ na obiekt,
czyli œrednio oko³o 50 dziennie. Pamiêtaæ
jednak trzeba, ¿e prawie nikt nie odwie-

dza³ ORLIKA w dni deszczowe i bardzo zimne, a takich by³o bardzo du¿o. Wejœcia na
obiekt w poszczególnych miesi¹cach przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
• marzec - 571;
• kwiecieñ – 696;
• maj – 888;
• czerwiec – 1389;
• lipiec – 2545;
• sierpieñ – 3060.
£atwo policzyæ, ¿e w miesi¹cach wakacyjnych (lipiec-sierpieñ) dzienna œrednia
wejœæ wynios³a ponad 90 osób. Nale¿y te¿
podkreœliæ, ¿e w czasie roku szkolnego,
z wyj¹tkiem sobót i niedziel, ORLIK jest
ogólnodostêpny od godz. 15.00. Powy¿sza
statystyka nie obejmuje wejœæ uczniów Szko³y Podstawowej nr 2 w Zawoi i Zespo³u
Szkó³ w Zawoi, którzy, w ramach zajêæ
szkolnych korzystali z boisk do godz. 15.00.
Imprezy sportowe
W ka¿dym miesi¹cu ORLIK organizowa³
co najmniej jedn¹ imprezê sportow¹ dla
dzieci i m³odzie¿y lub wszystkich chêtnych.
Ju¿ trochê siê ich nazbiera³o i dla pamiêci
warto przypomnieæ niektóre z nich:
2 maja – „Majowe konkury u stóp Babiej Góry” – konkursy, gry i zabawy dla
ca³ych rodzin.
30 maja – „Nie tylko Sportowy Dzieñ
Dziecka pod Babi¹ Gór¹” – impreza zor-

ganizowana wspólnie z Gminnym Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi dla
dzieci przedszkolnych i szkó³ podstawowych. O obu imprezach gazeta pisa³a ju¿
w poprzednim numerze.
25 czerwca – m³odzie¿owy turniej pi³karski „Wygraj z Visa”, w którym wziê³o udzia³ 5 dru¿yn ch³opców z klas od 4 do
6 szko³y podstawowej: dwie z Zawoi Mosorne, dwie z Zawoi Wilcznej i jedna ze
Stryszawy. Zwyciêzcy – dru¿yna „Orliki”
z Zawoi Wilcznej z kapitanem Maækiem
Bogdanikiem otrzyma³a 5 pi³ek – replik oficjalnej pi³ki adidas Jabulani Mistrzostw Œwiata FIFA w Pi³ce No¿nej. Drugie miejsce zajê³a dru¿yna „Napaleñców” z Mosornego,
a trzecie – „Stryszawskie Lwy” ze Stryszawy – otrzymali pami¹tkowe koszulki.
27 czerwca – „Turniej Pi³karski Dru¿yn Amatorskich o Puchar Orlika w Zawoi”. Turniej zosta³ zorganizowany dla dru-

Turniej Pi³karski Dru¿yn Amatorskich o Puchar Orlika w Zawoi – 27 czerwca 2010 r.
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Turniej koszykówki ulicznej „Zawoja Street Basket 2010” – 15 sierpnia

¿yn pochodz¹cych wy³¹cznie z naszej gminy i mamy nadziej¹, ¿e bêdzie rozgrywany
co roku pod koniec czerwca mo¿e w nieco
innej formule. Sprawozdanie z turnieju zamieszczone ju¿ zosta³o w poprzednim numerze „Pod Diablakiem”, ale przypomnijmy tylko, ¿e piêkny puchar i z³ote medale
zgarnê³a dru¿yna „Restauracja Zawojanka”
z kapitanem Micha³em ¯uchnickim.
8 lipca – Turniej mini siatkówki”,
w którym wystartowa³o 8 dru¿yn, nie tylko
z Zawoi, ale równie¿ dru¿yny kolonijne.
I miejsce zajê³a dru¿yna „Orliki” z Wilcznej, wyprzedzaj¹c „Napaleñców” z Mosornego (te same dru¿yny tryumfowa³y w turnieju pi³karskim w czerwcu).
9 sierpnia – „Turniej siatkówki” dla
m³odzie¿y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
15 sierpnia – Turniej koszykówki
ulicznej „ZAWOJA STREET BASKET
2010”, impreza, która przejdzie do historii
ORLIKA jako najbardziej mokra ze wszystkich. Dru¿yny gra³y ca³y czas w ulewnym
deszczu i grzmotach piorunów. Imprezy nie
da³o siê jednak prze³o¿yæ, poniewa¿ zawod-

nicy przyjechali na ni¹ z ró¿nych miejscowoœci i inne terminy im nie odpowiada³y.
W turnieju uczestniczy³o 6 dru¿yn w kategorii starszych („Klasyk” z Zawoi i Bia³ki,
„Ptysie z Zawoi i Katowic, „Crossover” z Zawoi, „Nie wiem” z Zawoi, „Basketoholikz”
z Czerwionki Leszczyny i „Zawoja Lakers”
z Zawoi) i dwie dru¿yny m³odsze („Cio³ki”
z Zawoi i „Czo³giœci” z Zawoi, ¯or i Zwardonia. Najlepsz¹ dru¿yn¹ okazali siê „Ptysie” (Micha³ ¯uchnicki, Jakub Bucki, Rafa³
Augustyn i Andrzej Szczerek), którzy w finale pokonali „Crossover” (Jakub Ciesielski, Kamil Kwartnik, Kamil Wolski). III miejsce zajê³a dru¿yna „Klasyk” (Tomasz Hadka, Daniel Bujwicki, Bart³omiej Zajda, Marcin Migas) pokonuj¹c „Zawoja Lakers”.
W kategorii m³odszych „Czo³giœci pokonali
„Cio³ków” 8:5. Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe medale oraz puchary ufundowane
przez ORLIK.
29 sierpnia – Otwarty turniej siatkówki o puchar Wójta Gminy Zawoja „Po¿egnanie wakacji pod Babi¹ Gór¹”. By³a
to pierwszy turniej siatkówki z serii dwóch
w ramach „Po¿egnania wakacji pod Babi¹

Zawojski Orlik cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem wœród dzieci i m³odzie¿y
Fot. Bartosz Oczkowski i arch. GCKPiT w Zawoi

Gór¹”. Drugi rozegrany zostanie dla
uczniów okolicznych gimnazjów na pocz¹tku roku szkolnego. W turnieju wystartowa³o 8 dru¿yn: „Sharks” z Zawoi i Stryszawy,
„Kontra” z Zawoi, „”Lata osiemdziesi¹te”
z Zawoi i Gliwic, „ADHD”z Budzowa i Zembrzyc, „Gang – Bang” ze Suchej Beskidzkiej, „LO Curie” ze Stryszawy, Krzeszowa
i Zawoi, „Skawica – ¯ubr Team” ze Skawicy, „Zawojacy” z Zawoi i Suchej Beskidzkiej. D³ugi, 5-godzinny turniej zakoñczy³ siê
zdecydowanym zwyciêstwem dru¿yny
„Gang –Bang” ze Suchej Beskidzkiej (Katarzyna Koœcielniak, Jan Koœcielniak, Marcin
Hudziak, Bart³omiej Smolik, Micha³ Tarasek i Krzysztof Janoszek), II miejsce zajê³a
dru¿yna „ADHD” (Anna G³uc, Micha³ G³uc,
Pawe³ Fidelus, Mateusz Janus, S³awomir
Suwada, Katarzyna Krawczyk). Na III miejscu uplasowa³o siê „LO Curie” (Grzegorz
Zachura, Damian S³onina, Gabriel S³onina,
Patryk Brytan, Bart³omiej Matuszyk, Jakub
Ciesielski), a na IV miejscu bardzo fajny
zespó³ rodzinny z Zawoi – „Kontra” (Izabela Szczurek, Krzysztof Szczurek, Waldemar
Serafin, Arkadiusz Serafin, Wojciech Tatara, Tomasz Mazur). Najlepsz¹ zawodniczk¹
turnieju zosta³a Katarzyna Krawczyk z Zembrzyc, a najlepszym siatkarzem – Krzysztof Janoszek – kapitan zwyciêskiej dru¿yny
ze Suchej Beskidzkiej. Zwyciêzcy otrzymali dyplomy i medale ufundowane przez
ORLIK oraz puchary i statuetki ufundowane przez Wójta Gminy. Mamy nadziejê, ¿e
od przysz³ego roku turniej ten bêdzie funkcjonowa³ w kalendarzu sportowym jako
otwarte mistrzostwa powiatu suskiego
w siatkówce na wolnym powietrzu.
Mamy nadziejê, ¿e kilka spoœród wymienionych wy¿ej imprez sportowych wejdzie na sta³e do kalendarza sportowego
ORLIKA i bêdzie cieszyæ siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. Je¿eli w czasie
organizowanych przez nas zawodów i zabaw sportowych boiska bêd¹ pe³ne, dzieci, m³odzie¿y i ich rodziców to bêdzie oznaczaæ, ¿e ORLIK spe³nia oczekiwania spo³eczne.
Krzysztof Jordanek
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Sukcesy
na Saba³owych Bajaniach
Nie zabrak³o te¿ babiogórskich muzyków
i œpiewaków na XLIV „Saba³owych Bajaniach” w Bukowinie Tatrzañskiej, które
odby³y siê w dniach 12-14 sierpnia 2010 r.
Komisja w sk³adzie: mgr Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog, mgr Dorota Majerczyk
–etnolog, mgr Benedykt Kafel – etnograf
i dr Stanis³aw Wêglarz – antropolog kulturowy podda³a ocenie konkursowej 38 gawêdziarzy, 57 instrumentalistów, 35 œpie-

waków solistów, 47 grup œpiewaczych,
1 pytacy i 3 starostów weselnych z województw: ma³opolskiego, podkarpackiego,
œl¹skiego, œwiêtokrzyskiego, lubuskiego,
³ódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego.
W kategorii m³odzie¿owej trzecie miejsce zdoby³a El¿bieta Makoœ z Zawoi.
W konkursie instrumentalistów w kategorii
osób doros³ych jedno z wyró¿nieñ zdo-

by³ Andrzej Makoœ z Zawoi (skrzypce),
zaœ w kategorii m³odzie¿owej drugie miejsce zdoby³ Przemys³aw Pasierb z Zawoi
(skrzypce) i Przemys³aw ¯urek ze Stryszawy (dudy).
Nagrody przypad³y te¿ w udziale babiogórskim œpiewakom w konkursie œpiewu
grupowego. W kategorii dzieciêcej dziewczêca grupa z zespo³u Ma³a Juzyna z Zawoi w sk³adzie: Kinga Brandys, Paulina
Wójtowicz i Alicja ¯urek zajê³a pierwsze miejsce. Gratulujemy.

Przemys³aw ¯urek na dudach

Pami¹tkowe zdjêcie naszych wykonawców wystêpuj¹cych na Saba³owych Bajaniach

Grupa dziewczêca z zespo³u Ma³a Juzyna.
Fot. P. ¯urek

Zwyciê¿y³ wieniec do¿ynkowy „Zawojanek”
5 wrzeœnia w Wysokiej odby³y siê
IX Powiatowe Do¿ynki.
Zorganizowane zosta³y one przez
Urz¹d Gminy Jordanów, Gminny
Oœrodek Kultury w Jordanowie,
Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej, Ko³o Gospodyñ
Wiejskich, Zespó³ Szkó³ oraz Radê
So³eck¹ w Wysokiej.
W Powiatowym Konkursie Wieñca
Do¿ynkowego wziê³o udzia³ 13 grup
wieñcowych. W kategorii „Wieniec
Tradycyjny” I miejsce: ex aequo
przypad³o w udziale KGW z Zawoi
Dolnej i KGW Zembrzyce.
Serdecznie gratulujemy.
20

POD DIABLAKIEM

JESIEÑ 2010

KGW „Zawojanki” na Do¿ynkach Powiatowych w Wysokiej. Fot. Marcin Leœniakiewicz.

„Zbójnik” na festiwalu
„Œwiêto Dzieci Gór” w Nowym S¹czu

NASZE SUKCESY

Œwiêto Dzieci Gór (18-25 lipca 2010 r.) to doroczny festiwal, maj¹cy miejsce
w Nowym S¹czu. Od osiemnastu lat przyci¹ga najlepsze zespo³y regionalne
z okolicy, a nawet ca³ego œwiata. Do ma³opolski w przeci¹gu tych lat
zd¹¿y³y przybyæ zespo³y z krajów doœæ odleg³ych, miêdzy innymi z Indii,
Chile, Indonezji, Brazylii. Zawsze festiwal ten przyci¹ga³ fanów folkloru nie
tylko z Nowego S¹cza ale i z ca³ej Polski. W tym roku Nowy S¹cz zaprosi³
do siebie kolejne zespo³y, a wœród nich i reprezentanta górali babiogórskich
– zespó³ „Zbójnik”.

Ju¿ trzy miesi¹ce przed wyjazdem trwa³y
intensywne próby. Pod czujnym okiem
dr Urszuli Janickiej-Krzywda oraz mgr Krystyny Szczurek zespó³ dopracowywa³ ka¿dy szczegó³ zabaw, tañców, dialogów w
oparciu o scenariusz ,,Na polanie przy sianie”. W koñcu nadszed³ dzieñ 17 lipca –
wyjazd. Przepakowani strojami, instrumentami, walizkami wgramoliliœmy siê do autobusu. Podró¿ trwa³a nieca³e trzy godziny. Zaraz po przyjeŸdzie poznaliœmy pana
Piotrka – pilota, który mia³ ca³y tydzieñ czuwaæ nad naszym zespo³em. Festiwal Œwiêta Dzieci Gór stawia na pierwszym planie
integracjê miêdzynarodow¹. Dlatego ka¿dy polski zespó³ mia³ za zadanie opiekowaæ siê jednym zagranicznym. Wieczorem
poznaliœmy naszych kamratów – zespó³
Gabrovche z Bu³garii, a przywitaliœmy ich
polskim zwyczajem – chlebem i sol¹. Wczeœniej zd¹¿yliœmy siê ju¿ zakwaterowaæ w Zespole Szkó³ Rolniczych im. Witosa w Nawojowej, miejscowoœci s¹siaduj¹cej z Nowym S¹czem. Niedziela by³a dniem otwarcia festiwalu. O godzinie 9.30 rozpoczê³a
siê msza œwiêta inauguracyjna, po której
ka¿dy zespó³ (w tym nasz) zagra³ jedn¹
pieœñ koœcieln¹. Wieczorem rozpocz¹³ siê
korowód, a wiêc uroczyste przejœcie ze

œpiewem ulicami miasta wszystkich zespo³ów bior¹cych udzia³ w festiwalu ulicami
miasta. Widok ludzi klaszcz¹cych na nasz
widok by³ dla nas niezapomniany. Oko³o
20.00 dotarliœmy na rynek, gdzie mia³ miej-

sce koncert. Ka¿dy zespó³ w krótkiej prezentacji przedstawi³ folklor swoich stron.
Poniewa¿ nasz wystêp by³ ostatnim, zaraz
po nim mia³ miejsce pokaz pirotechniczny
wraz z pokazem sztucznych ogni. Z zadymionego rynku wróciliœmy do Nawojowej
pe³ni wra¿eñ i ogromu ró¿norodnoœci zagranicznych zespo³ów takich jak Indie, Armenia, A³taj, Turcja, Rumunia, Bu³garia.
Festiwal trwa³ tydzieñ wiêc ka¿dy zespó³ wraz ze zespo³em kamrackim mia³ swój
dzieñ narodowy, czyli dzieñ w którym
uwaga ca³ego Nowego S¹cza jest skupiona
na nim. My ten dzieñ mieliœmy w przedostatni dzieñ festiwalu tj. w sobotê 24 lipca, wiêc kilka godzin dziennie poœwiêcaliœmy na ostateczne dopracowanie przedstawienia. Poniedzia³ek by³ dniem, w którym
goœciliœmy Bu³garów w naszej okolicy.
W szkole w Skawicy ugoœciliœmy kamratów
tradycyjn¹ polsk¹ kuchni¹ (rosó³, schabowy z kapust¹ i ziemniakami). Po obiedzie
by³ czas na œpiew i taniec. Dowiedzieliœmy
siê, ¿e jednym z punktów dnia narodowego jest tzw. taniec kamracki, a wiêc wspólne tañczenie jednego tañca bu³garskiego
i babiogórskiego. Przybysze z Ba³kan zaprezentowali nam taniec „Boriano, Borianke”,
my przedstawiliœmy im „Hajduka” (oczywiœcie sam podstawowy krok). Podczas nauki
tañców by³o du¿o œmiechu i zabawy, poniewa¿ kroki w tañcach bu³garskich s¹ bardziej
z³o¿one ni¿ w naszych – babiogórskich.
Nastêpnym punktem wycieczki by³o muzyczne zaakcentowanie naszej obecnoœci w
Urzêdzie Gminy w Zawoi oraz pokazanie
walorów krajobrazowych naszej wsi. Zagranicznym goœciom bardzo podoba³a siê nasza miejscowoœæ, goœcinnoœæ, piêkne, du¿e
domy – myœleli, ¿e to jest miasto, a nie wieœ.
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W podziêkowaniu za wizytê obdarowali nas
drobnymi upominkami oraz poczêstowali
s³odkoœciami swojego regionu.
Wtorek by³ dniem pierwszego, powa¿nego wystêpu. Czeka³o nas trzydziestominutowe przedstawienie w Krynicy. Po kilku próbach czuliœmy siê bardzo pewnie.
Niepokoi³ nas tylko taniec kamracki, którego inauguracjê mieliœmy mieæ w³aœnie
w Krynicy. Na duchu podtrzymywa³ nas g³os
P. Szczurek „ Nie denerwujcie siê, to nie
konkurs, macie siê dobrze bawiæ i uœmiechaæ do siebie, a wszystko bêdzie dodrze”.
Pierwsi wystêpowaliœmy my. Dziewczyny
zaœpiewa³y „Na skawickim Groniu, trowka
sie zieleni…”, gdy nagle rozleg³ siê g³os
m³odszych i starszych ch³opców „Idomy,
idomy, druzecki nie wiomy, ale ludzie wiedzo, to nom podpowiedzo”. Podczas gdy
starsi odpoczywali w k¹cie sceny, m³odsi
zaprezentowali dzieciêce zabawy m.in. Ciuciubabka, Or³y, Lisek i G¹ski. Nastêpnie
dzieci zaprezentowa³y tañce: £obyrtkê oraz
£obyrtkê podchybywan¹. W to wszystko
wtr¹cili siê starsi prosz¹c kapelê o Zawojskiego. Po Zawojskim przyszed³ czas na
Wœciek³o polke, a po niej na Hajduka. Ca³a
widownia klaska³a, gdy ch³opcy popisywali
siê przed dziewczynami bitk¹, pe³znym,
ubijanym i innymi figurami zrêcznoœciowymi. Pokaz zakoñczy³ siê Wywodzonym. Po
wystêpie Bu³garów nadszed³ czas na taniec
kamracki – obydwa zespo³y (ponad 60
osób) wspólnie na scenie najpierw zatañczy³y taniec bu³garski, a potem babiogórski. Mimo obaw wynikaj¹cych z krótkiego
czasu nauki taniec kamracki wywo³a³ wielki aplauz wœród publicznoœci, a my cieszyliœmy siê z udanego wystêpu do wieczora
œpiewaj¹c i tañcz¹c z publicznoœci¹ na rynku miasta.

Œroda, czwartek i pi¹tek to przede
wszystkim czas sielanki, prób, wyjazdów
na inne dni narodowe. Jeszcze we wtorek
mieliœmy p³yn¹æ dolin¹ Popradu, lecz z³a
pogoda uniemo¿liwi³a sp³yw. W zastêpstwie w œrodê wyruszyliœmy w góry. Te dni
pozwoli³y nam tak¿e na bli¿sze poznanie
bu³garskich kolegów, którzy okazali siê bardzo sympatycznymi ludŸmi. Wspólna gra
w karty wieczorami, czy mecze Polska –
Bu³garia w pi³kê no¿n¹ (oczywiœcie rozstrzygniête na nasz¹ korzyœæ) zdecydowanie pomog³y. W pi¹tek mia³a miejsce próba naszego programu z panem Józefem
Brod¹, prowadz¹cym festiwal. Po próbie
nast¹pi³ d³ugo oczekiwany basen. Godzina p³ywania w upalny dzieñ poprawi³a nam
humor. W pi¹tek wieczorem piêtnastominutowym wystêpem w hali koncertowej za-

prosiliœmy na nasz dzieñ narodowy, bu³garsko-babiogórski.
Sobota by³a dla Zbójnika i Gabrovche najwa¿niejszym dniem festiwalu. By³ to nasz
dzieñ. Przed po³udniem, na rynku Nowego
S¹cza piêtnastominutow¹ prezentacj¹ taneczno-muzyczn¹ zaprosiliœmy mieszkañców na godz. 19.00 na koncert g³ówny. Po
powrocie na kwaterê ostatni raz powtórzyliœmy kwestie mówione i mogliœmy siê odprê¿yæ – zalecenie P. Krysi Szczurek. Ch³opcy mimo to grali w karty, w pi³kê, a dziewczyny rozmawia³y w pokojach. O dziwo
ma³o kto ,,stresowa³ siê” przed wystêpem
g³ównym. Wystêp ten nie ró¿ni³ siê praktycznie od tego z Krynicy. Nie by³o jedynie
Wywodzonego . Po programie P. Szczurek
powiedzia³a, ¿e ocenia go na 9 w skali do
10 co sprawi³o nam wielk¹ radoœæ i wpro-
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wadzi³o w dobry nastrój do koñca dnia.
Dope³nieniem przyjemnoœci by³o degustowanie ró¿nych smako³yków przywiezionych przez rodziców na stoisko potraw naszego regionu. Po wystêpie Bu³garów, któremu przypatrywaliœmy siê z zaciekawieniem, nadszed³ czas na taniec kamracki. Ten
wyszed³ niemal bezb³êdnie. Wróciliœmy na
nocleg ogromnie zmêczeni. Nie da³o siê nie
spaæ, wiêc przed pó³noc¹, wszyscy spaliœmy jak niedŸwiedzie.
Niedziela by³a dniem zakoñczenia festiwalu. Wiedzieliœmy, ¿e nasz czas w Nowym
S¹czu siê koñczy. Niedziela 25.07.2010 r.
rozpoczê³a siê podobnie jak ta poprzednia
Msz¹ œwiêt¹ w koœciele, a potem czasem
wolnym, a¿ do zakoñczenia festiwalu na
hali sportowej. Tam ka¿dy zespó³ piêciominutowym wyst¹pieniem mia³ po¿egnaæ
Nowy S¹cz. Zaczêliœmy od Hajduka, a skoñczyliœmy Wywodzonym. Po wystêpach, mia³
miejsce krótki korowód przedstawicieli
wszystkich dwunastu zespo³ów wspólnie
z opiekunami. Otrzymaliœmy pami¹tkowe
zdjêcie, we³nianego barana oraz kosz s³odyczy. Po wszystkim mia³a miejsce dyskoteka. Gdy Bu³garzy mieli odje¿d¿aæ na nocleg, zaczêliœmy siê ¿egnaæ, chocia¿ nastêpnego dnia mieliœmy siê z nimi widzieæ. Prawie u ka¿dego ³ezka zakrêci³a siê w oku.
Tej nocy d³u¿ej ni¿ zwykle opiekunowie
pozwolili nam rozmawiaæ z nowymi przyjació³mi. W poniedzia³ek trzeba by³o odje¿d¿aæ. Ostatnie po¿egnania, przytulania,
wymiana uœcisków i adresów. W koñcu
za³adowaliœmy siê do autobusu i odjechaliœmy do rodzinnej Skawicy.
Bez w¹tpienia festiwal ten by³ dla
wszystkich niesamowit¹ przygod¹, szko³¹
komunikacji i relacji ró¿nych kultur i zwyczajów. Poznaliœmy wielu wspania³ych
i wartoœciowych ludzi, z wieloma naprawdê siê z¿yliœmy. Mimo i¿ wszystko to ju¿
minê³o, jednak zawsze festiwal Œwiêto
Dzieci Gór, bêdziemy bardzo dobrze wspominaæ.
Tomasz Szczurek
ze Zbójnika
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Fotografie z pobytu Zbójnika w Nowym S¹czu. arch. Zespo³u

Udzia³ w Miêdzynarodowym Festiwalu ,,Œwiêto Dzieci gór” w Nowym S¹czu by³ dla zespo³u ,,Zbójnik” wielkim wyró¿nieniem i mo¿liwoœci¹ pokazania swoich umiejêtnoœci i talentów nie tylko choreograficzno-muzycznych, ale równie¿ miêdzyludzkich i kole¿eñskich.
Wszystkie prze¿ycia i wra¿enia jakie doœwiadczyliœmy w Nowym S¹czu i okolicach by³y wynikiem nie tylko magii miejsca
i atmosfery tam panuj¹cej, ale równie¿ udzia³em ludzi i instytucji,
które pomog³y Zbójnikowi przygotowaæ siê do wyjazdu poprzez
wsparcie finansowe i rzeczowe. Dlatego pragniemy podziêkowaæ
wszystkim ofiarodawcom i sponsorom za szczodroœæ, wsparcie i dobre serce dla sprawy jak¹ jest bezinteresowne pomaganie dzieciom po to, aby sprawiæ im radoœæ i wywo³aæ uœmiech na ich
twarzach.
Nasze podziêkowania kierujemy do: Wójta Gminy, Przewodnicz¹cego Rady Gminy i Komisji Bud¿etu i Planowania w Zawoi,
GCKPiT w Zawoi, Banku Spó³dzielczego w Jordanowie o/w Zawoi, Babiogórskiego Parku Narodowego, Rady So³eckiej w Skawi-

cy, Rady Rodziców Zespo³u Szkó³ w Skawicy, Firmy ,,Drogbud” Kazimierza Sobaniaka, Sklepu Spo¿ywczego ,,Gabriela” Krzysztofa Dyrcza,
Zak³adu Stolarskiego Józefa Deji, Bart³omieja Bywalca z Zawoi, Stanis³awa Wojtyczko, Barbary ¯urek, Kazimierza Giertugi, El¿biety Jochymek, Agaty Ceremugi, Ma³gorzaty Gasek, Rafa³a Gasek, Stanis³awa Migasa, Jana ¯urka, Jolanty i Krzysztofa Pacygów, Emilii Bartyzel, Kazimierza Paj¹ka, Anny Ruszkiewicz, Haliny i Piotra Hutniczaków, Danuty i Janusza Kuœ, Ireny i Krzysztofa Kaczmarczyków, Bo¿eny i Paw³a
Tryba³ów, Zdzis³awy i Stanis³awa Dañczaków, Danuty i Jacka Zajdów,
Haliny Zajdy, Barbary Kaczmarczyk.
Szczególne podziêkowania sk³adamy pani dyrektor Zespo³u Szkó³
w Skawicy Ma³gorzacie Mêtel, pracownikom obs³ugi i sto³ówki szkolnej, rodzicom za organizacjê poczêstunku podczas wizyty z bu³garskimi przyjació³mi w naszej miejscowoœci oraz naszym opiekunkom pani
Jolancie Pacyga, Ma³gorzacie Gasek i Lucynie Kaczmarczyk, które na
co dzieñ czuwa³y nad naszym zdrowiem, bezpieczeñstwem i dobrym
samopoczuciem.
W imieniu ca³ego zespo³u ,,Zbójnik”
Krystyna Szczurek
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W krêgu œwiêtego ognia
W tradycyjnej kulturze pasterskiej jedno z najwa¿niejszych miejsc zajmowa³
ogieñ – opiekun ludzi i stada, skuteczna zapora przeciwko z³ym mocom,
wymagaj¹cy szacunku i mœciwy. Przygotowuj¹c siê do trudów sezonowego
pobytu w górach, w dniu œw. Wojciecha (23 kwietnia) – patrona pasterzy –
bacowie po nabo¿eñstwie z p³on¹cego przed koœcio³em ogniska zabierali
¿arz¹ce siê wêgielki do glinianych lub ¿elaznych kaganków, by potem na
hali, w sza³asie (kolebie), od nich zapaliæ ogieñ – watrê. W tym samym celu
nale¿a³o poœwieciæ tzw. sajty – smolne szczapy drewna.
Po przybyciu ze stadem na miejsce wypasu urz¹dzanie pasterskiego gospodarstwa
rozpoczynano od zakladania watry, czyli
zapalania w kolebie ogniska. W miejscu,
gdzie mia³o p³on¹æ przez ca³y sezon, baca
znaczy³ ciupag¹ krzy¿. Ogieñ niecono przy
pomocy krzesiwa, gdy¿ musia³ on byæ
„¿ywy”, œwiêty. W dalekiej przesz³oœci rozpalano go tzw. œwidrem ogniowym sporz¹dzonym z dwóch kawa³ków twardego, suchego drewna. Niekiedy ogieñ przynoszono te¿ na sza³as ze wsi, dbaj¹c, by nie zgas³
po drodze, bo zwiastowa³o to nieszczêœcie.
Pierwszego ognia nie wolno by³o przynieœæ
pod ¿adnym pozorem z innego sza³asu,
gdy¿ oba by wkrótce zgorza³y.
Gdy w sza³asie pojawi³y siê pierwsze p³omyki ogniska baca, a za nim juhasi obecni
we wnêtrzu, mówili z powag¹: Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus, witaj¹c
potê¿ny ¿ywio³. Baca zwraca³ siê te¿ do
ognia prosz¹c go, aby p³on¹³ przez ca³y
sezon, by³ pasterzom i stadu ¿yczliwy. Przy
paleniu pierwszej watry wystrzegano siê

stawania ty³em do ogniska, bo obra¿ony
¿ywio³ móg³ spowodowaæ po¿ar pasterskiej
sadyby. Po zapaleniu watry baca k³ad³ na
dno kocio³ka lub garnka ma³y kamieñ, sypa³
na niego trochê œwiêconych zió³, wrzuca³
wêgielki, wychodzi³ z sza³asu i okadza³ go
dooko³a id¹c zgodnie z ruchem s³oñca.
W ten sposób moc¹ œwiêtego ognia zabezpiecza³ pasterskie gospodarstwo przed
wszelkim z³em, a zw³aszcza przed czarami. Ogieñ p³on¹³ w sza³asie bez przerwy
przez ca³y sezon wypasowy, a jego zgaœniêcie wró¿y³o nieszczêœcia, pomór stada
itp. Do podtrzymywania watry s³u¿y³a smolna k³oda, tzw. zawaternik, pod któr¹ na
noc zgarniano ¿ar. Odchodz¹c jesieni¹ ze
stadem do wsi, p³on¹cego w kolebie ognia
nie mo¿na by³o zagasiæ, bo obra¿ony móg³
zniszczyæ sza³as i halê; nale¿a³o poczekaæ,
a¿ sam zgaœnie.
W tradycyjnej kulturze wyj¹tkowe miejsce ogieñ zajmowa³ nie tylko wœród karpackich pasterzy. Od niepamiêtnych czasów by³ Ÿród³em ciep³a i œwiat³a. Ogrze-

wa³, umo¿liwia³ gotowanie strawy, rozœwietla³ mrok, a tak¿e oczyszcza³ i wymierza³
sprawiedliwoœæ.
„Ogieñ niebieski”
Ludy staro¿ytne, miêdzy innymi Grecy,
Rzymianie, Persowie, czci³y bóstwa ognia
jako groŸn¹ si³ê niszczycielsk¹, której sk³adano przeb³agalne ofiary.
W kulturze judeochrzeœcijañskiej ogieñ
jest jednym z symboli Boga, epifani¹ œwiêtoœci. W Starym Testamencie towarzyszy³
kontaktom Narodu Wybranego z Jahwe. To
w gorej¹cym krzaku Jahwe ukaza³ siê Moj¿eszowi (PŒ Wj 3,2), a pod postaci¹ s³upa
ognistego prowadzi³ Izraelitów, gdy opuœcili Egipt (PŒ Wj 13, 21). Motyw ognia pojawia siê czêsto tak¿e w starochrzeœcijañskich apokryfach, towarzysz¹c miêdzy innymi Narodzeniu Jezusa. Czerpa³y z nich
niew¹tpliwie s³owiañskie kolêdy i pastora³ki, gdzie w chwili Narodzenia ogieñ leje siê
z nieba, goreje, a Anio³owie w stajence
krzesz¹ go w cudowny sposób z lodu.
Kult ognia zajmowa³ te¿ wa¿ne miejsce
w tradycji staros³owiañskiej. Czczono
przede wszystkim „ogieñ niebieski”, czyli
s³oñce i piorun, a tak¿e „ogieñ ziemski”
uwa¿any czêsto za jego symbol. Ze s³owiañskim kultem ognia zwi¹zane by³y dwa
„ogniste” bóstwa: Swaróg uto¿samiany ze
s³oñcem (od svár – blask, s³oñce) i Swaro¿yc czyli syn Swaroga, nazywany te¿ DadŸbogiem – opiekun i szafarz p³omieni.
Nazwa „ogieñ” ma zasiêg ogólnos³owiañski, a jêzykoznawcy wywodz¹ j¹ z praindoeuropejskiego agni – ogieñ, ³ac. ignis.
Dar Stwórcy

Fot. Ÿród³o: http://konkurszdjec.upclive.pl
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Wed³ug tradycyjnej wizji œwiata w³adzê
nad ogniem sprawuje Pan Bóg. Legenda
mówi, ¿e Stwórca nauczy³ cz³owieka nieciæ go przy pomocy r¹k. Tej umiejêtnoœci
nie posiada czart, który ogieñ mo¿e zapaliæ jedynie ognistym tchnieniem lub skrzesaæ uderzaj¹c kopytem czy rogiem o kamieñ.
Ogieñ, jako pochodz¹cy z nieba, ze strefy sacrum, otaczany by³ powszechnym szacunkiem i traktowany jak ¿ywa istota. Wierzono, ¿e mo¿na go rozgniewaæ, obraziæ,
ale tak¿e przeprosiæ i zaskarbiæ sobie jego
przychylnoœæ. Nie wolno by³o ognia zniewa¿aæ, np. przez plucie, zalewanie nieczystoœciami, oddawanie moczu, stawanie do
niego ty³em, przeklinanie, deptanie. Obowi¹zywa³ te¿ zakaz wk³adania do ognia
ostrych narzêdzi by p³omieni nie pokaleczyæ (sic!).
Jeszcze do schy³ku XIX stulecia wiêkszoœæ wiejskich domów by³a dymna, po-
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wokowaæ jego zemstê. W Beskidach Zachodnich ogieñ wygaszano w domach na
ca³¹ dobê w wigiliê uroczystoœci œw. Wawrzyñca, ¿eby zmêczony ca³oroczn¹ s³u¿b¹
cz³owiekowi móg³ odpocz¹æ (sic!). Wygaszano go tak¿e, gdy w chacie le¿a³y zw³oki
zmar³ego oczekuj¹ce na pochówek.
Nag³e wygaœniêcie ognia uwa¿ane by³o
za wró¿bê nieszczêœcia, przyczynê chorób
i niepowodzeñ. Poniewa¿ niecenie go mia³o
okreœlone obrzêdowe ramy, gdy zaistnia³a
taka koniecznoœæ ogieñ po¿yczano sobie
wzajemnie, ale zawsze czyniono to niechêtnie, w przekonaniu ¿e wraz z nim mo¿e
dom opuœciæ dobra dola. W tym celu miêdzy innymi przestrzegano surowo zakazu
wydawania ognia po zachodzie s³oñca.
Moc ognia

Fot. Ÿród³o: http://www.digart.pl

zbawiona kominów. Otwarty ogieñ pali³ siê
na tzw. nalepie, czyli wylepionym glin¹
korpusie pieca, a dym zasnuwa³ ca³e pomieszczenie, sk¹d wydostawa³ siê specjalnymi otworami na strych.
Ogieñ raz zapalony p³on¹³ w domu bez
przerwy, umiejêtnie podsycany i zabezpieczany przed wygaœniêciem. Wieczorem
w chatach ¿ar na palenisku gospodynie zasypywa³y popio³em by rano na nowo rozdmuchaæ z niego p³omieñ. Przy ka¿dym rozpalaniu ognia kreœlono znak krzy¿a, a pojawiaj¹cy siê p³omieñ witano mówi¹c: Niech
bêdzie pochwalony Jezus Chrystus lub wypowiadaj¹c specjaln¹ formu³kê: Witaj goœciu po¿¹dany, Jezusieñku nasz kochany!
Witam pana mojego i œwiat³oœæ Jego!
Ogniste sacrum
Szczególnie wa¿n¹ czynnoœci¹ by³o zapalanie nowego ognia, od wieków obwarowane szeregiem zakazów i nakazów.
Ogieñ zapalony we w³aœciwy sposób i w
odpowiednim czasie posiada³ niezwyk³e
w³aœciwoœci, ochrania³ ludzi i ich dobytek
przed wszelkim z³em, by³ nosicielem szczêœcia i dostatku, mia³ wymiar magiczny. Tak
np. roznieca³o go m³ode ma³¿eñstwo przybywaj¹c po œlubie do domu, w którym mia³o
zamieszkaæ, gospodarze wprowadzaj¹cy siê
do nowej cha³upy, pasterze w sza³asie po
przyjœciu w góry ze stadami na sezonowy
wypas. Ogieñ p³on¹cy w domach nale¿a³o
przynajmniej raz w roku „odnowiæ” wygaszaj¹c go i ponownie zapalaj¹c. Najlepsz¹
por¹ by³ tu prze³om starego i nowego roku,
miêdzy innymi wigilia Bo¿ego Narodzenia
i wigilia uroczystoœci Trzech Króli. W wielu

regionach nowy ogieñ rozpalano we Wielk¹
Sobotê przynosz¹c zarzewie z poœwiêconego przez kap³ana ogniska, palonego ko³o
koœcio³a.
Obrzêdowe niecenie ognia musia³o dokonaæ siê w sposób „naturalny”, a wiêc
przez pocieranie o siebie dwóch kawa³ków
drewna (tzw. œwider ogniowy) lub krzesania przy pomocy krzemienia, ¿elaznego
krzesiwa i hubki.
Ognia nie nale¿a³o paliæ w Bo¿e Narodzenie i Zmartwychwstanie Pañskie przez
uszanowanie dla œwiêta oraz w Œwiêto
Zmar³ych, bo mo¿na by³o wtedy niechc¹cy
oparzyæ duszê, która przyby³a z zaœwiatów.
Osobnych zabiegów wymaga³o te¿ wygaszanie ognia. Czynnoœci tej starano siê
dokonywaæ z powag¹, ostro¿nie i powoli.
Najczêœciej rozgarniano ¿ar na krzy¿, przykrywano popio³em, zalewano œwiêcon¹
wod¹. Zalanie ognia zwyczajn¹ wod¹, a co
gorsza nieczystoœciami, zadeptanie, zasypanie ziemi¹ mog³o ten ¿ywio³ obraziæ i spro-

Osobne miejsce zajmowa³ ogieñ w roku
obrzêdowym. U progu wiosny w ogniskach
p³on¹³ symbol z³a, personifikacja œmiercizimy w postaci kuk³y Judasza, jeszcze do
niedawna uroczyœcie palonej w ca³ej Polsce Po³udniowej, w Wielk¹ Œrodê lub
w Wielki Czwartek, a zbli¿aj¹ce siê lato wita³y sobótkowe ognie palone w czasie Zielonych Œwi¹t (Zes³anie Ducha Œwiêtego) i w
uroczystoœæ œw. Jana Chrzciciela (24 czerwca). Ogniom tym przypisywano moc wzmagania urodzaju, dym mia³ zapobiegaæ gradom, a popió³ rozsypany po polach zapewnia³ lepsze plony. Przez p³on¹ce stosy przeskakiwali ch³opcy, wierz¹c w oczyszczaj¹c¹
i dodaj¹c¹ si³ moc ognia, a dziewczêta tañczy³y dooko³a œwiêtojañskich ognisk ustrojone bylic¹ – zielem o szczególnym magicznym znaczeniu.
Przez wieki domowe ognisko by³o symbolem jednoœci, centrum ¿ycia rodzinnego,
spokoju i stabilizacji. Blask ognia jednoczy³
przy nim zgromadzonych, chroni³ przed
z³ymi mocami. W wielu kulturach przestêpstwo pope³nione „przy blasku ognia” nabiera³o cech wyj¹tkowo odra¿aj¹cego czynu i by³o odpowiednio surowo karane.
Przed niszczycielsk¹ si³¹ ognia broni³o
ludzkich sadyb orêdownictwo œw. Floriana
i œw. Agaty nazywanej czêsto ognist¹ œwiêt¹.
Urszula Janicka-Krzywda

Babiogórskie jad³o

Groch z kapust¹
By³ to jeden z babiogórskich przysmaków, potrawa œwi¹teczna, na któr¹ nie ka¿dego by³o
staæ. Kapustê i groch uprawiano pod Babi¹ Gór¹ prawie w ka¿dym gospodarstwie. Kapusta ros³a na osobnych zagonach, groch sadzono z regu³y przy ziemniakach. Potrawê przyrz¹dzano z kiszonej kapusty, ugotowanej na gêsto, czêsto z zasma¿k¹ i grochu rozgotowanego na papkê. Zamo¿ni gazdowie maœcili j¹ skwarkami ze s³oniny, biedniejsi (a tak¿e
w czasie postu) – olejem lnianym. Nie mog³o tego smako³yku zabrakn¹æ w œwiêta i na
weselu.
POD DIABLAKIEM
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Ko³tun i cebrzyk, czyli ze wspomnieñ
o higienie wœród Górali Babiogórskich
Higiena ludnoœci wsi prze³omu XIX i XX
wieku, równie¿ Babiogórców, pozostawia³a wiele do ¿yczenia. By³o to spowodowane wieloma czynnikami. Wœród nich wymieniæ nale¿y brak bie¿¹cej wody, sanitariatów, czy pralek. Innym czynnikiem by³o
nie przywi¹zywanie zbyt du¿ej wagi do
czystoœci ogólnie pojêtej. O panuj¹cym
wœród Górali Babiogórskich brudzie wspominaj¹ nieomal wszyscy pisz¹cy o nich krajoznawcy i ludoznawcy, pocz¹wszy od po³owy XIX wieku. Autor opublikowanego
w „Ludzie” (t. 12, 1906) artyku³u poœwiêconego Góralom Babiogórskim wyodrêbni³
nawet osobny fragment zatytu³owany: Brud
i nieczystoœæ powszechna wad¹.
Brud panowa³ powszechnie we wnêtrzach mieszkalnych, w obejœciach gospodarskich (sterty obornika, brak ustêpów),
tak¿e w codziennym ubiorze. To wszystko
sprawia³o, by³ on przyczyn¹ wielu chorób,
miêdzy innymi wszawicy, ko³tuna, jaglicy,
chorób przewodu pokarmowego, w tym
tzw. chorób brudnych r¹k, na przyk³ad czerwonki, tak¿e chorób epidemicznych, jak
tyfus czy cholera.
Wodê do mycia noszono z potoków,
rzek, stawów oraz studni, nastêpnie grzano j¹ w garnkach na piecu i myto siê, na
przyk³ad w cebrzyku, a u bogatych gospodarzy w drewnianej wannie. Jedna z informatorek wspomina³a opowiadanie swojej
babci, ¿e w czasie mycia obowi¹zywa³a
kolejka: od najstarszego do najm³odszego,
a myto siê w tej samej wodzie. Ablucje ta-
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kie, podobnie jak mycie g³owy, urz¹dzane
by³y tylko z okazji wiêkszych œwi¹t jak Bo¿e
Narodzenie czy Wielkanoc. Na codzieñ nie
zawsze nawet myto twarz i rêce.
Ma³e dzieci k¹pano doœæ regularnie, czêsto w macierzance, ale równie¿ w innych
zio³ach. Mia³o to z jednej strony dzia³anie
profilaktyczne, na przyk³ad przeciw krzywicy, ale z drugiej sprawia³o, ¿e dziecko
po takiej zio³owej k¹pieli ³adnie pachnia³o.
Etnograf Halina Bittner- Szewczykowa
w „Roczniku Muzeum Etnograficznego
w Krakowie” zatytu³owanym Dziecko wiejskie (t. 9, 1984) pisze: Dzieci powy¿ej 2 lat
rzadko by³y myte, a jeszcze rzadziej k¹pane. Zapracowana matka nie zawsze by³a
w stanie przypilnowaæ, czy jej gromadka
codziennie siê myje. Niekiedy myto dzieci
pomyjami, co mia³o zapewniæ im ³adn¹
cerê. Gruntowniejsze mycie odbywa³o siê w
sobotê lub niedzielê, a k¹piel tylko przed
wiêkszymi œwiêtami. Rzadko czesano dzieci i myto im g³owy, czêsto wiêc towarzyszy³
im ko³tun ze zmierzwionych w³osów. Istnia³o powszechne przekonanie, ¿e obciêcie go
mo¿e spowodowaæ ciê¿k¹ chorobê.
Do mycia w³osów u¿ywano niekiedy
wody, w której gotowano popió³ z bukowego drzewa: i to by³a czyœciusieñka woda,
tako jak w kranie i w tym myli g³owy i by³y
piêkne w³osy (inf. kobieta, ur. 1923, bad.
ter. autorki, Juszczyn 2010).
Kobiety pra³y ubrania zazwyczaj na
brzegu rzeki albo strumienia, czasem „stawów”, specjalnie do tego celu wykopanych.

Prano rêcznie przy u¿yciu kijanki czyli rodzaju drewnianej ³opatki, któr¹ uderzano
mokr¹ tkaninê le¿¹c¹ na p³askim kamieniu.
Inn¹ metod¹ by³o pranie przy u¿yciu tarki
(tary) zazwyczaj metalowej, ale tak¿e drewnianej i ceramicznej, oprawionej w drewnian¹ ramê. Do prania u¿ywano myd³a ³ugowego, które robiono w warunkach domowych. Nie ma potrzeby zapewne pisaæ, ¿e
nie by³o proszków do prania, jaki i zreszt¹
innych detergentów. Informator z Juszczyna tak opisuje pranie sprzed pó³ wieku:
pra³o sie w cebrzyku, w cha³upie na tarce
a póŸniej siê p³uka³o na polu pod bie¿oncom wodom. I potem poza cha³pom by³ s³upek drewniany i kamieñ przy tym i jak wygotowali w gorku te pranie to na tym kamieniu ochlapo³ kijanko wodom na ten
kamieñ i ³upu cupu i wyp³ukali by³o tak
piekne, by³o czyœciutkie, ze hej (inf. mê¿czyzna, ur. 1940, bad. ter. autorki, Juszczyn
2010).
Wyposa¿enie domów góralskich jeszcze
w okresie miêdzywojennym by³o bardzo
ubogie. Spano na tzw. siennikach – workach napchanych s³om¹, które pe³ni³y rolê
materacy. Wymieniano je, jak wynika z relacji moich rozmówców, wówczas kiedy siê
ule¿a³y. Zdarza³o siê tak, ¿e nie by³o nawet
sienników, a wtedy spano na s³omie nakrytej jedynie lnian¹ p³acht¹ (inf. kobieta, ur.
1916, bad. ter. autorki, Zawoja, 2009).
S³oma owsiano i ³oktusa lniano bio³o
z cienkiego p³ótna i jakosik poszwa na pierzynie by³a, bo pierzyny by³y i tak siê spa³o
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– wspomina informator z Juszczyna. (inf.
mê¿czyzna, ur. 1940, bad. ter. autorki, Juszczyn 2010).
Tak z kolei wnêtrze chaty góralskiej opisuje autorka artyku³u zamieszczonego
w 1931 roku w czasopiœmie „Prosta Droga”: Zapchlona chata, bez pod³ogi, drewniane zapluskwione ³ó¿ka z twardym siennikiem, brud na ka¿dym kroku, brak po¿ywienia do którego cz³owiek jest przyzwyczajony.
Dalej ta sama autorka wymienia zalecenia dla babiogórskich gospodarzy, które nale¿a³o by spe³niæ przed przyjêciem wczasowiczów (goœci): Zaprowadziæ jak najwiêkszy porz¹dek w chatach – tam, gdzie nie ma
drewnianej pod³ogi daæ pod³ogê, wytêpiæ
robactwo, wybieliæ œciany, je¿eli w tamtych
stronach œciany s¹ do bielenia przystosowane, je¿eli drewniane ca³e, jak w Zakopanem,
wyszorowaæ wod¹ z myd³em i sod¹ od góry
do do³u, trzymaæ d³u¿szy czas dniem ca³ym
otwarte okna, ¿eby s³oñce przenika³o do izb,
suszy³o je i ogrzewa³o, bo s³oñce jest najlepszym niszczycielem zarazków.
Bardzo trudno by³o utrzymaæ zw³aszcza higienê osobist¹, poniewa¿, jak ju¿
wspomnia³am, nie by³o odpowiednich do
tego œrodków, nawet podstawowych, jak
na przyk³ad myd³o czy bielizna, nie mówi¹c ju¿ o podpaskach. Kobiety same szy³y sobie bieliznê, a podpaski robi³y z lnianych szmatek. Zdarza³o siê, ¿e i tego nie
mia³y (inf. kobieta, ur. 1916, bad. ter. autorki, Zawoja, 2009).
Mieszkanka Juszczyna wspomina: d z i sioj to mos przeœcierad³o stare, cy mos ryncznik (jak by nie by³o podpasek) i mos z cego
zrobiæ, a w tyn cos nie by³o z cego zrobiæ.
To faktycznie to sie clowiek menczy³ w tyn
cos (inf. kobieta, ur. 1933, bad. ter. autorki,
Juszczyn 2010).

Myd³a paskudne by³y, ludzie siê ma³o co
myli, k¹pali (inf. kobieta, ur. 1916, bad. ter.
autorki, Zawoja, 2009.) Jeden z mieszkañców Zawoi opisywa³ mi proces robienia
domowego myd³a. Najczêœciej wtedy gdy
zdech³o jakieœ zwierzê w gospodarstwie np.
œwinia albo cielak, bo inaczej by³o szkoda
miêsa, gotowano wszystko razem, tak¿e
skórê i koœæ, by uzyskaæ t³uszcz tego zwierzêcia. Po pewnym czasie dodawano sodê
kaustyczn¹, która rozpuszcza³a gotuj¹ce siê
koœci oraz skóry i gotowano dalej. Nastêpnie dodawano kalafoniê i znowu gotowano. Powsta³¹ w ten sposób p³ynn¹ masê
wylewano na blachê do pieczenia i suszono na piecu. Ususzone myd³o dawa³o siê
³atwo kroiæ na kostki (inf. mê¿czyzna, ur.
1926, bad. ter. autorki, Zawoja, 2009).
Wszy wyczesywano gêstym grzebieniem. Moja babcia wspomina³a, jak kiedyœ
siedzia³y z s¹siadk¹ przed domem na kocu
i czesa³y sobie w³osy takim grzebieniem wybieraj¹c gnidy i wszy. Innym sposobem na
wszy by³o mycie w³osów octem, co jak
wspomina informatorka, by³o zabiegiem
skutecznym. W³osy myto równie¿ w naparach z pokrzywy, macierzanki albo poziomki. W tym celu nale¿a³o pêdy poziomki zalaæ przegotowan¹ wod¹ i odstawiæ na 2-3
dni. Tak powsta³y p³yn stosowano do mycia w³osów (inf. kobieta, ur. 1940, bad. ter.
autorki, Zawoja, 2009). Inna mikstur¹, któr¹
wcierano w g³owê w razie wszawicy by³
napar z mchu zwanego nietota.
Wynikiem zaniedbañ higienicznych by³
tzw. ko³tun albo inaczej choroba ko³tunowa. Ko³tun, jak ju¿ wy¿ej wspomina³am,
by³y to spl¹tane w³osy na g³owie w po³¹czeniu z wszawic¹, ³ojotokiem i skórnymi
wysiêkami. Traktowano go równie¿ jako:
chorobê sam¹ w sobie, jako swoisty objaw
zbioru chorób, ale równie¿ jako ich przy-

czynê i co ciekawe czasami jako specyficzne antidotum, przeciw ró¿nym dolegliwoœciom. S¹dzono, ¿e powiêkszaj¹cy siê ko³tun jest oznak¹ powrotu do zdrowia, poniewa¿ wraz z rosn¹cymi w³osami wychodz¹ z cz³owieka wszystkie choroby,
zatem zapuszczano go w niektórych przypadkach celowo. By³a to dolegliwoœæ szczególnie czêsta a¿ do koñca XIX wieku, równie¿ na terenie objêtym badaniami. Moi
rozmówcy nie pamiêtaj¹ ju¿ zazwyczaj niczego, co dotyczy ko³tuna, oprócz tego, ¿e
by³. Wœród nich byli jednaki i tacy, którzy
w pamiêci zachowali niektóre wspomnienia dotycz¹ce ko³tuna. Na pytanie z czego
siê bierze ko³tun jedni twierdzili, ¿e z nieuczesania, braku higieny.
Œwiêtej pamiêci mojo teœciowo mia³a tak
zbite te wlosy to ³opciena, to usy³a worecek
na tasiemce i nosi³a te ko³tuny na piersi.
I co to mai³o oznacaæ, ze siê ten ko³tun mio³
zabraæ co³kowicie ³od niej? I jak d³ugo to
nosi³a to tyz tego nie pamientom (inf. kobieta, ur. 1927, bad. ter. autorki, Skawica,
2009).
Inni podaj¹ tak¹ przyczynê ko³tuna: Ko³tun to sie sta³ z tego, ¿e jak ktoœ mia³ zachcianke, zachcia³o mu sie na przyk³ad kawa³eczek kie³basy, czy tam coœ zjeœæ a nie
mia³ tego to sie mu tak w³osy stegowaly (sko³tuni³y) (inf. kobieta, ur. 1944, bad. ter. autorki, Zawoja, 2009; inf. kobieta, ur. 1933,
bad. ter. autorki, Juszczyn 2010).
Jest to o tyle ciekawe, ¿e w literaturze
nie spotka³am siê z takim przedstawieniem
etiologii ko³tuna. Inna informatorka wspomina, ¿e obciêty no¿yczkami ko³tun nale¿a³o zawin¹æ w chusteczkê i schowaæ
z œwiêtym obrazkiem (inf. kobieta, ur. 1932,
bad. ter. autorki, Zawoja, 2009).
Jest tu pewna analogia do zabiegu ok³adania bol¹cego brzucha owcz¹ we³n¹, któr¹
póŸniej równie¿ nale¿a³o zawin¹æ w chustkê i schowaæ za œwiêtym obrazem.
Informatorka z Juszczyna opowiada, ¿e
jej wujkowi zacz¹³ robiæ siê na w³osach ko³tun. Wtedy jego matka zrobi³a mu poduszkê, której œrodek wype³nia³a owcza we³na.
Po jakimœ czasie, jak mówi informatorka:
zrobi³y sie to takie kluseczki z tej we³ny (…)
i ¿e podobno ten ko³tun do tej we³ny wszed³
nie do jego w³osów tylko do we³ny .
Dodatkowo wspomina: to niedawno
by³a tako pani to mia³a takie w³osy d³ugie i
ten ko³tun to mia³a jak deske (inf. kobieta,
ur. 1945, bad. ter. autorki, Juszczyn 2010).
Dzisiaj mieszkañcom tutejszych domostw
w wiêkszoœci skanalizowanych, wyposa¿onych w „wy³o¿one” kafelkami ³azienki,
pralki, odkurzacze i tym podobny sprzêt,
trudno wyobraziæ sobie ¿ycie w tych, jak¿e nieodleg³ych jeszcze czasach, kiedy
dŸwigan¹ wiadrami wodê nale¿a³o oszczêdzaæ, a ju¿ na pewno nie marnowaæ jej na…
mycie!
Ewelina Harañczyk
Fotografie: Magda Doliñska
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Krówki moje, cielotecka…
Krówki moje, cielotecka,
Jo jest wasa pasterecka,
Jak sie wydom za juhasa,
Kto wos bedzie, krówki, paso³?
W rejonie Babiej Góry iloœæ byd³a by³a
stosunkowo niewielka. Œrednio zamo¿ne
gospodarstwo posiada³o 2-3 sztuki, bogate
nie wiêcej ni¿ kilkanaœcie (³¹cznie z cielêtami i ja³owizn¹). Gospodarzy w ogóle nie
posiadaj¹cych byd³a uwa¿ano za biedaków.
Ras¹ hodowlan¹ by³a tu przede wszystkim
polska rasa czerwona, wytrzyma³a na górskie warunki klimatyczne, odporna na choroby i ma³o wymagaj¹ca, je¿eli chodzi o paszê. Czêsto wystêpowa³o te¿ byd³o czerwono-bia³e, czyli krasiate, kwiaciate, brzeziate. Sporadycznie hodowano krowy czarnobia³e, ale rasa ta nie sprawdza³a siê w warunkach górskich. O hodowanym tu bydle
przystosowanym do trudnych warunków
terenowych i klimatycznych u schylku XIX
wieku pisa³ lekarz i podró¿nik Teodor Tripplin (1812-1881), ¿e:
Byd³o te¿ poczciwe w tej krainie choæ niewielkie. Krowa nie ma wspania³ej postaci
alpejskiej, ale lekka jest jak sarna, wdrapie
siê na ka¿d¹ ska³ê i ¿re nadzwyczaj pilnie
ogonem siê po bokach bij¹c z ukontentowania, bystro spogl¹daj¹c na cz³owieka.
Mleka zaœ wybornego, majowemi kwiatami pachn¹cego daje prawie tyle, co najpiêkniejsza krowa tyrolska.
Byd³o pasiono na pastwiskach w obrêbie wsi, ale tak¿e sezonowo na polanach,
usytuowanych w ni¿szych partiach wzniesieñ, poza osad¹. Wypasowi byd³a towarzyszy³y prace przy zbiorze siana. Na okres
wiosny i lata na polany te przenosi³y siê
nieraz ca³e rodziny. Mieszkano w letniakach, czyli szopach, stawianych, podobnie
jak sza³asy owczarskie, na zr¹b, stanowi¹cych najczêœciej jednoizbowe pomieszczenie dla inwentarza i równoczeœnie dla ludzi. Niekiedy czêœæ mieszkalna od pomieszczenia dla byd³a oddzielona by³a œcian¹ i posiada³a czasem kurny piec. Po wysuszeniu
siana zostawano jeszcze na jakiœ czas z byd³em, by wróciæ tu u schy³ku lata na powtórny zbiór paszy tzw. potrawu. Ten sposób gospodarowania istnia³ jeszcze kilkanaœcie lat temu.
W przesz³oœci funkcjonowa³y te¿ czasowe osady letnie, do których sprowadzano
siê na okres prac rolnych, nie tylko kosz¹c
siano i pas¹c byd³o, ale równie¿ w celu
uprawy zbo¿a, a potem tak¿e ziemniaków.
Z czasem te sezonowe osady zaczê³y siê
zamieniaæ w sta³e osiedla.
Jeszcze na prze³omie XIX i XX wieku na
œródleœnych polanach, po³o¿onych w pobli¿u wsi, wypasano te¿ zbiorowo czêœæ
krów i ja³ówek. Wypasem tym zajmowa³y
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siê dziewczêta czyli krowiarki. Mieszka³y
wraz z byd³em w szopach, a mleko znosi³y
codziennie do wsi. To w³aœnie ich obecnoœci swoj¹ potoczn¹ nazwê – Krowiarki –
zawdziêcza prze³êcz Lipnicka (1010 m
n.p.m.) w paœmie babiogórskim. Na pastwiskach w obrêbie wsi byd³o pas³y dzieci.
Zamo¿niejsi gospodarze przyjmowali na
s³u¿bê m³odocianych pastuszków, których
g³ówn¹ prac¹ by³o dozorowanie pas¹cego
siê dobytku. Wynagrodzeniem za pracê by³o
utrzymanie i pewna iloœæ produktów rolnych wyp³acana rodzicom pasterza. Gospodarze byli te¿ zobowi¹zani do zapewnienia pasterzowi podwieczorku czyli tzw.
juzyny, wynoszonego w pole przez w³aœcicieli powierzonych jego opiece zwierz¹t.
Tak okreœla siê ten posi³ek w ca³ych prawie Karpatach Zachodnich. Juzynê przynosi³a najczêœciej gospodyni lub któraœ z kobiet pracuj¹cych w gospodarstwie. Sk³ada³
siê na ni¹ zwykle kawa³ek sera, chleba,
czasem placka, niekiedy te¿ garnuszek mleka, zale¿nie od zamo¿noœci i hojnoœci gospodarzy, a tak¿e od pory roku, odleg³oœci
pastwiska od domu, itp. Czasem posi³ek ten
przybiera³ wrêcz obrzêdowy charakter, np.
w czasie pierwszego pasienia na wiosnê.
Samo s³owo juzyna pochodzi najprawdopodobniej z jêzyka niemieckiego, a w³aœciwie austriackiego od die Jause – podwieczorek, jausen – jeœæ podwieczorek. Nie
jest to jedyny germanizm w gwarach góralskich tej czêœci Karpat.
Znaczenie byd³a w gospodarce znacznie wzros³o w okresie, kiedy podstaw¹ egzystencji tutejszych mieszkañców zaczê³o byæ rolnictwo. Iloœæ posiadanego byd³a,
podobnie jak przedtem owiec, œwiadczy³a
o zamo¿noœci w³aœciciela, zw³aszcza ¿e

Krowa na ³¹ce. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

pocz¹wszy od schy³ku XIX wieku mleko
i nabia³ zaczêto sprzedawaæ w pobliskich
miasteczkach i przybywaj¹cym coraz liczniej letnikom.
Nic wiêc dziwnego, ¿e zwierzêta te otaczano szczególn¹ opiek¹ staraj¹c siê pomna¿aæ stado, zachowaæ je w zdrowiu, ustrzec
przed chorobami i wypadkami, zapewniæ
mlecznoœæ. Od samego pocz¹tku racjonalnym zabiegom hodowlanym towarzyszy³a
tu magia, wiara w czary i uroki, dzia³alnoœæ
wszelkiego rodzaju znachorów, czarowników a zw³aszcza czarownic. Ta dziedzina
kultury ludowej na obszarze ca³ych Karpat,
podobnie jak sama gospodarka pasterska,
by³a nieomal identyczna, z pewnymi tylko
regionalnymi ró¿nicami.
Najwa¿niejsze dla w³aœcicieli krów by³o
tzw. darzenie siê byd³a czyli powodzenie
w hodowli: powiêkszanie siê stada, mlecznoœæ krów, ich dobra kondycja fizyczna,
obfitoœæ nabia³u. Aby ten po¿¹dany stan
uzyskaæ nale¿a³o przestrzegaæ ca³ego systemu magicznych nakazów i zakazów, a odpowiednimi zabiegami wspomagaæ nieomal
wszystkie zwi¹zane z hodowl¹ starania.
Wa¿nymi momentami, które mog³y zadecydowaæ o wspomnianym darzeniu siê
by³y, tak jak w innych dziedzinach bytu i gospodarki, istotne momenty w ¿yciu jednostki
i spo³ecznoœci, a wiêc wszelkie uroczystoœci rodzinne, œwiêta doroczne, wreszcie daty
bezpoœrednio zwi¹zane z hodowl¹, jak np.
pierwsze wyjœcie z byd³em na pastwisko.
Starania o dobytek w przysz³ym gospodarstwie zaczynali przyszli gazdowie ju¿ od
dnia swojego wesela. Panna m³oda, ¿eby
jej krowy by³y mleczne, musia³a p³akaæ
w czasie œlubu. Odchodz¹c z domu rodzinnego do zagrody mê¿a, powinna po¿egnaæ

siê z byd³em pozostaj¹cym w zagrodzie
rodziców, ¿eby ono za ni¹ nie odesz³o,
tj. nie zmarnia³o i dobrze siê nadal chowa³o.W ten sposób zapewnia³a tak¿e sobie powodzenie w hodowli jako ta, która umie
siê z byde³kiem obchodziæ i je uszanowaæ.
Aby siê byd³o darzy³o na nowym gospodarstwie, pañstwo m³odzi wstrzymywali siê
w dniu œlubu od jedzenia potraw miêsnych.
W przesz³oœci by³o to du¿e wyrzeczenie,
gdy¿ miêso w jad³ospisie rodzin ch³opskich
pojawia³o siê bardzo rzadko. Po przybyciu
do zagrody, w której ma³¿onkowie mieli
po œlubie zamieszkaæ, udawali siê najpierw
oboje do stajni, gdzie g³askali i poklepywali krowy, a panna m³oda doi³a je do skopca,
który przynios³a we wianie. Byd³o otrzymane przez pannê m³od¹ w posagu, nastêpnego dnia po weselu prowadzili z jej
rodzinnego domu do zagrody m³odych sami
nowo¿eñcy lub starostowie weselni przed
wschodem s³oñca i bez œwiadków. Rodzicom m³odej przynoszono przy tej okazji
wódkê, a wszystko po to, aby siê byd³o
m³odym darzy³o.
W ca³ych Polskich Karpatach istnia³o
przekonanie, ¿e byd³o otrzymane w prezencie œlubnym lub zabrane z domu jako
posag, Ÿle siê chowa i choruje. Szybko je
wiêc sprzedawano, kupuj¹c na to miejsce
inne, najlepiej pochodz¹ce z odleg³ej wsi.
O byde³ku pamiêtano tak¿e przy narodzinach potomstwa. Je¿eli by³a to dziewczynka do ko³yski wk³adano pêk siana
zwiezionego do obejœcia przed œw. Janem
Chrzcicielem (24 czerwca), ¿eby gdy
w przysz³oœci bêdzie gospodyni¹ i w³aœcicielk¹ krów, mia³a zawsze dla nich du¿o
paszy.
W obawie, by krowy nie utraci³y mleka
nie podawano go nigdy konaj¹cemu pilnuj¹c równoczeœnie, ¿eby nie spojrza³ na byd³o i nie zabra³ go ze sob¹. W razie œmierci
gospodarza czy gospodyni, zwierzêta zawiadamiano o tym fakcie, aby nie odesz³y
za zmar³ym i nadal dobrze siê w gospodarstwie chowa³y. Pamiêtanie o tej czynnoœci
by³o wa¿ne zw³aszcza wtedy, gdy zmar³a
gospodyni, bezpoœrednia opiekunka krów.
W roku obrzêdowym najwa¿niejszym
momentem dla zapewnienia sobie powodzenia w hodowli byd³a, by³ okres œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia (24-26 grudnia),
a zw³aszcza dzieñ wigilijny (24 grudnia).
Tego dnia na obszarze ca³ych Polskich Karpat, po spo¿yciu wieczerzy gospodarz szed³
do stajni i obdziela³ byd³o resztkami jedzenia, a czasem równie¿ op³atkiem. Dawano
tak¿e zwierzêtom siano wk³adane pod obrus na czas wieczerzy wigilijnej. W celu zabezpieczenia dobytku przed wilkami gospodarz wychodzi³ przed dom z misk¹, do
której gospodyni na³o¿y³a po trochê z ka¿dej wigilijnej potrawy i zaprasza³ groŸnego
drapie¿nika na poczêstunek wypowiadaj¹c
zaklêcie:
Wilku, wilku, chodŸ do grochu!
Jak nie przyjdziesz do grochu,
nie przychodŸ tego roku!
Gdy o pó³nocy dzwony zwiastowa³y roz-

poczêcie pasterki krowy pêdzono do potoku, by siê do syta napi³y, co mia³o sprawiæ, ¿e nie bêdzie im siê chcia³o latem piæ
na pastwisku.
Powodzenie w hodowli byd³a zapewnia³y te¿ ¿yczenia sk³adane z okazji œwi¹t.
Przed lub po wieczerzy wigilijnej, gospodarz szed³ do stajni z ga³¹zk¹ jedliny, czasem z ma³¹ pod³aŸniczk¹, któr¹ zawiesza³
nad ¿³obem. Karmi³ zwierzêta sianem, g³aska³ je i poklepywa³ po grzbiecie, nastêpnie sk³ada³ ¿yczenia ca³emu inwentarzowi,
a zw³aszcza byd³u gdy¿ to ono by³o przy
Pañskim Narodzeniu. Powodzenie w hodowli mia³y równie¿ zapewniæ ¿yczenia
kolêdników.
Zeby my mieli jagnicek, cielicek,
jak na cetynetce cetynecek,
Kielo w stodole ko³ków
telo wo³ków,
kielo jedlicek,
telo cielicek.
Telo wo³ków, kielo na dachu ko³ków.
Telo bysocków, jak w lesie bucosków.
Wa¿nym dniem dla zapewnienia sobie
darzenia siê byd³a by³a tak¿e Niedziela
Palmowa i Wielkanoc. W Niedzielê Palmow¹ zaraz po przyjœciu z koœcio³a gospodarz lub gospodyni uderzali krowy poœwiêcon¹ palm¹, ¿eby by³y przez ca³y rok zdrowe i odporne na czary. Z kolei kiedy rano
we Wielk¹ Niedzielê domy odwiedzali
ch³opcy z du¿ymi kijami w rêku, uderzali
nimi o pod³ogê i recytowali:
Przyœli my tu po œmiguœcie,
Tylko nas tu nie ³opuœcie!
Nastêpnie sk³adali ¿yczenia pomyœlnoœci i szczêœcia Jeden z kijów ofiarowywali
gospodarzowi; wiosn¹ wypêdzano nim
potem pierwszy raz byd³o na paszê. Otrzymywali za to jajka, placki, pieni¹dze.
Gdy gospodarze zasiadali do wielkanocnego œniadania, gospodarz czêstowa³ byd³o skorupkami ze œwiêconych jaj lub ca³ymi œwiêconymi jajami, ¿eby by³o t³uste i dorodne.
Bardzo wa¿nym problemem w hodowli
by³o regularne uzyskiwanie przychówku.
Oczekiwano w zagrodzie zw³aszcza ja³ówki, która wyrasta³a potem na krowê — ¿ywicielkê, ale cieszono siê tak¿e z narodzin
byczka.
Gdy ju¿ doros³a ja³ówka nie zaczyna³a
siê popêdzaæ, czyli jak okreœlano ten stan
goniæ siê, latowaæ, gospodarz zaprasza³ do
zagrody s¹siada i inscenizowa³ sprzeda¿
zwierzêcia: dok³adne oglêdziny, targowanie siê o cenê, dobijanie targu. By osi¹gn¹æ
zamierzony skutek czynnoœæ tê nale¿a³o
powtórzyæ trzy razy, najlepiej za ka¿dym
razem z udzia³em innej osoby. Zabiegiem
zapewniaj¹cym latowanie siê krów by³o te¿,
wspomniane ju¿, uderzanie ich w Niedzielê Palmow¹ zaraz po przyjœciu ze sumy
poœwiêcon¹ palm¹. Kiedy i te sposoby nie
skutkowa³y, dodawano ja³ówce do karmy
trochê soli i chleba podarowanych przez
¿ebraka, który za ofiarowanie tych artyku³ów gospodarzom móg³ zawsze liczyæ na
obfit¹ ja³mu¿nê.
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Tradycyjne kopy z sianem.
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

Aby krowa szybko zosta³a cielna, nale¿a³o zaprowadziæ j¹ do byka, do s¹siedniej
wsi. Przed wyprowadzeniem zwierzêcia
z zagrody kropiono je trzykrotnie œwiêcon¹
wod¹, karmiono chlebem ze œwiêconym
zielem. Kropienie wod¹ powtarzano przy
ka¿dym przechodzeniu przez wodê, by nie
zabra³a ona krowie tak potrzebnej p³odnoœci. By spowodowaæ szybkie zacielenie
krowy, zwierzê po drodze poganiano zielon¹, œwie¿o urwan¹ ga³¹zk¹, równoczeœnie
wystrzegaj¹c siê u¿ywania do tego celu suchej ga³êzi. W tym samym celu osoba trzymaj¹ca w czasie kopulacji krowê na postronku stara³a siê jak najszybciej zawi¹zaæ
lew¹ rêk¹ wêze³ na sznurze. Wczeœniej
dok³adnie zapina³a i zawi¹zywa³a czêœci
swojej odzie¿y, np. pasek przy spodniach,
chustkê na g³owie czy nawet w³osy. Do
domu z krow¹ wracano inn¹ drog¹, ¿eby
nie potraci³a czyli nie ocieli³a siê przed czasem. Je¿eli pierwsz¹ napotkan¹ po drodze
osob¹ by³ mê¿czyzna – spodziewano siê
narodzin byczka, je¿eli kobieta — cieliczki.
Gdy przez kilka kolejnych aktów krowa
nie zosta³a zap³odniona, przeprowadzano
j¹ przez mêskie spodnie roz³o¿one w sieni
lub na progu stajni i dopiero potem wyprowadzano na drogê. Dobrze by³o te¿ prowadziæ zwierzê na pasku do spodni u¿ytym przez gospodarza w dniu œlubu. Kiedy
i te zabiegi nie pomaga³y, zwracano siê do
matki nieœlubnego dziecka, by zaprowadzi³a
krowê do byka. Je¿eli nadal krowa nie zosta³a cielna, wszystkiemu winne by³y czary, a z nimi móg³ sobie poradziæ jedynie
bieg³y znachor lub czarownik.
Osobnej troski wymaga³o te¿ ocielenie
siê krowy. Przez ca³y okres oczekiwania na
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przychówek pilnowano aby cielna sztuka
nie przekroczy³a sznurów, lejcy, pêt dla
koni, bo mog³o to spowodowaæ komplikacje podczas porodu. Obecni przy ocieleniu
starannie rozwi¹zywali i rozpinali swoj¹
odzie¿, ¿eby krowa cieli³a siê szybko i bez
problemów. Zaraz po przyjœciu na œwiat
cielaka jego matce zawi¹zywano sznurek
na szyi, by wkrótce ponownie zosta³a cielna i okadzano j¹ zio³ami œwiêconymi
w oktawê Bo¿ego Cia³a, ¿eby nie zachorowa³a i by nikt nie zaszkodzi³ jej i potomstwu czarami. Starano siê te¿ nie przekraczaæ le¿¹cego przychówku, bo zwierzê
mog³o przestaæ rosn¹æ. ¯eby cielê dobrze
jad³o i szybko przybywa³o na wadze, tu¿
po ocieleniu wk³adano mu do pyska garœæ
s³omy lub siana, oraz kawa³ek chleba.
Najwiêcej zabiegów maj¹cych zapewniæ
byd³u zdrowie i mlecznoœæ wi¹za³o siê
z pierwszym po okresie zimy wyjœciem
zwierz¹t na pastwisko. Najpierw przed
wypuszczeniem ze stajni okadzano ka¿d¹
sztukê osobno œwiêconymi zio³ami, niekiedy z dodatkiem ga³¹zek cisu, trzasek z progu stajni, czosnku, wosku ze œwiecy paschalnej, co doskonale chroni³o przed chorobami i czarami. Przed uk¹szeniem wê¿a
zabezpiecza³o natomiast okadzenie zio³ami poœwiêconymi w dniu Matki Bo¿ej Zielnej (Wniebowziêcie Matki Bo¿ej – 15 sierpnia) zmieszanymi z liœæmi jesiona. Na progu stajni k³adziono ¿elazne przedmioty, jak
lemiesz od p³uga, siekiera, nó¿ czy kawa³ek ³añcucha wierz¹c, ¿e je¿eli zwierzêta je
przekrocz¹ wychodz¹c pierwszy raz na
paszê, bêd¹ silne i zdrowe. Zwierzêta wypêdzano palm¹ wielkanocn¹ lub pêkiem
œwieconych zió³. W tym dniu szczególnie
surowo nale¿a³o przestrzegaæ zakazu u¿ywania do ich poganiania suchej ga³êzi, okorowanego kija, uschniêtego badyla, ¿eby
byd³o nie chud³o, by³o dorodne i przybiera³o na wadze. Pasterz tego dnia musia³ mieæ
na nogach buty, ¿eby byd³o nie kaleczy³o
sobie racic, a tak¿e obowi¹zywa³ go zakaz
siadania podczas pracy by przez ca³y sezon krowy dobrze siê pas³y, a nie le¿a³y na
pastwisku. Po przyjœciu na pastwisko obsypywa³ powierzone sobie zwierzêta ziemi¹
z kretowin co sprawia³o, ¿e pas³y siê spokojnie i nie ucieka³y.
Byd³o w czasie pasienia czêsto biega³o,
skaka³o czyli gzi³o siê, zw³aszcza w lecie,
gdy dokucza³y mu owady. Nieraz by³o to
powodem ró¿nych urazów, utraty mleka u
krów, wreszcie niszczenia s¹siaduj¹cych
nieraz z pastwiskiem zasiewów. Tak¿e i w
tym przypadku stosowano liczne œrodki
zaradcze, które mia³y zabezpieczyæ zwierzêta przed t¹ dolegliwoœci¹, a pasterzowi
oszczêdziæ pracy i k³opotów. ¯eby byd³o
by³o spokojne przez ca³y okres wypasu jego
opiekunów obowi¹zywa³ zakaz podnoszenia do góry kijów pasterskich: nale¿a³o je
nieœæ opuszczone nisko w dó³ i nie wolno
by³o nimi wymachiwaæ. W drodze na pa-
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Wypas po drugiej stronie Babiej Góry. Fot. Urszula Janicka-Krzywda.

stwisko pasterze musieli powstrzymywaæ siê
od podskakiwania, biegania. Zachowanie
takiej powagi z pewnoœci¹ nie by³o ³atwe,
zw³aszcza, gdy wiek opiekunów stada z regu³y nie przekracza³ kilkunastu lat. Znano
te¿ inne sposoby zapobiegaj¹ce g¿eniu siê
byd³a. Przy pierwszym pasieniu pasterz
obiega³ powierzone sobie zwierzêta trzy
razy dooko³a ze œwie¿o u³aman¹ ga³¹zk¹
w rêku, któr¹ nastêpnie wbija³ w œrodek
zagonu obsianego ¿ytem. Przy okazji zabieg ten wzmaga³ te¿ czujnoœæ pasterzy:
dok¹d kij sta³ prosto, nie zasypiali oni przy
pasieniu. Dobre rezultaty dawa³y równie¿
nastêpuj¹ce poczynania. Pasterz bra³ do jednej rêki wesz, do drugiej pch³ê, bieg³ o pó³nocy nago na granicê wsi, jednego insekta
wypuszcza³ z jednej strony granicy, drugiego z drugiej. Teraz byd³o ju¿ pas³o siê spokojnie. Wesz i pch³ê owijano te¿ czasem
razem sierœci¹ krowy i zanoszono do s¹siedniej wsi; niech siê o byd³o martwi¹ teraz inni.
Krowie wyj¹tkowo niespokojnej ucinano kawa³ek ogona i k³adziono pod pierwsz¹
skibê przy orce lub umieszczano w szparze stajni ko³o ¿³obu.
Te wszystkie sposoby zawodzi³y, gdy
byd³o gzi³o siê na skutek czarów. Aby tê
dolegliwoœæ na zwierzêta sprowadziæ, trzeba by³o bez œwiadków, oczywiœcie noca,
w miejscu gdzie krowy wchodz¹ na zagon,
rozebraæ siê do naga, po³o¿yæ pch³ê i trzykrotnie uderzyæ o ziemiê swoj¹ koszul¹.
Gdy zwierzê przekroczy³o takie miejsce,
natychmiast zaczyna³o szaleæ i nikt nie by³
w stanie go uspokoiæ. Pomóc móg³ tu jedynie bieg³y w leczeniu byd³a znachor.
Krowy na pastwisku czêsto siê bod³y,
co prowadzilo nieraz do licznych okaleczeñ
i utraty rogów. Aby temu zapobiec, pasterze przestrzegali zakazu grzebania ³y¿k¹ w
ognisku i bicia byd³a opalonym patykiem,
zaœ zim¹ gospodarze nie str¹cali zwisaj¹cych z dachu sopli.

¯eby krowy na pastwisku nie rycza³y,
w dniu przyjœcia na œwiat cielaka nie dawano ¿ebrakowi ja³mu¿ny wierz¹c, ¿e zwierzê bedzie mruca³o jak dziad pacierze. Istnia³o te¿ przekonanie, ¿e byd³o wtedy ryczy na pastwisku, gdy pas¹cy je pasterz nie
zmówi³ rano pacierza.
Bardzo wa¿na w hodowli byd³a by³a
mlecznoœæ krów. Odpowiednimi zabiegami mo¿na j¹ by³o pomno¿yæ, a tak¿e zabezpieczyæ zwierzêta przed dawaniem mleka nie nadaj¹cego siê do spo¿ycia i jego
utrat¹. Doskona³ym sposobem na podniesienie mlecznoœci krów znanym w ca³ych
Karpatach by³ nastêpuj¹cy zabieg. W wigiliê œw. Wojciecha (23 kwietnia) ³apano wê¿a
i umieszczano w izbie pod piecem: dok¹d
w¹¿ bêdzie tam mieszka³, dot¹d krowy bêd¹
dawa³y du¿o mleka. Dobre rezultaty przynosi³o te¿ przywi¹zanie ¿ywego nietoperza na drzwiach stajni. Gdy zdech³, nale¿a³o poczekaæ a¿ cia³o obleci z koœci i zabieg
powtórzyæ. Dostatek dobrego, t³ustego mleka i ochronê przed czarami zapewnia³o te¿
okadzanie krów w ka¿dy pierwszy pi¹tek
miesi¹ca woskiem z pascha³u, czosnkiem,
kopytnikiem, ja³owcem, œwiêconymi zio³ami. Du¿¹ iloœæ œmietany mia³o z kolei zapewniæ wyparzanie garnków przeznaczonych do przechowywania mleka wywarem
z kopytnika.
¯eby mleko nie zachodzi³o krwi¹, co
uniemo¿liwia jego spo¿ycie, nigdy w zagrodzie nie zabijano ³asicy. Istnia³o przekonanie, ¿e ka¿da krowa ma swoj¹ ³asicê
— opiekuna i wraz z jej œmierci¹, zw³aszcza spowodowan¹ przez w³aœcicieli krowy,
w jej mleku pojawia siê krew. Z tego te¿
powodu nie wolno by³o zabijaæ i odpêdzaæ
jaskó³ek, wybieraæ im jaj i m³odych z gniazda. Podobny skutek wywo³ywa³o zabicie
nietoperza, zwlaszcza gdy by³ on mieszkañcem stajni lub pasterskiej szopy.
Aby mleko nie wycieka³o krowom z wymion pomiêdzy porami dojenia, po zakoñ-

czeniu udoju zawi¹zywano na krzy¿ koñce
szmatki (pow¹ski) u¿ywanej do cedzenia
mleka. Wierzono te¿, ¿e je¿eli mleko przy
gotowaniu wykipi na p³ytê kuchenn¹, to
krowa od której pochodzi³o je utraci, dostanie boleœci, a nawet wrzodów na wymieniu. Aby temu zabopiec to rozlane mleko nale¿a³o szybko zasypaæ popio³em.
Przed utrat¹ mleka mo¿na siê by³o
w miarê skutecznie zabezpieczyæ przestrzegaj¹c na codzieñ szeregu zakazów magicznych. Nie nale¿a³o wiêc wlewaæ go do suchego garnka, sprzedawaæ po zachodzie
s³oñca, ani sprzedawaæ osobie z gospodarstwa po³o¿onego na drugim brzegu potoku, bo w tym przypadku woda mog³a zabraæ mleko. Sprzedawane mleko zawsze
trzeba by³o nieco posoliæ.
Krowa mog³a te¿ straciæ mleko na skutek odpowiednich dzia³añ magicznych.
Czasem te¿ nie nadawa³o siê do spo¿ycia:
œmierdzia³o, by³o pomieszane z krwi¹, natychmiast po dojeniu kwaœnia³o, stawa³o siê
po¿ywk¹ robaków. Mo¿na je wiêc by³o nie
tylko odebraæ ale i popsuæ. Mleko odbierano przede wszystkim dla konkretnej korzyœci. Niejako „kradziono” je cudzej krowie,
a ono w magiczny sposób powiêksza³o iloœæ
mleka, którym doi³a siê krowa „z³odzieja”.
Tak „ukradzione” mog³o te¿ p³yn¹æ z przedmiotów u¿ytych do czarowania. Psucie mleka mia³o na celu wy³¹cznie wyrz¹dzenie
szkody w³aœcicielowi krów. Dokonywano
go wiêc z zemsty, z zawiœci itp. Czarami
tymi zajmowa³y siê wy³¹cznie kobiety. Mê¿czyŸni uwa¿ali je za zajêcie niegodne siebie i o tej dziedzinie magii wyra¿ali siê z lekcewa¿eniem.
Sposobów odbierania i psucia mleka
by³o kilka. W ca³ych Polskich Karpatach,
najlepiej do tego celu nadawa³y siê okreœlone dni w roku, a to wigilie œw. Agaty
(4 lutego), œw. Wojciecha, œw. Jana Chrzciciela (24 czerwca), œw. £ucji (13 grudnia).
Amator cudzego mleka, czy te¿ mœciwy
s¹siad udawa³ siê tego dnia w nocy, przed
pó³noc¹, koniecznie nago, na pole gospodarza, którego krowom chcia³ zaszkodziæ.
Przy sobie mia³ jak¹œ rzecz zabran¹ wczeœniej po kryjomu z zagrody w³aœciciela krów.
Najlepsze efekty zapewnia³o pos³u¿enie siê
tu powrozem, na którym wi¹zano krowy na
pastwisku i w stajni oraz pow¹sk¹. Po przybyciu na miejsce chodzi³ po zagonie lub po
ograniczaj¹cych go miedzach, zgarnia³ rêkami i owym przedmiotem ku sobie rosê
z traw, wypowiadaj¹c równoczeœnie zaklêcie: Biorê po¿ytek ale nie wszytek.
Wierzono, ¿e za odprawiaj¹cym czary
szed³ diabe³, niewidoczny dla ludzkich
oczu, i po ka¿dym wypowiedzianym zaklêciu dodawa³: A ja ostatek.
Teraz nale¿a³o wróciæ do domu szybko
i w milczeniu, przedmiot u¿yty do czarów
powiesiæ na œcianie, podstawiæ skopiec.
T³uste, dobre mleko ciek³o bez przerwy,
a poszkodowany g³owi³ siê dlaczego jego
krowy nie chc¹ siê doiæ.
Odebranie mleka i spowodowanie, aby
doi³a siê nim w³asna krowa wymaga³o nie-

co innych zabiegów. Otó¿, w nocy nale¿a³o udaæ siê na pastwisko, gdzie za dnia pas³y
siê zwierzêta, którym chciano zaszkodziæ,
podeptaæ trawê nogami i trochê jej nazbieraæ; trawê dawano do zjedzenia swojej krowie, a nogi wycierano o podœcielon¹ pod
ni¹ s³omê lub o dyle w stajni.
Inny skuteczny sposób odbierania mleka wygl¹da³ nastêpuj¹co. W ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca trzeba by³o o pó³nocy
zakraœæ siê do stajni, zabraæ stamt¹d trochê
krowiego ³ajna, wypowiadaj¹c przy tym
wspomniane ju¿ zaklêcie: Biorê po¿ytek ale
nie wszytek, a nastêpnie nawóz ów podrzuciæ pod swoj¹ krowê i okadziæ nim zwierzê. Dobre rezultaty dawa³o te¿ wyp³ukanie skopca lub garnka po mleku od swojej
krowy i wylanie u¿ytej do tego wody pod
stajniê s¹siada. Niez³e efekty zapewnia³o
równie¿ pomieszanie mleka cudzej krowy
z mlekiem swojej. Od tego momentu zaczyna³a siê ona nim doiæ. Wierzono te¿, ¿e
odebraæ mleko mo¿na równie¿ innym zwierzêtom, na przyk³ad psom, kotom, myszom
itp., u¿ywaj¹c podobnych sposobów jak
przy odbieraniu go krowom. By³o ono wtedy t³uste, ¿ó³te, ci¹gn¹ce siê, dawa³o du¿o
mas³a i sera.
Na odebranie i popsucie mleka by³a nara¿ona ka¿da bez wyj¹tku krowa. Na szczêœcie istnia³o jednak wiele sposobów zabezpieczenia swojego dobytku przed takimi
czarami. Przede wszystkim starano siê
ochroniæ pomieszczenia dla byd³a i spowodowaæ, aby osoba o z³ych zamiarach nie
mog³a tam wejœæ. Przed odebraniem mleka, na obszarze ca³ych Polskich Karpat,
chroni³ w³o¿ony pod okap stajni wosk ze
œwiecy paschalnej, pêczki zió³ œwiêconych
w dniu Matki Bo¿ej Zielnej, ga³¹zki z o³tarzy urz¹dzanych na oktawê Bo¿ego Cia³a.
W wigiliê œw. £ucji, robiono znak krzy¿a
na s³upach i drzwiach stajni œwiêconym
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czosnkiem, wapnem lub œwiêcon¹ kred¹,
okadzano zio³ami stajniê i byd³o. Najbardziej skutecznym zabezpieczeniem stajni
i znajduj¹cych siê w niej krów by³ w¹¿ zabity przed dniem œw. Wojciecha. Umieszczano go za krokwi¹ w stajni, pod strzech¹,
lub okadzano dobytek proszkiem uzyskanym po jego spaleniu. Ochraniaj¹cym zabiegom poddawano te¿ same krowy. W wigiliê Bo¿ego Narodzenia przed wschodem
s³oñca okadzano je œwiêconym zielem i dawano im œwiêcony czosnek w³o¿ony do
ciasta lub ziemniaka. W wigiliê œw. £ucji
gospodynie piek³y placek z ciasta pomieszanego ze œwiêconymi zio³ami i dawa³y
go po kawa³eczku krowom codziennie a¿
do Trzech Króli (6 stycznia). Czêœæ ciasta
zostawia³y w garnku i chowa³y: tak d³ugo
jak d³ugo znajdowa³o siê ono w naczyniu
nikt nie móg³ krowy poczarowaæ. Przed
odebraniem mleka chroni³o te¿ krowy wydojenie ich w Wielki Pi¹tek przed œwitem.
Mo¿na by³o tak¿e krowê raz na zawsze
zabezpieczyæ przed czarami. Gdy po raz
pierwszy siê ocieli³a nale¿a³o wzi¹æ trochê
mleka z pierwszego udoju, pomieszaæ je
ze œwiêcon¹ kred¹, najlepiej œwiêcon¹ siedmiokrotnie, w rogu zwierzêcia wywierciæ
otwór, wlaæ do niego tê miksturê i szczelnie zatykaæ woskiem z pascha³u.
W dni szczególnej dzia³alnoœci amatorów cudzego mleka, a wiêc we wspomniane ju¿ wigilie: œw. £ucji, œw. Wojciecha, we
Wielki Pi¹tek gospodarze pilnowali obejœcia, a zw³aszcza stajni. Nie by³o to ³atwe
zadanie, bo czarownica mog³a przybieraæ
wtedy ro¿ne postacie, np. ¿aby, psa, kota
i pomimo pilnowania zabraæ ze stajni
wszystko co by³o jej potrzebne. Zdarza³o
siê, ¿e gospodarz podejrzewaj¹c podstêp

Zawojski letniak. Fot. Urszula Janicka-Krzywda.
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skaleczy³ lub nawet zabi³ takie stworzenie,
a potem okazywa³o siê, ¿e identyczne obra¿enia mia³a kobieta zajmuj¹ca siê we wsi
czarami.
Na codzieñ przed odebraniem i zepsuciem mleka chroniono siê przestrzegaj¹c
okreœlonych zakazów magicznych. Niczego nie dawano z zagrody w dniu ocielenia
siê krowy i w Wielki Pi¹tek. W tych dniach
osoba, która mia³a zamiar odebraæ lub zepsuæ mleko usi³owa³a zawsze coœ zabraæ
z gospodarstwa, gdy¿ przedmiot ten potrzebny by³ jej potem do wspomnianych
wy¿ej zabiegów magicznych. GroŸny by³
zw³aszcza Wielki Pi¹tek. Gospodynie zajête wypiekami i przygotowaniami do œwi¹t
nie zawsze zwraca³y uwagê, ¿e goœæ nie
pochwali³ Pana Boga. Tak w³aœnie postêpowali wszyscy ci, którzy mieli z³e zamiary, bowiem wezwanie Bo¿ego imienia, np.
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus
uniemo¿liwia³o skuteczne czarowanie, nawet je¿eli zainteresowanemu uda³o siê zdobyæ jakiœ przedmiot z zagrody.
Krowê, której ktoœ odebra³ lub popsu³
mleko mo¿na by³o leczyæ. W tym celu okadzano j¹ œwiêconymi zio³ami, dodaj¹c niekiedy wosk z pascha³u. Podczas okadzania
zwierzê nale¿a³o obejœæ trzy razy dooko³a,
zgodnie z ruchem s³oñca, odmawiaj¹c przy
tym pacierz i recytuj¹c zaklêcie:
Matuchna Bo¿a po œwiecie chodzi³a,
chore byde³ecko zió³kami lecy³a.
Nie swoj¹ moc¹, Pana Boga moc¹
niech siê mleko wróci [tu imiê krowy].
Je¿eli gospodarze znali sprawcê czarów,
stosowali w celu naprawienia mleka inne
zabiegi. Dobre rezultaty przynosilo strzelenie do pow¹ski bêd¹cej w³asnoœci¹ sprawcy k³opotów z mlekiem, powieszonej na
drzwiach stajni, w której przebywa³y poczarowane krowy. Wraca³y one natychmiast do
zdrowia, problemy z mlekiem mia³ zaœ winny ca³ego nieszczêœcia. Kupowano te¿ od
podejrzanego o czary mas³o, wk³adano je
do garnka, garnek ubierano na g³owê i o
pó³nocy wêdrowano z nim na rozstaje. Tu
porywali go diabli myœl¹c, ¿e to g³owa
sprawcy czarów, a mas³o zamienia³o siê
w czarn¹, cuchn¹c¹ maŸ. Gdy i to nie pomaga³o, starano siê zmusiæ winnego popsucia mleka, aby sam odczyni³ swoje czary.
Sposobów na to by³o kilka. Wszystkie powodowa³y ujawnienie winowajcy, sprowadza³y na niego cierpienia i w efekcie sprawia³y, ¿e przychodzi³ sam do zagrody naprawiæ wyrz¹dzone z³o. Powszechnie stosowano tu nastêpuj¹cy zabieg. W klocu
drewna, najlepiej œwierkowego, nale¿a³o
wypaliæ otwór ¿elaznym klinem lub bretnalem. Wczeœnie rano gospodyni doi³a do
niego trochê mleka: strzyka³a trzy razy
z ka¿dej dojki chorej krowy. Do mleka
wk³adano teraz rozpalony w ogniu klin lub
bretnal, a gdy wykipia³o wyjmowano go,
zaœ otwór zatykano drewnianym ko³kiem.
Kloc odwracano otworem ku ziemi. Winny
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odebrania mleka dostawa³ boleœci i przychodzi³, aby kloc odwróciæ i wyj¹æ ko³ek,
gdy¿ to dopiero k³ad³o kres jego cierpieniom. Aby to zrobiæ, musia³ jednak najpierw
odczyniæ rzucone przez siebie czary. Je¿eli
winnemu nie uda³o siê odnaleŸæ u¿ytego
do czarów kloca chorowa³, chorowa³o tak¿e jego byd³o, a ca³a historia mog³a siê zakoñczyæ œmierci¹ cz³owieka i zwierz¹t.
Dobrym sposobem by³o tak¿e gotowanie w Ÿródlanej wodzie pow¹ski, do której
uprzednio powbijano ig³y i szpilki. Wodê
u¿yt¹ do gotowania nale¿a³o nastêpnie wlaæ
do maœnicy nieumytej po ostatnim robieniu mas³a. Teraz rozgrzewano w ogniu niewielki kamieñ i wrzucano do maœnicy wype³nionej wod¹, zatykano j¹ szczelnie tak,
aby para nie wydostawa³a siê na zewn¹trz.
Gdy woda ostyg³a wylewano j¹ na gnojowisko, maœnicê zaœ myto. Po takim zabiegu winowajca dostawa³ kolek i przychodzi³
odczyniæ czary.
Znane by³y jeszcze inne sposoby sprowadzania winnego do zagrody i zmuszania go do cofniêcia swoich czarów. Otó¿
w samo po³udnie gospodarz przed progiem stajni wbija³ obuchem siekiery do
ziemi ko³ek ze œwierkowego drewna. Winny odebrania lub popsucia mleka odczuwa³ w tym samym czasie dotkliwe ³upanie w koœciach, które mog³o siê skoñczyæ
nawet parali¿em. Wiedz¹c co mu grozi,
przybiega³ prêdko do zagrody odczyniæ
czary. Dobre efekty dawa³o tak¿e spalenie w dniu Bo¿ego Narodzenia niedopa³ków drewna, odk³adanych po jednym kawa³ku od dnia œw. £ucji. Je¿eli winowajca
nie odczyni³ swoich czarów, cierpia³ mêki
i w koñcu umiera³. Ewentualny sprawca
jego œmierci nie mia³ wyrzutów sumienia,
a jedynie poczucie dobrze wype³nionego
obowi¹zku. Niech siê babrule boj¹, a od
cudzych krów im wara!
Kolejnych zabiegów wymaga³o szybkie
przygotowanie dobrego nabia³u: sera i mas³a. Tak¿e w tym przypadku pomagano
sobie magi¹. Tak wiêc, ¿eby mas³o by³o
dobre a jego wyrób odbywa³ siê bez k³opotów w ca³ych Polskich Karpatach, przy

wieczerzy wigilijnej gospodyni, a niekiedy
ka¿dy z domowników kilka razy poruszali
topork¹ (bijakiem) w maœnicy, specjalnie
w tym celu wyparzonej œwiêconymi zio³ami. Inny zabieg, który zapewnia³ obfitoœæ
dobrego mas³a wykonywano w Wielk¹ Sobotê. W dniu tym zbierano krowie ³ajno,
suszono je na piecu, rozcierano w ¿arnach
i o pó³nocy podawano krowom zmieszane
z wod¹ nabran¹ z dziewiêciu Ÿróde³. Przy
wszystkich tych zabiegach obowi¹zywa³
zakaz ogl¹dania siê za siebie i milczenie.
Na codzieñ, aby nie przeszkodziæ gospodyni w szybkim zrobieniu dobrego mas³a
goœæ, który zasta³ j¹ przy tej pracy natychmiast siada³ na ziemi.
K³opoty bywa³y tak¿e z serem. Wierzono, ¿e je¿eli ktoœ przy jedzeniu drobi chleb
na okruszyny, ser bêdzie sypki i nie da siê
go w ca³oœci wyj¹æ z woreczka. Z kolei,
aby nie atakowa³y go robaki, zw³aszcza
suszonego, przechowywanego nieraz przez
kilka miesiêcy, przestrzegano zakazu przêdzenia w Zapusty.
Je¿eli pomimo skrupulatnego przestrzegania wszystkich zakazów i nakazów magicznych i prób przeciwdzia³ania czarom
domowymi sposobami poprawa nie nast¹pi³a i byd³o chorowa³o, krowy nie dawa³y
mleka, nabia³ siê nie udawa³, pozostawa³o
zwróciæ siê o poradê do fachowca: bieg³ego w czarach bacy, znachora, czarownika.
Ci „mistrzowie magii“ dzia³ali w ca³ych Karpatach, a wielu z nich okry³o siê wrêcz
s³aw¹. Gospodarze spod Babiej Góry udawali siê po porady do tutejszych baców –
znachorów, ale tak¿e wêdrowali na Orawê
do tamtejszych carowników, oraz do pobliskiej Stryszawy, gdzied jeszcze w po³owie XX wieku mieszka³ s³ynny baca-czarownik, zwany Ladzikiem.
O byd³o dbano prawie tak, jak o cz³onków rodziny, zaœ choroba czy strata krowy
by³a wrêcz domow¹ tragedi¹. Nierzadko
mleko dawano cielêciu, gdy brakowa³o go
dla dzieci; nie wahano siê te¿ wydaæ ostatniego grosza na poradê bieg³ego w czarach
znachora.
Urszula Janicka-Krzywda

Zagadki dla dzieci
Ma d³ug¹, szyjê, a¿ do nieba
i lubi zjadaæ liœcie z drzewa.

Ma piêkn¹ grzywê i ostre k³y,
zw¹ go królem zwierz¹t, czasem bywa z³y.

Ma uszy olbrzymie, wœród zwierz¹t z tr¹by
s³ynie.

Ten drapie¿nik ma futro w prêgi
jest bardzo silny, zwinny i prêdki.

Nosi garby na grzbiecie.
Kto to taki? Czy wiecie?

Chodzi powoli, troszkê ociê¿ale,
na grzbiecie nosi swoje mieszkanie.

Lubi skakaæ po drzewach i banany jeœæ.
Wiesz kto to taki?

To piêkny, kolorowy ptak, czasem mówi
jak cz³owiek i dziób ma jak hak.

Nosi swoje dziecko w kieszeni
i zamiast chodziæ, skacze po ziemi.

Na jego widok, dr¿ysz zuchu.
Ma mocne nogi i chodzi w ko¿uchu.

Na nosie ma ostre rogi,
jest bardzo ciê¿ki, ma cztery nogi.

Zawsze blisko krowy i ogonem miele,
ka¿dy ju¿ odgadnie, bo to przecie¿…

Przys³owia
na jesieñ

Czas œliwek

Bierz Michale, co Bóg daje.
Burze we wrzeœniu nieraz wró¿¹,
¿e rok nastêpny da zbo¿a du¿o.
Chmurny Marcin chêtnie przyprowadza
³agodn¹ zimê, mrozy straszne zg³adza.
Chodzi wrzesieñ po rosie,
zbiera grzyby we wrzosie.
Ciep³e deszcze w kwiecieñ,
rokuj¹ pogodn¹ jesieñ.
Czasy niekiedy bywaj¹,
¿e Wszyscy Œwiêci w bieli przybywaj¹.
Czego lipiec i sierpieñ nie dogotuje,
to z pewnoœci¹ wrzesieñ dosma¿y.
Czego lipiec i sierpieñ nie dowarzy,
tego wrzesieñ nie usma¿y.
Czego sierpieñ nie dowarzy,
tego wrzesieñ nie dopatrzy.
Czym d³u¿ej jaskó³ki we wrzeœniu zostaj¹,
tym d³u¿ej piêkne i jasne dni bywaj¹.
Czym g³êbiej na jesieñ grzebi¹ siê robaki,
tym bardziej zim¹ daje siê we znaki.

STRONA DLA NAJM£ODSZYCH
Znasz takie stworzenie, Co nosi korale?
Ty byœ ich na szyjê nie w³o¿y³a wcale…
Tak cichutko chodzi, ¿e go nikt nie s³yszy,
i dlatego bardzo boj¹ siê go myszy…

Nawet œpi w ostrogach ten rycerz
podwórka. Rankiem budzi ludzi,
w dzieñ czuwa przy kurkach…
Szybko biega, r¿y i parska. Na œniadanie –
owsa garstka. Potem w stajni grzecznie stoi.
Czeka, a¿ go ktoœ napoi. Ty odwa¿nie
podejdŸ doñ, bo to jest po prostu…
Beczy i potrz¹sa bródk¹, chce siê dostaæ
do ogródka, gdzie kapusta i sa³atka.
Och, nietrudna to zagadka!

PóŸne lato i wczesna jesieñ to czas, gdy stargany i drzewa w przydomowych
sadach pyszni¹ siê ca³a gam¹ œliwkowych odcieni; pachnie wêgierka i
renkloda, a s³odki i aromatyczny sok z zielonkawo¿ó³tego mi¹¿szu przyci¹ga
roje pszczó³.
W³aœnie w taki czas przypomina mi siê
z mojego dzieciñstwa pewien przepis na
„naj³atwiejsze ciasto w œwiecie”. Te ostatnie s³owa zaopatrzy³am w cudzys³ów, bo
przepis ten by³ zawarty w wierszu – piosence autorstwa, o ile mnie pamiêæ nie myli,
pani Woy-Woyciechowskiej. Do dziœ zachowa³y mi siê w pamiêci dwie zwrotki:
…¯eby w domu by³o mi³o,
¯eby coœ s³odkiego by³o
By pachnia³o wakacjami
Zrobiê ciasto ze œliwkami
Naj³atwiejsze ciasto w œwiecie,
Nic a nic siê go nie gniecie
I ty tak¿e mo¿esz upiec
Nawet, gdy nie jesteœ zuchem…
Skoro ka¿dy, wiêc i Wy tak¿e. Ka¿demu
kto ma ochotê na coœ pysznego, polecam
to smakowite i pachn¹ce zajêcie na wrzeœniowe popo³udnie.
A wiêc do dzie³a! Bêd¹ Wam potrzebne
nastêpuj¹ce produkty: 1/2 kostki Palmy,
1 szklanka cukru, 1 szklanka m¹ki pszennej (poznañska lub tortowa), 2 ³y¿eczki
proszku do pieczenia, 2 jajka, 1/2 kg œliwek, najlepiej wêgierek lub innej odmiany

o ciemnofioletowej skórce, mas³o do wysmarowania foremki
Najpierw w ma³ym rondelku stopcie
t³uszcz (Palmê), najlepiej poproœcie o pomoc kogoœ doros³ego. Odstawcie, ¿eby nieco przestyg³. Œliwki umyjcie, poprzekrawajcie na pó³ i usuñcie z nich pestki. Teraz
weŸcie miskê i wsypcie cukier, m¹kê, proszek do pieczenia. Wbijcie 2 jajka i wlejcie
roztopiony t³uszcz. Wszystko razem wymieszajcie. Wysmarujcie foremkê do ciasta mas³em. Foremka mo¿e byæ te¿ okr¹g³a; wa¿ne, ¿eby nie by³a zbyt du¿a. Wy³ó¿cie ciasto i pouk³adajcie na nim po³ówki œliwek.
Ciasto ju¿ gotowe. Piec je trzeba w piekarniku lub prodi¿u oko³o 30 minut. Gdy siê
piêknie zrumieni, ostro¿nie (bo bardzo gor¹ce!) wyjmijcie je i ostudŸcie.
Mo¿ecie wierzch ciasta posypaæ cukrem
pudrem lub polaæ lukrem (czyli rozpuszczonych w kilku kroplach wody i soku z cytryny 3 ³y¿kach cukru pudru).
Na pewno mamy lub babcie a chêci¹
pomog¹ Wam nie tylko w pieczeniu ciasta,
ale tak¿e w jedzeniu. A zapach Waszych
wypieków zwabi z pewnoœci¹ do kuchni
tak¿e tatusiów i dziadków.
Smacznego
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WÓJT GMINY ZAWOJA
ORAZ SZWADRON TOPORZYSKO W BARWACH PU£KU 3 STRZELCÓW KONNYCH
HETMANA POLNEGO KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO
MAJ¥ ZASZCZYT ZAPROSIÆ M£ODZIE¯ ORAZ MIESZKAÑCÓW DO ZWIEDZANIA

OBOZOWISKA WRZEŒNIOWY SZLAK Z TRADYCJ¥
Z TRADYCJ¥ PU£KU 3 STRZELCÓW KONNYCH W PRZYSZLOŒÆ
20-21 wrzeœnia, Zawoja Czato¿a (obok wyci¹gów narciarskich)
Pragniemy zachêciæ Pañstwa do udzia³u
w cyklu wyj¹tkowych spotkañ z przesz³oœci¹, czyli ¿ywych lekcji historii dla dzieci
i m³odzie¿y z Gminy Zawoja.
Genez¹ projektu by³a unikalna wyprawa œladami szlaku bojowego 3 PSK „Wrzeœniowy Szlak”. Wyprawa spotka³a siê z bardzo przychylnym przyjêciem, co sta³o siê
motywem dla którego postanowiliœmy kontynuowaæ jej przes³anie w nieco zmienionej formie. Planujemy odwiedziæ Pañstwa
z trwaj¹cym przez 2 dni obozowiskiem kawaleryjskim. Dla osób odwiedzaj¹cych obozowisko przygotowane zostan¹ nastêpuj¹ce atrakcje:
• Wystawa – mówi¹ca o losach kampanii
wrzeœniowej 1939 r. ze szczególnym
uwzglêdnieniem kawalerii.
• Zwiedzanie stajni polowych – poznanie zalet konia kawaleryjskiego budowy rzêdów wojskowych.
• Pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego
wykonywany si³¹ jednej sekcji – pokaz
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musztry kawaleryjskiej, w³adanie bia³¹ broni¹ lanc¹ i szabl¹.
• Pokaz galowy – zorganizowany si³¹ ca³ego oddzia³u – pokaz musztry kawaleryjskiej, w³adania bia³¹ broni¹ lanc¹ i szabl¹
oraz pokazy kaskaderskie.
Obozowisko bêdzie œrodkiem do poprowadzenia zajêæ z historii kawalerii i orê¿a
polskiego, a tak¿e, przez ukazanie postaw
i wartoœci wa¿nych dla kawalerzysty, stan¹
siê przyczynkiem do wychowania patriotycznego dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy Zawoja oraz goœci z Orawy, Bia³ki i Makowa Podhalañskiego.
Zajêcia trwaj¹ 2. godziny lekcyjne – pierwsza czêœæ to zwiedzanie wystawy oraz stajni, druga to pokaz wyszkolenia kawaleryjskiego. Maksymalna liczba osób w jednej
grupie to 100 osób. Prosimy o zg³aszania
siê grup w do 17 wrzeœnia br. w Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi pod nr tel. 33 877 50 66,
b¹dŸ 33 877 69 49. Zapraszamy.

ZAPISYWANIE GRUP
WG PONI¯SZEGO SCHEMATU
20 wrzeœnia (poniedzia³ek) 2010 r.
8.00-9.00 – Grupa I – zwiedzanie obozowiska
9.00-9.30 – Pokaz dla grupy I i II
9.30-10.30 – Grupa II – zwiedzanie obozowiska
10.30-11.30 – Grupa III – zwiedzanie obozowiska
11.30-12.00 – Pokaz dla grupy III i IV
12.00- 13.00 – Grupa IV – zwiedzanie obozowiska
13.00-14.00 – Grupa V – zwiedzanie obozowiska
14.00-14.30 – Pokaz dla grupy V i VI
14.30-15.30 – Grupa VI – zwiedzanie obozowiska
17.00-17.45 – Pokaz galowy dla mieszkañców
21 wrzeœnia (wtorek) 2010 r.
8.00-9.00 – Grupa I – zwiedzanie obozowiska
9.00-9.30 – Pokaz dla grupy I i II
9.30-10.30 – Grupa II – zwiedzanie obozowiska
10.30-11.30 – Grupa III – zwiedzanie obozowiska
11.30-12.00 – Pokaz dla grupy III i IV
12.00- 13.00 – Grupa IV – zwiedzanie obozowiska
13.00-14.00 – Grupa V – zwiedzanie obozowiska
14.00-14.30 – Pokaz dla grupy V i VI
14.30-15.30 – Grupa VI – zwiedzanie obozowiska
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