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Dziecino Bo¿a
Szopy Twej wspomnienie,
Mi³oœci niechaj sprawi
– narodzenie…

Za naszym oknem

Gdy w mroku
œwiat³em œwiecy rozjaœnionym,
Wieczerza czeka na obrusa bieli,
Wszystkim Wam tak bliskim,
chocia¿ oddalonym,
Œlemy myœl swoj¹ z proœb¹,
byœcie j¹ przyjêli
i jak op³atek z nami dzieliæ chcieli.
Œwi¹t pe³nych spokoju,
w atmosferze radoœci,
Œwi¹t pe³nych ciep³a,
wielu ³ask obfitoœci.
Niech Nowy Rok
spe³nia Wasze marzenia,
Przyjmijcie najlepsze
od nas ¿yczenia…
Redakcja POD DIABLAKIEM

Królowa Beskidów – Babia Góra w bia³ej szacie. Fot. Sebastian Kozina

Nowy Wójt gminy Zawoja
14 grudnia 2010 r. w sali obrad w Urzêdzie Gminy odby³a siê II sesja Rady
Gminy Zawoja. G³ównym jej punktem by³o zaprzysiê¿enie nowowybranego
Wójta Gminy Zawoja Pana Tadeusza Chowaniaka.
Sesjê poprzedzi³a Msza œw. odprawiona
w koœciele w Zawoi Centrum w intencji
mieszkañców Zawoi i Skawicy.
Pan Tadeusz Chowaniak przyj¹³ zaœwiadczenie o wyborze wójta na now¹ kadencjê
z r¹k Franciszka Klimasary – przewodnicz¹cego Gminnej Komisji Wyborczej. Nastêpnie przewodnicz¹cy Rady Gminy
Krzysztof Chowaniak poprosi³ o zabranie
g³osu Pana Marka Listwana – ustêpuj¹cego
Wójta Gminy. Pogratulowa³ on nowemu
Wójtowi zwyciêstwa w wyborach i ¿yczy³
sukcesów w sprawowaniu tej funkcji.

Tadeusz Chowaniak z³o¿y³ uroczyste œlubowanie i wyg³osi³ przemówienie w którym m.in. podziêkowa³ wszystkim mieszkañcom gminy za udzia³ w wyborach i okazane mu zaufanie. Zapewni³ tak¿e o konsekwentnym realizowaniu swojego programu wyborczego we wspó³pracy z wszystkimi pracownikami Urzêdu Gminy, pracownikami podleg³ych jednostek, a szczególnie z ca³¹ Rad¹ Gminy Zawoja. Podkreœli³,
¿e pe³nienie funkcji wójta to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim – s³u¿ba i obowi¹zek.
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Przemówienie Tadeusza Chowaniaka po jego zaprzysiê¿eniu na wóta gminy Zawoja.
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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Babiogórcy
zas³uguj¹ na wiêcej!
Przemówienie Tadeusza Chowaniaka
– wójta gminy Zawoja wyg³oszone na sesji Rady Gminy Zawoja podczas Jego zapszysiê¿enia.
Nasza Ma³a Ojczyzna – Babiogórska Ziemia – Matka Zawoi i Skawicy o przebogatej historii siêgaj¹cej 4 wieków (w przysz³ym
roku Zawoja obchodziæ bêdzie 365 lat istnienia) zas³uguje na to, by staæ siê turystyczn¹ per³¹ Regionu Beskidów – kurortem uzdrowiskowo-leczniczym dla Krakowa i Œl¹ska, tego, czym zaczyna³a byæ w latach 20-tych XX wieku. Zostawiam jednak
historiê historykom, a nam potrzebny jest
dynamiczny rozwój, wyzwolenie nowej
energii i entuzjazmu, pomys³owoœci, przedsiêbiorczoœci i otwartoœci na œwiat, bo one
s¹ motorem zmian.
Bill Gates powiedzia³ miêdzy innymi –
„RÓB TO CO SPRAWIA CI PRZYJEMNOŒÆ”. Id¹c tym tokiem myœlenia Wójt i Rada Gminy maj¹ stworzyæ zgodnie mechanizmy, projekty, koncepcje i plany, które
dadz¹ wiarê i chêæ do intensyfikacji dzia³añ wszystkich mieszkañców Zawoi i Skawicy. Zgoda i integracja wszystkich œrodowisk, ugrupowañ i pokoleñ mo¿e byæ
wy³¹czn¹ gwarancj¹ powodzenia reform
i tempa zmian. Zgoda Naszej Babiogórskiej
Spólnoty – wszystkich so³ectw w naszych
dwóch miejscowoœciach. Zgodna wspó³praca Wójta i Rady Gminy! O to bêdê zabiega³. Niech to sprawia nam przyjemnoœæ,
wg Gatesa – wspó³rz¹dzenie Gmin¹!
Ks. Józef Tischner powiedzia³ Ojcu Œw.
Kie pódziomy stela,
To nos bêdzie szkoda.
Po górach, dolinach
P³akaæ bêdzie woda!!!

Tadeusz Chowaniak – nowy wójt gminy Zawoja w tradycyjnym stroju Babiogórskim.

Moi Kochani! Nie mo¿emy ju¿ zmarnowaæ tej szansy, aby ojcowie i matki, mê¿owie i ¿ony, a tak¿e dzieci musieli ci¹gle
tu³aæ siê po œwiecie; a my, jak ta woda, po
nich p³akaæ. Tu jest nasze miejsce… tu jest
nasz dom… Nasza Matka… Ziemia Babiogórska!
Nie jesteœmy ani trochê gorsi od mieszkañców Karpacza, Zieleñca, Wis³y, Istebnej, Bukowiny i Bia³ki Tatrzañskiej czy Krynicy!!!
Nam trzeba wiêcej wiary i nadziei w lepsze jutro, nam trzeba zgody, wzajemnego
szacunku i zaufania, nam trzeba tych, którzy wytê¿on¹, odpowiedzialn¹ prac¹ stan¹
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siê autorytetem i poci¹gn¹ wszystkich do
dzia³ania.
¯e tego nam trzeba, wynika z wyborów
– takiej frekwencji nie by³o w gminie bardzo dawno – a to przecie¿ by³ jesiennozimowy czas. Za ten entuzjazm, wiarê w potrzebê zmian z serca wszystkim dziêkujê!
To by³a doskona³a zapowiedŸ, ¿e chcemy
lepiej ¿yæ, ¿e pragniemy lepszego jutra!
Doskonale wiecie, ¿e nie istnieje dobro,
je¿eli go nie czynimy. Niedawno z³o¿y³em
przysiêgê na wiernoœæ prawu oraz pracy
wy³¹cznie na rzecz dobra publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców Zawoi i Skawicy.
To niesamowite zobowi¹zanie!

Sukces naszej gminy bêdzie mo¿liwy wy³¹cznie dziêki wsparciu Rady Gminy, o co
z serca proszê 15 Radnych, proszê o wsparcie So³tysów i Rad So³eckich, Proboszczów
parafii Zawoi i Skawicy – wszystkich Dyrektorów Szkó³, jednostek organizacyjnych
i instytucji, wszystkich przedsiêbiorców,
Dyrekcji Lasów Pañstwowych i Babiogórskiego Parku Narodowego a w konsekwencji wszystkich Mieszkañców.
Pragnê i zamierzam konsekwentnie
w zgodzie z Konstytucj¹ RP i polskim prawem budowaæ nasz lepszy Zawojski Dom.
Kierowany przeze mnie Urz¹d bêdzie
otwarty dla mieszkañców, a urzêdnicy

w pracy poza wiedz¹ i rozumem bêd¹ kierowaæ siê tak¿e sercem i dobrem. Kto tych
regu³ nie bêdzie przestrzega³, jak znam
¿ycie, od nas odejdzie!
W³adza to obowi¹zek, a nie przywilej – to motto wchodzi od dziœ do Urzêdu
Gminy Zawoja! Ktoœ kiedyœ m¹drze powiedzia³: „PYCHA Z NIEBA SPYCHA” i chcia³bym, aby wszyscy podlegli mi pracownicy i kadra kierownicza o tym zawsze pamiêtali.
Antyfanes powiedzia³ wieki temu: „Najwiêksza satysfakcja w ¿yciu to œwiadomoœæ,
¿e siê nikogo nie skrzywdzi³o”… Pragnê,
aby moi wspó³pracownicy o tym pamiêtali!
Moim wspó³pracownikom tak¿e chcê
powiedzieæ, ¿e najwiêksze sukcesy w ¿yciu
zdobywa siê SERCEM! O to SERCE otwarte
dla Mieszkañców proszê!
Wysoka Rado! Szanowni Mieszkañcy!
Bierzemy siê do wytê¿onej pracy; Gminna Spólnota Zawoja-Skawica zas³uguje na
wiêcej, i my, œwiadomi praw i obowi¹zków
jako pracownicy Urzêdu, z pomoc¹ i przy
udziale Radnych, osi¹gn¹æ mamy Razem
najwy¿sze cele, które siê Mieszkañcom
Zawoi i Skawicy zwyczajnie, po ludzku od
dawna nale¿¹!!!
Na koniec pragnê podziêkowaæ moim
kontrkandydatom w wyborach: Panu Markowi Listwanowi i Panu Jerzemu Paj¹kowi,
za to, ¿e tymi wyborami w gminie Zawoja
¿yli nie tylko mieszkañcy gminy, ale wielu
ludzi w kraju. To ju¿ du¿y sukces dla Zawoi i Skawicy.
Pragnê podziêkowaæ koñcz¹cemu trzeci¹ kadencjê Wójtowi Gminy Markowi Listwanowi i zapewniam, ¿e postaram siê tak¿e nie zawieœæ Jego wyborców.
Szanowni Zebrani! Pe³niæ trzy kadencje
tak wa¿ny Urz¹d zdarza siê rzadko i za sam
ten fakt nale¿¹ siê podziêkowania.
Nie bêdzie w gminie rewolucji a to, co
dobre bêdziemy kontynuowaæ w zgodnej,
wzorowej wspó³pracy pomiêdzy mn¹
a Rad¹ Gminy.
Gmina Zawoja, ten przepiêkny zak¹tek
naszego kraju, poprzez w³aœciw¹ promocjê, dynamiczny rozwój inwestycji w bran¿y turystycznej, sportowej, rekreacyjnej
i przyrodoleczniczej stanie siê chêtnie odwiedzanym przez turystów i wczasowiczów
kurortem w Beskidach. To tylko od nas
nale¿y powodzenie tych zamierzeñ, czego
u progu Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego 2011 Roku z serca Pañstwu i sobie ¿yczê.

INFORMACJE • KOMUNIKATY

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE
GMINY ZAWOJA W SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011
Droga wojewódzka Nr 957 Bia³ka – Zawoja – Nowy Targ oraz chodniki wzd³u¿ tej
drogi: P.U.P.H „DROGBUD”, Kazimierz Sobaniak, 34-222 Zawoja 1970, tel. 33 8775062.
Drogi powiatowe na terenie gminy Zawoja: Przedsiêbiorstwo Us³ugowo – Handlowe „TRANSDRÓG” KACZMARCZYK
Sp.J., 34-222 Zawoja 1205, tel. 0606-814-212.
Osob¹ koordynuj¹c¹ ca³okszta³t zimowego utrzymania dróg gminnych jest Edward
Miko³ajczyk, tel. 877-50-15 wew. 39.
P.U.P.H „DROGBUD” in¿. Kazimierz Sobaniak, 34-222 Zawoja 1970, tel. 33 8775-062:
Zawoja Mosorne, Zawoja Czato¿a, Zawoja
Centrum-Przys³op.
Przedsiêbiorstwo Us³ugowo – Handlowe
„TRANSDRÓG” KACZMARCZYK Sp.J., 34222 Zawoja 1205, tel. 0606-814-212:
Zawoja-Go³ynia-Bartyzele, Zawoja Kalina
Górna, Zawoja Bartyzele-Burdele, Zawoja
Podpolice-Hujdowa, Zawoja Przys³op-Lachy, Zawoja Bartyzele, Zawoja Zaj¹ce.
Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Budownictwa „ZAWOJA” Sp. z o.o.:
Zawoja Brzeg, Zawoja – Poczta, Zawoja
Sulowa, Zawoja Warzechówka, Zawoja Czato¿a – s.u.w, Zawoja Giertugi, Zawoja Sule,
Zawoja Ry¿owane, Zawoja Fickówka, Zawoja Wilczna, Zawoja Œwiniarka, Zawoja
Krakowianka, Zawoja Borowi, Zawoja
Brzeg II, Zawoja Plac Targowy, Zawoja Surmiaki, Zawoja R¹baniska, Zawoja We³cza
Jaworskie - Surzyny.
Ro¿ek Adela, 34-222 Zawoja 435:
Zawoja Bêbny Dolne, Zawoja „Zakopaniec”,
droga wewnêtrzna (Trzebuniak).
STOLARSTWO OGÓLNOBUDOWLANE –
Jan Matyja zam. 34-222 Zawoja 527,
tel. 0501-564-165: Zawoja We³cza – Kolêdówka, Zawoja Barany.

Dariusz MATYJA, zam. 34-222 Zawoja 1493:
Zawoja Ob³aŸne (dom nr 1994)
Gasek Rafa³, 34-221 Skawica 179: Skawica
Buby Górne.
Stanis³aw Makowicz, 34-221 Skawica 280,
tel. 877-52-62: Skawica U Wiechcia, Skawica u Koœcio³a, Skawica So³tystwo Brzeg,
Szko³a Podstawowa, Skawica Ficki Górne
Skawica Ficki Dolne, Skawica U Steca, Skawica Centrum – Buby Dolne, parking w Skawicy Centrum, parking przy szkole w Skawicy Centrum, parking (stara szko³a) w Skawicy Centrum, Skawica U Skuty, Skawica
Zemliki, Skawica Baranowo.
¯uchnicka Leokadia Anna, 34-223 Zawoja
1723, tel. 8776-040: droga wewnêtrzna Zawoja Sk³ady, droga wewnêtrzna Zawoja B³êdna, droga wewnêtrzna Zawoja do Sitarza.
Henryk Florczak, 34-222 Zawoja 1936: Zawoja We³cza K¹cina, Zawoja We³cza Mleczna, Zawoja Za Polan¹.
Maciej Mêtel, 34-223 Zawoja 432, tel. 604405-364: Zawoja We³czoñ – Barankowa,
Zawoja We³czñ, We³czoñ-Franule, Zawoja
We³czoñ do Buków.
Produkcja-Handel-Us³ugi – Krzysztof Pieróg
Stryszawa 654c, 34-205 Stryszawa, tel. 0604977-459: Zawoja Przys³op OSP – Lachy,
Zawoja Przys³op –Toczki, Zawoja Zabór,
Zawoja Przys³op – Zalas.
Mieczys³aw Kukla, 34- 222 Zawoja 1741:
Zawoja Mosorne Petu³owa.
Dzia³alnoœæ Produkcyjno-Us³ugowa Ciesielstwo, Stolarstwo – Marian Surowicz, 34-222
Zawoja 1480: Zawoja We³cza – JaworskieSurzyny (odcinek Zawoja We³cza – Surzyny).
Kazimierz Kudzia, 34-222 Zawoja 808: Zawoja Podpolice-Czarnatowa.

Aktualne dane nt. zimowego utrzymania dróg
na stronie internetowej Urzêdu Gminy w Zawoi (www.zawoja.ug.pl).

Przyrzekam, ¿e zrobiê wszystko, aby nie
zawieŸæ Pañstwa zaufania.
Wójt Gminy Zawoja
Tadeusz Chowaniak
POD DIABLAKIEM
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Wybory
samorz¹dowe
w Gminie Zawoja
21 listopada odby³y siê wybory samorz¹dowe. 58.5% mieszkañców naszej
gminy przysz³o do lokali wyborczych, aby zdecydowaæ kto bêdzie rz¹dziæ
w Gminie Zawoja przez nastêpne cztery lata. Wybrano równie¿
przedstawicieli z gminy Zawoja do Rady Powiatu. Wyboru wójta gminy
dokonano w II turze wyborów, która odby³a siê 5 grudnia.
DO RADY GMINY ZAWOJA ZOSTALI WYBRANI:
Halina Baran • Ma³gorzata Basiura • Jan Borkowski • Krzysztof Chowaniak • Zdzis³aw Dañczak
• Ma³gorzata Gasek • Krzysztof Hutniczak • Józef Kozina • Barbara Marek• Dominik Miko³ajczyk • Piotr Matyja
• Ma³gorzata Pacyga • Jerzy Paj¹k • Kazimierz Paj¹k • W³adys³awa Tryba³a

WÓJTEM GMINY ZAWOJA ZOSTA£ WYBRANY:

TADEUSZ CHOWANIAK
WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY ZAWOJA
W POSZCZEGÓLNYCH OKRÊGACH
Okrêg nr 1 – Skawica Centrum

Okrêg nr 5 – Zawoja Centrum

1. Paj¹k Jerzy Andrzej – 631 (69.26%)
2. Paj¹k Kazimierz – 627 (68.83%)
3. Pacyga Ma³gorzata – 601 (65.97%)
4. Gasek Ma³gorzata Bo¿ena
– 406 (44.57%)
5. Ficek W³odzimierz Leszek
– 252 (27.66%)
6. Wajsman Piotr Pawe³ – 222 (24.37%)
7. Pacyga Pawe³ – 182 (19.98%)
8. Uryga Jolanta – 132 (14.49%)
9. Puzik Anna – 82 (9.00%)
10. Mazur Piotr Leszek – 52 (5.71%)
11. Gawe³ Czes³aw – 13 (1.43%)

1. Hutniczak Krzysztof – 360 (40.31%)
2. Borkowski Jan Jerzy – 257 (28.78%)
3. Miko³ajczyk Dominik – 247 (27.66%)
4. Sa³aciak Antoni Józef – 238 (26.65%)
5. Mazur Urszula Stanis³awa – 194 (21.72%)
6. Bartyzel Micha³ Grzegorz – 173 (19.37%)
7. Zemlik Wojciech Tomasz – 168 (18.81%)
8. Wieczorek Krzysztof Roman – 138 (15.45%)
9. Paj¹k Marcin W³adys³aw – 119 (13.33%)
10. Bartyzel Adam Piotr – 100 (11.20%)

Okrêg nr 2 – Skawica Sucha Góra

1. Baran Halina – 103 (40.71%)
2. Marek £ukasz – 86 (33.99%)
3. Smyrak-Bogdan Magdalena Joanna
– 64 (25.30%)

1. Dañczak Zdzis³aw – 124 (62.94%)
2. Wojtyczko £ukasz Andrzej – 63 (31.98%)
3. Marek Jolanta – 10 (5.08%)

Okrêg nr 7 – Zawoja Mosorne

1. Basiura Ma³gorzata Zofia – 92 (66.67%)
2. Chrz¹szcz Barbara Józefa – 31 (22.46%)
3. Torba Bo¿ena Agata – 15 (10.87%)

1. Tryba³a W³adys³awa Maria
– 270 (63.83%)
2. Œwierzewska Damiana Zofia
– 153 (36.17%)

Okrêg nr 4 – Zawoja Dolna
Okrêg nr 7 – Zawoja Wilczna
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I TURA
• Tadeusz Chowaniak – 1663 (40.79%)
• Marek Listwan – 1244 (30.51%)
• Jerzy Paj¹k – 1170 (28.70%)
Do drugiej tury wyborów przeszli:
Tadeusz Chowaniak i Marek Listwan.

II TURA
5 grudnia 2010 r.
Frekwencja: 50,84 %

Okrêg nr 6 – Zawoja We³cza

Okrêg nr 3 – Zawoja Przys³op

1. Matyja Piotr – 245 (43.36%)
2. Chowaniak Krzysztof – 232 (41.06%)
3. Pietrusa Robert Piotr – 149 (26.37%)
4. Fujak Tadeusz – 137 (24.25%)
5. Chowaniak Wojciech Krzysztof
– 73 (12.92%)

WYNIKI WYBORÓW
WÓJTA GMINY ZAWOJA

1. Marek Barbara – 290 (43.22%)
2. Kozina Józef – 276 (41.13%)
3. Kojder Aneta Agnieszka – 251 (37.41%)
4. Drebszok Helena – 184 (27.42%)
5. Wójtowicz Beata Barbara – 118 (17.59%)

• Tadeusz Chowaniak – 1996 (55,72%)
• Marek Listwan – 1586 (44,28%)

Do Rady Powiatu
w okrêgu 4 wybrani zostali:
Hajos S³awomir Pawe³ – 708 (11.81%)
Jordanek Zbigniew – 696 (11.61%)
Paj¹k Andrzej Micha³ – 1075 (17.93%)
Czernik Stanis³aw – 925 (15.43%)

Do Sejmiku Województwa
Ma³opolskiego w okrêgu 4
wybrani zostali:
Dziwisz Barbara Stanis³awa,Ochman Jerzy
Tadeusz, Bachleda-Ksiêdzularz Franciszek,
Szlachetka Jaros³aw Piotr, Wierzba Marek,
Hamerski Jan Wincenty, Stuglik Rafa³.

WYNIKI WYBORÓW WÓJTA GMINY ZAWOJA
W POSZCZEGÓLNYCH OKRÊGACH
Okrêg / Kandydat

I TURA
Tadeusz Chowaniak

1. Skawica Centrum
2. Skawica Sucha Góra
3. Zawoja Przys³op
4. Zawoja Dolna
5. Zawoja Centrum
6. Zawoja We³cza
7. Zawoja Mosorne
8. Zawoja Wilczna

77 (8,50%)
12 (6,03%)
23 (17,04%)
169 (29,39%)
480 (52,17%)
144 (56,92%)
251 (60,19%)
507 (75,45%)

RAZEM:

663 (40,79%)

OG£OSZENIE P£ATNE
Marek Listwan

JerzyPaj¹k

166 (18,32%)
69 (34,67%)
86 (63,70%)
260 (45,22%)
319 (34,67%)
93 (36,76%)
116 (27,82%)
135 (20,09%)

663 (73,18%)
118 (59,30%)
26 (19,26%)
146 (25,39%)
121 (13,15%)
16 (6,32%)
50 (11,99%)
30 (4,46%)

1244 (30,51%)

1170 (28,70%)

II TURA
Okrêg / Kandydat
1. Skawica Centrum
2. Skawica Sucha Góra
3. Zawoja Przys³op
4. Zawoja Dolna
5. Zawoja Centrum
6. Zawoja We³cza
7. Zawoja Mosorne
8. Zawoja Wilczna
RAZEM:

Tadeusz Chowaniak
248 (40,66%)
23 (17,04%)
40 (28,17%)
244 (43,57%)
536 (62,25%)
136 (55,06%)
259 (64,91%)
510 (81,21%)
1996 (55,72%)

Marek Listwan
362
112
102
316
325
111
140
118

(59,34%)
(82,96%)
(71,83%)
(56,43%)
(37,75%)
(44,94%)
(35,09%)
(18,79%)

1586 (44,28%)

Pierwsze
sesje Rady Gminy
W czwartek 2. grudnia 2010r. odby³a siê
I Sesja Rady Gminy VI Kadencji. Sesjê poprzedzi³a Msza œw. w koœciele parafialnym
w Zawoi Centrum.
Po z³o¿eniu œlubowania przez radnych
wybrano Przewodnicz¹cego Rady Gminy – którym zosta³ ponownie Krzysztof

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

Chowaniak oraz dwóch wiceprzewodnicz¹cych: Ma³gorzatê Basiurê i Józefa
Kozinê.
Natomiast na drugiej sesji radni powo³ali sta³e komisje Rady Gminy Zawoja,
ustalili ich nazwy oraz sk³ady osobowe.

Podziêkowanie
Z ca³ego serca dziêkujê Wszystkim
Mieszkañcom Gminy Zawoja za licznie
oddane g³osy w wyborach samorz¹dowych na listê „Prawoi i Sprawiedliwoœæ” i osobiœcie na mnie, co pozwoli³o mi uzyskaæ mandat radnego Powiatu Suskiego.
Dziêkujê tak¿e tym, którzy popierali
moj¹ osobê, ale z ró¿nych wzglêdów
nie mogli na mnie zag³osowaæ.
G³osy oddane na kandysatów „Prawa i Sprawiedliwoœci” s¹ – jak s¹dzê –
wyrazem protestu przeciw z³u, które
zaistnia³o w naszej OjczyŸnie,
ale jedoczeœcie stanowi¹ potwierdzenie, ¿e RAZEM JESTEŒMY MOCNI.
Uczciwa i ofiarna praca samorz¹dowa dla dobra naszej ma³ej, gminnej spo³ecznoœci, a tym samym dla
dobra Polski i Narodu jest dla mnie
najwy¿szym nakazem.
Jeszcze Polska nie zginê³a!!!
z wyrazami szacunku
S³awomir Hajos

SK£AD STA£YCH KOMISJI
RADY GMINY ZAWOJA
Komisja Bud¿etu Finansów i Planowania
Jan Borkowski – przewodnicz¹cy Komisji,
Krzysztof Hutniczak, Józef Kozina,
W³adys³awa Tryba³a, Halina Baran,
Zdzis³aw Dañczak, Jerzy Paj¹k –
cz³onkowie Komisji.
Komisji Spraw Spo³ecznych,
Obywatelskich, Porz¹dku Publicznego
i Ochrony Zdrowia
W³adys³awa Tryba³a – przewodnicz¹ca
Komisji, Jerzy Paj¹k, Piotr Matyja, Barbara
Marek, Ma³gorzata Basiura – cz³onkowie
Komisji.
Komisji Oœwiaty, Turystyki i Sportu
Barbara Marek – przewodnicz¹ca Komisji,
Dominik Miko³ajczyk, Ma³gorzata
Basiura, Krzysztof Hutniczak, Krzysztof
Chowaniak – cz³onkowie Komisji.
Komisja Rewizyjna
Halina Baran – przewodnicz¹ca Komisji,
Piotr Matyja, W³adys³awa Tryba³a –
cz³onkowie Komisji.

Nowowybrana Rada Gminy Zawoja na I sesji. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Komisji Rolnictwa, Leœnictwa, Ochrony
Œrodowiska i Rozwoju Przedsiêbiorczoœci
Zdzis³aw Dañczak – przewodnicz¹cy
Komisji, Ma³gorzata Pacyga, Józef Kozina,
Piotr Matyja, Dominik Miko³ajczyk, Jerzy
Paj¹k – cz³onkowie Komisji.
POD DIABLAKIEM
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³o miejsce uroczyste otwarcie 26. Babiogórskiej Jesieni.

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Pasterskie œwiêto
Wrzesieñ pod Babi¹ Gór¹ to miesi¹c wyj¹tkowy. Niegdyœ nazywano go
miesi¹cem michalskim, bo 29 wrzeœnia przypada w Koœciele uroczystoœæ
œw. Micha³a Archanio³a – patrona pasterzy, a przecie¿ jeszcze wiek temu
hodowla i pasterstwo by³y podstaw¹ babiogórskiej gospodarki.

Wieczorem koncertowa³a „Kapela Rodziny Bugajskich”, grupy „Varsovia Manta”,
„Mezo” i „The Chilloud”. Byli te¿ goœcie
z Wêgier – Zespó³ Folklorystyczny „Patria”,
budz¹cy entuzjazm widzów ¿ywio³owym
wykonaniem piêknych wêgierskich tañców
i muzyki. Dzieñ zakoñczy³a jak zwykle zabawa pod gwiazdami.
Drugi dzieñ Jesieni Babiogórskiej rozpocz¹³ wystêp zespo³u regionalnego „Hyrni” z Nowego Targu. Po nim zaprezentowa³ siê zespó³ taneczny „Follow Me” z Zawoi. Emocje wzbudzi³o wrêczenie nagród
w konkursie na „Najpiêkniejszy ogródek”,
a niezapomniany nastrój imprezie nada³
wystêp Orkiestry Dêtej z Zawoi.
Przebojem tegorocznej Jesieni Babiogórskiej by³ spektakl kabaretowy z serialu „Ranczo” – Smak Mamrota.
Folklorystycznym akcentem niedzielnego popo³udnia by³ kolejny wystêp zespo³u
wêgierskiego i Zespo³u Regionalnego „Drewar” ze S³owacji.
Imprezê zakoñczy³ koncert w rytmie flamenco grupy „De Nuevo” oraz tradycyjne
ju¿ losowanie nagród dla publicznoœci.

Babiogórsk¹ Jesieñ w Zawoi otworzy³ jesienny redyk i przegl¹d obrzêdów pasterskich

Po œw. Michale schodzi³y z gór do wsi stada owiec z sezonowego wypasu czyli jesienny redyk – huczne œwiêto pasterskie.
Od lat kontynuuje je Jesieñ Babiogórska,
jedyna tego rodzaju impreza w regionie.
Tego roku Zawoja œwiêtowa³a ju¿ 26.
Jesieñ!
W dniach 18- 19 wrzeœnia w Zawoi Centrum spotkali siê mi³oœnicy tradycji i folkloru, twórcy ludowi oraz t³umy widzów.
Imprezê jak zawsze rozpocz¹³ redyk;
przez wieœ szed³ wiêc baca i juhasi prowa-

Wystêp zespo³u „Babiogórcy” z Zawoi
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dz¹cy stado owiec, pochodowi towarzyszy³a
kapela i zespo³y regionalne. Gdy ze œpiewem i muzyk¹ pochód dotar³ na miejsce,
obecni mogli byæ œwiadkami pasterskich
zwyczajów zwi¹zanych z powrotem z hal,
miêdzy innymi tzw. roz³¹czania stada czyli
oddawania zwierz¹t w³aœcicielom.

Jesieni Babiogórskiej towarzyszy³y jak
zwykle Targi Sztuki Ludowej.
Atrakcj¹ by³o urz¹dzone w Zawoi Czato¿y, na terenie przy wyci¹gach narciarskich, obozowisko kawaleryjskie Pu³ku
3. Strzelców Konnych (wystawa i zajêcia
edukacyjno-historyczne) zorganizowane
przez Klub Sportowy „Bór” z Toporzyska.
(rpd)

Na estradzie prezentowa³y siê babiogórskie zespo³y regionalne: „Ma³a Juzyna”, „Zawojanki”’ Babiogórcy” z Zawoi, „Zbójnik”
ze Skawicy, „Polana Makowska” z Makowa
Podhalañskiego oraz „ Skalniok” z orawskiej Zubrzycy Górnej. Po wystêpach mia-

Marek Kaim i zespó³ „Varsovia Manta”

Z KRONIKI WYDARZEÑ

Zawoja Centrum z lotu ptaka w czasie Babiogórskiej Jesieni

Koncert Mezo

Koncert zespo³u folklorystycznego „Patria” z Wêgier

Spektakl kabaretowy z serialu „Ranczo”
– Smak Mamrota

Wystêp zespo³u „Hyrni” z Nowego Targu

Targi sztuki ludowej. Fotorafie z arch. GCKPiT
w Zawoi
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Œwiêto
Niepodleg³oœci w Zawoi
11 listopada mieszkañcy naszej gminy zebrali siê przed pomnikiem w Zawoi Centrum na uroczystoœci
z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci.

Wœród zgromadzonych byli przedstawiciele w³adz gminy, kombatanci, delegacje
szkó³, instytucji i organizacji oraz przedstawiciele duchowieñstwa. Oprawê uroczystoœci uœwietni³y poczty sztandarowe i orkiestra dêta z Zawoi.
Po odegraniu Hymnu Pañstwowego okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Marek
Listwan – wójt gminy Zawoja oraz Andrzej
Paj¹k – starosta suski. Po ich wyst¹pieniach
m³odzie¿ z zawojskich szkó³ przedstawi³a
program artystyczny. Uczennice z Zespo³u

Szkó³ w Zawoi Centrum recytowa³y wiersze patriotyczne, a laureatki II Gminnego
Konkursu Pieœni Patriotycznych, Powstañczych i ¯o³nierskich œpiewali pieœni: zespó³
wokalny z Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej zaœpiewa³ piosenkê pt. „Piechota”, a Alicja ¯urek – „Bia³e ró¿e".
Nastêpnie delegacje uroczyœcie z³o¿y³y
wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem, a po
odegraniu kilku patriotycznych melodii
uczestnicy obchodów udali siê do koœcio³a
na Mszê œwiêt¹ w intencji Ojczyzny.

Uroczystoœæ Œwiêta Niepodleg³oœci przy pomniku w Zawoi Centrum. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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Konkurs Pieœni Patriotycznej
9 listopada br. odby³ siê II Gminny Konkurs Pieœni Patriotycznej, Powstañczej oraz Pieœni ¯o³nierskiej organizowany
przez Gm,inne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi. Do konkursu przyst¹pi³o 20 wykonawców – solistów oraz
grupy wokalne w ró¿nych kategoriach wiekowych. Konkurs odby³ siê w Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej.
Wyniki konkursu
I miejsce
kategoria I – szko³y podstawowe (zespo³y)
„Œwietliki” (dziewczynki) ze Szko³y Podstawowej z Przys³opia
„Adue” ze Szko³y Podstawowej w Zawoi Wilcznej
kategoria II – gimnazjum (zespo³y)
Zespó³ wokalny z Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej
Zespó³ wokalny z Zespo³u Szkó³ w Skawicy.
kategoria soliœci
Alicja Wilczyñska – SP w Zawoi Wilcznej - dzieci 6-9 lat
Magdalena Denis – SP w Zawoi Wilcznej - dzieci 10-12 lat
Weronika Pacyga – ZS w Skawicy - m³odzie¿ 13-15 lat
Piotr Trzebuniak – ZS w Zawoi Wilcznej - m³odzie¿ 13-15 lat
Alicja ¯urek – ZS w Zawoi Wilcznej - w m³odzie¿ 13-15 lat.
II miejsce
zespo³y
„Œwietliki” – ch³opcy ze Szko³y Podstawowej z Przys³opia
„Trio” z Zespo³u Szkó³ w Skawicy
soliœci
Aleksandra Budzowska – SP w Zawoi Wilcznej - w kategorii dzieci 10-12
lat
Angelika Kaczmarczyk – ZS w Skawicy - w kategorii m³odzie¿ 13-15 lat
Joanna Tarczoñ – ZS w Skawicy - w kategorii m³odzie¿ 13-15 lat.
Na wystêp podczas uroczystoœci obchodów Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci jury wytypowa³o zespó³ wokalny z ZS w Zawoi Wilcznej
z pieœni¹ „Piechota” oraz Alicjê ¯urek z piosenk¹ „Bia³e ró¿e”.

Konkurs Pieœni Patriotycznych… organizowany w Zawoi cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem dzieci i m³odzie¿y. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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Plac
zabaw w Skawicy
Niedawno na stronie internetowej szko³y umieœciliœmy wpis o tym, jak bardzo
czekamy na nowoczesny, w³asny plac zabaw, o który wraz z w³adzami
gminy Zawoja szko³a stara³a siê w ramach rz¹dowego programu pod nazw¹
„Radosna Szko³a”.
Uda³o siê. Doczekaliœmy siê szkolnego placu zabaw. We czwartek, 18 listopada odby³a siê uroczystoœæ otwarcia i poœwiêcenia
tego miejsca. Po przeciêciu wstêgi, dzieci
spontanicznie, z ogromnym okrzykiem
„hura”, wbieg³y na plac i jakby zapominaj¹c o jeszcze niezakoñczonej uroczystoœci,
od razu zaczê³y siê bawiæ. Nauczycielom
równie¿ udzieli³ siê tak wielki entuzjazm i
panie wraz z uczniami spróbowa³y swoich
si³ na niektórych urz¹dzeniach zabawowych.
Œmiechu by³o co niemiara. Nie mo¿na siê
dziwiæ tej spontanicznej reakcji. Wreszcie

mamy huœtawki tu¿ przy wyjœciu z budynku szko³y. Uczniowie wiêcej czasu bêd¹
mogli spêdzaæ na œwie¿ym powietrzu, bêd¹
mogli wykorzystaæ swoje naturalne zdolnoœci, rozwijaj¹c wyobraŸniê, tworz¹c w³asne
zabawy ruchowe, a przede wszystkim zaspokoj¹ tak ogromn¹ potrzebê ruchu
w m³odszym wieku szkolnym.
¯yczymy naszym najm³odszym wychowankom wspania³ych wra¿eñ, radosnej zabawy na nowym placu zabaw, ale nade
wszystko, aby zabawa ta by³a rozwa¿na
i bezpieczna.

Koszt placu w Skawicy wyniós³ 213 403,02 z³, z czego 115 261 z³ pochodzi
z programu Radosna Szko³a. Na terenie placu oprócz urz¹dzeñ
zabawowych zamontowano bezpieczn¹ nawierzchniê, amortyzuj¹c¹
upadek dzieci. Równie¿ podobn¹ nawierzchniê posiada wyremontowane
boisko sportowe.

Otwarcie placu zabaw i wyremontowanego boiska szkolnego w Skawicy ucieszy³o dzieci… i rodziców. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

… i w Zawoi
Wilcznej
W Zawoi Wilcznej koszt budowy
placu wyniós³ 146 770,58 z³, z czego
63 422,00 z³ pochodzi z programu
Radosna Szko³a.
Na terenie placu oprócz urz¹dzeñ
zabawowych zamontowano
bezpieczn¹ nawierzchniê,
amortyzuj¹c¹ upadek dzieci
oraz ³awki i kosze na œmieci.
Dzieciom ¿yczymy dobrej zabawy
12
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Plac zabaw w Zawoi Wilcznej. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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„Radosna szko³a” w Skawicy
W naszej szkole w ramach rz¹dowego programu „Radosna Szko³a” powsta³o
nowe miejsce zabaw. Nowe, gdy¿ dziêki staraniom w³adz Gminy Zawoja,
pani Dyrektor Szko³y wyremontowano ju¿ istniej¹c¹ salê gimnastyczn¹
i pomieszczenie na nowy sprzêt do zabaw dla najm³odszych uczniów.
Sala a¿ lœni czystoœci¹, zachwyca piêknymi malowid³ami przedstawiaj¹cymi naszych podrêcznikowych bohaterów podczas dobrej zabawy, autorstwa utalentowanych plastycznie nauczycielek naszej
szko³y.
W miejscu zabaw, dziêki œrodkom dydaktycznym wartoœci ponad 12000 z³, dzie-

ci bêd¹ realizowaæ ró¿ne formy aktywnoœci ukierunkowane na kszta³towanie konkretnych umiejêtnoœci. Innym, wa¿nym celem jest zaspokojenie naturalnej potrzeby
ruchu, tak silnej u dzieci w m³odszym wieku szkolnym.
Idealnym œrodkiem dydaktycznym s¹
du¿e, miêkkie, piankowe klocki, pi³ki ska-

cz¹ce, pi³ki z uszami, wa³ki, materace, skrzynie gimnastyczne, tory przeszkód, ró¿nego
rodzaju zestawy sprawnoœciowe.
Wszystko to uda³o siê kupiæ dziêki otrzymanym œrodkom finansowym z programu
„Radosna Szko³a”.
Mi³o te¿ ogl¹daæ uœmiechniête i zachwycone buzie podczas zabaw w strefie ma³ej
motoryki. Dzieci ucz¹ siê i bawi¹, korzystaj¹c z ró¿nego rodzaju uk³adanek, klocków, gier dydaktycznych, planszowych,
Logico Piccolo.
Mamy nadziejê, ¿e miejsce zabaw wraz
ze zgromadzonymi pomocami bêdzie jak
najd³u¿ej s³u¿yæ naszym uczniom klas 0-III.

Pi³ki, klocki, namioty, tory przeszkód… – czyli raj dla najm³odszych. Fot. arch. ZS w Skawicy

Gmina Zawoja

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spo³eczny

Mali podró¿nicy
Gmina Zawoja realizuje projekt nr WND-POKL. 09.0500-12-225/10
„Mali Podró¿nicy” wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach POKL dzia³anie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.

„Mali podró¿nicy” to nowoczesny, innowacyjny program nauczania. Ma na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci
i podnoszenie jakoœci ich wiedzy. Jest programem z zakresu szybkiego czytania, technik pamiêciowych oraz rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci.
Czas trwania projektu - od 01.09.2010r.
do 30.06.2011 r.
Dzia³aniem objêtych jest 50 przedszkolaków w wieku 4,5,6 lat.
Dziêki realizowanym zadaniom projektu Przedszkole Samorz¹dowe w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Zawoi Mosorne
pozyskuje narzêdzia multimedialne, pomoce dydaktyczne, materia³y plastyczne, ksi¹¿eczki, itd.

Dzieci bior¹ce udzia³ w projekcie bardzo chêtnie uczestnicz¹ w ró¿nych zajêciach.
Fot. arch. ZSPw Zawoi Mosorne

Projekt cieszy siê du¿ym zainteresowaniem ze strony rodziców i œrodowiska. Natomiast dzieci, które bardzo chêtnie uczestnicz¹ w tych zajêciach, oprócz korzyœci intelektualnych maj¹ wiele prze¿yæ oraz wspania³¹ zabawê.
Koordynator projektu
Teresa Surmiak
POD DIABLAKIEM
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Ding dong ding dong spad³ ju¿ œnieg
pierwsza gwiazdka z nami jest
jest ktoœ taki ktoœ kto chce
w³aœnie dziœ odwiedziæ mnie
mi³y starszy siwy Pan
z wielkim workiem przyjdzie sam
i dostaniesz to co chcesz
dzisiaj jest magiczny dzieñ…
5 grudnia wszystkie grzeczne dzieci z parafii œw. Klemensa zebra³y siê w koœciele
w Zawoi Centrum. Tam wyczekiwa³y nadejœcia Œwiêtego wraz z dwoma Anio³kami. Radoœæ dzieci by³a wielka, gdy
w drzwiach koœcio³a pojawi³ siê w³aœnie
starszy, siwy Pan wraz z orszakiem swoich
Anio³ów. Miko³aj przywita³ siê z dzieæmi.
a one zaœpiewa³y dla Niego powitaln¹ piosenkê: „B¹dŸ pozdrowiony Goœciu nasz,
w radosne progi nasze wejdŸ, my zapalimy
zamiast lamp, szczêœliwe ognie naszych
serc…”. Na twarzach dzieci rzeczywiœcie
rysowa³ siê szczêœliwy, szczery uœmiech,
gdy podchodz¹c do Œwiêtego otrzymywa³y
od Niego prezenty. W czasie, gdy Miko³aj
wrêcza³ podarki dzieci oraz starsi wraz ze
Schol¹ Miko³ajow¹ wspólnie siê bawi³y
i œpiewa³y piêkne piosenki. W tym roku
Schola by³a wyj¹tkowa, gdy¿ towarzyszy³

Miko³aj w koœciele
Magiczny dzieñ by³ równie¿ dla dzieci z parafii œw. Klemensa w Zawoi.
Cz³onkowie Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y zorganizowali dla nich
niezapomniane spotkanie ze Œwiêtym Miko³ajem.
jej wspania³y zespó³ muzyczny w sk³adzie:
Patrycja Zemlik, Zbigniew Marcak, Mariusz Marcak, Szymon Hujda, Mateusz
i Sylwia Pierog - którym jesteœmy bardzo
wdziêczni za pomoc.
Mamy nadziejê, ¿e dziêki naszej akcji
wszystkie dzieci bêd¹ wspominaæ ten dzieñ,
jako jeden w najpiêkniejszych w roku.
Za pomoc w zorganizowaniu spotkania
z Miko³ajem Katolickie Stowarzyszenie
w Zawoi pragnie serdecznie podziêkowaæ
wszystkim, którzy wsparli nas przez zbiórkê finansow¹ przed koœcio³em oraz sponsorom. Pomogli nam: Urz¹d Gminy Zawoja,
Bank Spó³dzielczy Jordanów – oddzia³ w Zawoi, spó³ka z o.o „Makpol”, firma „Transdróg” – Kaczmarczyk, firma „Drogbud” – Sobaniak, firma „ZARUS” – Zaj¹c, sklep „Delikatesy Centrum”, „Cukiernia Beskidzka” –
Siwiec, sklep „Miko³aj” – Miko³ajczyk, kwia-

ciarnia – Marta i Rafa³ Szarlej, firma „Franmax” – Zajda, Czarna El¿bieta, Mazur Bogus³awa, Ksiêgarnia –Leœniewska, przedsiêbiorstwo „Myszka” – Dyrcz, firma „Milena” –
Kojder, sklep –Aldona Kuœ, Makoœ Pawe³,
firma „MARAND” – Paj¹k, firma „G³uc-Pol” –
G³uc, sklep – Maria Drabik, sklep GS „SCH”
Zawoja, sklep – Kostyra Halina i Stanis³aw,
Pizzeria „Sorento” – Malik – Bartyzel, sklep
– Marek Ostrowski, sklep – Józef Surmiak,
sklep – Wojciech Zemlik, Gminne Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi.
Dziêki Pañstwa dobroci ka¿de dziecko
mog³o otrzymaæ skromny upominek od
Miko³aja.
Myœlimy, ¿e najpiêkniejszym podziêkowaniem jest uœmiech wypisany na twarzach
dzieci. Za dar najpiêkniejszy – bo bezinteresowny… DZIÊKUJEMY!
(magh)

Na twarzach dzieci rysowa³ siê szczêœliwy, szczery uœmiech, gdy otrzymywa³y od œwiêtego Miko³aja prezenty. Fot. Magdalena Hujda.

… i w przedszkolu
Jak co roku, 6 grudnia, do
Przedszkola Samorz¹dowego
w Zawoi, na spotkanie z maluchami
i starszakami przyby³ Œwiêty Miko³aj.
Dzieci starannie przygotowa³y siê do tych,
jak¿e oczekiwanych, odwiedzin. Uczy³y siê
wierszy i piosenek, a przede wszystkim by³y
bardzo grzeczne, o czym œwiadczy³y liczne
czerwone serduszka na tablicy.
Uroczystoœæ przebieg³a w bardzo mi³ej
i radosnej atmosferze. Przedszkolaki zaprezentowa³y siê przed mi³ym Goœciem w czêœci artystycznej, a Œwiêty Miko³aj obdarowa³ ka¿de dziecko piêknym upominkiem.
W nagrodê za tak wspania³e zachowanie
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wszystkie dzieci otrzyma³y równie¿ w prezencie nowe zabawki do przedszkola. Na
po¿egnanie przedszkolaki uroczyœcie zapewni³y, ¿e bêd¹ grzeczne przez ca³y nastêpny rok. Po zakoñczonym spotkaniu
dzieci uda³y siê na poczêstunek przygoto-

wany przez rodziców. By³ to dzieñ pe³en
emocji i niezapomnianych wra¿eñ.
Sk³adamy serdeczne podziêkowania
wszystkim rodzicom, którzy przyczynili siê
do zorganizowania tej znakomitej uroczystoœci.
Aldona Kukla

Mieæ wyobraŸniê
mi³osierdzia
W okresie od 1 czerwca do 24 wrzeœnia br. w Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej
zosta³a zrealizowana IV edycja projektu „Mieæ wyobraŸniê mi³osierdzia”
zainicjowanego przez Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego. W ramach
projektu uczniowie gimnazjum zapoznali siê z przes³aniem Jana Paw³a II
o potrzebie niesienia pomocy drugiemu cz³owiekowi. Doszli tak¿e
do wniosku, ¿e realizuj¹c ten projekt mog¹ w sposób bezinteresowny
sprawiaæ radoœæ innym i sobie
Dzia³ania rozpoczêli od wybrania osób
potrzebuj¹cych pomocy. W ramach projektu
rozpoczêli wspó³pracê ze Œwietlic¹ Terapeutyczno-Rehabilitacyjn¹ w Zawoi Wilcznej,
gdzie opiekowali siê grup¹ 15. chorych
i niepe³nosprawnych osób. Z czasem ta liczba powiêkszy³a siê, poniewa¿ ich wizyty
wzbudza³y zainteresowanie podopiecznych
i opiekunów.
Wolontariusze gimnazjum w Zawoi

Wilcznej przeprowadzali regularne spotkania z wychowankami œwietlicy terapeutycznej pocz¹wszy od czerwca tego roku. Spotykali siê ze swoimi podopiecznymi na
wspólnych warsztatach plastycznych, kulinarnych, sportowych, m.in. na obiekcie
„Orlik 2012” tu¿ obok szko³y. Gimnazjaliœci brali tak¿e czynny udzia³ na tegorocznej „Babiogórskiej Jesieni” w Zawoi, gdzie
dziêki pomocy swoich rodziców, którzy

Zajêcia z niepe³nosprawnymi w sali komputerowej

Zachwycone przedszkolaki w czasie odwiedzin
œw. Miko³aja. Fot. arch. ZSP w Zawoi Mosorne.

upiekli du¿¹ iloœæ ciast, mogli zorganizowaæ stoisko z wypiekami. Zysk ze sprzeda¿y przeznaczyli na symboliczne pami¹tki
regionalne, które ofiarowali wychowankom
œwietlicy terapeutycznej.
Podjête dzia³ania sprawi³y, ¿e realizuj¹cy projekt uczniowie chêtnie zaanga¿owali
siê w zaplanowane dzia³ania. Stali siê wra¿liwi na krzywdê innych, dostrzegali potrzebê pomocy.
Organizatorzy konkursu docenili dzia³ania gimnazjalistów z Wilcznej, zapraszaj¹c
ich do Wadowic na prezentacjê przeprowadzonych dzia³añ w ramach projektu. Wolontariusze wraz z opiekunami: Monik¹
Korbel-Zadro¿n¹, Ma³gorzat¹ Dominik oraz
dyrektorem szko³y Aleksandrem Wiechciem
odebrali w Wadowicach listy gratulacyjne
i dyplomy uczestnistwa w projekcie oraz
symboliczne nagrody. Wyró¿nienie w Wadowicach jeszcze bardziej zmotywowa³o
wolontariuszy do dzia³ania, którzy na pewno bêd¹ w dalszym ci¹gu braæ udzia³ w kolejnych edycjach projektu.
(TM)

Gry i zabawy na Orliku. Fot. arch. ZS w Zawoi Wilcznej.
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Moc
wigilijnej nocy
Okres, w którym œwiêtujemy Bo¿e Narodzenie przypada bezpoœrednio
po astronomicznym przesileniu zimowym (21 na 22 grudnia).
Ju¿ za czasów przedchrzeœcijañskich uwa¿any by³ on za moment niezwyk³y,
wrêcz magiczny.
Wi¹za³o siê to zapewne z faktem, i¿ po zimowym przesileniu dni staj¹ siê d³u¿sze,
zatem zaczyna przybywaæ s³oñca, œwiat³a.
Z kolei chrzeœcijañstwo nada³o mu jeszcze
jeden wymiar – jest to bowiem czas, kiedy
wierni œwiêtuj¹ Misterium Narodzin Boga.
Dla pierwszych chrzeœcijan bardzo istotny
by³ metafizyczny aspekt tych œwi¹t, wierzono bowiem, ¿e wtedy ca³a Ziemia i Wszechœwiat, byty ziemskie i pozaziemskie, ³¹cz¹
siê ze sob¹ we wspólnym prze¿ywaniu
Cudu Narodzenia.
To wszystko sprawia³o, ¿e tym szczególnym dniom w roku nadawano od dawna
wyj¹tkowe znaczenie. Ludzie celebrowali
wtedy wiele obrzêdów i rytua³ów, wykonywali szereg magicznych zabiegów, maj¹cych przynieœæ im, ich domostwom i zagrodom szczêœcie, dostatek oraz zdrowie,
wierz¹c, i¿ zastosowane w tym w³aœnie
magicznym czasie na pewno przynios¹
po¿¹dany efekt.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e œwiat malowniczych
pejza¿y góralskich i chat otulonych œwie¿ym, œnie¿nym puchem, w rzeczywistoœci
by³ wyzuty z romantyzmu, czas zimy by³
bowiem czêsto czasem g³odu, zimna, chorób, o czym nierzadko wspominaj¹ bada-
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cze z prze³omu XIX i XX wieku, którzy zawêdrowali pod Babi¹ Górê. Dlatego tym
bardziej dbano o to, aby w tak wyj¹tkowym momencie roku nie zaniedbaæ niczego, co mog³oby te nieszczêœcia oddaliæ.
Zabiegi, o których bêdzie tu mowa,
w szczególny sposób skupia³y siê na zachowaniu zdrowia ludzi oraz zwierz¹t przebywaj¹cych w gospodarstwie. By³y one powszechnie znane i stosowane jeszcze do
drugiej po³owy XX wieku, czasami jeszcze
do dnia dzisiejszego, niemal¿e w ca³ym
naszym kraju, w tym równie¿ wœród Babiogórców.
W Beskidach Zachodnich w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia po porannej modlitwie,
pocierano zêby czosnkiem, ¿eby nie bola³y przez ca³y nadchodz¹cy rok. Z kolei po
wieczerzy wigilijnej Babiogórcy zjadali po
kawa³ku czosnku, co mia³o uchroniæ ich
przed czarami i obdarzyæ fizyczn¹ si³¹. Trzeba pamiêtaæ, ¿e roœlina ta by³a w kulturze
ludowej uwa¿ana za magiczn¹, maj¹c¹ moc
leczenia, miêdzy innymi chorób epidemicznych oraz takich, które mia³y byæ wynikiem
rzuconego uroku i czarów.
Podobnych w³aœciwoœci nabiera³ poœwiêcony op³atek. Podawano go zatem byd³u,

aby nie chorowa³o, wrzucano jego okruchy do studni, aby oczyœci³ wodê, która mia³a
dziêki temu przysparzaæ zdrowia ludziom i
hodowanym przez nich zwierzêtom.
W³aœciwoœci lecznicze przypisywano
równie¿ ga³¹zkom pod³aŸnika (wierzcho³ka jod³y lub œwierka zawieszonego u powa³y góralskich chat i strojonego jak choinka, która póŸniej go zast¹pi³a). Wed³ug
wierzeñ równie¿ orzechy, œwiaty (kuliste
ozdoby robione z op³atka), wieszane na
pod³aŸniku czy póŸniej choince, mia³y chroniæ od chorób, a nierzadko by³y tak¿e stosowane jako skuteczne lekarstwo na ró¿ne
dolegliwoœci. Dlatego czêsto zachowywano je a¿ do lata i aplikowano w razie choroby, zarówno ludziom jak i zwierzêtom.
Wierzono, ¿e w noc wigilijn¹, a wiêc
w czasie, kiedy na œwiat przyszed³ Chrystus,
w przyrodzie zachodz¹ cudowne zjawiska.
Przyk³adem mo¿e byæ przekonanie, i¿ woda
w strumieniach nabiera³a wtedy w³aœciwoœci leczniczych, lub te¿ zamienia³a siê
w miód, srebro, z³oto. Œwiadkiem takiego
cudu mog³a byæ jedynie osoba bez grzechu, o czystym sercu, prawym charakterze
oraz niez³omnej odwadze.
Sam dzieñ wigilijny by³ wyj¹tkowy. Do
dzisiaj popularne, nie tylko wœród Babiogórców, jest porzekad³o: jaka Wigilia taki
ca³y rok, a wiêc ka¿da czynnoœæ i zdarzenie bêd¹ mia³y wp³yw na nadchodz¹ce
dwanaœcie miesiêcy. Z tego powodu w wigilijny poranek starano siê wstaæ z ³ó¿ka
jak najszybciej, aby w nadchodz¹cym roku
byæ rzeœkim, pe³nym energii i mieæ dobre
samopoczucie. Si³ê na nadchodz¹cy rok
mia³y zapewniæ tak¿e ¿elazne przedmioty
u¿ywane na co dzieñ w gospodarstwie, a w
tym szczególnym dniu uk³adane wokó³ sto³u, przy którym spo¿ywano wigilijn¹ wieczerzê, na przyk³ad siekiera, tasak, czy ³añcuch, którym opasywano jego nogi.
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Wró¿by wigilijne
S³oma – staropolskie narzêdzie wró¿bitów
POMYŒLNOŒÆ
Dawniej, aby sprawdziæ, czy rok nadchodz¹cy przyniesie nam pomyœlnoœæ i bogactwo, a przynajmniej ochroni nas przed g³odem, s³omê ze sto³u wigilijnego rzucano na
tragarz (belka pod stropem). To, ile Ÿdziebe³ siê zawiesi³o, okreœla³o liczbê kóp zbo¿a zebranego w przysz³ym roku.
BOGACTWO
Kto chce i jest w stanie, mo¿e zagwarantowaæ sobie dobrobyt, rozk³adaj¹c po k¹tach
domu, nieom³ócone snopki zbo¿a. Pod³ogê natomiast nale¿y zaœcieliæ s³om¹ i sianem. Na szczêœcie iloœæ s³omy nie gra tutaj
¿adnej roli - wystarczy symbolicznie roz³oRównie¿ czas noworoczny pe³en by³ zabiegów maj¹cych przynieœæ Babiogórcom
zdrowie. Rano w Nowy Rok gospodyni
przygotowywa³a w naczyniu zimn¹ wodê,
do której wk³ada³a monety. Nastêpnie wszyscy domownicy musieli siê w niej umyæ,
aby zapewniæ sobie w nadchodz¹cym roku
zdrowie i pomyœlnoœæ.
W Nowy Rok wychodzono te¿ z domu
na tzw. podchody – odwiedziny s¹siadów
i znajomych. Wierzono, ¿e jeœli do domu
jako pierwszy przyjdzie cz³owiek chory,
kaleki itp. to domownicy bêd¹ w nadchodz¹cym roku chorowali, jeœli zaœ zdrowy bêd¹ cieszyli siê dobrym zdrowiem.
W dzisiejszym zracjonalizowanym œwiecie, bogatsi o nowe technologie i sposoby
dbania o zdrowie nie przywi¹zujemy ju¿
tak du¿ej wagi do naszych tradycji i zwyczajów, które stosowano w przesz³oœci jako
niezbêdne do jego zachowania czy przywrócenia. Kultywujemy je ju¿ najczêœciej w
znacznie uproszczonej formie, jedynie dla
podtrzymania tradycji, a nie jak nasi przodkowie, dla których zabiegi te by³y czymœ
znacznie wiêcej ni¿ zwyczajnym obrzêdowym gestem. W tradycyjnej kulturze zapewnia³y one zdrowie, pomyœlnoœæ, a przede
wszystkim by³y przepe³nione g³êbok¹ duchowoœci¹, g³êbokim wewnêtrznym prze¿ywaniem tego œwiêtego czasu, jakim s¹
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i wiary w moc
Bo¿ej ³aski, jaka w tedy sp³ywa na ludzi.
Jedno siê nie zmieni³o od wieków – nieustannie w okresie œwi¹t, wœród ¿yczeñ,
jakie sobie wtedy sk³adamy, na pierwszym
miejscu s¹ ¿yczenia zdrowia, bo pomimo
up³ywu czasu jest ono nadal dla cz³owieka
jedn¹ z najwa¿niejszych wartoœci. Dlatego
wszystkim Czytelnikom naszego kwartalnika na nadchodz¹ce Œwiêta i Nowy 2011 Rok
¿yczê du¿o zdrowia.
Ewelina Harañczyk
Fotografie: Sebastian Kozina

¿yæ kilka Ÿdziebe³ we w³aœciwych miejscach,
a przy odrobinie wyczucia mo¿e to dodatkowo stanowiæ oryginaln¹ ozdobê w mieszkaniu.
ZAM¥¯PÓJŒCIE
Panna, która jest ciekawa tego, czy w nadchodz¹cym roku wyjdzie za m¹¿, powinna
po skoñczonej wieczerzy spod obrusa wyci¹gn¹æ ŸdŸb³o, by dowiedzieæ siê, co te¿
los przeniesie jej w darze. Je¿eli spod obrusa wyci¹gnie siê ŸdŸb³o jeszcze zielone,
œwiadczy to o rych³ym spe³nieniu wró¿by,
¿ó³te oznacza, ¿e nasza wolnoœæ przed³u¿y
siê nieco, a kolor szary wskazuje na nieuchronne staropanieñstwo.

Œwi¹teczne potrawy
ZAM¥¯PÓJŒCIE
Jeœli panna trze mak na wigilijne i œwi¹teczne przysmaki, to wyjdzie za m¹¿ w nadchodz¹cym roku.
D£UGIE ¯YCIE
po wieczerzy nale¿y zliczyæ wszystkie pestki ze zjedzonych œliwek, bo ich liczba bêdzie równa liczbie lat, które pozosta³y nam
do œmierci. Ukryæ siê nie da, ¿e wierz¹cy

we wró¿bê zaplanowaæ niczego nie mog¹
– bo ile¿ œliwek mo¿na zjeœæ bezkarnie?
PIENI¥DZE
Aby unikn¹æ w nadchodz¹cym roku k³opotów z gotówk¹, nale¿y wed³ug podañ
³uskê z wigilijnego karpia przechowaæ
w portfelu, a na brak pieniêdzy nie bêdziemy narzekaæ.

Wigilijny stó³. Fot.: Ÿród³o www.zgapa.pl.
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Œwietlista
ozdoba nieba…
Gwiazda co ze snu budzi³a pasterzy, co wiod³a królów pokazuj¹c drogê – jak
mówi o niej kolêda autorstwa znanego w œrodowiskach turystycznych twórcy
piosenek Stanis³awa Figla z Krakowa, nie jest tylko czêœci¹ apokryficznej
historii o Pañskim Narodzeniu.

informowa³ czy przynale¿y ona do cz³owieka zdrowego czy chorego, m³odego czy
starego. W chwili œmierci gwiazda taka spada³a. Na widok spadaj¹cej gwiazdy w wielu regionach Polski wypowiadano trzykrotnie: nie moja by odwróciæ od siebie z³y los.
Wierzono, ¿e gdy cz³owiek prawy widz¹c
spadaj¹c¹ gwiazdê wypowie jakieœ ¿yczenie to wkrótce siê ono spe³ni. Du¿¹ iloœæ
gwiazd spadaj¹cych w sierpniowe noce nazywano £zami œw. Wawrzyñca, zaœ w innej porze roku zjawisko to by³o informacj¹,
¿e gdzieœ na œwiecie jest wojna i wielu ludzi w³aœnie umiera. Spadaj¹ca gwiazda,
zw³aszcza jasna i du¿a, zapowiada³a te¿
kataklizm: wojnê, po¿ogê, zarazê.
Obserwacja gwiazd s³u¿y³a równie¿ przepowiadaniu pogody. S³oneczn¹ aurê zapowiada³y gwiazdy jasno b³yszcz¹ce na nocnym niebie, a kiedy nie pojawia³y siê zaraz
po zachodzie s³oñca i potem œwieci³y tylko
nisko, nad horyzontem, spodziewano siê
deszczu. Obfitoœæ gwiazd w wigiliê Bo¿ego Narodzenia, w Nowy Rok i w wigiliê
Trzech Króli zwiastowa³a dobre plony
w nadchodz¹cym roku, zaœ jasna Droga
Mleczna – powszechny urodzaj, dostatek
mleka, jaj i grzybów w lasach. Gwiazda jasno œwiêc¹ca nad domem wró¿y³a szczêœcie jego mieszkañcom, a pannie na wydaniu rych³e zam¹¿pójœcie.
Gwiazdy i gwiazdozbiory

Wed³ug wielu przedstawicieli œwiata nauki
Betlejemska Gwiazda, bo o niej tu mowa,
by³a wielokrotn¹ koniunkcj¹ trzech planet
– Saturna, Jowisza i Marsa, podczas jednego roku (prawdopodobnie 6 p.n.e.). Takie
koniunkcje wy¿ej wspomnianych planet
zdarzaj¹ siê œrednio co 800 lat. Twierdzi³
tak miêdzy innymi wybitny niemiecki matematyk, astronom i astrolog Johannes Kepler (1571-1630), a w œlad za nim tak¿e
wielu uczonych badaczy nieba. Istniej¹
równie¿ inne interpretacje Gwiazdy Betlejemskiej – uwa¿ano j¹ za kometê, asteroidê, a nawet za… pojazd kosmiczny (sic!).
Niektórzy podwa¿aj¹ te¿ istnienie takiego
obiektu zarówno z pozycji historycznych
jak i teologicznych.
Bez w¹tpienia gwiazda (gwiazdy) od niepamiêtnych czasów zajmowa³y wa¿ne miejsce w wyobra¿eniach o œwiecie. W krêgu
kultury chrzeœcijañskiej – nazywane bo¿ym
œwiat³em i œwietlist¹ ozdob¹ nieba – towarzyszy³y cz³owiekowi od narodzin do œmierci, œciœle zwi¹zane z jego losem. Przepowiada³y jego dolê, zwiastowa³y niezwyk³e
wydarzenia, obdarzone nazwami zaczerpniêtymi z Ewangelii i z codziennego ¿ycia,
otoczone nabo¿nym lêkiem, podziwem,
szacunkiem.
Latarnie Pana Boga
W tradycyjnych kulturach firmament niebieski to miejsce szczególne, granica pomiêdzy Niebem – siedzib¹ sacrum, i Zie-
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mi¹ – mieszkaniem ludzi. Jego obserwacja,
umiejêtnoœæ interpretowania zachodz¹cych
tam zjawisk itp. mia³a pomóc cz³owiekowi
w odczytywaniu Bo¿ych zamiarów, zrozumieæ niebieski ³ad, u³atwiæ nawi¹zanie kontaktu z Niebem. Wa¿nymi mediatorami
w tym procesie by³y cia³a niebieskie: s³oñce, ksiê¿yc i gwiazdy.
W polskiej kulturze ludowej, podobnie
jak w ca³ej tradycji s³owiañskiej i wielu innych krajów europejskich, wyobra¿eñ o pochodzeniu gwiazd, ich funkcji i znaczeniu
dla mieszkañców Ziemi by³o bardzo wiele.
Uwa¿ano je powszechnie za œwiat³o niebieskie – lampki, które na niebosk³onie
Anio³owie zapalaj¹ z Bo¿ego rozkazu, latarnie Pana Boga i pochodnie Anio³ów.
S¹dzono te¿, ¿e s¹ to otwory w firmamencie niebieskim, przez które widaæ na Ziemi
rajsk¹ œwiat³oœæ. Gwiazdy to tak¿e dusze
ludzi zbawionych. By³y wœród nich rzesze
ma³ych, migoc¹cych gwiazd czyli duszyczki niewinnych dzieci, które mruga³y do swoich rodziców pozostawionych na Ziemi.
Inne gwiazdy stanowi³y zabawki, którymi
dzieci te bawi³y siê w Niebie.
Wed³ug powszechnego przekonania
gwiazdy by³y tak¿e œwiat³em ludzkiego
¿ycia. Ka¿dy cz³owiek mia³ swoj¹ gwiazdê,
która towarzyszy³a mu od narodzin do
œmierci, okreœla³a jego charakter, decydowa³a o z³ej lub dobrej doli. Zapala³ j¹ Anio³
w chwili narodzin cz³owieka. Najjaœniej
œwieci³y gwiazdy ludzi prawych, ¿yj¹cych
zgodnie z Dekalogiem. Wygl¹d gwiazdy

W tradycji ludowej wyró¿niano zarówno pojedyncze gwiazdy, jak i ich zespo³y
nadaj¹c im ró¿ne regionalne nazwy. Wiêkszoœæ z nich zaczerpniêta by³a z Ewangelii
i otoczona apokryficznymi legendami.
Tak wiêc Mleczna Droga to Droga Matki Bo¿ej, Pana Jezusa, œw. Jakuba, Droga
Œwiêtych, Droga Umar³ych, a tak¿e Droga
do Jeruzalem i Droga do Betlejem. Wed³ug
legendy powsta³a z drobnych kamyczków
u³o¿ona przez Anio³ów, gdy prowadzili oni
Maryjê do Nieba. Wstêpowa³ ni¹ te¿ do
Królestwa Niebieskiego Jezus, a Anio³owie
prowadz¹ têdy dusze do raju.
W „gwiezdnych” apokryfach jest bardzo
wiele w¹tków Maryjnych. Szereg gwiazd
symbolizuje Matkê Bo¿¹, jak np. Gwiazda
Wieczorna, czy Gwiazda Zaranna, Jutrzenka, Zorza Poranna. Z kolei Cefeusz to Domek Matki Bo¿ej, Dzwonek Loretañski.
Liczne podania o gwiazdach zawieraj¹
te¿ motyw Stajenki Betlejemskiej. Tak np.
gwiazdy tzw. W³osów Bereniki nazywane
s¹ Sitem. Legenda mówi, ¿e Trzej Królowie
po przybyciu do Betlejem sypali nim owies
swoim wierzchowcom, a nastêpnie zostawili je Panu Jezusowi wraz z darami, które
do niego w³o¿yli. Sitem tym pos³ugiwa³a
siê potem Matka Bo¿a, a po Wniebowziêciu zawiesi³a je pomiêdzy gwiazdami.
Gwiazdozbiór Barana to z kolei baran,
którego pasterz ofiarowa³ w stajence Jezusowi, a Ten umieœci³ go na niebosk³onie,
podobnie jak gwiazdozbiór Wagi nazywany Kokoszk¹. O Wadze legenda opowiada
te¿, ¿e pewien bogacz odmówi³ ¿ebrakowi

chleba, pozwalaj¹c mu jedynie zabraæ bochenek, który upad³ w b³oto. Gdy po œmierci Archanio³ Micha³ wa¿y³ uczynki bogacza
bochenek ten przewa¿y³ szalê wagi i dziêki temu wst¹pi³ on do Nieba.
By³ te¿ Œwiêty Krzy¿ i narzêdzia Mêki
Pañskiej czyli gwiazdozbiór £abêdzia oraz
wiele innych.
Liczne opowieœci ³¹czy³y gwiazdy z postaciami œwiêtych. Tak np. Korona Pó³nocna to Ko³o œw. Katarzyny, wœród gwiazd
Ma³ego Wozu wyodrêbniano tzw. Warsztat
œw. Józefa, Pas Oriona i Orion nazywano
Trzema Królami, Gwiazdami œw. Wawrzyñca, œw. Wojciecha, Trójc¹ Œwiêt¹.
Szereg nazw i legend wi¹za³o gwiazdy
z ¿yciem codziennym. By³y wiêc Baby, Kurki, Kwoczki, Kurczêta czyli Plejady, Odbieraczki, Grabiarze, Grabarki, Kucharki ze
œniadaniem, ¯niwiarki czyli Miecz Oriona,
Kosa, Koœnik czyli Pas Oriona i inne.

ta. Wierzono, ¿e pojawi siê ponownie przy
koñcu œwiata wzywaj¹c wszystkich na S¹d
Bo¿y.
By³a te¿ Gwiazda Betlejemska symbolem drogowskazu wystêpuj¹cym, zw³aszcza w kolêdach i pastora³kach, a tak¿e w
oracjach weselnych, w których czêsto mowa
o tym, ¿e tak jak przyprowadzi³a Trzech
Króli do Betlejem, tak przywiod³a weselników do domu panny m³odej.

NASZE TRADYCJE
Potocznie Gwiazdk¹ do dzisiaj nazywa
siê wigiliê i œwiêta Bo¿ego Narodzenia, oraz
podarunek dawany z okazji tych œwi¹t,
a wyklejana z papieru kolorowa gwiazda
jest od niepamiêtnych czasów rekwizytem
odwiedzaj¹cych domy kolêdników.
Urszula Janicka-Krzywda

Gwiazda Betlejemska
Szczególne miejsce w ludowych wyobra¿eniach o gwiazdach zajmowa³a Gwiazda
Betlejemska oznajmiaj¹ca narodzenie Zbawiciela. Nazywano j¹ tak¿e Gwiazd¹ Jezusow¹, Chrystusow¹, a tak¿e Gwiazd¹ Mesjasza i Gwiazd¹ Zbawienia. S¹dzono, ¿e
powsta³a w chwili Zwiastowania, ale by³a
niewidoczna dla mieszkañców Ziemi a¿ do
narodzin Jezusa; dopiero wtedy Anio³owie
wytoczyli j¹ na niebieski firmament.
Wiêksz¹ i jaœniejsz¹ od innych gwiazd dostrzegli Trzej Królowie i pasterze. Wskazywa³a im drogê do groty Narodzenia. Gdy
na chwilê zgas³a, Królowie zgubili drogê
do Betlejem i dlatego byli zmuszeni pytaæ
o ni¹ Heroda. Gwiazdê Betlejemsk¹ wyobra¿ano sobie jako du¿¹ gwiazdê o pulsuj¹cym œwietle, maj¹c¹ „ogon” jak kome-

Krzy¿ówka
dla dzieci
1. Niesie go Œwiêty Miko³aj
z prezentami.
2. … Bo¿ego Narodzenia
3. Dzieñ przed Bo¿ym Narodzeniem
4. 6 grudnia czekaj¹ na niego dzieci.
5. Œpiewana przy wigilijnym stole.
6. Ubierana na œwiêta w domach.
7. Bo¿onarodzeniowe przedstawienie.
8. Poprzedza Bo¿e Narodzenie.
9. W wigilijn¹ noc.
10. Witamy go w sylwestrow¹ noc.
11. Wieszane na choince.
12. 6 stycznia.

Rozwi¹zaniem krzy¿ówki jest has³o
czytane pionowo z zaznaczonych pól.
POD DIABLAKIEM
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STRONA DLA NAJM£ODSZYCH
szczêœcie i pomyœlnoœæ oraz zapewniæ
dostatek.

NASZE TRADYCJE

Moc wigilijnych potraw
Kapusta
Uwa¿ano, ¿e ma ona wielk¹ moc, która
chroni od z³ego i zapewnia niespo¿yt¹ si³ê
i zapewnia witalnoœæ. Potrawy z kapusty
mia³y przyci¹gaæ dostatek i pomyœlnoœæ.
Natomiast kapusta gotowana z grzybami
b¹dŸ grochem zapewnia³a dobre zdrowie.
Fasola
Nasi przodkowie przypisywali jej moc p³odnoœci i urodzaju, a tak¿e przyci¹gania pieniêdzy. Dania z fasoli mia³y jednak zapewniæ nie tylko bogactwo, ale te¿ zgodê i mi³oœæ.

pewniæ dostatek, si³ê, zdrowie oraz powodzenie w interesach.
Grzyby
Wed³ug ludowych wierzeñ umo¿liwia³y
one nawi¹zywanie kontaktów ze œwiatem
zmar³ych, stanowi³y pokarm dla duchów.
Dlatego tez by³y konieczne podczas magicznych obrzêdów. Podawane podczas
wieczerzy wigilijnej pomaga³y w zjednaniu sobie przychylnoœci tych, którzy odeszli. Potrawy z grzybami mia³y przynieœæ

Orzechy
Oznacza³y m¹droœæ. By³y te¿ uwa¿ane za znak
pojednania, sprawiedliwoœci i lojalnoœci. Wierzono, ¿e zapewniaj¹ p³odnoœæ oraz bogactwo. Dania z orzechami, a tak¿e migda³ami
mia³y przynieœæ zamo¿noœæ i pomyœlnoœæ.
Mak
By³ przede wszystkim uznawany za symbol p³odnoœci. Kojarzono go równie¿
z wieczn¹ m³odoœci¹, zdrowiem, nieœmiertelnoœci¹ oraz energi¹. Mak musia³ siê znaleŸæ na stole przynajmniej w jednej potrawie, która mia³a zapewniæ domownikom
pomyœlnoœæ i bogactwo, a tak¿e potomków.

Buraki
Symbolizowa³y d³ugowiecznoœæ, dobre
zdrowie, a tak¿e nieprzemijaj¹c¹ urodê.
Barszcz z buraków by³ zawsze podawany
jako pierwszy i mia³ zapewniæ si³y na ca³y
przysz³y rok.
Œliwki
Podobnie jak buraki, to symbol d³ugowiecznoœci. Chroni³y te¿ przed z³em i niepowodzeniem. Kompot ze œliwek lub potrawy
z ich dodatkiem mia³y zapewniæ pomyœlnoœæ i szczêœcie.
Ryba
Symbolizuje harmoniê, sprawiedliwoœæ,
m¹droœæ i wolnoœæ. Dla chrzeœcijan ryba ma
szczególne znaczenie, to znak pocz¹tku,
odrodzenia, nieœmiertelnoœci, mi³oœci, obfitoœci i p³odnoœci. Dania z ryb mia³y za-

Karp na wigilijnym stole. Fot.: www. interia.pl

Przepisy na potrawy i nalewki zg³oszone przez KGW Zawoja Dolna
„Zawojanki” na X Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych
„O Z³ot¹ Warzechê”, który odby³ siê 13 listopada br. w Stryszawie.

Babiogórskie pysznoœæi
Rosó³ z królika na miêsie
Sk³adniki: miêso królika, jarzyny, miêta,
ziemniaki.
Ugotowaæ królika z jarzynami, rosó³
przyprawiæ miêt¹. Podawaæ z oddzielnie
ugotowanymi ziemniakiami.
Opracowa³a: W³adys³awa Chowaniak
Pieczeñ wo³owa zwijana z grzybami
1 kg miêsa bez koœci tzw. zrazówki rozbijamy t³uczkiem na p³at gruboœci ma³ego
palca i skrapiamy sokiem z jednej cytryny.
Farsz: 5 dkg suszonych prawdziwych
grzybów gotujemy w 2 szklankach wody
do miêkkoœci. Grzyby po odcedzeniu nale-
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¿y zemleæ z dodatkiem 5 dkg wêdzonego
boczku. Usma¿one na ³y¿ce mas³a dwie
drobniutko posiekane cebule ³¹czymy ze
zmielonymi grzybami i boczkiem, dodaj¹c
³y¿kê bu³ki tartej, 1 surowe jajko, ³y¿kê
kwaœnej œmietany, trochê posiekanej naci
pietruszki, pieprz. Farsz wyrabiamy na jednolit¹ masê i solimy do smaku.
Farszem pokrywamy równomiernie miêso, zwijamy ciasno, obwi¹zujemy nitk¹, obsmarujemy lekko sol¹ i opiekamy na rumiano ze wszystkich stron na rozgrzanym
maœle.
Uk³adamy w brytfance na jarzynach
(marchew, pietruszka, seler, cebula) pieczeñ
i podlewamy wywarem z grzybów. Pieczemy oko³o 40 minut.

Upieczone miêso po zdjêciu nici kroimy
na plastry i polewamy sosem zrobionym z
przetartych przez sito jarzyn. Podajemy
z kasz¹ lub ziemniakami i surówkami.
Opracowa³y:
Emilia Surzyn, Halina Szczurek

Nalewka „Ja³owcówka”
10 dkg owoców ja³owca zgnieœæ i zalaæ 3/4
litra czystej wódki - odstawiæ na dwa tygodnie. Przecedziæ i dodaæ mieszankê sporz¹dzon¹ z 1/2 szklanki spirytusu, 1/2
szklanki przegotowanej Ÿródlanej wody, 1/
2 szklanki cukru. Odstawiæ na 5 dni. Potem
nalewkê zlaæ do butelek, odstawiæ w ch³odne miejsce na kilka miesiêcy. Najlepiej na
rok.
Nalewka ta jest te¿ lekarstwem na przewód
pokarmowy i w¹trobê.
Opracowa³a: Zofia Bugajska
Zofia Bugajska zdoby³a III miejsce za nalewkê na X Powiatowym Konkursie Potraw
Regionalnych.
Gratulujemy!

Baœniowa noc
W nocy z 22 na 23 paŸdziernika w Zespole Szkó³ w Skawicy uczniowie klas III uczestniczyli w „Baœniowej nocy
w bibliotece szkolnej”.
Celem „nocowania” by³o zainteresowanie
dzieci baœniami, pokazanie im uroku wspólnego czytania a wszystko przeplatane zabawami.
Impreza rozpoczê³a siê o godzinie 19.00.
Uczennice gimnazjum wraz z opiekunkami Ma³gorzat¹ Sikor¹ i Barbar¹ Œwierkosz
przygotowa³y dla dzieci tor przeszkód, zagadki i rebusy dotycz¹ce baœniowych postaci oraz baœniowe quizy. G³oœne czytanie
baœni przeplatane by³o konkursami i zabawami ruchowymi. Nadw¹tlone si³y pokrzepiliœmy wspóln¹ kolacj¹.
Niespodziankê sprawi³a nam nasza pani
dyrektor Ma³gorzata Mêtel, która odwiedzi³a
nas w szkole. Bardzo chêtnie w³¹czy³a siê
do wspólnej zabawy.
O pó³nocy wyruszyliœmy w ciemnoœciach na zwiedzanie szko³y. Opiekunki
oœwietla³y drogê latarkami. Dotarliœmy do
biblioteki, gdzie odby³o siê spotkanie
z przyjaznym duchem i zapalenie tortu
z jedna fontann¹ symbolem „ pierwszej nocy
w bibliotece szkolnej”. Po wspólnym s³odkim poczêstunku pozosta³o u³o¿enie dzieci do snu – po partyzancku na karimatach
w œpiworach.
Dzieci pe³ne wra¿eñ nie mog³y zasn¹æ.
Atrakcj¹ okaza³o siê wspólne ogl¹danie filmu„Dzieci z Bullerbyn” i „Przygody Pipi
Langstrumpf”.
O siódmej rano by³a pobudka, sprz¹tanie i odbiór przez rodziców. Wszyscy
uczestnicy BAŒNIOWEGO SPOTKANIA
w BIBLIOTECE SZKOLNEJ otrzymali dyplomy.
Zachêcamy! Zorganizujcie tak¹ imprezê
w szkole, trzymamy kciuki! To w koñcu
tylko jedna noc. Nieprzespana…

Uczniom gimnazjum w Skawicy spêdzi³a sen z powiek „baœniowa noc w bibliotece”
Fot. arch ZS w Skawicy

Juzyna
na
Forum
W pierwszych
dniach paŸdziernika
zespó³ Juzyna
przebywa³
w Warszawie.
1 paŸdziernika
wyst¹pi³ na scenie
pod Pa³acem
Kultury i Nauki
w ramach
3. Forum Funduszy
Europejskich.

Juzyna na scenie pod Pa³acem Kultury i Nauki w Warszawie. Fot. Jacek Ziêba.
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Z KRONIKI WYDARZEÑ

Kultura ludowa
Górali Babiogórskich
9 grudnia 2010 roku w Centralnym Oœrodku Turystyki Górskiej w Krakowie
odby³a siê promocja ksi¹¿ki pt. „Kultura ludowa Górali Babiogórskich”.
Jest to praca zbiorowa pod redakcj¹ dr Urszuli Janickiej-Krzywdy.
W spotkaniu uczestniczyli autorzy tekstów,
regionaliœci, etnografowie oraz przedstawiciele œrodowisk turystycznych. Licznie te¿
przybyli przedstawiciele gminy Zawoja
z wójtem elektem Tadeuszem Chowaniakiem. Na babiogórsk¹ nutê przygrywali
cz³onkowie dwóch zespo³ów regionalnych:
„Juzyny” z Zawoi i „Zbójnika”ze Skawicy.
Publikacja liczy 416 stron. Ilustruj¹ j¹

czarno-bia³e fotografie w tekœcie i umieszczona na koñcu barwna wk³adka, z³o¿ona
z 13 fotografii oraz 8 rysunków autorstwa
Natalii Figiel. Autorem wiêkszoœci zdjêæ jest
Piotr Krzywda. S¹ te¿ fotografie archiwalne
u¿yczone przez Babiogórski Park Narodowy, Gminne Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Zawoi oraz Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Jerzy Kap³on – dyrektor COTG PTTK w Krakowie prezentuje now¹
publikacjê.

Urszula Janicka-Krzywda – redaktor ksi¹ki w otoczeniu zespo³u
„Juzyna”. Fot. Piotr Krzywda.

Niezapomniani twórcy
4 listopada br. w Regionalnym Oœrodku
Kultury w Bielsku Bia³ej odby³ siê wernisa¿ wystawy „Twórcy znani, ale zapomnia-

Uroczyste otwarcie wystawy
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ni”. Wystawa by³a poœwiêcona artystom z terenu Beskidu ¯ywieckiego, którzy swoje
dzie³a tworzyli w ubieg³ym wieku. Mo¿na

j¹ by³o ogl¹daæ do 9 grudnia. Wœród przedstawionych ekspozycji wystawione by³y
obrazy naszej rodaczki Doroty Lampart.
Delegacji z Zawoi towarzyszy³a kapela, która swoim œpiewem i graniem uœwietni³a tê
uroczystoœæ.

Wernisa¿ uœwietni³a kapela z Zawoi. Fot. GCKPiT w Zawoi

Nowe oblicze
kapliczki na Mosornym
Kapliczki przydro¿ne s¹ na sta³e wpisane w zawojski krajobraz.
Dwie z nich znajduj¹ siê w Zawoi Mosorne. U wlotu drogi do R¹baniski stoi
murowana kapliczka ufundowana w 1956 roku przez Wincentego Makosia.
Obecnie opiekuj¹ siê ni¹ Maria i Andrzej Tryba³owie.
Wiosn¹ bie¿¹cego roku spontanicznie zrodzi³ siê pomys³ jej odnowienia. Realizacja
tego pomys³u mo¿liwa by³a dziêki finansowemu wsparciu Leszka Mazura, Andrzeja
Mazura, Piotra Mazura i Andrzeja Tryba³y.
Nie bez znaczenia by³o zaanga¿owanie Pani

So³tys – W³adys³awy Tryba³y, która koordynowa³a prace przy odnowie kapliczki
oraz czêœci mieszkañców Mosornego, którzy przy niej pracowali: Tomasz Mazur, Janusz Mazur, Tadeusz Mazur, Kazimierz
Mazur, Piotr Si¹kowski, Ryszard Si¹kowski,

Piêknie wygl¹da odnowiona kapliczka przydro¿na na Mosornym

CENNE INICJATYWY

Artur Mazur, Stanis³aw Polak, Pawe³ Pietruszka, Micha³ Budzowski, Piotr Budzowski, Tadeusz Budzowski, Piotr Tryba³a, Stanis³aw Tomczyk.
Kapliczka zyska³a nowe oblicze: wymienione ogrodzenie, okna, daszek, oœwietlenie oraz posadzono nowe krzewy.
16 paŸdziernika 2010 r. ks. Ryszard Wiêcek uroczyœcie poœwiêci³ wyremontowan¹
kapliczkê. Niech bêdzie ona drogowskazem
dla zb³¹kanych, pomoc¹ zagubionym,
uœmiechem pocieszenia dla strapionych.
Urszula Mazur

Kapliczkê poœwiêci³ ks. Ryszard Wiêcek –
proboszcz parafii w Zawoi Centrum. Fot. Autorki.

Œwiat
jest teatrem
Opad³y jesienne liœcie. Pe³no ich w alejkach starego cmentarza. Wiatr je
rozsiewa i unosi w powietrze jak ulotne wspomnienia o zmar³ych naszych
kolegach i kole¿ankach – nauczycielach: Józefie Ziêbie, Wandzie Pacydze
i Teresie W³osiak. Wœród p³on¹cych na ich mogi³ach œwiec s¹ równie¿ te
zapalane przez m³odzie¿ i nauczycieli zawojskiej „jedynki” (ZS Nr 1).
W listopadowe dni cmentarz piêknieje, odbywa siê ceremonia, która
kojarzy siê z teatrem. Aktorzy rozmawiaj¹ o sprawach codziennego bytowania, mimochodem wspominaj¹c zmar³ych. Ale to zmarli kreuj¹ g³ówne
role, uœmiechaj¹ siê pob³a¿liwie i z politowaniem szepcz¹c: – Œwiat jest
teatrem.
Nie mam do was pretensji przyjaciele. Ja te¿ kiedyœ gra³em ró¿ne role
na scenie ¿ycia. Ale ju¿ przeszed³em na inn¹ scenê. Nie spieszcie siê na to
przedstawienie. Zawsze zd¹¿ycie. Nigdy nie spóŸnicie siê na premierê.
Urszula Mazur
POD DIABLAKIEM
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SPORT
12 listopada br. na strzelnicy UKS „Zawojak” w Zawoi Centrum odby³y siê XII
Otwarte Zawody Strzeleckie o puchar Wójta Gminy Zawoja zorganizowane
dla upamiêtnienia Narodowego Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci.

Strzeleckie zawody
Organizatorem zawodów by³ Uczniowski
Klub Sprtowy „Zawojak”, Urz¹d Gminy Zawoja, Ko³o LOK Zawoja i Zarz¹d Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej.
Zawody przeprowadzono w konkurencji KPN-40 do tarcz S-1w kategoriach junior
i senior oraz do tarcz S-2 w kategorii m³odzik. Strzelano z odleg³oœci 10 m od tarcz.
Przyjêto zasadê skrócenia konkurencji o po-

³owê. W zawodach wziê³y udzia³ 74 osoby
w szeœciu kategoriach wiekowych.
Zawodnicy pierwszych trzech miejsc
w poszczególnych kategoriach otrzymali
puchary ufundowane przez Wójta Gminy
Zawoja, a do szóstego miejsca dyplomy.
Dekoracji dokonali: wójt gminy Marek
Listwan i przewodnicz¹cy Rady Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak.

WYNIKI:
I m³odzicy: 1. Andrzej Kukla, 2. £ukasz W³osiak, 3. Jakub J¹ka³a, 4. Andrzej Sa³aciak, 5. Krystian Wójs, 6. Dawid Zguda.
II m³odziczki: 1. Justyna Motowid³o
.
III juniorzy m³odsi: 1. Grzegorz W³osiak, 2. Kamil Trzebuniak, 3. Artur Kozina, 4. Wiktor Tryba³a, 5. Szymon J¹ka³a, 6. Rados³aw Warmuz.
IV juniorki m³odsze: 1. Sonia Kozina, 2. Wero-

nika ¯urek, 3. Angelika Dyrcz, 4. Justyna Smyrak, 5. Karolina Stasik.
V juniorzy + seniorzy: 1. Szymon ¯urek, 2. Piotr
J¹ka³a, 3. Rafa³ Kuœ, 4. Franciszek ¯uromski,
5. Wojciech Warmuz, 6. Tomasz Maœnica.
VI juniorki + seniorki: 1. Magdalena Kukla,
2. Ewelina Kozina, 3. Ma³gorzata Wójs, 4. Paulina Ro¿ek, 5. Marianna Tryba³a, 6. Ewelina
Makoœ.

U góry: 74 zawodników próbowa³o swoich
mo¿liwoœci strzeleckich.
Na dole: dekoracja najlepszych strzelców
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

Sukcesy tenisistów na Wilcznej
Zawody szkolne
17 listopada, jak co roku, odby³y siê w Zespole Szkó³ w Zawoi Wilcznej szkolne
zawody w tenisie sto³owym. W zmaganiach wziêli udzia³ uczniowie wy³onieni
w zawodach klasowych, po trzy dziewczêta i trzech ch³opców z ka¿dej klasy.
Uczniowie rywalizowali w czterech kategoriach. W zawodach uczestniczy³o dziewiêtnastu licealistów i trzydziestu jeden gimnazjalistów. Nad prawid³owym przebiegiem
rozgrywek czuwa³ mgr Janusz Rusin, mgr
Katarzyna Sieniawska oraz mgr Tomasz
Maœnica. Zawody te odby³by siê pod patronatem Dyrekcji. W wyniku zaciêtej rywalizacji w Gimnazjum w kategorii, dziewcz¹t zawody wygra³a Paulina Spyrka,
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a wœród ch³opców Artur Dyrcz. W Liceum
najlepsz¹ tenisistk¹ sto³ow¹ okaza³a siê
Iwona Bogdanik, a najlepszym tenisist¹
Marek Baraniec. 22 listopada 2010 r. podczas apelu szkolnego wrêczono nagrody
zwyciêzcom turnieju, które zasponsorowa³
Dyrektor Szko³y. Zwyciêzcy szkolnego turnieju tenisa sto³owego bêd¹ mieli zaszczyt
reprezentowaæ szko³ê na zawodach gminnych (gimnazjum) oraz zawodach powia-

towych (liceum). Mo¿e jak rok temu, któryœ z uczniów naszej szko³y zostanie mistrzem powiatu… trzymamy kciuki!

Wyniki
Gimnazjum
Dziewczêta: 1. Paulina Spyrka (IIIA), 2. Magdalena
Kuœ (IIIA), 3. Daria Marek (IA), 4.Zuzanna Groñczak
(IIB). Ch³opcy: 1. Artur Dyrcz (IIA), 2. Mateusz Matyja (IIA), 3. Micha³ Miko³ajczyk (IA), 4. Maciej Bogdanik (IIB).
Liceum
Dziewczêta: 1. Iwona Bogdanik (III), 2. Katarzyna
Marsza³ek (IB), 3. Lucyna Paleczna (III), 4. Kamila
Pieróg (IB). Ch³opcy: 1. Marek Baraniec (IIA), 2. Patryk Mika (IA), 3. Micha³ ¯uromski (IB), 4. Rafa³
Kuœ (IB).

SPORT

Zawody gminne

23 listopada 2010 r. odby³y siê gminne eliminacje indywidualne i dru¿ynowe w tenisie sto³owym na Hali WidowiskowoSportowej w Zawoi Centrum w ramach wspó³zawodnictwa w Szkolnym Zwi¹zku Sportowym.
W rozgrywkach wziêli udzia³ uczniowie
Gimnazjum ze Skawicy oraz Zawoi Wilcznej, zabrak³o niestety przedstawicieli gospo-

darzy. Stawk¹ by³ awans do zawodów powiatowych. Nad prawid³owym przebiegiem
zawodów czuwa³a mgr Krystyna Kozina

oraz mgr Tomasz Maœnica. Trzeba przyznaæ,
¿e zawody odby³y siê w mi³ej i przyjaznej
atmosferze. W wyniku zaciêtej rywalizacji
wy³oniono zwyciêzców turnieju. W klasyfikacji indywidualnej do zawodów powiatowych zakwalifikowa³o siê pierwszych
czterech zawodników, w dru¿ynowej tylko po jednym zespole dziewcz¹t i ch³opców.

Wyniki
Klasyfikacja indywidualna
Dziewczêta
1. Magdalena Mazur (Skawica), 2. Paulina
Spyrka (Wilczna), 3. Daria Marek (Wilczna),
4. Ewa Gasek (Skawica)
Ch³opcy
1. Artur Dyrcz (Wilczna), 2. Micha³
Miko³ajczyk (Wilczna), 3. Wiktor Tryba³a
(Wilczna), 4. Adam Gasek (Skawica).
Klasyfikacja dru¿ynowa
Dziewczêta: 1.Gimnazjum Zawoja Wilczna
(Magdalena Kuœ, Paulina Spyrka)

Uczestnicy Gminnych Zawodów w Tenisie Sto³owym

Ch³opcy: 1. Gimnazjum Zawoja Wilczna
(Artur Dyrcz, Micha³ Miko³ajczyk)

Sukcesy w powiecie
W indywidualnych powiatowych
zawodach w tenisie sto³owym, które
odby³y siê w Lachowicach 3 grudnia
2010 r., wziê³o udzia³ siedmioro
uczniów Gimnazjum
nr 2. Uczniowie godnie
reprezentowali Gminê Zawojê,
o czym œwiadcz¹ zajête miejsca.
Najwiêkszym sukcesem sportowym mo¿e
pochwaliæ siê Paulina Spyrka, która zajê³a III miejsce, tym samym awansuj¹c do zawodów rejonowych, które odbêd¹ siê
w Nowym Targu. Wœród ch³opców najlepsz¹ lokatê zaj¹³ Artur Dyrcz, (ósme miejsce) który otar³ siê o awans do zawodów
rejonowych (pierwszych szeœciu awansowa³o).
25 listopada 2010 r. odby³y siê powiatowe zawody dru¿ynowe w tenisie sportowym. Dru¿yna dziewcz¹t w sk³adzie Magdalena Kuœ i Paulina Spyrka, zajê³y drugie miejsce, tym samym awansuj¹c do nastêpnego szczebla zawodów. Ch³opcy w
sk³adzie Artur Dyrcz, Micha³ Miko³ajczyk
równie¿ odnieœli wielki sukces, zajmuj¹c
trzecie miejsce (niestety tylko dru¿yny, które
zajê³y pierwsze lub drugie miejsce awansowa³y do zawodów rejonowych).

Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy zajêtych miejsc, trzymaj¹c jednoczeœnie kciuki za Paulinê Spyrkê (zawody
indywidualne i dru¿ynowe) i Magdalenê

Kuœ (zawody dru¿ynowe), które bêd¹ reprezentowa³y Zespó³ Szkó³ w Zawoi Wilcznej w zawodach rejonowych w Nowym
Targu ju¿ w Styczniu 2011 r.
(TM)

Paulina Spyrka odbiera Medal i Puchar za zajêcie III miejsca w Powiatowych Zawodach
Indywidualnych w Tenisie Sto³owym
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Wielkie sukcesy sportowe
We wspó³zawodnictwie Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego
w Suchej Beskidzkiej w roku szkolnym 2009/2010 Szko³a Podstawowa nr 8
w Zawoi Mosorne zajê³a pierwsze miejsce w Zawoi, ustêpuj¹c w gminie tylko
Szkole Podstawowej nr 1 w Skawicy.
Uczniowie tej szko³y nie maj¹ sobie równych w tenisie sto³owym. W bie¿¹cym roku
szkolnym w gminnych zawodach uzyskali
pierwsze miejsca we wszystkich kategoriach
tej dyscypliny sportowej.
Wœród dziewcz¹t Paulina Szczurek
(kl. VI), wœród ch³opców Bart³omiej Ficek
(kl. VI), w grze podwójnej dziewcz¹t Pauli-

na Szczurek i Alicja Dyrcz (kl. VI), a w grze
podwójnej ch³opców Bart³omiej Ficek
i Mateusz Smyrak (kl. VI). Ponadto dziewczêta z kl. VI zajê³y: II miejsce – Alicja
Dyrcz, III miejsce – Katarzyna Bogdan,
V miejsce – Dominika Kuœ, a ch³opcy z kl.
VI: III miejsce – Mateusz Smyrak, IV miejsce – Andrzej Kukla, V miejsce – Jacek Rak.

Micha³ Miko³ajczyk i Wiktor Tryba³a zdobywcy III miejsca w powiecie w 2009 r.

W zawodach powiatowych, gdzie wiêkszoœæ zawodników stanowi¹ uczniowie graj¹cy na co dzieñ w klubach sportowych,
Alicja Dyrcz zajê³a VI miejsce, a Bart³omiej Ficek V miejsce otrzymuj¹c pami¹tkowe dyplomy i awansuj¹c do dalszych rozgrywek.
Najwiêksz¹ niespodziankê sprawi³y Alicja Dyrcz i Paulina Szczurek zajmuj¹c
I miejsce i zdobywaj¹c dyplom, puchar i tytu³ Mistrza Powiatu Suskiego w turnieju
dru¿ynowym dziewcz¹t oraz awans do dalszych rozgrywek. Drugi dyplom i puchar
zdobyli Bart³omiej Ficek i Mateusz Smyrak zajmuj¹c III miejsce w turnieju dru¿ynowym ch³opców.
Równie¿ w poprzednim roku szkolnym
w gminnych zawodach tenisa sto³owego
uczniowie z Mosornego odnieœli wielki sukces zajmuj¹c zarówno wœród dziewcz¹t jak
i ch³opców cztery pierwsze miejsca (na 4
mo¿liwych do wystawienia reprezentantów
szko³y).
Wœród dziewcz¹t I miejsce zajê³a Daria
Marek (kl. VI), II miejsce Paulina Szczurek (kl. V), III miejsce Paulina Wójtowicz
(kl. VI), a IV miejsce Ma³gorzata Szczurek (kl. VI). Wœród ch³opców I miejsce zaj¹³
Micha³ Miko³ajczyk (kl. VI), II miejsce
Wiktor Tryba³a (kl. VI), III miejsce Kamil
W¹tlikiewicz (kl. VI), a IV miejsce Bart³omiej Ficek (kl. V). W grze podwójnej
dziewcz¹t zwyciê¿y³y Daria Marek (kl. VI)
i Paulina Szczurek (kl. V), a w deblu ch³opców uczniowie kl. VI: Micha³ Miko³ajczyk
i Wiktor Tryba³a.
W zawodach powiatowych dru¿yna
dziewcz¹t zajê³a V miejsce, a ch³opców III
miejsce, zdobywaj¹c puchar wraz z dyplomem.
Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów, maj¹c wielk¹ nadziejê, ¿e w nied³ugiej przysz³oœci spe³ni siê marzenie zwi¹zane z wybudowaniem dla wspania³ych
uczniów i sportowców tej szko³y sali gimnastycznej. Mogliby wówczas wykazaæ siê
jeszcze wiêkszymi sukcesami w pozosta³ych dziedzinach sportu, tak jak w tenisie
sto³owym.
Ze sportowym pozdrowieniem
Agnieszka Front

Miejsca szkó³ z gminy Zawoja
we wspó³zawodnictwie sportowym
powiatu suskiego w roku szkolnym
2009/2010

Alicja Dyrcz i Paulina Szczurek – mistrzynie powiatu oraz Bart³omiej Ficek i Mateusz Smyrak
zdobywcy III miejsca w powiecie w 2010 r.
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Szko³y podstawowe: 3 miejsce – SP Skawica, 12 – ZSP Zawoja Mosorne, 16 – SP Zawoja Centrum, 17 – SP Zawoja Wilczna, 26 –
SP Zawoja Go³ynia, 42 – SP Zawoja Przys³op.
Gimnazjum: 4 miejsce – Zawoja Wilczna,

Brawo „Zawojanka”
Amatorska Liga Powiatu Suskiego (ALPS) w rundzie jesiennej 2010
po raz pierwszy prowadzi³a rozgrywki na dwóch „Orlikach” jednoczeœnie:
I liga w Suchej Beskidzkiej (liga suska), II liga w Zawoi (liga zawojska).

Na Orliku w Zawoi rozgrywane by³y mecze Amatorskiej Ligi Powiatu Suskiego

Mecze ligi zawojskiej rozgrywane by³y
od 12 wrzeœnia do 10 paŸdziernika. Wystartowa³o w niej 6 dru¿yn: AKS Las, SATBUD Las, STOLARZE Sucha Beskidzka,
LACHY Lachowice, COCACABANA Bia³ka
i ZAWOJANKA Zawoja.
Ka¿da dru¿yna rozegraæ wiêc musia³a
5 spotkañ, z których niektóre by³y napraw-

dê emocjonuj¹ce. Królem strzelców ligi
zosta³ Micha³ ¯uchnicki, kapitan dru¿yny
ZAWOJANKI, który w 5 meczach zdoby³ 17
bramek.
10 paŸdziernika, bezpoœrednio po rozegraniu ostatniej kolejki, odby³o siê uroczyste zakoñczenie rozgrywek rundy jesiennej na ORLIKU w Zawoi, w którym uczestni-

Podziêkowanie dla sponsorów za okazan¹ pomoc
Pragniemy podziêkowaæ Pañstwu Renacie i Piotrowi J¹ka³a ( restauracja „Zawojanka”) oraz
Joannie i Andrzejowi Mazur (Pstr¹g Zawojski) za ufundowanie jednolitych strojów, wp³acenie
wpisowego oraz stworzenie niepowtarzalnej atmosfery podczas rozgrywek.
Pi³karze „Zawojanki” Zawoja

SPORT
czy³ wójt gminy Zawoja, Marek Listwan.
Ka¿da dru¿yna obdarowana zosta³a pami¹tkowymi dyplomami oraz upominkami
przekazanymi przez Babiogórski Park Narodowy oraz Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Zawoi. Wójt Gminy
wrêczy³ zwyciêskiej dru¿ynie ZAWOJANKI, ufundowany przez siebie, piêkny puchar oraz statuetkê „króla strzelców” dla
Micha³a ¯uchnickiego. Puchar Babiogórskiego Parku Narodowego za zajêcie drugiego miejsca oraz Puchar ORLIKA za
III miejsce wrêczy³ dru¿ynom Tomasz
Wala, organizator Amatorskiej Ligi Powiatu
Suskiego. Ukoronowaniem jesiennych
rozgrywek Ligi Amatorskiej by³ mecz o SUPERPUCHAR, w którym nasza ZAWOJANKA zmierzy³a siê z dru¿yn¹ LOS ASFALTOS z Suchej Beskidzkiej. Po zaciêtym
meczu dru¿yna z Suchej wygrali z nasz¹
dru¿yn¹ 6:5.
Mo¿na ju¿ chyba powiedzieæ, ¿e doczekaliœmy siê w koñcu w Zawoi dobrej dru¿yny amatorskiej. Graja w niej ch³opaki,
którzy wiedz¹ czego chc¹, potrafi¹ siê dobrze zorganizowaæ, znaleŸæ sobie sponsorów i w³aœciwie przygotowaæ siê do meczu, a ich umiejêtnoœci, s¹dz¹c po wynikach prezentuj¹ siê ca³kiem przyzwoicie.
Oto ich sk³ad: Micha³ ¯uchnicki (kapitan
dru¿yny), Kamil Wolski (bramkarz), Piotr
J¹ka³a, Jakub Bucki, Grzegorz Tryba³a, Kamil Tryba³a, Krzysztof Marek, Kamil Œwierzewski, Jakub Œwierzewski, Adam Mazur,
Marcin Paj¹k, Bart³omiej P¹czek, Pawe³ Mazur.
Szkoda tylko, ¿e tak ma³o kibiców
przychodzi³o na ORLIKA w Zawoi, aby
dopingowaæ swoj¹ dru¿ynê; mo¿e nie
wszyscy wiedzieli, ¿e takie rozgrywki s¹
prowadzone?
Tekst i foto: Krzysztof Jordanek

WYNIKI ROZEGRANYCH MECZÓW
LACHY Lachowice – SATBUD Las 4 : 1 (12.09 – data spotkania)
COCACABANA Bia³ka – AKS Las 0 : 8 (12.09)
ZAWOJANKA Zawoja – STOLARZE Sucha Beskidzka 11 : 5 (12.09)
AKS Las – ZAWOJANKA Zawoja 2 : 5 (15.09)
STOLARZE Sucha – LACHY Lachowice 8 : 9 (19.09)
SATBUD Las – COCACABANA Bia³ka 0 : 3 – wal (19.09)
SATBUD Las – ZAWOJANKA Zawoja 1 : 5 (26.09)
LACHY Lachowice – COPACABANA Bia³ka 0 : 2 (26.09)
STOLARZE Sucha – AKS Las 4 : 4 (26.09)
ZAWOJANKA Zawoja – COPACABANA Bia³ka 9 : 5 (29.09)
SATBUD Las – STOLARZE Sucha 6 : 3 (3.10)
AKS Las – LACHY Lachowice 3 : 2 (3.10)
AKS Las – SATBUD Las 4 : 5 (10.10)
LACHY Lachowice – ZAWOJANKA Zawoja 4: 5 (10.10)
STOLARZE Sucha – COCACABANA Bia³ka 6 : 6 (10.10)
KOÑCOWA KLASYFIKACJA „LIGI ZAWOJSKIEJ”

Pi³karze „Zawojanki” Zawoja

1. ZAWOJANKA Zawoja – 15 pkt.
2. AKS Las – 7
3. COCACABANA Bia³ka – 7
4. LACHY Lachowice – 6
5. SATBUD Las – 6
6. STOLARZE Sucha Beskidzka – 2
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