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PISMO MIESZKAÑCÓW I SYMPATYKÓW ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ

27. Babiogórska Jesień
w Zawoi

Czas na Zawoję
8 i 9 lipca odbyła się kolejna akcja promocyjna Gminy Zawoja pod hasłem
„Czas na Zawoję”. Zawoja prezentowała swoje walory tym razem w obiekcie handlowo – rozrywkowym SOLARIS CENTER w Opolu.

16-18 września 2011 r.

Akcja promocyjna miała na celu
zachęcić mieszkańców Opolszczyzny do częstszego odwiedzania naszej pięknej miejscowości
oraz korzystania z jej największych
atrakcji.
W tych dniach goście odwiedzający SOLARIS CENTER mogli wziąć
udział w przygotowanym konkursie z nagrodami w postaci dwóch
dwuosobowych pobytów weeken-

JESIENNY REDYK
PREZENTACJA FOLKLORU BABIEJ GÓRY
KONCERTY ZESPOŁÓW
BRAThANKI
IMPREZY TOWARZYSZĄCE

ZAPRASZAMY

dowych w Zawoi w Ośrodku Wczasowo-Wypoczynkowym
„Silver”
i Domu Wypoczynkowo-Kolonijnym „Wiktoria”.
Ponadto klienci odwiedzający
Solaris Center mogli wziąć udział
w warsztatach bibułkarskich, skosztować tradycyjnych zawojskich
przysmaków oraz posłuchać góralskiej muzyki w wykonaniu zespołu regionalnego Juzyna.
(gt)

Na zdjęciach stoisko Zawoi w Solaris Center w Opolu. Fot. Bartosz Oczkowski.
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XI Rajd Turystyczny
im. Ks. Kard. Karola Wojtyły
W piątek 9 września br. uczestnicy XI Rajdu Turystycznego im. Ks. Kard. Karola Wojtyły zjechali do Skawicy, by
uroczystą Mszą św. rozpocząć pieszą wędrówkę w góry.

Na Mszę św., odprawioną przez
proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej ks. Krzysztofa
Strzelczyka, przybyli turyści indywidualni z Krzeszowa, Bochni, Suchej
Beskidzkiej, przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego ze sztandarem oraz
młodzież szkolna z Suchej Beskidzkiej, Juszczyna, Zawoi i Skawicy.
Nad uroczystą oprawą mszy
czuwał zespół regionalny „Zbój-

nik” ze Skawicy. Po zakończonej
Eucharystii uczestnicy rajdu przeszli pod Pomnik Jana Pawła II,
gdzie zostali uroczyście powitani prze wójta Gminy Zawoja Tadeusza Chowaniaka. Następnie wraz
z zespołem Zbójnik odśpiewali
Barkę, po czym autokarami zostali
przewiezieni na Sucha Górę, skąd
wyruszyli śladami ks. kard. Karola
Wojtyły przez Halę Krupową, Policę, Halę Śmietanową do Przełęczy

Krowiarki. W tegorocznym Rajdzie
wzięło udział blisko 400 osób. Największą grupę stanowiła młodzież
szkolna.
Honorowy patronat XI Rajdu Turystycznego im. Ks. Kard. Karola
Wojtyły objęli: ks. Kard. Stanisław
Dziwisz, Marszałek Województwa
Małopolskiego Marek Sowa oraz
Wójt Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak.
(gt)

Zdjęcia z XI Rajdu Turystycznego im. Ks. Kard. Karola Wojtyły
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

ROZMAITOŚCI
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W gościnie na Węgrzech
W dniach 12-15 sierpnia delegacja Urzędu Gminy w Zawoi oraz zespoły regionalne Juzyna i Zbójnik gościły
w Öscöd na Węgrzech.
Oscöd to miejscowość partnerska
naszej gminy. Właśnie tam odbywał
się w tych dniach międzynarodowy
festiwal, w którym oprócz naszych
zespołów występowali goście z Rumunii oraz z Iwkowej z Polski z powiatu brzeskiego.
Oprócz występów zespołów regionalnych odbywał się również
konkurs na potrawy regionalne.
Było to nie małym wyzwaniem dla
nas, by ugotować coś naszego, zawojskiego w kociołku powieszonym nad ogniskiem. Ale udało się.
Zawojska kwaśnica zyskała uznanie
jury i zajęliśmy I miejsce w swojej
kategorii.
Młodzież z zespołów miała okazję spędzić miło czas na basenach
termalnych oraz zwiedzić pobliski
park botaniczny.
(mk)

Jesienne przysłowia
WRZESIEŃ
Pierwszy września pogodny, w zimie czas wygodny.
Czego lipiec i sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dosmaży.
Wrześniowa słota, miarka deszczu, korzec błota.
Gdy nadejdzie wrzesień, wieśniak ma zawsze pełną stodołę i kieszeń.
Oto wrzesień, bliska jesień.
Gdy wrzesień to jesień, leniwiec ma próżną kieszeń.
Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień.
Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.
Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda się trzyma.
Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi.
Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny.
JESIEŃ
Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima.
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona.
Jesień tego nie zrodzi, czego wiosna nie zasiała.
Na jesieni świat się mieni.

27.Babiogórska Jesień
w Zawoi

Uroczyste otwarcie festiwalu w Oscöd

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Festiwalu

Zespoły Zbójnik i Juzyna podczas występu

Stowarzyszenie KultART
9 lipca 2011 roku grupa przyjaciół większości z Zawoi Górnej w klubie Winiarnia zorganizowała zebranie założycielskie Stowarzyszenia KultArt. Prezesem Stowarzyszenia jednogłośnie wybrana została Lidia Olesińska Dolech, pomysłodawca i spirytus movens tego szczytnego przedsięwzięcia, wiceprezesami zostali Iwona Drwal oraz
Bogusław Gracz.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i animowanie aktywności społeczności lokalnej, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz
zrównoważony
rozwój
Naszej
Wspanialej Babiogórskiej Ojczyzny.
Nasze ambicje to działania realizowane w następujących obszarach: sztuka, edukacja, kultura, turystyka, ekologia, poszerzając horyzonty naszej egzystencji konsumpcyjnej, społecznej i duchowej. Ambicjami i zasięgiem działań nie ograniczamy się tylko naszym regionem,
aczkolwiek promowanie i rozwój
Zawoi i terenów Babiej Góry jest
jednym z naszych głównych celów.
W naszym Stowarzyszeniu mamy
już sporo członków z całej Polski,

którzy zakochani w Zawoi, górach,
ludziach i zauroczeni naszym klimatem międzyludzkim chcą czynnie wziąć udział w rozwoju tego
wspaniałego miejsca.
Stowarzyszenie KultART prowadzi działalność non profit. Mamy
również nadzieję na współpracę
i współudział naszych gości, mieszkańców i władz w tworzeniu i aktywacji społeczeństwa obywatelskiego świadomego swoich praw, obowiązków i możliwości.
Mamy w planach warsztaty artystyczne. Już zaczęliśmy współpracę z panem Stanisławem Wyrtlem – artystą malującym na szkle
z Zubrzycy Górnej i zorganizowaliśmy warsztaty „malowane na szkle”

dla dzieci i dla wszystkich, którzy
chcieli wziąć udział. Współpracujemy z Klubem Winiarnia, Galerią
Na Ucieche, Introligatornią Yvonne,
Gminnym Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi. A z Towarzystwem Miłośników Teatru im.
Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem Sceną A2 spotykamy się raz
w miesiącu w Klubie Winiarnia na
niedzielnych wieczorach z teatrem.
Mamy nadzieję że grono współpracujących z nami będzie się powiększało.
Kłaniamy się nisko zapraszając
do współpracy i zabawy.
Hej !
Stowarzyszenie
KultART

sobota, 17 września, godz. 22.00

I miejsce „Naszej Skawicy”
4 września br. Stowarzyszenie „Nasza Skawica” reprezentowało Gminę
Zawoja na Dożynkach Powiatowych w Bieńkówce. „Nasza Skawica” to
bardzo młode stowarzyszenie, które zadebiutowało z wielkim rozmachem.
Kobiety zajęły I miejsce w Konkursie Wieńca Tradycyjnego i jego ośpiewaniu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

POD DIABLAKIEM
Pismo nawiązujące do tradycji
pisma Stowarzyszenia Miłośników
Ziemi Babiogórskiej pod tym
samym tytułem.
Redaktor naczelna:
Gabriela Trybała.
Adres redakcji:
Gminne Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Zawoi,
34-222 Zawoja Centrum,
tel. (33) 877 50 66, fax 877 69 49,
e-mail: diablak@zawoja.pl.
Wypowiedzi naszych czytelników
zawarte w działach OPINIE i
POCZTA POD DIABLAKIEM
prezentują poglądy ich autorów.

Warsztaty artystyczne dla dzieci zorganizowane przez Stowarzyszenie
KultART. Fot. z arch. Stowarzyszenia.

„Nasza Skawica” podczas występu w Bieńkówce. Fot. arch. Stowarzyszenia.

4

20 LAT PISMA POD DIABLAKIEM

| JESIEŃ 2011 | POD DIABLAKIEM |

Wertując „Pod Diablakiem”

W kawiarence
wspomnień
Z okazji dwudziestolecia POD DIABLAKIEM publikujemy wspomnienia
Pani Danuty Gimzy – pierwszej redaktor naczelnej pisma.
DWUDZIESTOLECIE? Niewiarygodne! Aż tak szybko minęły te lata?
Istotnie, gdy przybywa nam wiosen (jak to ładnie nazwano), zdumienie, że oto minął kolejny rok,
a nawet lata, zaskakuje nas znacznie szybciej, niż w młodości przybiegała refleksja, że oto minęło lato.
Dziś jednak – zaskoczona niespodziewanym zaproszeniem –
przysiadłam w kawiarence wspomnień i pytam za Markiem Grechutą: Jesień, jesień, jesień, jak to tak?
Wydawać by się mogło, że nie
tak znów dawno zamarzyło mi się,
by tak bliska mi Zawoja, miała swoje pismo. Uważałam, że lokalna gazeta wniesie wiele cennych inicja-

tyw w życie tej gminy. Może – dziś
tak byśmy to nazwali – być platformą komunikacyjną. Informować, integrować, inspirować i tych różnych
„i” może być całkiem sporo.
Zaczęłam więc telefonować, zachęcać, namawiać (jako ówczesny
wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Babiogórskiej miałam
tę odwagę). Zresztą oparcie się na
stowarzyszeniu ułatwiało formalne
zgłoszenie redakcji.
Grudzień 1990 roku
Pierwsze spotkanie potencjalnej redakcji zorganizowałam u siebie
w domu. Na zaproszenie pozytyw-

nie odpowiedzieli wtedy: Krzysztof Jordanek, Jolanta Jurek, Franciszek Klimasara, Maciej Mażul i Jerzy Parusel, choć były także osoby, które odmówiły pomocy. Przybyłym pomysł się jednak spodobał.
Postanowiliśmy spróbować. Były to
jednak zupełnie inne czasy. Transformacja gospodarcza, kiełkujący w Zawoi rynek przedsiębiorczości, a zatem i nikły rynek reklamy.
Więc, gdy zaproszony na naszą naradę wójt Andrzej Pająk obiecał, że
gmina pokryje koszt wydrukowania
pisma, zdecydowaliśmy podjąć się
tego wyzwania.
Za kilka tygodni miałam objąć funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoi. Ba-

łam się więc równocześnie przyjąć
odpowiedzialność za koordynację
prac redakcyjnych. Nie musiałam
jednak długo nakłaniać oddanego
Zawoi, pełnego pomysłów i woli
ich realizacji Krzysztofa Jordanka.
Jako prezes SMZB, objął funkcję redaktora naczelnego. Z czasem dołączyła do nas Janina Parusel, a redaktorem technicznym został Andrzej Marciniak z suskiej drukarni
(dzisiejszego Grafodruku). Bardzo
pomógł nam dyrektor BPN Stefan
Kałwa, który zdecydował, że park
będzie redagować i finansować jedną stronę pisma poświęconą florze
i faunie.
Pamiętam. W pierwszym numerze Pod Diablakiem, składaliśmy
zawojanom Bożonarodzeniowe życzenia na 1990 rok. Życzyliśmy, by
nasze serca odtajały, żeby stały się
bardziej czułe na wszystko, co wokół nas się dzieje.
Skoro zaś podjęliśmy się prac redakcyjnych i nam dziać się zaczęło.

Szewce i bękarty

Zbiorowa fotografia. Pejzaże babiogórskie. Fot. Danuta Gimza

Chociaż jeden egzemplarz pisma
sprzedawaliśmy wtedy – bagatela –
w cenie 1500 złotych za sztukę, to
jednak ta nasza „platforma” zgrzebna była, że aż żal. Linotyp. Wstukiwane na zasłużonych maszynach
teksty, naklejane makiety. Zecernia,
wędrujące jedna po drugiej litery.
Potem mosiężne matryce, stalowe kliny, linotypowe wiersze. Huk
nieodległych maszyn drukarskich –
spadające matryce, a do tego ołowiane klimaty…
Korekta każdej literki, kropki
wiązała się z koniecznością wykonania nowego odlewu całego wiersza. Zdarzał się też przeskład, by
początków kolumn nie szpeciły samotne, rzucające się w oczy, wiersze z poprzednich akapitów zwane
przez drukarzy bękartami. Należało
też uważać na szewce ginące z kolei oczom czytelnika niczym szewc
w szewski poniedziałek.
Owe szewce, bękarty oraz tzw.
korytarze w tekście pojawiały się
zwykle łącznie z cierpkim słowem
zecera, zaś wyrastające znikąd literówki i czeskie błędy straszyły robiących korektę.
Znaliśmy wagę każdej litery.
Wiedzieliśmy co się stanie, gdy tłumowi, który się zebrał odbierzemy
owo „b” a damy mu w zamian literkę „s”. Wiedzieliśmy, że zaprzyjaźniona redakcja pruła, przedrukowywała i na nowo zszywała wszystkie gazety, gdy po ich przywiezie-

niu z drukarni, okazało się, że jakiś chochlik jeden (ożeż ty!!!) w relacji z międzyszkolnych rozgrywek
tenisa stołowego podmienił tenisowi pierwszą literę. Obowiązkowe
podpisanie – zatwierdzenie każdej
strony do druku mogło się skończyć
sporym wydatkiem.
Zabrać im komputer
Nic więc dziwnego, że gdy redagowanie pisma przejął Gminny Ośrodek Kultury – bo czas bardzo szybko wykruszył poprzednią redakcję
– naszym największym marzeniem
było zdobycie komputera. Gdy jednak tak się stało, radni nie mogli zaakceptować faktu, że GOK ma komputer i komputerowe kursy dla młodzieży, a ściany urzędu gminy jeszcze tego cudu techniki nie widziały. Partyzancki bój o pozostawienie
nam naszego komputera stoczyliśmy jednak zwycięsko.
Drukarkę (A-3) otrzymaliśmy
z rąk Ministra Oświaty jako nagrodę za zdobycie przez GOK w Zawoi II miejsca w ogólnopolskim
konkursie Ministerstwa Oświaty
oraz Telewizji Polskiej na opracowanie i zrealizowanie najciekawszego programu ferii zimowych.
Program „Zimy w Zawoi” zainteresował telewizję, która zrealizowała
u nas w tym czasie Teleranek.
Do drukarni offsetowej (Scal
w Tomicach) przenieśliśmy się
w maju 1994 roku. W latach 19942000 swą mrówczą pracą Diablaka
tworzyła redakcja w składzie: Danuta Gimza – red. nacz., Grzegorz Ficek – skład i łamanie pisma, Wanda Bucka, Małgorzata Kozina, Danuta Butor, a po wyjeździe z Zawoi
tej wieloletniej kierowniczki zespołu „Juzyna” dołączyła Anna Kozina.
Wspierali nas inni autorzy tekstów,
dla których zachowam wielkie poczucie wdzięczności.
Szczególnie serdecznie pragnę
tu jednak podziękować ekipie ówczesnego Gminnego Ośrodka Kultury. Kochani, bardzo dziękuję za
Wasze zaangażowanie, pracowitość, życiową pasję i wolę dobrej
współpracy. Bez Was nie byłoby
takiego Diablaka, nie byłoby Babiogórskiej Jesieni w Ogólnopolskim Kalendarzu Imprez Artystycznych (tylko dwom wiejskim ośrodkom w Polsce to się wtedy udało).
Nie byłoby takiego zainteresowania
mediów Zawoją, w której po raz
pierwszy w Polsce zorganizowano
Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów. Jest… oj, jest co wspominać. DZIĘKUJĘ!
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Cziu, cziu, cziu…
to nasz sygnał partyzancki. Oznaczał wszystko. Mógł być zapowiedzią alarmu, biegu, kiedy indziej
osadzał w miejscu, hamował czoło idących, zawracał, ostrzegał, budził baczność lub nakazywał spokój (…). Dźwięk powinien przypominać przestraszonego ptaka… wyjaśniał Czytelnikom „Pod Diablakiem” Tadeusz Studziński. Z czasem bowiem naszą wielką radością
i zaszczytem stało się to, że do tak
skromnego lokalnego pisma, zgodzili się redagować teksty ludzie tej
miary, co np. – dziś już honorowy
obywatel Zawoi – prof. Krzesław
Stokłosa, który w swym cyklu Babia Góra, Zawoja, co dalej stawiał
zawojanom trudne pytania. Profesor Julian Ciuruś rozważał to, Czy
owce mają szansę wrócić na beskidzkie wierchy, prof. Julian Sokołowski pisał o możliwości wykorzystania u nas – wzorem Podhala – geotermii, a np. dr Andrzej Siwek z krakowskiej AGH analizował
fachowo problem Opacznego wiatraka na Opacznem.
		
Marzenia i dzieło
Swe wspomnienia zaczęli nam też
powierzać zachęcani do tego Czytelnicy Diablaka. Dzięki tej współpracy, na łamach pisma udokumentowano i utrwalono wiele historycznych wydarzeń. Jako obszerniejsze
artykuły, bądź też dodatki tematyczne do pisma, ukazały się drukiem
m.in. takie opracowania jak: Dzieje
Zawoi (Zbigniew Janicki), Jak zbudowaliśmy kościół (Stanisław Rak),
Królowa Babiej Góry (ks. Maciej
Ostrowski), Pamiątkowy krzyż na
Górze Bartyzelowej (Roman Bartyzel) czy Skansen w Zawoi Markowej
(Stefan Kałwa).
Inny z dodatków tematycznych
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poświęcony był historii budowy
schroniska na Markowych Szczawinach i wojny na pędzle (Danuta
Gimza). Zaś dzięki reprintom udało
nam się upowszechnić unikalne już
wydawnictwa. Tak zostały wydrukowane m.in.: Monografja Letniska
Zawoi (Kraków MCMXXX), wydana
nakładem Komisji Klimatycznej. Na
przedruk swego obszernego tekstu
zgodził się Jerzy Pałosz, który przez
wiele lat śledził historię ostatniego
rejsu samolotu SPLTF z 2 kwietnia
1969 roku.
Ludzie Babiej Góry
W cyklu tym staraliśmy się utrwalić Żywot człowieka poczciwego (tak
o nauczycielu i pierwszym babiogórskim przewodniku Wawrzyńcu
Szkolniku pisał Wiesław A. Wójcik). Z Waszą pomocą wspominaliśmy także innych Ludzi: m.in. Franciszka Gazdę, księży Michała Sitarza, Władysława Wądrzyka, o. Bernarda z Przysłopia, założyciela
skansenu na Markowych Rówienkach Józefa Żaka, czy np. koordynującą pracę Kół Gospodyń Wiejskich poetkę Rozalię Piergies.
„Zginąć nie było za co, chciało się żyć. Miałem czworo dzieci, młodą żonę, 33 lata. Gdy Niemiec otworzył drzwi…” – wspominał Leon Motowidło. O Monte Casino opowiadał Franciszek Zając,
a wspominająca swą młodość, niemal stuletnia Stefania Makoś przekonywała nas, że teroz prawie codziynnie jes tak, jak piyrwi było ino
w Boze Narodzynie. Choć tak bym
chciała, trudno w takim opracowaniu wymienić wszystkich. Odgruzujmy więc jeszcze choćby kilka
nazwisk: Stanisław Marek, Alojzy
Rak, Honorata Marszałek. Przywołajmy w pamięci Szczepana Kawulaka… czy Leona Barańca i jak zaklęciem związanego z nim Kaśtona.
Kaśtona, który przez tyle lat cią-

Okładka „Pod Diablakiem”, nr 5 z 1998 r.

Wschód słońca ze szczytu Babiej Góry. Fot. Danuita Gimza
gnął na Markowe Szczawiny strawę
turystom i… drzemiącego w wozie
Leona, pamiętają też ci spośród Ludzi Babiej Góry, którzy szczególnie ukochali sobie jej szlaki. Przywoływaliśmy ich sylwetki, marzenia
i górskie opowieści. Wspominaliśmy m.in. przyjaźniącego się z całym światem babiogórskiego przewodnika Andrzeja Kowala „Puchata”, głównego budowniczego schroniska na Krupowej Hali …czy budującego i remontującego schroniska w rejonie Babiej Góry „Szmatka” – Adama Jonaka z PTTK.
			
Pnioki, krzoki i ptoki
Zgodnie z deklaracją podtytułu pisma, staraliśmy się być PISMEM
MIESZKAŃCÓW I SYMPATYKÓW

ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ. Towarzyszyć naszym, ale i ostomatom przydziońcom. Niezależnie od tego, czy
na krótko tylko do nas przylecieli,
czy też zapuszczają już tu swe korzenie. Dla nich m.in. sukcesywnie
redakcja pod Diablakiem opracowywała Informator Turystyczny.
Pisali też do nas nasi, którzy wyfrunęli za wielkie wody. Przemierzyłem ziemię wzdłuż i wszerz, mieszkałem w dalekich i ludnych metropoliach, ale żadna z nich nie była
moim prawdziwym domem. Były to
jedynie przystanki mojego życia…
zaczynał swą opowieść Jan Sarna.
Misjonarz o. Józef Trybała z Zawoi, opowiadał o Rwandzie Urszuli Bałos: Mam brata bliźniaka.
Dla tamtejszych ludzi urodzenie się
bliźniąt jest znakiem nieszczęścia,
fatum. Zazwyczaj matka nie jest

w stanie wykarmić dwojga dzieci,
jedno jest więc praktycznie skazane
na śmierć. Nasza obecność podważyła te przekonania.
„Pod Diablakiem” patronowało też np. wyprawie Tomka Mazura i Jacka Rudnickiego. Nasz baner
był więc w Himalajach, oglądano
go na Namche Bazar 3430m n.p.m.
Czemu nie w Alpy, tylko od razu w
Himalaje – pytał Tomek. – W Alpy
pójdziemy, jak będziemy starzy –
tłumaczył cierpliwie namawiający
go na wyprawę Jacek.
W roku 1996 Tadeusz Chowaniak
– obecny wójt Gminy Zawoja – przypomniał nam, że oto mija 350 lat odkąd w akcie lustracyjnym starostwa
lanckorońskiego, wśród wsi wolnych od pańszczyzny, figurują „świeżo osadzone Zawoje”. Jego tekst:
Moje gór opisanie sprawił, że Zawoja otrzymała godny siebie jubileusz.

Zimowe Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów. Po raz pierwszy w Polsce zorganizowano je w Zawoi. Fot. z arch. GCKPiT.
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Górale babiogórscy

Babiogórskie legendy, pieśni czy
zwyczaje pomagały nam poznawać Zofia Bugajska oraz Urszula
Janicka-Krzywda. Prowadziły nas
w świat obrzędów, zbójców, utopców, juhasów. Im gratulowaliśmy,
gdy związane z nimi regionalne zespoły zdobywały kolejne sukcesy
i estrady folklorystycznych festiwali. Dziękujemy im oraz wszystkim
członkom działających wówczas
w naszej gminie zespołów – starszym stażem Babiogórcom oraz założonej w 1992 roku i prowadzonej
przez GOK Juzynie. Nasza wdzięczność należy się też Antoniemu Kobieli, gdyż to z jego inicjatywy ukazał się dodatek specjalny PD: Słownik gwary babiogórskiej.
Hajdamok, Cudok
i tyn co to go Pon Bóg
w rynce pocołowoł
Zawsze bliscy naszym sercom
byli wszyscy ci duchem bogaci:

dudziarz Hajdamok, Józko Muzykant, czyli Józef Chowaniak
ze swoimi skrzypkami, rzeźbiarze Antoni Mazur i Adam Chowaniak, malarze Dorota Lempart,
Władysław Front i wielu innych.
Wśród nichy Stanisław Zawojski,
którego pogardliwie nazywano
Cudokiem, a którego „Pod Sokolicom” znajdziecie teraz w Bibliotece Jagiellońskiej (widać toć to
prawda z tym prorokiem we własnym kraju…). Na łamach Pod
Diablakiem drukowaliśmy wielokrotnie fragmenty jego trzynastozgłoskowca. Wiele tradycji, obrzędów zachowa się w naszej pamięci dzięki opisom Staska, ale
i dzięki tym co go do pisania namawiali i tłumaczyli mu ka sie
drukuje ksioski.
Bardzo cenimy sobie to, że
jeszcze z niektórymi z tych Ludzi
Chmur udało nam się – także dla
Was Drodzy Czytelnicy – spotkać
i porozmawiać. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy wciąż pasą nasze oczy, radują uszy, cieszą nasze
serca. Niech Dobry Bóg obdarza
Was zdrowiem, a Wasi bliscy mi-

O Aniołach
Odjęto wam szaty białe,
Skrzydła i nawet istnienie,
Ja jednak wierzę wam,
Wysłańcy.

Tam gdzie na lewą stronę odwrócony świat,
Ciężka tkanina haftowana w gwiazdy i zwierzęta,
Spacerujecie oglądając prawdomówne ściegi.

Krótki wasz postój tutaj,
Chyba o czasie jutrzennym, jeżeli niebo jest czyste,
W melodii powtarzanej przez ptaka,
Albo w zapachu jabłek pod wieczór
Kiedy światło zaczaruje sady.

łością.
Byli chłopcy byli, ale sie mineli
Właśnie spotkania z ludźmi, wręcz
namacalnie, pokazywały nam kruchość, ulotność życia.
Nie zdążyłam już porozmawiać
z Ostkiem. Za szybko uciekł mi
gdzieś tam, gdzie obłoków wiedza tajemna, wieloletni naczelnik GOPR-u,
tak bardzo przez nas wszystkich szanowany – Adam Kubala.
Jan Żurek pisał o Leonie Motowidło, by sprawić mu tym przyjemność. Okazało się, że los chciał inaczej. Wydrukowany niebawem tekst
stał się wspomnieniem pośmiertnym. Kolejnych takich rozmów już
nie będzie…
Dlatego składaliśmy okruchy
ich życia i staraliśmy się – także
dzięki Waszym tekstom – chociaż
w czcionkach zatrzymać ich czas.

Adam Kubala, twórca i wieloletni naczelnik Beskidzkiej Grupy GOPR.
A. Kubala osobiście kierował najtrudniejszymi akcjami, o każdej porze dnia
i nocy gotowy był do wyruszenia w góry. Miał taką góralską mądrość, która
wiele razy przydała się podczas akcji. Nie był naczelnikiem, który siedział za
biurkiem – wspominają ratownicy. Fot. arch. Danuta Gimza.

Zawojanie z wyboru
Czyniły tak też inne pokrewne
nam dusze. Wśród nich zawojanie
z wyboru. Bardzo dużym zainteresowaniem Czytelników cieszyły się
wspomnienia Piotra Mysłakowskiego o jego ojcu – związanym przez
lata z Zawoją profesorze UJ Zygmuncie Mysłakowskim – ale i o samej Zawoi, o której to kiedyś Pan Bóg zapomniał. Dzięki rodzinnej Kronice budowy domu Mysłakowskich w
Zawoi, ożywali przy tej lekturze zawojscy fachowcy: kamieniarze, cieśle, stolarze, kowale. Czytając uśmiechaliśmy się ciepło do Emilka studniarza, czy robiącego solidne drewniane koła i wozy Budzowskiego.
We wspomnieniach Pana Piotra pojawiali się też inni osobliwi zawojanie. Pamiętacie Hanzlika, brodatego dziada-samotnika zwanego Hanselem? A pozwalającego Piotrusiowi
zakręcić korbką Naczelnika Zawojskiego z jego 20-numerową jeszcze
centralką telefoniczną? Nie pamiętacie? Powróćcie do tej lektury.
Prof. Janinie Kraupe-Świderskiej
i prof. Janowi Świderskiemu zawdzięczamy spisane przez Janinę
Parusel wspomnienia Carlotty Bologna o jej roli w kręconym w Zawoi
ostatnim polskim filmie niemym:

Kobieta, która grzechu pragnie.
A może pamiętacie proroctwa
bacy z Zawoi i spisane na letnisku w 1939 roku przez Tadeusza
Kotlarczyka? Rozmowy Kolebiusza z Piergiesem o tym, czy wojna przyjdzie? A opowieści Stanisława Jury o Jego Świątobliwości Lolku? List Czesława Zygmunta Wunscha proszącego zawojan o wyjaśnienie, dlaczego
jego śp. matka Maria Gertruda
Wunsch urodzona na terenie dzisiejszej Ukrainy, uparcie nalegała,
by jej wstępujący do AK syn przyjął pseudonim Zawoja?
Pani Flora
Paź królowej, pięciornik gęsi, czy
pięciornik kurze ziele gościły na
naszych łamach głównie za przyczyną Janiny Parusel. Relacjonowaliśmy Wam też różne narady, międzynarodowe konferencje poświęcone zrównoważonemu rozwojowi otulin parków narodowych. Wiele miejsca
na naszych stronach poświęciliśmy sprzeciwowi zawojan wobec rozporządzenia Rady Ministrów (1997) w sprawie posze-

Mówią, że ktoś was wymyślił
Ale nie przekonuje mnie to.
Bo ludzie wymyślili także samych siebie.

Głos – ten jest chyba dowodem,
Bo przynależy do istot niewątpliwie jasnych,
Lekkich, skrzydlatych (dlaczegóż by nie),
Przepasanych błyskawicą.

Słyszałem ten głos nieraz we śnie
I, co dziwniejsze, rozumiałem mniej więcej
Nakaz albo wezwanie w nadziemskim języku:

zaraz dzień
jeszcze jeden
zrób co możesz
			

Czesław Miłosz
Carlotta Bologna „Pejzaż modlitewny”. Fot. Adam Graczyński.

rzenia granic BPN.
Dostosować świat
Podobno ludzie rozsądni dostosowują swoje potrzeby do warunków,
jakie zastają. Są też ludzie nierozsądni, którzy próbują dostosować
świat do swoich potrzeb. Cały postęp
świata odbywa się dzięki działaniu
tych drugich – przekonywał nas
Krzysztof Pawłowski rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Rozmowę z tym pełnym pasji człowiekiem zapamiętałam jako
bardzo interesującą. Reprezentując Pod Diablakiem przeprowadzałam dla naszych Czytelników wywiady z wieloma osobami. Pamiętam m.in. prof. Marka Trombskiego – ówczesnego wojewodę bielskiego, prof. Jacka Majchrowskiego,
gdy był jeszcze wojewodą krakowskim (1997), Marka Łabaja z Instytutu Turystyki w Krakowie czy Jacka Kowalskiego – przedstawiciela
Biura Menedżerów Marek Turystyki Polskiej.
Z Jerzym A. Leszczykiem ówczesnym (1997) zastępcą, obecnym dyrektorem, Państwowych Kolei Linowych rozmawialiśmy o warunkach
zaangażowania się PKL-u w inwestycje w Zawoi m.in. o rozwa-
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wiejskiej, ustawa o usługach turystycznych z 29.08.1997 roku, to tematy informatorów prawnych, jakie przygotowywaliśmy na łamach
pisma pomagając mieszkańcom naszej gminy rozwijać ich ofertę turystyczną.
Byliśmy z naszym notatnikiem
gdy np. odbywała się w Zawoi II
Ogólnopolska Konferencja Koziarska (1993). Wraz z Wami drodzy
Czytelnicy śledziliśmy reorganizację
województw. W 1998 roku zastanawialiśmy się: Dopiero Kraków nas
doceni? czy też Rozdziobią nas Kraki i Pierony (P. Wysocki). Z Wami
poznawaliśmy tzw. pilotażowy powiat (1997).
O problemach gminy dyskutowali też nasi Czytelnicy. Na bieżąco informowaliśmy o wdrażanych
wtedy reformach: m.in. oświatowej
(gimnazja), medycznej, systemu ratownictwa.
				
Gazeta otwierała drogę

Okładka „Pod Diablakiem”, nr 4 z 1999 r.

żanych wtedy jeszcze przez PKL
planach budowy w naszej gminie
(wzorem Gubałówki) kolei kabinowej.
Natomiast podczas rozmowy
z Grażyną Staniszewską, przewodniczącą sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży starałam się
głównie przestawić jej aspiracje Zawoi do utworzenia w gminie szkoły
ponadgimnazjalnej.
Gospodarka
Interesowały nas gospodarcze
przedsięwzięcia zawojan. W cyklu
„Z wizytą u…” byliśmy np. w Skawicy, gdzie z Kazimierzem Ceremugą, członkiem Rady Głównej Sto-

warzyszenia Wykorzystania Energii Niekonwencjonalnej rozmawialiśmy o założonej przez pięciu skawiczan spółce hydroenergetycznej
i możliwości rozwoju w naszym
regionie elektrowni wodnych.
Śledziliśmy poczynania o. Romualda z Przysłopia, „jego” wiatraki, pompy cieplne… Zadziwiało nas
przestrzenne (czyt. szerokie, nie tylko binarne) widzenie świata przez
Jana Żurka, który rozpoczął produkcję szachów dla trzech dr. Jacka Filka.
Informowaliśmy o nowych usługach, propozycjach obiektów turystycznych funkcjonujących na terenie gminy. „Vademecum Agroturystyczne”, „Kempingi”, zasady udzielania kredytów na cele turystyki

IX Babiogórska Jesień w Zawoi. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Zaproszono nas na V Światowe Forum Mediów Polonijnych
w 1997 r. (200 dziennikarzy polonijnych z całego świata i redaktorzy naczelni 20 wyróżnionych polskich pism lokalnych). Uczestniczyłam w tym ważnym wydarzeniu,
dzięki temu, że wśród wyróżnionych pism znalazło się również nasze „Pod Diablakiem”.
Przypominam sobie też organizowaną przez GOK w Zawoi promocyjną sesję studyjną dla blisko
pięćdziesięciu dziennikarzy z całego kraju. W Sali Rycerskiej suskiego zamku spotkali się oni z wszystkimi, bodaj, wójtami i burmistrzami przyszłego powiatu suskiego,
a potem nieśli w Polskę informacje
o walorach Podbabiogórza.
Standardy
Staraliśmy się, by redakcja, pismo
było miejscem spotkań ludzi aktywnych, otwartych. Angażowaliśmy się, by wesprzeć ciekawe inicjatywy. Z szacunkiem wspominam Herminę Spyrkę, która m.in.
poprzez drukowany w PD list za-

chęciła mieszkańców do odnowy
kaplic drogi Krzyżowej. Podobnie Stefania Mazur, której leżał na
sercu remont kaplicy na cmentarzu w Zawoi Centrum. Popularyzowaliśmy też ludzi kreatywnych
m.in. przygotowując ich arkusze
poetyckie czy np. wystawy fotografii. Dzięki PD i nam łatwiej było
realizować nasze plany, czy inicjatywy np. popularyzować zainicjowany przez nas rajd szlakiem ks.
Kard. Karola Wojtyły. Ufam też, że
pismo ma swój wkład w popularyzację, promocję walorów turystycznych Zawoi.
Cenię sobie to, że nigdy język
nienawiści, jątrzących obelg i złośliwości nie pojawił się na stronach
PD. Nie godziliśmy się na to, nawet
pod presją gróźb utraty pracy. Dobrze, że Diablak nie dał się wciągnąć w przedwyborcze walki polityczne. Myślę, że dzięki temu żyje,
ma swych wiernych czytelników
i umiejętnie wykorzystuje dynamicznie rozwijającą się ofertę usług
poligraficznych. Gratuluję i życzę
dalszego rozwoju. Różnorodność
może wzbogacać, nie musi prowadzić do eliminacji.
Minęło dwadzieścia lat, w tym
moje niemal dziesięć lat pracy jako
redaktor naczelna „Pod Diablakiem” i piętnaście poświęconych
Babiogórskiej Jesieni (od tej pierw-

szej) do czasu, gdy w Suchej podjęłam obowiązki rzecznika prasowego starostwa.
Czasem zadaję sobie pytanie, czy
było warto. Czy naszemu zespołowi
i wszystkim tym, którzy przyjęli zaproszenie do współpracy, udało się
na stronach „Pod Diablakiem” informować, motywować, wzruszyć?
Czy udało się – choćby troszkę –
choćby dzisiaj, kiedy wypatrujemy
na tej wspólnej fotografii znanych
twarzy, miejsc – chycić do gorzci
i przydzier-zeć cas.
Z pewnością, nie wymieniłam
tu większości faktów, ważnych dat,
precyzyjnych tytułów. Nie zdołałam wymienić nazwisk wszystkich
tych, których choć na chwilę chciałabym przywołać naszej pamięci,
tych, którzy przewinęli się w dziejach i na łamach „Diablaka”, ale
dziękuję im wszystkim, że zaistnieli
i mają swój wkład w ostateczny wizerunek pisma.
Pozdrawiam każdego z osobna Czytelnika „Pod Diablakiem”.
Szczególnie CIEBIE, jeśli teraz czytasz te słowa i czujesz się częścią
bogatej swą różnorodnością zbiorowej fotografii Zawoi, zawojan i – jak
od dwudziestu już lat zaprasza podtytuł naszego pisma – sympatyków
ziemi babiogórskiej.
Danuta Gimza

Dzień
w kolorze śliwkowym
Po czerni jeżyny
Po liściu kaliny
– Jesień, jesień już
Po ciszy na stawie
Po krzyku żurawi
– Jesień, jesień już
Po astrach, po ostach
To widać, to proste że
– Jesień, jesień już
I po tym że wcześniej
Noc ciągnie ze zmierzchem
– Jesień, jesień już
Po pustym już polu
Po pełnej stodole
– Jesień, jesień już
Strachowi na wróble
Już nad czym się trudzić?
– Jesień, jesień już
I po tym że w górze
Wiatr wróży kałuże, tak
– Jesień, jesień już
I po tym że przecież
Jak zwykle, po lecie
– Jesień, jesień już
Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym!
– Berberysu i głogu ma smak...
Stawia drzewom pieczątki
– Żeby było w porządku
Że już pora
Że trzeba iść spać…
A my tak – po kieliszku, po troszeczku
Popijamy calutki ten dzień
– Próbujemy nalewki
Z dzikiej róży, z porzeczki
Żeby sprawdzić - czy zima
To wypić się da?…
– To się w głowie nie mieści
Że tak szumi szeleści
Tak bliziutko, o krok, prawie tuż
Głębokimi rzekami, pachnącymi szuwarami
Idzie jesień
I prosto w nasz próg...
– Ale co tam! przecież taka jesień złota
Nie jest zła!
– Ale co tam! Przecież taka jesień złota
Niechaj trwa…
Leszek Długosz
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Tu i teraz

Wywiad z Dariuszem Racułtem – redaktorem naczelnym pisma
„Pod Diablakiem” w latach 2000-2003

POD DIABLAKIEM: Obejmując
stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi w lipcu
2000 roku, zaczął Pan, jako redaktor naczelny, reorganizację
pisma „Pod Diablakiem”. Proszę
powiedzieć, co głównie miał pan
na uwadze?
DARIUSZ RACUŁT: – Na początku tego wywiadu muszę się przyznać, że nie czułem w sobie powołania dziennikarskiego. Pismo
otrzymałem jako dodatek do funkcji dyrektora Centrum. Wiedziałem
więc, że tylko razem z innymi jestem w stanie coś sensownego zrobić. Dlatego po pierwsze poprosiłem moich pracowników, by wraz
ze mną „złapali za pióra”. Po drugie,
do tworzenia pisma zaprosiłem grono aktywnych w naszej społeczności osób. Różnorodność miała być
siłą PD. Oczywiście nie oznacza to,
że nie miałem pomysłu na pismo.
Już startując w konkursie na dyrektora miałem wizję pisma, spójną z
wizją działalności GCKPiT. Reorganizacja objęła także aspekty techniczne. Ich celem była minimalizacja kosztów i polepszenie szaty graficznej. Dwa razy zmienialiśmy drukarnię, a całościowy skład komputerowy, poza kolorową okładką, zaczęliśmy robić już u nas w GCKPiT.
– Jakie cele i zadania stawiał
sobie Pan jako redaktor naczelny? Co pismo miało zmienić i co
wnieść nowego w środowisko
lokalne?
– „Pod Diablakiem” miało być
jednym z czynników aktywizujących ludność gminy na niwie gospodarczej, kulturalnej i społecznej.
Kiedy przejmowałem pismo, mieliśmy już 10 lat samorządów i swobodę gospodarczą. Nikogo nie chciałem uczyć samorządności czy zarabiania pieniędzy. Chciałem tylko mówić mieszkańcom, żeby przy
okazji rozwoju nie zatracić dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego naszej gminy. Co więcej, ob-

serwując liczne przykłady z różnych miejsc na świecie, wiedziałem,
że chroniąc to dziedzictwo, można
odnieść konkretne korzyści finansowe i społeczne. Szczególną rolę odgrywają w tym niezależne od władz
państwowych i samorządowych inicjatywy społeczne i organizacje pozarządowe. Dlatego moim ulubionym działem pisma były „Cenne
inicjatywy”, które miały inspirować
i nieść optymizm, wspierać samoorganizowanie się społeczne, pokazywać, że u nas się da, że może być
lepiej... a i dziedzictwo ojców zostanie zachowane.
– Z kim, jako redaktor naczelny, podjął pan stałą współpracę?
– Najbliższymi współpracownikami byli pracownicy GCKPiT. Do
pisania poprosiłem też inne osoby: społeczników, radnych, nauczycieli, pracowników Babiogórskiego
Parku Narodowego, członków organizacji pozarządowych… Proszę
pozwolić mi ich nie wymieniać, ponieważ mógłbym kogoś pominąć.
Jedni pisali więcej inni mniej. Owoce tej współpracy można sprawdzić
przeglądając PD z tamtych lat. Jestem im wdzięczny za każdy tekst.
Cieszyło mnie także, że były osoby,
które z własnej inicjatywy podjęły współpracę z PD, przynosząc po
prostu do nas swoje artykuły.
– Jak zmieniał się układ i szata
graficzna w poszczególnych numerach pisma?
– Zdecydowana zmiana dotyczyła pierwszego numeru, który
redagowałem.
Projektowaniem wydawnictw zajmowałem
się już w moich poprzednich miejscach pracy. W poszukiwaniu pomysłów na nową szatę graficzną
przejrzałem też liczne czasopisma,
które ukazywały się na rynku. Zaproponowałem czytelnikom nowy,
jednolity dla całego pisma, przejrzysty układ z jedną wąską i dwoma szerszymi kolumnami, z wyraźnie wydzielonymi działami, rzuca-

jącymi się w oczy tytułami... Ale co
tu opowiadać, wiele tych elementów zachowało się do dziś… Kolejną ważną zmianą była zmiana
winiety na okładce pisma. Zaprojektowała ją pani grafik w drukarni
w Wadowicach, do której w 2002
roku przenieśliśmy druk pisma.
– Z jakimi największymi trudnościami spotkał się Pan podczas tworzenia pisma?
– By pismo bardziej mogło żyć
życiem gminy, chciałem zwiększyć częstotliwość wydawania pisma. „Pod Diablakiem” poświęcony sprawom ogólnym, ponadczasowym miał się ukazywać w cyklu:
wiosna, lato, jesień, zima. Natomiast
„Wieści Pod Diablakiem” miały się
ukazywać jako miesięcznik poświęcony aktualnym sprawom. Niestety
nie udało się to. Tak naprawdę do
realizacji tego zamierzenia potrzebne byłyby dodatkowe środki finansowe na druk, oraz oddelegowanie
jednego pracownika Centrum tylko
do tego zadania. W budżecie GCKPiT nie mogliśmy sobie na to pozwolić...
– Jakie są największe osiągnięcia pisma? Co poprzez jego
działalność udało się zmienić na
lepsze w naszej gminie?
– Trudno mówić o osiągnięciach
pisma. Osiągnięcia wiążę z pracą
kierowanego przeze mnie Centrum
Kultury, Promocji i Turystyki oraz z
tym, co udało się zrobić we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami oraz wieloma osobami. Pismo natomiast (mam nadzieję, że
tak dalej jest) było zwierciadłem
tego wszystkiego dobrego, co w sferze społecznej, gospodarczej i kulturalnej pod Babią Górą się działo.
– Czy lokalne władze miały
znaczący wpływ na kształt pisma?
– Na kształt pisma – nie. Na treść
– tak, ale tylko w tej części, któ-

Dariusz Racułt razem z zespołem Juzyna podczas odbioru głównej nagrody dla GCKPiT od Ford
Motor Company (2003 r.). Fot. arch GCKPiT.

ra bezpośrednio dotyczyła władz.
„Pod
Diablakiem”
zamieszczało wszelkie informacje dostarczane
przez Urząd i Radę Gminy.
– Jak wyglądały wzajemne stosunki pomiędzy pismem a władzą samorządową?
– Stosunki były dobre. Władze,
jak już powiedziałem, nie ingerowały w kształt ani treść pisma. Ale ponieważ pismo było dotowane z budżetu gminy, nie mogło z natury być niezależne i stawać w opozycji do władz. Dlatego zadaniem
PD nie było patrzenie władzom na
ręce, lecz raczej wyjaśnianie mieszkańcom tego, co i dlaczego władze
robią.
– „Pod Diablakiem” ma swoją
witrynę internetową, czy to Pan
był jej inicjatorem?
– Pracując w Urzędzie Gminy
w 1998 roku zainicjowałem powstanie strony internetowej promującej nasza gminę, tzw. Wirtualnej Zawoi. Redagując jej zawartość
oczywiste dla mnie było, że powinno w niej znaleźć się miejsce dla
PD. Ówczesna redaktor wybierała
i przekazywała teksty do zamieszczenia w serwisie. Później będąc redaktorem, jednocześnie PD i „Wirtualnej Zawoi”, oczywiście to kontynuowałem.
– Od kilku lat przebywa Pan
poza Zawoją, czy w dalszym ciągu śledzi Pan koleje pisma PD?
– Oczywiście najmilszą dla obecnej redakcji byłaby odpowiedź, że
tak. Niestety tak nie jest. Pismo czy-

tałem, dopóki mieszkałem w Zawoi. Od 4 lat mieszkam w Gdańsku.
Żyję obecnie życiem Gdańska i Pomorza. Czytam lokalną prasę, słucham Radia Gdańsk, chcę lepiej poznać i zrozumieć miejsce, w którym
żyję. W związku z tym nie mam już
czasu ani motywacji, by oglądać się
wstecz, a czymś takim byłoby czytanie PD.
– Jakimi refleksjami podzieliłby się Pan z czytelnikami PD?
– Hmm... Mogę powiedzieć co
chcę? Wydrukujecie? Dobrze... Celebryci w mediach i politycy oraz ci
samorządowcy, którzy są politykami mówią nam, że prawdziwe życie i szczęście dla nas to tylko oni...
Ale prawdziwe życie, to każde spotkanie z drugim człowiekiem, tu iteraz, w miejscu którym żyję. Jako
istoty społeczne potrzebujemy siebie nawzajem. Właśnie dlatego warto wyjść do siebie, obdarzyć innych
zaufaniem, współpracować i razem
zmieniać naszą Małą Ojczyznę. Tu
i teraz.
A przy tej okazji, że pojawię
się drukiem, chciałbym pozdrowić wszystkie te osoby, z którymi współpracowałem mieszkając
i pracując w Zawoi. Szczęść Boże
Wszystkim.
– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję i życzę Redakcji „Pod
Diablakiem” by pismo ukazywało
się do końca świata, oraz by było
przez mieszkańców lubiane i z chęcią czytane.
Rozmawiała: Gabriela Trybała

„Moda czy Tradycja” – konkurs na tradycyjny strój Górali Babiogórskich.
Spotkanie pokonkursowe z udziałem Dyrektora GCKPiT . Fot. arch GCKPiT.
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Dni Zawoi
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Po raz pierwszy w tym roku zorganizowano w Zawoi trzydniową imprezę rekreacyjno-sportowa „Dni Zawoi”.
Odbyła się ona w dniach 24-26 czerwca.

Mieszkańcy i turyści, którzy licznie
przybyli na stadion sportowy w Zawoi Centrum uczestniczyli w bogatej gamie atrakcji przygotowanych
przez organizatorów. Nie zabrakło
ciekawych występów kabaretowych
i różnorodnych koncertów muzycznych.
Dni Zawoi rozpoczęły się w piątek od powitania wakacji i przekazaniem młodzieży symbolicznych
kluczy od wójta gminy Zawoja Tadeusza Chowaniaka. Później koncertowali laureaci konkursu „Talenty Małopolski 2011” i młodzieżowe
zespoły z okolic Zawoi.

Niedziela upłynęła pod hasłem „Na śląską i góralską nutę”.
Koncertowały zespoły góralskie: Juzyna z Zawoi i Zbójnik ze Skawicy, a później publiczność bawiła się przy duecie Kola&Jula, solistce Angelice Kiepurze i zespole Finsky i Zbyrcoki. Gwiazdą niedzielnego wieczoru był koncert znanej grupy Myslovitz.

W sobotę wczesnym popołudniem rozgrywane były mecze towarzyskie, a po nich rozpoczęła się
noc kabaretowa z udziałem Jacka
Łapota z Kabaretu Długi, Kabaretu
Tenor oraz gwiazdy wieczoru Cezarego Pazury. Wieczorne spotkanie
zakończyła wspólna dyskoteka.

Zdjęcia z „Dni w Zawoi” w obiektywie GCKPiT w Zawoi
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Kosy w ruch
9 lipca na terenie Skansenu im. Józefa Żaka na Markowych Rówieńkach odbyły się III Zawojskie Sianokosy.
W sianokosach wzięło udział 6 zespołów rywalizujących między sobą o Puchar Wójta Gminy Zawoja.

Franciszek Chowaniak – nastarszy kosiach zawojskich sianokosów

Tadeusz Mazur i Władysława Trybała na wydzielonej do wykoszenia działce

Rekordowym w tym roku okazał się
wiek zawodników, bowiem najstarszy kosiarz Pan Franciszek Chowaniak z Policznego liczy sobie 99 lat!
Życzymy mu zdrowia i siły! Kondycji, którą się wykazał w sianokosach pozazdrość mu może niejeden młodszy od niego zawodnik.
Trzeba to było zobaczyć na własne
oczy!
Jeszcze sto lat temu sianokosy
były ważnym wydarzeniem w babiogórskiej gospodarce, zdominowanej przez hodowlę bydła i owiec.
Udany zbiór siana często decydował o kondycji zawojskich gospodarstw. Od ilości i jakości zebranego siana zależała liczba hodowanych zwierząt i ich mleczność. A tu
jak na złość właśnie w sianokosy, które przypadają tutaj na przełom czerwca i lipca, bardzo często
lało od rana do wieczora. Na wszelki wypadek na długo przed sianokosami przestrzegano zakazu rzucania na ziemię grabi zębami do góry
coby sie chmury nie targały, a w
same sianokosy uważano by nosić je na prawym ramieniu, zębami
w dół.
Na tegorocznych zawodach
w koszeniu trawy dopisała piękna

słoneczna pogoda. Imprezę otworzył, ubrany w tradycyjny strój babiogórski, wójt gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak oraz przewodniczący Rady Gminy Zawoja Pan
Krzysztof Chowaniak. Znowu jak
przed laty dzwoniły kosy, stukały młotki przy ich klepaniu, płynęły śpiewki i niosły się echem
po babiogórskich lasach. W babiogórskich sianokosach wystartowało 6 ekip: Jacek Bartyzel i Katarzyna Smyrak, Franciszek Chowaniak i Alina Kuś, Zygmunt Bartyzel
z żoną Małgorzatą, Tadeusz Mazur
i Władysława Trybała, Stanisław Ficek z żoną Marią oraz Stanisław
Kubasiak i Maria Stanaszek. Na terenie skansenu organizatorzy wytyczyli jednakowe „zagony”. Najpierw było losowanie oznaczonego numerem „pola”, potem klepanie kosy, wreszcie koszenie, roztrzepywanie pokosów, grabienie
i kopienie czyli układanie siana
w kopy na tzw. ostwiach (orstewkach).
Podczas imprezy poza sianokosami publiczność mogła podziwiać
nowo otwartą wystawę Babiogórskiego Parku Narodowego, a spóźnialskich zapraszamy do jej odwie-

dzenia, bowiem wystawa czynna
będzie do końca sierpnia. Imprezą towarzyszącą sianokosom była
również prezentacja nowoczesnych maszyn rolniczych do uprawy łąk górskich firmy „Agro Partner” z Krakowa oraz prezentacja
sprzętu krótkofalarskiego i nadawanie na falach krótkich w trakcie
sianokosów przez Krakowski Klub
Krótkofalarski ZHP. Finałem imprezy były występy zespołów re-

Występ kapeli Małej Ziemi Suskiej

gionalnych. Na początku czas umilał koncert zespołu Kapela Mała
Ziemia Suska. Na estradzie prezentowały się także: „Zbyrcok” z Juszczyna, „Mała Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej, Kapela ARVOS
z Zubrzycy Górnej oraz „Ziemia
Suska” z Suchej Beskidzkiej.
Puchar Wójta „Mistrz Sianokosów 2011” zdobył sołtys Skawicy
Suchej Góry Stanisław Ficek z małżonką Marią. Wszyscy kosiarze

otrzymali z rąk wójta Gminy Zawoja Tadeusza Chowaniaka dyplomy
i drobne upominki.
Organizatorami tej sympatycznej, a zarazem edukacyjnej imprezy
byli: „W Góry” Tomasz Winczewski,
Babiogórski Park Narodowy, Urząd
Gminy w Zawoi i Gminne Centrum
Kultury Promocji i Turystyki w Zawoi.
(pj)

Maria i Stanisław Fickowie –
zdobywcy Pucharu Wójta Gminy
Zawoja. Fot. arch. GCKPiT.

Rozstrzygnicie konkursu na plakat reklamujący gminę Zawoja
Jury w składzie: Joanna Pacyga, Krzysztof Jordanek, Michał Bartyzel oceniło
23 prace nadesłane na konkurs „Plakat reklamujący gminę Zawoja”.

Konkurs miał na celu zaprojektowanie plakatu, który przez rok będzie
służył promocji naszej miejscowości. Na plakacie został dodatkowo
namalowany uśmiech z autografem wójta Tadeusza Chowaniaka
i przesłany na ogólnopolską wystawę UŚMIECH LEKIEM NA ZŁO.
Wernisaż wystawy i wręczenie
nagród odbyło się podczas DNI ZAWOI.
Organizatorem konkursu było
Gminne Centrum Kultury, Promocji
i Turystki w Zawoi.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

WYNIKI:
1. miejsce: Karina Trzebuniak –
Zawoja Centrum
2. Gabriela Mazur, Paulina
Spyrka – Zawoja Wilczna
3. Natalia Pierog, Wiktoria Chowaniak - Zawoja Przysłop
4. Agnieszka Mędrala – Juszczyn
5. Aleksandra Bogdan, Maria
Radwan, Łukasz Gałka – Juszczyn
6. Anna Cebula, Ewa Pochłopień, Paulina Woźny – Juszczyn

Zwycięski plakat Kariny Trzebuniak

Uczestnicy odebrali dyplomy i nagrody podczas „Dni Zawoi”. Fot. GCKPiT.
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Zawody strażackie
10 lipca na stadionie sportowym w Zawoi Centrum, przeprowadzone zostały gminne zawody sportowo-pożarnicze. Wzięły w nich udział jednostki OSP Gminy Zawoja (Skawica Centrum, Skawica Sucha Góra, Zawoja Dolna,
Zawoja Przysłop, Zawoja Centrum, Zawoja Wełcza i Zawoja Górna). Drużyny poszczególnych jednostek rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach.

Najmłodsi druhowie z Zawoi Wełczy

Najbardziej widowiskową konkurencją zawodów były ćwiczenia bojowe

Pierwszą z nich była sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami, w której strażacy musieli pokonać specjalnie przygotowany odcinek trasy w jak najszybszym czasie. Druga konkurencja to tzw. ćwiczenie bojowe, w którym jednostki musiały szybko i sprawnie rozwinąć węże, uruchomić pompy, zbudować dwie linie gaśnicze z dwóch
odcinków węży W52, rota I – obrócenie lub złamanie tarczy, rota II –
przewrócenie pachołków. Po zsumowaniu wyników sztafety i ćwiczeń bojowych w grupie A zwy-

ciężyli strażacy z Zawoi Centrum.
W grupach młodzieżowych zarówno Chłopców jak i Dziewcząt najlepsi okazali się druhowie i druhny
ze Skawicy Suchej Góry.
Szczególne uznanie i zainteresowanie publiczności wzbudziła
dziecięca drużyny strażacka z OSP
Zawoi Wełczy. Młodzi druhowie,
mimo że mają od 4 do 9 lat, pokazali, że znają już podstawowe zasady zawodów i gaszenia pożarów.
Po zakończeniu rywalizacji odbyło się wręczenie dyplomów i pucharów. Dekoracji strażaków do-

konali: wójt gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak, przewodniczący Rady Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak, komendant gminny OSP RP w Zawoi Zdzisław Kozina oraz przedstawiciele Komendy
Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkiej. Organizatorzy zawodów podkreślili, że zawody strażackie odbyły się na bardzo dobrym poziomie,
a wójt gminy życzył wszystkim druhom, aby swoje wysokie umiejętności mogli pokazywać tylko na tego
typu imprezach, a nie w prawdziwych akcjach pożarniczych. (rpd)

Wręczenie pucharów i dyplomów. Fot. GCKPiT w Zawoi.

Grupa A

WYNIKI ZAWODÓW
Grupa MDP Chłopców

1. Zawoja Centrum I - 107, 6 pkt.
2. Skawica Sucha Góra - 113,2
3. Zawoja Centrum II - 120,1
4. Zawoja Dolna - 122,7
5. Zawoja Przysłop - 128,1
6. Skawica Centrum - 132,2
7. Zawoja Górna - 137,6
8. Zawoja Wełcza - 147,0

W rytmie bluesa

Jarmark babiogórski

16 lipca na placu przy Domu Wczasowym „Diablak” w Zawoi Widły po
kilku latach przerwy odbyła się impreza pn. „Blues & Country Pod Diablakiem”. Przez kilka godzin popołudniowych i wieczornych publiczność słuchała i bawiła się przy koncertach zespołów.

30 lipca, już po raz dziesiąty, odbył się w Zawoi Centrum „Jarmark Babiogórski”. W sobotę rano z wielkim niepokojem patrzyliśmy w niebo, które
było zasnute chmurami. Po deszczowym tygodniu mieliśmy nadzieję na
udaną imprezę. I na szczęście pogoda w miarę dopisała i nie padał deszcz.

Na początek na estradzie pojawił się zespół Retro, a po nim zagrał cieszący
się coraz większą popularnością rockowy zespół The Chilloud.
Zachwycił on publiczność swoim kunsztem artystycznym i sceniczną ekspresją. Na zakończenie imprezy, w takt klasycznych rytmów blues-rockowych, publiczność bawiła się przy znanym zespole BLUES MOBILE z Krakowa.

Od godz. 15-tej swój czas miały
dzieci, dla których organizatorzy,
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi oraz agencja Premiera Ars, przygotowali
mnóstwo zabaw. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze. Milusińskim
towarzyszyły „chodzące zwierzaki pluszowe”. Wielkim przeżyciem
dla widzów był pokaz iluzji, który
przedstawił pan Andrzej Janeczek.
Następnie na scenie pojawiła się
Natalia Hodurek (Talent Małopolski
2011), która zaśpiewała kilka piosenek. Po niej zagrał zespól rockowy
„Ciotka Małgośka” z Zawoi.

Z debiutanckim koncertem wystąpił zespół „Reanimacja” z Zawoi.
Koncert „Reanimacji” bardzo się podobał. Również następny koncert
zachwycił wszystkich słuchaczy.
Nie od dzisiaj wiadomo, że Orkiestra Dęta z Zawoi potrafi rozruszać
nawet najbardziej statyczne towarzystwo. Niezapomniane przeboje
szwedzkiego zespołu ABBA zaśpiewała grupa „Abba Songs”. „Jarmark
Babiogórski” zakończyliśmy dyskoteką dla wszystkich. Bawiła się nie
tylko młodzież, ale również nieco
starsi tancerze.

Grupa MDP Dziewczęta
1. Skawica Sucha Góra - 120,2
2. Zawoja Dolna - 120,6

Pokaz iluzji – Andrzej Janeczek

Występ Natalii Hodurek

Koncert zespołu The Chilloud

Koncert zespołu Blues Mobile. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

1. Skawica Sucha Góra I - 91,2
2. Skawica Sucha Góra II - 121,5
3. Zawoja Przysłop - 121,7

Premierowy koncert zespołu Reanimacja. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

Koncert zespołu Abba Song
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Turniej sołectw
W niedzielne popołudnie, 28 sierpnia, na stadionie LKS WATRA w Zawoi Centrum został rozegrany I Turniej
Sołectw o Puchar Wójta Gminy Zawoja zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz
Urząd Gminy Zawoja. W Turnieju rywalizowało 8 sołectw reprezentowanych przez 12-osobowe drużyny powołane przez swojego sołtysa.

Konkurencje, w jakich zawodnicy walczyli miedzy sobą, to: bieg
w gumiakach, kobieta też potrafi,
czyli wbijanie gwoździ na czas, taniec z mojej wsi, bieg z taczkami,
bieg w workach, przedstawienie
śmiesznej gawędy, picie piwa na
czas, dojenie krowy na czas, opowiedzenie kawału gwarą góralską,
tor przeszkód, łamacz języka, twórczość sołectw oraz cięcie drewna
piłą moja-twoja. Walka do ostatniej
konkurencji była bardzo zacięta.
Każdej drużynie kibicowali mieszkańcy ich sołectw.
Jury w składzie: Katarzyna Fujak,
Krzysztof Chowaniak oraz Krzysztof
Bartyzel oceniało bardzo precyzyjnie wszystkie konkurencje i przyznawało poszególnym sołectwom
punkty w rozgrywanych konkurencjach.
(at)
WYNIKI
1. Sołectwo Skawica Sucha Góra
– nagroda główna: Puchar Wójta
Gminy Zawoja, dyplom oraz nagrodę finansową o wartości 10.000 zł.
2. Sołectwo Zawoja Górna – Puchar Wójta Gminy Zawoja, dyplom
oraz nagrodę finansową o wartości
3000 zł.
3. Sołectwo Zawoja Przysłop – Puchar Wójta Gminy Zawoja, dyplom
oraz nagrodę finansową o wartości
2000 zł.
4. Sołectwo Zawoja Mosorne.
5. Sołectwo Skawica Centrum.
6. Sołectwo Zawoja Centrum.
7. Sołectwo Zawoja Dolna.
8. Sołectwo Zawoja Wełcza.

I Turniej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Zawoja w obiektywie GCKPiT w Zawoi
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Z KRONIKI WYDARZEŃ

Święto Lasu
6 sierpnia odbyła się impreza ekologiczno-rozrywkowa pod nazwą „Święto Lasu”. Koncerty zespołów, konkursy oraz zabawy dla dzieci i dorosłych,
pokazy GOPR-u, jazda konna przyciągnęły sporą ilość osób pod wyciągi
narciarskie w Zawoi Czatoży.

Dożynki Gminne
20 sierpnia po raz trzynasty w Skawicy odbyły się Dożynki Gminne. Organizatorami tej imprezy byli: Rada Sołecka w Skawicy, Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Urząd Gminy w Zawoi. Impreza tradycyjnie
rozpoczęła się od uroczystej Mszy św. odprawionej w skawickim kościele, po której nastąpił przemarsz uczestników z wieńcem dożynkowym na plac szkolny.

Mieszkańcy i turyści podczas „Święta Lasu”

Do spędzenia sobotniego czasu zaprosili Gminne Centrum Kultury
Promocji i Turystyki w Zawoi i Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli
Lasów Prywatnych.
Sobotnią imprezę rozpoczął koncert kapeli zespołu regionalnego Juzyna, a po nim odbył się konkurs
przyrodniczy dla dzieci pod nazwą „Poznaj swój las”, w którym
uczestnicy mieli za zadanie rozpoznać sadzonki drzew i prawidłowo
je nazwać. Najmłodsi goście „Święta Lasu” mogli wziąć także udział
w konkursie plastycznym. Dorośli natomiast wykazywali się umiejętnością rżnięcia drzewa piłą „moja-twoja”. Do zwodów zgłosiło się
kila par pilarzy, a wśród nich jedna para męsko-żeńska. Do przecięcia klocka drewna najlepsi potrzebowali tylko kilkanaście sekund.

Na terenie imprezy można było
jeszcze skorzystać z dodatkowych
atrakcji. Grupa Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
zorganizowała pokaz wspinaczkowy, Ośrodek Jazdy Konnego „Dyzma” zachęcał do przejażdżek konnych, Babiogórski Park Narodowy
zapraszał do konkursów i zabaw,
a Fundacja Recal przeprowadzała
akcję pn. karmienie puszkojada –
zbierania aluminiowych puszek.
Wieczorne
godziny
„Święta
Lasu” upłynęły przy dobrej muzyce
i zabawie. Na estradzie wystąpił zespół „Liberty”, wokalistka Anna Maria Brzostyńska, a do późnych godzin nocnych do tańca grał zespół
„Kolory”. Najwytrwalsi uczestnicy imprezy tańczyli i bawili się do
późnych godzin nocnych.

Delegacja z wieńcem dożynkowym

Barwny korowód prowadziła orkiestra dęta ze Skawicy. Na scenie
starostowie dożynek przekazali na
ręce Aliny Kuś – zastępcy wójta tradycyjny chleb dożynkowy. Obecni
byli również przewodniczący Rady
Gminy Krzysztof Chowaniak oraz
poseł na sejm RP Andrzej Pająk.
Po tych uroczystościach nastąpiła część artystyczna. Na scenie jako

pierwsze wystąpiło stowarzyszenie
Nasza Skawica oraz regionalny zespół „Zbójnik” ze Skawicy, który
zaprezentował pieśni i tańce babiogórskie. Dodatkową atrakcją okazała się parada klaunów, która przeprowadzała różnego rodzaju gry i
zabawy dla dzieci.
Wieczorem na scenie można
było podziwiać tegoroczne gwiazdy

Stoiska Stowarzyszenia „Nasza Skawica”

Koncert zespołu Zbójnik

dożynek: Jana Pietrzaka i jego benefis. Tuż po nim Zbigniew Wodecki zaprezentował największe swoje
przeboje.
Roztańczona publiczność mogła kontynuować zabawę do wczesnych godzin porannych przy
dźwiękach zespołów Sweet Girls
oraz Black Jack.

Występ Jana Pietrzaka

Gwiazda dożynek – Zbigniew Wodecki

Koncert zespołu Liberty

Konkursy i zabawy przygotowane przez organizatorów. Fot. arch. GCKPiT

Koncert Sweet Girls. Fot. arch. GCKPiT

Publiczność skawickich dożynek
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Nauka przez
doświadczanie

O tym, jak niebagatelne znaczenie w procesie uczenia się ma doświadczanie, przekonali się uczniowie Gimnazjum
im. Franciszka Krysty w Zawoi Centrum, realizując program unijny Poznać mądrość świata przez doświadczenie.
W maju minęły trzy miesiące ,odkąd postanowili zgłębiać tajniki natury oraz zdobywać wiedzę o otaczającej ich
rzeczywistości.

Początki były trudne…
Pomysł zrodził się w ubiegłym roku.
Nauczyciele Zespołu Szkół w Zawoi
Centrum, dostrzegając problem, jakim jest brak pracowni fizycznej
i chemicznej oraz dość odległe położenie geograficzne miejscowości
od większych ośrodków kultury,
postanowili wyrównać braki edukacyjne swoich wychowanków, biorąc udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Nauczający wymyślili
cykl zajęć uzupełniających i poszerzających wiedzę uczniów. Dziś, po
kilku miesiącach intensywnej pracy, można mówić o zakończeniu
wstępnego etapu projektu.
Fizyka nie jest straszna
– Fizyka może być fascynująca… –
przekonują uczniowie klas gimnazjalnych. W zajęciach koła Ryzyk
–Fizyk uczestniczy …. osób zainteresowanych procesami i zmianami
zachodzącymi w otaczającym środowisku.
Gimnazjaliści
biorą
udział
w warsztatach odbywających się
w szkole, w ramach których obserwują i analizują doświadczenia wykonywane przez nauczyciela oraz
samodzielnie eksperymentują. Podczas lekcji wykorzystywane są pomoce dydaktyczne ,które zakupiono na potrzeby realizacji projektu.
Przeprowadzone doświadczenia są
dokładnie opisywane w celu późniejszej publikacji.
Największą atrakcją spotkań są
jednak wyjazdy do różnych ośrodków naukowych (AGH – Wydział
Fizyki i Informatyki Stosowanej
w Krakowie, UJ – Wydział Fizyki,
Muzeum Inżynierii Miejskiej i Techniki, Planetarium, itd.), gdzie mło-

dzież może obserwować pokazy
eksperymentalne w wykonaniu wybitnych specjalistów.
W Klubie
Szalonego Przyrodnika
Dużą popularnością cieszą się
również zajęcia dodatkowe z przyrody. Gimnazjaliści uczą się wykonywać preparaty mikroskopowe
oraz przeprowadzać badania plenerowe. Wiele radości sprawia im
oznaczanie roślin, pomiar drzew.
Chętnie wykorzystują w pracy wysokościomierz i klupę, wykonują
zdjęcia fitosocjologiczne w zbiorowiskach leśnych.
Najatrakcyjniejszą formą zajęć
są jednak piesze wycieczki po najbliższej okolicy oraz wyjazdy wielodniowe w najróżniejsze regiony
Polski – w tym, szczególnie miło
wspominana, ostatnia wycieczka
w Góry Świętokrzyskie.
Oswajanie świata mediów
Obserwowanie świata nie ogranicza
się do poznania procesów przyrodniczych – równie ważne jest dla wychowanków gimnazjum poznanie
rzeczywistości społecznej i rządzących nią praw. Współczesny człowiek żyje w świecie dyktatury mediów, dlatego powinien zapoznać
się z mechanizmami ich funkcjonowania.
W zajęciach uczeń w świecie
mediów uczestniczy grupa trzydzieściorga zainteresowanych warsztatem pracy dziennikarza, fotografią
oraz kuchnią radiową i filmową.
Uczniowie zwiedzili już drukarnię w Tychach, zapoznali się z pracą dziennikarzy w Gazecie Wyborczej, podziwiali także wystawę poświęconą historii fotografii. W trakcie lekcji muzealnej (w Muzeum Hi-

storii Fotografii w Krakowie )poznali najróżniejsze typy zdjęć, jak również zasady fizyki i chemii, które
powinien znać każdy fotograf.
Jak ryba w wodzie
Ideą projektu jest także rozwijanie
sprawności fizycznej młodzieży.
Służą jej lekcje nauki pływania, które odbywają się regularnie na basenie w Suchej Beskidzkiej.
Młodzież ćwiczy w dwóch grupach. Osoby o większych umiejętnościach uczą się pływać w trzech
stylach: klasycznym, grzbietem,
kraulem. Mniej zaawansowani biorą udział w ćwiczeniach ogólnorozwojowych i poznają tajniki pływania w stylu grzbietowym. Treningi mają zakończyć się egzaminem oraz zdobyciem Karty pływackiej. Zajęcia będą się odbywać także w pierwszym miesiącu wakacji.
Przed uczestnikami projektu również obóz pływacki, który zostanie
zorganizowany w przyszłym roku.
W kontakcie
z żywym językiem
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak
niezwykle ważną cechą współczesnego człowieka jest umiejętność
biegłego władania językiem obcym.
Niestety ilość szkolnych lekcji jest
ograniczona, brakuje czasu na zaznajamianie uczniów z kulturą obszarów niemiecko – i anglojęzycznych, kontakt z żywym językiem.
Zajęcia dodatkowe z języków
obcych służą ćwiczeniu poprawnej
wymowy, wyrażania myśli i efektywnego kontaktowania się w sytuacjach życia codziennego. Duży
nacisk kładzie się na umiejętność
swobodnego korzystania z informacji zawartych w materiałach wizualnych( mapy, czasopisma) oraz

Zajęcia z wycieczki koła „Ryzyk-Fizyk” na Akademię Górniczo-Hutniczą
w Krakowie - udział w pokazach doświadczalnych na Wydziale Fizyki i
Informatyki Stosowanej.

audiowizualnych (piosenki). Oferta
zajęć zawiera również liczne wyjazdy do Konsulatu Brytyjskiego, Niemieckiego i Austriackiego. Lekcje
języków obcych odbywają się także
w krakowskich placówkach anglojęzycznych oraz Instytucie Goethego – prowadzone są przez pracowników szkoły oraz ,zatrudnionych
na czas realizacji projektu, panów:
Justina Quillinga (język angielski)
i Thorstena Kohlischa (język niemiecki).
Nie zniechęcaj się !
Jedną z form lekcji, prowadzonych
w ramach projektu, są zajęcia wyrównawcze z matematyki i języków
obcych. Głównym celem warsztatów, oprócz wyrównywania deficytów wiedzy, jest podniesienie samooceny uczniów oraz przełamanie niechęci do przedmiotów sprawiających trudności. Działaniom
tym towarzyszy dostosowanie metod nauczania do poziomu umiejętności gimnazjalistów.
Technikami najczęściej wybieranymi przez nauczycieli są: działania grupowe, praca z wykorzystaniem programów multimedialnych,
praktyczne wykorzystanie słowników, kalkulatorów, itd. Wyrównywaniu deficytów rozwojowych służą również zajęcia warsztatowe dla
dyslektyków oraz ćwiczenia logopedyczne.
Uczniowie przeszli etap przesiewowego badania mowy obejmujący: badanie motoryki aparatu arty-

kulacyjnego, realizację głosek języka polskiego, poprawność wypowiedzi. Opracowano dla nich indywidualne programy terapii logopedycznej. W chwili obecnej uczestniczą w indywidualnych zajęciach,
w trakcie których usprawniana jest
praca aparatu artykulacyjnego oraz
korygowana nieprawidłowa realizacja głosek.
Ucz się i… pozostań
Powszechnie
obserwowanym
zjawiskiem jest dzisiaj masowa migracja absolwentów naszych szkół
do większych miast ,wielu z nich
decyduje się również na wieloletnie wyjazdy zagraniczne. Powody
są prozaiczne – brak pracy. W wyniku tego procesu wsie i mniejsze
miejscowości pustoszeją, Narodowy Fundusz Europejski podejmuje więc działania ,których celem
jest zrównoważenie rynku pracy na
tych obszarach. Beneficjenci programów unijnych zobowiązani są
do organizowania zajęć z zakresu
doradztwa zawodowego.
W
Gimnazjum
im.
Franciszka Krysty uczniowie biorą
udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Urzędu
Pracy oraz Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Suchej Beskidzkiej. Tematami przygotowanych dla
nich prelekcji są: predyspozycje zawodowe, rozmowa kwalifikacyjna,
analiza rynku pracy.
W ramach zajęć gimnazjaliści odwiedzają pobliskie zakłady pracy,
by zweryfikować swoje wyobrażenia o przyszłym zawodzie z rzeczywistością. Młodzież zapoznała się
już ze specyfiką pracy w Fideltroniku oraz firmie Rajdimpex, przyglądała się czynnościom zawodowym
strażaków i policjantów.
We wrześniu ciąg dalszy

Z wizytą w Instytucie Goethego

Zajęcia w drukarnii. Fot. arch SP nr 1 w Zawoi.

Skończyły się wakacje – czas odpoczynku dla uczestników i realizatorów projektu, ale także dobry moment na refleksje, podsumowanie
dotychczasowej pracy .
Dzięki
realizacji
projektu wzbogaciła się również baza
szkoły. Uczniowie i nauczyciele mogą obecnie korzystać z nowoczesnych laptopów, tablic multimedialnych, mikroskopów, zestawów doświadczalnych i wielu
innych pomocy dydaktycznych,
które są wykorzystywane podczas
zajęć.
Realizatorzy
i uczestnicy projektu

CENNE INICJATYWY
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Czyste Góry 2011
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Comenius w
Zespole Szkół nr 1
w Zawoi Centrum
We wrześniu bieżącego roku minął 3 lata od zakończenia realizacji przez
naszą szkołę unijnego projektu „Produkt lokalny - źródłem wiedzy o regionie w ramach programu „Socrates - Comenius”.

Kampania „Czyste Góry” jest jedną z pięciu wakacyjnych kampanii edukacji recyklingowej skierowanej do kolonistów, harcerzy i turystów. W trosce o stan środowiska naturalnego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa Fundacja RECAL prowadzi bezpłatne warsztaty na koloniach i obozach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Fundacją RECAL, tel. 601 797 848, zorganizujemy Wam interesujące gry i zabawy związane z ochroną środowiska w oparciu o recykling aluminiowych puszek po napojach.
Zajęcia prowadzone są przez studentów ochrony środowiska, posiadających szeroki zakres wiedzy dotyczący recyklingu surowców wtórnych, w szczególności recyklingu puszek aluminiowych.
Organizator: Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL
Koalicja Czystych Gór: Gorczański Park Narodowy, Babiogórski Park Narodowy, Recan Organizacja Odzysku,
Lokalne punkty skupu surowców wtórnych na terenach objętych Kampanią
Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik
Obszar działań: gminy z terenu Beskidów, Podhala, Gorców.
Cele: Podnoszenie świadomości i wrażliwości w zakresie ochrony środowiska poprzez promocję selektywnej
zbiórki surowców wtórnych, realizowanej na przykładzie odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach.
Zwrócenie uwagi na konieczność dbania o czystość otoczenia. Edukacja recyklingowa, a w szczególności wyrabianie postaw proekologicznych, takich jak nawyk segregacji surowców wtórnych. Zbiórka aluminiowych puszek po
napojach na terenach górskich i skierowanie ich do recyklingu.
Materiały: Na tegoroczną Kampanię przygotowano 450 plakatów i 3500 kartek pocztowych, 300 worków na puszki, 4.000 magnesów, 50 koszulek, 200 frisbee (latające dyski), 100 toreb bawełnianych. Nagrody przeznaczone
są dla uczestników warsztatów, zbieraczy alu-puszek. W punktach skupu na terenach objętych Kampanią zbieracze otrzymają bezpłatnie worki na puszki oraz magnesy testujące, pomagające oddzielać puszki stalowe od aluminiowych.
Edukacja: Najważniejszym odbiorcą działań edukacyjnych są dzieci i młodzież, ponieważ bardzo ważne jest
kształtowanie świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Często w naszych domach do obowiązków dzieci należy wynoszenie śmieci. Świadomi młodzi ludzie mogą dobrym przykładem uczyć swoich rodziców prawidłowych zachowań proekologicznych. Warsztaty w zakresie selektywnej zbiórki odpadów są realizowane w czasie
wakacji. Prowadzone są dla grup dzieci i młodzieży przebywających w górach na koloniach bądź obozach. Zajęcia
te są tak przygotowane, aby nie kojarzyły się z lekcjami w szkole, ale jednocześnie zawierały wartości edukacyjne.
Dlatego w miarę możliwości prowadzone są na wolnym powietrzu i obok treści merytorycznej angażują uczestników do zabaw sportowych, czy też przygotowywania prac plastycznych. Cel warsztatów jest prosty – zachęcić do
selektywnej zbiórki odpadów. Uczestnicy poznają istotę odzysku surowców wtórnych – jakie surowce wtórne można odzyskiwać, dlaczego, i jakie są z tego korzyści. Dodatkowo uczą się jak prawidłowo segregować surowce wtórne. Wszyscy uczestnicy mają szansę zdobyć przygotowane dla nich nagrody (magnesy, koszulki, frisbee, skakanki,
bawełniane torby, kartki pocztowe, plakaty, etui na dokumenty).
W ramach Kampanii „Czyste Góry 2011” przeprowadziliśmy już 45 warsztatów edukacyjnych dla uczestników kolonii i obozów. Uczestniczyło w nich około 1600 dzieci i młodzieży oraz 87 wychowawców w całej Polski.
Masa zebranego złomu puszkowego: Grupy kolonijne biorące udział w warsztatach mogą także włączyć się do
zbiórki alu-puszek. Koloniści zbierają puszki wokół ośrodków, w parkach, na szlakach prowadzących w góry. Nie
jest to obowiązkowy element udziału w kampanii i tylko część grup włącza się do zbiórki. Przy realizacji Kampanii Fundacja RECAL współpracuje z punktami skupu surowców wtórnych. W okresie dwóch wakacyjnych miesięcy do tych punktów skupu w 2010 roku trafiło łącznie 46 ton aluminiowych puszek po napojach.
Jakie korzyści przynosi recykling alu-puszek? Recykling puszek aluminiowych uzasadniony jest z wielu względów
- to nie tylko opłacalność ekonomiczna, ale i skuteczna edukacja poprzez bezpośrednie uczestnictwo w ochronie
środowiska. Oto podstawowe fakty:

Doświadczenie nabyte w realizowaniu tego projektu, systematyczne odwiedzanie strony internetowej
programu „Uczenie się przez całe
życie” oraz kontakty osobiste nauczycieli naszej szkoły z rodakami
przebywającymi za granicą zaowocowały przygotowaniem aplikacji
do programu COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół.
Nasz projekt zatytułowany „Cztery pory roku po obu stronach Bałtyku” uzyskał akceptację Polskiej Narodowej Agencji na poziomie 79.9
punktów (na 100 możliwych). Na
realizację projektu otrzymaliśmy
20.000 euro tj. 100% dofinansowania, o które się ubiegaliśmy. Działania w ramach tego projektu będą
realizowanie przez dwa lata. Nasza
szkoła będzie koordynatorem projektu. Szkoła partnerską jest Sotenasskolan ze szwedzkiej miejsco-

wości – Kungshamn. Osią tematyczną projektu są cztery pory roku
przez pryzmat których uczniowie
szkół partnerskich zaprezentują
swoje środowiska lokalne.
Zakładamy, że realizacja zadań
wynikających z harmonogramu projektu pomoże naszym wychowankom zastosować zdobytą wiedzę i
umiejętności w życiu codziennym,
pozwoli czynnie uczestniczyć w życiu szkoły oraz promować kulturę
i tradycję swojego regionu. Przystępując do realizacji projektu liczymy
na życzliwość i wsparcie rodziców
naszych uczniów. Ogromne znaczenie dla przedsięwzięcia ma systematyczna i merytoryczna współpraca z władzami Gminy Zawoja.
Dziękujemy Wójtowi Tadeuszowi Chowaniakowi i Skarbnikowi Dariuszowi Gancarczykowi za
dotychczasowe wsparcie i liczymy na dalszą pomoc bowiem dobrze i efektywnie zrealizowany projekt będzie naszym wspólnym sukcesem.
Urszula Mazur, Beata WartaMadej, Edyta Chowaniak

Koncert charytatywny

Mocne
uderzenie Rocka’a
Wszyscy, którzy mają uczące się dzieci, doskonale wiedzą, że zakup książek, zeszytów i przyborów szkolnych jest dla każdej rodziny wielkim obciążeniem finansowym.
Dlatego członkowie zespołów The
Chilloud, Ciotka Małgośka oraz
Pampeluna
przy
współudziale
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi oraz Klubu Winiarnia z Zawoi zorganizowali
koncert charytatywny „Mocne uderzenie rock’a”.
Dochód z koncertu został przeznaczony na zakup materiałów

szkolnych dla dzieci z biednych rodzin. Koncert zespołów odbył się
25 sierpnia br. w sali widowiskowej
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki. Podczas koncertu
zebrano 1105 zł. Zakupiono 30 zestawów. Każdy zawierał piórnik
z wyposażeniem, farby, blok kolorowy i rysunkowy oraz teczka na
rysunki.
(mk)

• edukacja ekologiczna: puszka, jako opakowanie popularne wśród młodzieży i przede wszystkim łatwe do odzysku, jest świetnym pretekstem do edukacji ekologicznej;
• zasoby naturalne: użycie 1 tony aluminium z odzysku pozwala oszczędzić 4 tony boksytów i 700 kg ropy naftowej;
• energia: odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej na wyprodukowanie aluminium
z rudy;
• ochrona środowiska: recykling aluminium umożliwia obniżenie zanieczyszczenia powietrza o 95% oraz wody
o 97% w porównaniu z produkcją aluminium z rudy. Odzyskując puszki aluminiowe zmniejszamy ilość śmieci w
naszym otoczeniu i na wysypiskach;
• pieniądze: za kilogram puszek (67 puszek 0,33l lub 54 puszki 0,5l) każdy może uzyskać w skupie około 1,5-2 zł;
• ekonomia: recykling aluminium zwiększa niezależność surowcową kraju, tworzy dodatkowe miejsca pracy
w skupie i przetwórstwie, generuje kolejne dochody.
• koszty produkcji: produkcja wtórnego aluminium kosztuje o 60% mniej niż produkcja alumnium z boksytu.
• prawo: szereg ustaw „odpadowych” (np. Ustawa o odpadach) nakładających obowiązki m.in. na producentów
opakowań i firm wprowadzających produkty w opakowaniach. Ponadto Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości
w gminach wymaga prowadzenia przez gminy selektywnej zbiorki odpadów.
Zapraszamy do dalszej współpracy w ramach programu szkolno-przedszkolnego oraz do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na komiks pt. „Przygody puszki alu-szki”. Szczegóły na stronie: www.recal.pl.

Koncet zespołu Pampeluna. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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Lato! To ty?
Czerwiec nie był w tym roku dla ludzi łaskawy. Rozpadany deszczem,
wilgotny i mokry straszył burzami
i gradem. Od strony Babiej Góry
dzień w dzień, nie wróżąc nic dobrego, sunęły ciężkie, szare bałwany. Gospodarze z coraz większym zniecierpliwieniem spoglądali w górę. Przeciągająca się plucha opóźniała pilne roboty w polu.
Wreszcie dziś, pierwszy raz od wielu dni, niebo na wschodzie zaróżowił pogodny świt i zza horyzontu
wyjrzało nieśmiało tak upragnione
słońce. Ledwo zdążyło rozproszyć
resztki porannych mgieł i co nieco osuszyć rosę, a już ostre dźwięki
klepania kos rozchodziły się echem
po całej okolicy. W Zawoi zaczęły
się spóźnione sianokosy.
Poszedł i Bartek w pole z rodziną. O tej porze muchy ani upał nie
dokuczały jeszcze tak bardzo. Ojciec i dwaj starsi bracia kładli równe, zgrabne pokosy, czego im chłopak szczerze zazdrościł. Też chciałby umieć tak kosić, a jakże, ale do
takiej roboty był jeszcze za mały.
Dołączy do nich za parę lat. Za nimi
szła matka i starsza siostra Bronia.
Kobiety roztrzepywały skoszoną
trawę, żeby szybciej wyschła. Bartuś dostał starą derkę do siedzenia
i pajdkę chleba. Zagryzał popijając
mlekiem z garnuszka i patrzył na
świat.
Zziębnięte po nocy zwinki wygrzewały się na kamieniach. W koniczynie buszowały wielkie, kosmate trzmiele, a w wysokiej trawie lekki wiatr urządzał swoje harce. Bawił się liśćmi, chylił źdźbła, kołysał
kwiaty po czym znikał równie nagle jak się pojawiał unosząc z sobą
w dal korzenny zapach macierzanki. Zapowiadał się piękny dzień.
Tuż przed Bartkiem przysiadł
wielki motyl. Wachlował połyskującymi skrzydłami i nerwowo poruszał czułkami jak gdyby mówił:
– No rusz się! Złap mnie! Złap
mnie...
Zamierzył się chłopczyk rączkami i …cap! Ale motyl już był gdzie
indziej. Nie dał się malec dłużej prosić. Pognał za nim w łąkę! Czaił się w
trawie; to podchodził, to znów skradał cicho jak kot. Na próżno. Sprytny owad omijał zgrabnie wszystkie te zasadzki i ani myślał dać się
schwytać. Przelatywał z kwiatka na
kwiatek i wkrótce zniknął chłopcu
całkiem z oczu.
– Ino nie odchodź za daleko! –
napominała Bartka matka od czasu
do czasu.
A on nie dość, że nie miał motyla, to jeszcze zgubił gdzieś swój
chleb. Nigdzie go nie było. Ani na
derce, ani pod nią...
– Ktosik musioł mi go zjeś. Ino
kto… – mruczał sam do siebie rozchylając wysoką trawę, żeby znaleźć winowajcę.
Padło na ślimaki. One jedne wyglądały podejrzanie pękate. Przygroził psotnikom palcem zastanawiając się jaką by im tu karę wymyślić, ale nic mu nie przychodziło
do głowy. Chętnie wrócił by już do
domu, nie miał jednak z kim. Chcąc
nadgonić stracony czas i zdążyć
przed kolejnym deszczem, wszyscy pilnie pracowali. Słońce prażyło coraz bardziej i zmęczeni kosia-

rze przysiedli w cieniu, żeby posilić
się nieco i ugasić pragnienie. Dostał i Bartek nową kromkę z węzełka, a siostra Bronka pokazała mu
miedzę pełną poziomek. Nawlekał
je chłopczyk jedną po drugiej na
długie źdźbła trawy niczym korale i zjadał ze smakiem, jednak narastający upał szybko przegonił go
do cienia. Tu na skraju lasu znalazł pierwsze, tegoroczne borówki. Obierał je cierpliwie i wsypywał
garściami do buzi, aż całe policzki
i ręce były fioletowe. Pachniało żywicą i świeżo ściętą trawą. Dookoła
śpiewały ptaki. Bartuś zadarł głowę,
żeby któregoś z tych leśnych śpiewaków zobaczyć, ale zamiast nich
dojrzał parę ciekawskich oczu wpatrującą się w niego uparcie. Reszta tajemniczego stworzenia kryła
się w gałęziach. Hyc! Przeskoczyło zwierzątko na drugą stronę pnia.
Tak nagle, aż się zląkł. A potem na
następny świerk i na kolejny. Chłopiec poszedł za nim. Od drzewa do
drzewa w ślad za szelestem. Z nadzieją, że w końcu tego stwora zobaczy. Coraz dalej i coraz głębiej
w las. Długo to trwało, nim po jodłowej korze zsunęło się na ziemię małe, ciemne futerko z puszystym ogonem. Pierwszy raz widział
Bartuś coś takiego. Miało zgrabne
uszka i biały brzuszek. Chcąc lepiej
się przyjrzeć podbiegł bliżej, czym
biedną wiewiórkę bardzo wystraszył. Zaterkotała nerwowo i jednym
susem wpadła w krzaki przepadając bez śladu. Malec rozejrzał się
jeszcze dokoła, czy gdzieś przypadkiem nie siedzi i …aż usta otworzył z wrażenia. Zewsząd otaczały
go wielkie drzewa. Potężne jodły,
świerki i buki. Zawrócił czym prędzej z powrotem. Przecież pamiętał drogę. Przejdzie jeszcze te zarośla, te trzy wielkie jodły, obok buka
skręci w prawo...A no tak, jeszcze ten świerkowy młodnik. Tak,
za nim już na pewno widać łąkę.
Wzrok błądził pomiędzy pniami
szukając choćby małego prześwitu. Nie było. Chłopczyk szedł coraz szybciej, a serce biło mu coraz mocniej. Z biegiem czasu pewność zmieniła się w strach, a strach
w przerażenie.
– Matulu! Jędrek! Bronia! – wołał rozpaczliwie biegnąc na oślep
przed siebie.
Potykał się o wystające korzenie,
paprocie plątały mu nogi, a ostre
gałęzie biły po twarzy. Na drodze
stawały omszone wykroty i zmurszałe kłody, a z bukowych pni spoglądały wielkie, szare oczy. Potężne
korony drzew przesłaniały niebo.
W lesie panował półmrok i przyjemny o tej porze roku chłód, ale
Bartek o stokroć wolałby siedzieć
w tym upale choćby i cały dzień,
byle tylko umiał wrócić. Las jednak
zdawał się nie mieć końca.
Tymczasem rodzice szukali syna
już od paru godzin. Bezskutecznie. Bracia pobiegli do wsi po pomoc. Lotem ptaka gruchnęła wieść
po okolicy. Chłopi ruszyli na ratunek. Przetrząsnęli skraje lasu, potoki i przydomowe studnie. Nawoływali chłopca najgłośniej jak mogli.
Na próżno. Nikt nie odpowiadał.
Bartuś był zbyt daleko, żeby usłyszeć. Był tam gdzie inni nie weszli

by nigdy i za żadne skarby. Nie od
dziś było bowiem wiadomo, iż tych,
którzy śmieli naruszać spokój czatożańskiej Kniei, najpierw gubiły boginki, a gdy szukali drogi powrotnej, utopce topiły w licznych stawkach. Tak w każdym bądź razie
w zawojskich przysiółkach mawiano. Nie dalej przecież jak rok temu
Józek Kowal wyszedł do lasu po
drzewo i od tej pory ślad po nim zaginął. Mieszkał samotnie na skraju
wsi. Została po nim pusta chałupa.
Nic więc dziwnego, iż w te dzikie
dalekie ostępy człowiek bał się zapuszczać. Nikt nie mówił tego głośno, ale tak też musiało stać się i z
małym Bartkiem. Szukano go przez
trzy dni i trzy noce. Chłopczyk się
nie odnalazł. Matka posiwiała z rozpaczy. Dzień w dzień czekała na
syna przy miedzy, przy której widziała go po raz ostatni.
Do lasu powoli wkradał się
mrok. Malec siedział bod bukiem,
tulił twarz do szarej kory i dygotał
z zimna i strachu. Nie miał siły iść
dalej. Nie miał siły już nawet płakać.
I tak zastała go noc. Noc czarna jak
smoła. Pełna dziwnych dźwięków,
szelestów i trzasków. Oczyma wyobraźni widział Bartuś stwory tak
straszne, że tracił oddech z przerażenia. Były wszędzie, wielkie, włochate, gotowe do skoku. Skradały
się powoli z każdej strony.
– Skąd tu się wzięło takie małe
dziecko! – zdziwił się jakiś głos.
– Ktoś ty?… – szepnął Bartek,
próbując przeniknąć wzrokiem
ciemność.
– Zimno ci! Przykryj się liśćmi.
– Ktoś ty… gdzieś jes? Zaprowodź mnie do wsi do matuli, do
braci – rozpłakał się chłopczyk na
samo ich wspomnienie.
– Nie płacz. Śpij teraz. Tej nocy
będę czuwać przy tobie. Nie bój się
– uspakajał go nieznajomy głosem
ciepłym i miękkim tak długo, aż
umęczony Bartuś zamknął powieki.
O świcie zbudziło chłopca wielkie pragnienie. Strzepywał do rąk
rosę z liści, żeby uzbierać wody
choć na jeden łyk. Był sam jak
wczoraj. Pewnie śniło mu się to
wszystko.
– Idź prosto przed siebie, a dojdziesz do strumienia – odezwał się
nagle ten sam tajemniczy jegomość.
Rozejrzał się malec uważnie. Nigdzie nikogo nie było.
– Kto tu jes. Nie widze cie.
– Tak ci się tylko wydaje – zaśmiał się głos wyraźnie rozbawiony.
– Widzisz mnie wszędzie. Jestem
zieloną trawą, słońcem, kolorem
kwiatów, ciepłym deszczem, tęczą,
burzą i dojrzałym zbożem. Pachnę macierzanką i świeżym sianem.
Ja jestem Lato! Zaopiekuję się tobą.
Sam tutaj nie przeżyjesz. Jesteś zbyt
mały. Wyglądasz mi na jakieś cztery lata dopiero. Na początek poprowadzę cię do czystej wody, a później na pełne jagód polany. Musisz
przecież coś jeść.
Bartuś sypiał w starym pustym
pniu na mchowym posłaniu. Przykrywał się liśćmi, żywił borówkami,
dzikimi porzeczkami i malinami.
Wodę pił z leśnego źródła, gdzie
oprócz spragnionych dzików, jeleni i innych leśnych stworzeń spotykał też wilki i niedźwiedzie, ale dra-

pieżniki nigdy nie podchodziły do
niego zbyt blisko. Lato czuwało. A
od dnia, w którym się zgubił było
wyjątkowo upalne. Razem z nim
poznawał ptaki, rośliny i zwierzęta.
Wkrótce znał wszystkie ich ścieżki i zwyczaje. Nie było mu źle, ale
bardzo tęsknił za rodziną.
– Zaprowodź mnie do swoik.
Znos syćkie miejsca. Musis znać
droge – prosił nieraz swojego anioła, ale on wtedy zbywał go milczeniem.
Z tej tęsknoty za domem popłakiwał nieraz cichutko po nocach
w swoim pniu.
Czuł wtedy we włosach lekki powiew wiatru i zasypiał śniąc,
że to mama głaszcze go na dobranoc. Czas mijał. Bartek bardzo wychudł na jagodowym wikcie, ale
lasu przestał bać się zupełnie.
– Usiądź tu na pniu i posłuchaj.
– odezwał się pewnego dnia głos
tonem tak poważnym, że chłopiec
usiadł natychmiast.
– Ja za parę dni muszę odejść.
Bartusiowi zatrzęsła się na te słowa bródka, a usta wygięły w podkówkę.
– Nie kce zebyś odesło! Nie kce!
Zostań! – prosił patrząc w zieleń
lasu oczyma pełnymi łez.
– Nie mogę dłużej zostać. Zaopiekuje się tobą moja siostra - Jesień. Nie płacz spotkamy się jeszcze nie jeden raz. Wrócę za dziewięć miesięcy, obiecuję - pocieszało go Lato.
– Ale teraz mój czas się kończy.
Wiem gdzie jest twój dom. Niestety,
choć bardzo bym chciał, nie mogę
cię tam zabrać. Zima nie pozwala.
Tu w górach rządzi ona. Kiedy panuje, zwierzęta głodują i marzną,
a słabsze giną. Wielu z tych stworzeń, które dziś spotykasz, nie zobaczysz już wiosną. Gdybym jej nie
posłuchał, mściła by się siekąc latem zimnym deszczem i wiejąc lodowatym wiatrem, a wtedy nie wyrosły by zboża ani ziemniaki. Chłopi nie mogli by zebrać sian. W Zawoi nastał by głód, a chyba nie
chcesz, żeby twoi bliscy nie mieli chleba. Kiedy mnie nie będzie,
noce staną się chłodne dlatego
nie możesz dalej mieszkać w drzewie. Zanim odejdę, zaprowadzę
cię w bezpieczne miejsce. Jutro na
twoje małe nogi czeka bardzo męcząca wyprawa. Dobrze przed nią
wypocznij.
O świcie przyjaciel zbudził Bartka i wczesnym rankiem ruszyli w drogę. Początkowo ścieżka
wiodła bukowym lasem, ale dalej
przechodziła już przez niedostępne
skarpy, urwiska i bagna. Lato czuwało nad każdym jego krokiem.
Gdyby nie ono, z pewnością został by w nich na zawsze. Miejscami wielkie paprocie przerastały go
o głowę, a borówczyska sięgały do
pasa. Tam gdzie gęste korony nie
przepuszczały dużo światła, ciemnozielone mchy tworzyły rozległe
dywany. Porastały kamienie i wspinały się na drzewa. Grube, kosmate, wiecznie wilgotne kożuchy uginały się miękko przynosząc ulgę
małym zmęczonym stopom. Gdzieniegdzie wyrastały z nich dziwne
gatunki grzybów o cienkich nóżkach i mokrych, śliskich kapeluszach. Mijali stare wiatrołomy, skalne osuwiska i olbrzymie drzewa. Jodły i świerki zdające się czubkiem
sięgać nieba. Gdy doszli na miejsce,
słońce chyliło się już ku zachodowi.
– To tu – oznajmiło lato koniec
trudnej wyprawy.
Bartek rozejrzał się w koło zdzi-

wiony. Prócz paru krzaków i porośniętych porostami głazów nic tu
nie było.
– Zgarnij liście i zerwij mech,
a znajdziesz skalną szczelinę.
Zrobił Bartuś jak mu przyjaciel
kazał. Wąski otwór prowadził do
całkiem sporej skalnej groty.
– Od dziś będziesz tu mieszkał. Za ścianą znajduje się kryjówka zbójników. Jest pięć razy większa niż twoja. Są tam baranie skóry, ciepłe kożuchy i mnóstwo jedzenia. Bez tych wszystkich rzeczy
nie przeżyjesz zimy. Pójdziesz tam
i weźmiesz, co ci potrzeba. Dostaniesz się do środka wąskim przesmykiem między głazami.
Bartuś słysząc gdzie ma iść, aż
pobladł na twarzy.
– Nie bój się – uspakajał go głos.
– Nie ma ich teraz. Wrócą, gdy
bukom zaczną usychać liście i zostaną aż do wiosny. A wówczas pamiętaj: musisz być bardzo ostrożny. Nie mogą wiedzieć, że tu jesteś. Gdyby się nie udało, uciekaj
natychmiast. Ich wejście znajduje
się daleko z drugiej strony Babiej
Góry. Będziesz miał dużo czasu, by
się ukryć. Uwierz, to nie są dobrzy
ludzie.
Chłopczyk z przejęcia nie mógł
wydusić słowa. Kiwał tylko głową
na znak, że wszystko rozumie.
Jaskinia była wielka i kryła mnóstwo bogactwa. Od beczek z winem
po srebrne tace, dzbany pełne talarów i złote kielichy. Widywał Bartuś podobne w Kościele. W skrzyniach leżały wielkie okrągłe sery
i suche bochenki chleba, zaś z drągów opartych o skalne występy wisiały wędzone kawały mięsa, połcie słoniny i wyprawione skóry,
a na samym środku znajdowało się
duże palenisko. Bartek uwijał się
najszybciej jak potrafił. Przeciągał,
wnosił i wrzucał te dobra do siebie
do czasu aż Lato orzekło, iż wystarczy. Wiedział, że nie ma zbójników
w pobliżu, ale mimo to czuł strach.
Dobrze mieszkało mu się w grocie.
Miał więcej miejsca i wygodniejsze
posłanie a w ustach pierwszy raz od
wielu dni prawdziwy chleb. Był wyschnięty na kość, ale jemu smakował jak najświeższy bochenek. Nie
bał się samotności. Zdążył się przyzwyczaić. Przyjaciel pojawiał się
jeszcze jakiś czas, a potem odszedł.
– Do lata mój mały.
Usłyszał Bartuś pewnej nocy
jego głos przez sen.
Jesień wcale nie była rozmowna. Rzadko się odzywała. Czarowała słońcem, kolorami i babim latem.
Chłopczyk wychodził przed jaskinię patrzył w dal i zastanawiał się,
czy w sadzie dojrzały już papierówki. Co też porabiają bracia, Bronia,
rodzice? Czy we wsi pamiętają jeszcze o nim? A może już dawno zapomnieli? Oczy same zachodziły łzami. Bardzo za tym wszystkim tęsknił.
Z każdym tygodniem było zimniej, smutniej i szarzej. Dni stawały się coraz krótsze. Szybkie zmierzchy zasypiały mgłami, a ranki witały
siwym przymrozkiem. Bartek z niepokojem obserwował jak brązowieją liście buczyny. Dobrze wiedział
co to znaczy.
Zbójnicy wrócili środkiem deszczowej nocy i rozpalili ogień. Chłopiec podczołgał się cicho do szczeliny. Bardzo był spragniony widoku
ludzi. Dwóch rozwieszało na żerdziach mokre ubrania, a reszta wnosiła do środka jakieś ciężkie skrzynie. Jednego z nich nawet znał. To
był przecież sam Kowal, o którym
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ludzie we wsi mówili, że go porwały boginki. Zbóje jedli, pili i śpiewali do samego świtu. Nad ranem
wszyscy zasnęli. Bał się ich bardzo.
Dobrze pamiętał, co mówiło Lato,
ale jakoś raźniej mu było kiedy kogoś słyszał. Całe dnie spędzali w lesie zbierając drzewo, a nocami tańczyli przy ognisku.
I stało się.
Zima sypnęła pierwszym śniegiem. Zapanowała dziwna cisza.
Trawy, góry, las - wszystko zastygło
w niemym bezruchu. Z nieba koloru ołowiu spadały wolniutko białe, zimne płatki i osiadały na ziemi miękko i delikatnie jak gdyby
bały się zburzyć ten spokój. Ciężki czas nastał dla leśnych stworzeń.
Śnieg padał bezustannie przez kilka dni. Bartek już ledwo wydostawał się z groty. Wszystko dokoła
ubrane było w wielkie, białe czapy. Pewnego wieczoru zbójnicy zaśpiewali przy ognisku coś, co poruszyło chłopcem do głębi. Kolęda. Są święta. Chłopczyk patrzył
przez szparę, jak w kącie ustawiają małe drzewko. Choinka! Teraz
u niego w izbie też stoi choinka.
Wszyscy siedzą przy wigilijnym stole, a potem pójdą razem na pasterkę. Wszyscy prócz niego. Dziecięcym sercem ścisnął żal przeogromny, a do głowy zaczęły przychodzić różne myśli. Ucieknie! Sam trafi do domu! Nie będzie słuchał Lata!
Ale przecież nie może. Nie chce,
żeby Zima się mściła, żeby ludzie
nie mieli przez niego co jeść. Musi
tu zostać. Tylko...jak długo jeszcze?
Na zewnątrz szalały śnieżyce i zamiecie. Nocami słychać było głuche stękanie skutych siarczystym
mrozem drzew i przejmujące wycie wilków. Wiatry targały lasem,
aż trzeszczał w posadach. W jaskini za to było ciepło i przytulnie.
Z sąsiedniej groty dochodził wesoły gwar, a po skalnej ścianie pełzał
wpadający przez szparę przyjemny
blask ognia. Bartuś siedział cichutko w kącie opatulony grubym kożuchem i słuchał zbójnickich śpiewów. Dzień mijał za dniem, jeden
podobny do drugiego. Wydawało
się, że zima nie ustąpi nigdy. Wreszcie coś jakby drgnęło. Słońce przy-
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grzało mocniej. A do Bartkowych
uszu dobiegł delikatny głosik:
– Hej, mały! Jak się masz! Lato
kazało mi sprawdzić co z tobą. Niedługo na bukach pojawią się pierwsze młode listki i zbóje odejdą. Jestem Wiosna. Wiesz?
Wyszedł malec szybko przed jaskinię. Rzeczywiście, śniegi zaczęły powoli topnieć. Ucieszył się bardzo. Nareszcie! Od tej pory dni były
już coraz cieplejsze. Ze stoków ruszyły kaskady brudnej wody. Drzewa prostowały odrętwiałe gałęzie i wyciągały ku pogodnemu niebu. Do lasu wróciły ptaki na nowo
napełniając go swoim świergotem
i od razu zabrały się za budowanie gniazd. Mocne słońce wkradało się w najbardziej niedostępne zakamarki Kniei, żeby wytopić resztki śniegu. Ziemia budziła się powoli z długiego snu. Pierwszy, wiosenny deszcz pokrył ją świeżą zielenią. Wielka radość ogarnęła wszystko, co tylko zdołało przeżyć ciężkie miesiące. Nawet zbójnicy odżyli
i od paru dni toczyli ożywione rozmowy na temat nowych złodziejskich wypraw.
Pojutrze ruszali na Słowację,
później na Orawę, a w sobotnią
noc, w tydzień po Wielkanocy planowali napad na zawojską Karczmę i Kościół. Dalej już Bartuś nie
słuchał. Co robić! Musi ostrzec
swoich! Wybiegł przed grotę. Tylko jak? Którędy iść? Prosił Wiosnę
o pomoc. Szczerze było jej chłopca żal, ale strach przed kapryśną
Zimą był silniejszy. Trudno! Pójdzie
sam. Albo odnajdzie dom, albo zostanie w tym lesie na zawsze! Zabrał trochę jedzenia i ruszył w niepewną drogę. Próbowała go Wiosna zatrzymać, ale na próżno. Bartek schodził w dół szybkim krokiem
i nawet się nie oglądał. Widząc, iż
nie jest w stanie go zawrócić, krzyknęła za nim:
– Nie tędy mały! Nie tędy! Biegnij
skrajem potoku! Jego wody doprowadzą cię do wsi!
–Uśmiechnął
się
chłopczyk
w podzięce. O zmroku doszedł do
miejsca, gdzie odnalazło go Lato.
Noc spędził w swoim pniu, a rano
ruszył dalej. Nie była to łatwa dro-

ga. Wzburzony roztopami strumień
z ogromną siłą wpadał w głębokie
jary, prowadził przez splątane zarośla i gęste, świerkowe młodniki. Wił
się i pienił tocząc w dół żwir i wypłukane kamienie, a huczał przy
tym tak głośno, że malec nie słyszał
własnych myśli. Pod wieczór Bartek już dosłownie padał ze zmęczenia. Był podrapany, głodny i zmarznięty, ale tęsknota za rodziną dodawała mu sił. Niebo czerwieniało ostatnią chwilą zachodu, kiedy
wreszcie otworzyła się przed nim
ściana lasu ukazując rozległą wolną
od drzew przestrzeń zawojskich pastwisk i łąk.
– Udało się, udało… – szepnął
i upadł w zieloną wiosenną trawę.
Z dala dobiegało szczekanie
psów i porykiwanie bydła. Widać było dachy pierwszych zagród
i unoszący się z kominów dym.
Potem odpocznie. Teraz musi iść,
jeszcze tylko trochę, te parę zagonów i wejdzie do sadu, a potem otworzy znajome drzwi. Szedł
wartkim krokiem przez pola na
przełaj byle szybciej, byle prędzej,
byle sił starczyło i skończyła się już
ta długa droga. Jakaś kobieta siedziała na miedzy i podniosła się na
widok chłopca. Poznał ją Bartuś od
razu.
– Matulu! – krzyknął i uwiesił się
u jej szyi.
Bezmiaru szczęścia, jakie czuł
w sercu, nie sposób wyrazić i nie
sposób opisać szczęścia matki, która odzyskała z powrotem swoje dziecko, kiedy wszyscy inni już
dawno w to zwątpili. Gdy weszli do
izby, łzom radości nie było końca.
– Gdzieś ty sie Bartuś podziywoł
cały rok! Jus my myśleli ze cie nigdy nie uwidzymy – witał go ojciec
wzruszonym głosem.
– Jakeś wyrós przez tyn cos! –
piszczała Bronia głaszcząc go po
głowie.
– Ale i schud łokropnie! – dodała szykując mu na stół same przysmaki.
–Prowdziwy z ciebie włócykij.
Wrócić po roku! – próbowali żartować starsi bracia, tarmosząc jego
bujną czuprynę, ale i oni mieli łzy
w oczach.

A Bartuś nie odezwał się już tego
wieczoru żadnym słowem i mimo
głodu nie zdążył niczego zjeść. Zamknęły się umęczone powieki i zasnął wtulony w ramiona mamy. Zanim odespał cały ten trud, było południe. Przez ten czas wieści o jego
powrocie obiegły już prawie całą
wieś. Nic więc dziwnego, iż ciągle ktoś do nich przychodził, żeby
móc się o tym przekonać na własne oczy. Nie wszyscy poznali Bartka od razu. Byli też tacy, którzy mówili wprost, że to na pewno nie jest
on, na co oburzali się bardzo rodzice. Jak to! Oni mieli by nie poznać
własnego ukochanego dziecka? Dopiero kiedy Bronia porządnie go
wyszorowała, przycięła długie, spadające na ramiona włosy i zastąpiła podarte łachmany czystą koszulą,
przestali mieć wątpliwości. Jednak
rzeczywiście czas spędzony w lesie zmienił go bardzo. Wyrósł i wyszczuplał. W ciągu tych paru miesięcy z wesołego rozrabiaki stał się
mądrym i poważnym małym człowiekiem. Z drobnej dziecięcej buźki spoglądały spokojne ciemne
oczy o zadziwiająco – jak na pięcioletnie dziecko – dorosłym spojrzeniu, ale matki nie odstępował na
krok. Wszyscy mówili, że to cud,
iż nic mu utopce nie zrobiły. Pytali gdzie był i jak udało mu się przeżyć mroźną zimę. Opowiadał więc
cierpliwie każdemu o Lecie, Jesieni, Zimie i Wiośnie dzięki której teraz tu jest. O wilkach, przepastnych
bagnach, jaskini, skarbach, zbójach
i ich niecnych planach. Nikt prócz
rodziny nie chciał mu jednak wierzyć, że przez ten czas nie spotkał
ani jednej boginki i nie widział żadnego topielca. Ludzie kręcili głowami z niedowierzaniem i pocieszali rodziców, że to pewnie jeszcze zmęczenie, zaś w duchu byli
pewni, że jakieś złe licho odmieniło
go w lesie, no bo jak można gadać
z porami roku? Na wszelki wypadek w tydzień po Wielkanocy chłopi poszli jednak pilnować karczmy
i Kościoła. Rzeczywiście tuż po północy przyłapali na kradzieży kompletnie zaskoczonych zbójów. Było
ich pięciu, w tym jeden miejscowy.
Dokładnie tylu, o ilu mówił Bartek.

Dziękował mu za to sam proboszcz,
a ludzie zaczęli go w końcu inaczej
traktować.
Pogoda była wyjątkowo paskudna. Słońce, wiatr i śnieg przeplatały się na przemian z deszczem. Tak
zimnego kwietnia nie pamiętali najstarsi Zawojanie. Jeden tylko Bartek
znał tego przyczynę. Wiosna wygrała z mściwą Zimą dopiero w połowie maja. Wówczas wraz z ojcem
i braćmi wybrał się do zbójeckiej
groty. Zabrali stamtąd tace i złote
kielichy. Nie tknęli skradzionych talarów.
– Nie wiadomo komu je łoddać,
to niek tu ostano na wieki – powiedział ojciec i tak się stało.
To, co wzięli, zwrócili do ograbionych wcześniej Kościołów w Jabłonce i Lipnicy..
Rankiem następnego dnia wpadł
do izby cieplejszy niż zwykle promień słońca i zbudził Bartka ze snu.
Przetarł chłopczyk zaspane oczy.
– Lato! To ty? – zapytał wyglądając przez okno.
Dojrzał go ojciec.
– Wstołeś smyku? Chodź z nami
w pole – zagadnął.
– Domy ci pokosić – dodał niby
od niechcenia, obserwując syna kątem oka.
Na twarzy chłopca pojawił się
szeroki uśmiech.
Niedostępna, budząca w innych
strach knieja dla Bartka była niczym
drugi dom. Świat zamieszkujących
ją stworzeń nie miał przed nim
żadnych tajemnic. Umiał nazwać
wszystkie rosnące tam rośliny i znał
ich właściwości. Wiedział, gdzie rosną najlepsze jagody, maliny i grzyby. Gdzie pływają dorodne pstrągi,
a dzikie pszczoły mają swoje barcie. Suchą stopą przechodził przez
najbardziej zdradliwe bagna i mokradła. Dobrze mieli z nim ludzie
we wsi. Mówiono o nim Bartek Leśnik. Tylko zimą nigdy do lasu nie
wchodził.
A skarb? Cóż! Wielu próbowało
odnaleźć go potem na własną rękę,
a i dziś takich nie brakuje. Jak dotąd nie udało się to jeszcze nikomu.
Dlaczego? Ano nie łatwo zauważyć
niepozorną szczelinę w skale.
Beata T.
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Stoi karczma przy drodze…
Od wieków była nie tylko przystanią podróżnych, ale także miejscem towarzyskich spotkań, tańców, hulanek i zalotów, zdradzieckich knowań,
krwawych rozpraw, celem złodziejskich wypraw i rozbójniczych napadów.
Jak mówi ludowe podanie ludzie
już dawno odpokutowaliby grzech
Adama i byli ponownie w raju, gdyby nie przemyślny szatan, który wynalazł gorzałkę i …karczmę. Oba
te „wynalazki” bardzo przypadły
mieszkańcom Ziemi do gustu, ku
wielkiej radości ich autora. W karczmie czuł się on jak w domu, więc
chętnie tu przebywał i załatwiał piekielne interesy. A że dzisiaj lokal ten
nazywa się nieco inaczej – zupełnie
mu to nie przeszkadza. Jak przed
wiekami karczma (lub jej zmodyfikowana wersja) świetnie nadaje się
do popełniania wszystkich siedmiu
grzechów głównych.
Karczmy, jak chcą podania, zapadały się pod ziemię, gdy hulano w nich podczas Adwentu i Wielkiego Postu. Pod Babią Górą taki
los miał spotkać np. karczmę koło
Osielca, bo rozbawieni goście nie
uszanowali kapłana jadącego z Wiatykiem do umierającego. Pozostał
zniej jedynie kamienny próg, na
którym uklękła uboga służąca.
Ta karczma Rzym się nazywa…
Niektóre karczmy mają w swoich
dziejach szatańskie karty wspominane przez tradycję do tej pory. Na
południu Polski bodaj czy nie najsłynniejsza jest pod tym względem
karczma „Rzym” w położonym nad
Skawą miasteczku Sucha Beskidzka, gdzie ta szacowna budowla jest
ozdobą niewielkiego rynku. Miasteczko ma w herbie białego konia
na czerwono-zielonej tarczy. Czy
przypadkiem nie to miejsce uwiecznił wieszcz Adam w jednej ze swoich ballad, gdzie Mefistofeles podstępnie czyhający na mistrza Twardowskiego wita go okrzykiem: Ta
karczma – Rzym – się nazywa, kładę
areszt na waszeci, a z dalszych strof
wynika, że herbem pechowego dla
czarownika lokalu jest koń malowany na płótnie? Jak pamiętamy z lektury mickiewiczowskich strof tylko
w Rzymie mogli mistrza pochwycić synowie piekła; to, że takie miano może mieć karczma nie przyszło
szlachcicowi do głowy gdy podpisywał cyrograf na własną duszę.
Naturalnie Adam Mickiewicz
o istnieniu Suchej i karczmy nic
nie wiedział, chociaż stała tu już
ona co najmniej od drugiej połowy
XVII wieku. Zbudowano ją w pobliżu placu targowego, bowiem od
dawien dawna Sucha szczyciła się
przywilejem na odbywanie dwunastu jarmarków rocznie i cotygodniowych targów. Targi te, podobnie jak plac handlowy, istnieją do
dzisiaj. Obecny budynek z pięknym
łamanym dachem pochodzi z początków XVIII stulecia i do chwili
obecnej pełni swoją funkcję. Po II
wojnie światowej popadł częściowo
w ruinę ale w latach 60. XX wieku
został odrestaurowany i dzisiaj mieści w swoich stylowych wnętrzach
restaurację i kawiarnię oferujące regionalne dania. Zachowany został
tutaj typowy dla dawnej karczmy
rozkład budynku z przelotową sie-

nią o brukowanej kamieniami podłodze i położonymi po obu jej stronach dużymi salami, którym towarzyszą niewielkie alkierzyki. Niegdyś z tyłu istniało podwórze oraz
stajnie przeznaczone dla wierzchowców i pojazdów podróżnych.
Identyczny rozkład wnętrz, wysoki łamany dach mieszczący strychy
oraz głębokie piwnice ma karczma nosząca miano „Czarnej” przeniesiona z Podwilka do Orawskiego
Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej na Orawie, gdzie obecnie
mieszczą się sale wystawowe i niewielka kawiarnia. W innym budynku dawnej karczmy o nieco innej
architekturze, również z Podwilka,
zwanej „Białą Karczmą”, ma siedzibę dyrekcja wspomnianego skansenu. Mniej szczęścia miała całkowicie przebudowana karczma w Czarnym Dunajcu, Jabłonce, Makowie,
Mucharzu, Nowym Targu i wiele innych, po których pozostały jedynie
miejscowe opowieści.
Swoją karczmę miała też Zawoja. Budynek ten znajdował się przy
głównej drodze biegnącej przez
wieś w kierunku Przełęczy Krowiarki, na przeciw kościoła parafialnego pw. św. Klemensa w Zawoi Centrum. Budynek dawnej karczmy,
dom nr 121, o konstrukcji zrębowej, z półszczytowym dachem krytym gontem, był jednym z najstarszych zabytków budownictwa regionalnego w Zawoi. Wzniesiony
został na planie prostokąta, z sienią na przestrzał. Od frontu znajdowały się podcienia. Z tyłu, równolegle do głównego budynku, stał
tzw. stan – zabudowania gospodarcze mieszczące między innymi stajnie dla koni podróżnych. Z przeznaczeniem na karczmę budynek
ten ufundowała w 1836 roku Anna
Surmiak, gospodyni z Zawoi. Już na
początku XX wieku karczma przestała pełnić swoją funkcję. Obecnie
rozebrana czeka na rekonstrukcję.
Potrzebna i przeklęta
W przeszłości karczma stała nieomal
w każdym miasteczku, wsi i osadzie, a także przy traktach i drogach handlowych. Część z nich
była własnością miejscowego dworu, część należała do gminy, rzadko
do osób prywatnych. W większości
gospodarowali Żydzi – dzierżawcy,
a karczma i jej gospodarz weszła na
trwałe do polskiej literatury, malarstwa, ludowej legendy i pieśni.
Czego też o karczmach nie opowiadano! To one były w Beskidach i pod Tatrami ulubionym miejscem hucznych zbójnickich zabaw i krwawych porachunków,
ale także stawały się często obiektem napadów. W karpackich tekstach folklorystycznych zbójnicy
ucztują i tańczą najczęściej właśnie
w karczmie, a zabawa taka nieraz
towarzyszy wybieraniu Żyda czyli rabunkowi. Nierzadko na hulankę w karczmie wydają całe zagarnięte dobro. Ten właśnie element
zbójnickiego życiorysu jest przed-

Zabytkowa karczma „Rzym” w Suchej Beskidzkiej. Źródło: www. wikipedia.pl

miotem szczególnego podziwu i zazdrości mieszkańców wsi, którzy
niekiedy choć przez chwilę uczestniczą w biesiadzie dobrych chłopców, jak na Podtatrzu i w Beskidach nazywano zbójników. Bawiąc
się w karczmie płacą zbójnicy złotem muzykantom i karczmarzowi,
imponują obecnym sztuką taneczną, zapraszają do tańca najpiękniejsze kobiety, piją najlepsze wino, zjadają ogromne ilości mięsiwa. Często
harnaś tańczy solo lub z wybraną
dziewczyną, która wybór ten traktuje jak wielkie wyróżnienie, niekiedy nagrodzona przez tancerza koralami i złotem. Czasem partnerką
tą jest osoba z grupy społecznej postawionej wyżej niż ta, z której rekrutują się zbójnicy; na tym motywie Kazimierz Przerwa-Tetmajer
oparł swój znany wiersz pt. Jak Janosik tańczył z cesarzową.
Wszedł Janosik do karczmy,
do białej,
stanął we drzwiach jak dąb okazały
jako dęby towarzysze za nim,
w drogiej zbroi, w ubiorze
nietanim.
Siedli za stół, kazali dać wina,
austriacka pojrzała drużyna,
muzykowi do garści dał - naści!
sam Janosik dukatów dwanaście.
Jeden z bardziej znanych w całych Karpatach tekstów zbójnickich
opowiada zaś o zabawianiu przez
harnasia tańcem karczmarki, podczas gdy reszta towarzystwa rabuje w komorze.
Studiując materiały źródłowe takie jak kroniki, pamiętniki, a przede
wszystkim akta sądowe można zauważyć, że zawarte w nich relacje
o zbójnickich biesiadach często niewiele odbiegają od mitycznych epizodów obecnych w folklorze słownym. I tak jeden ze zbójnickich hetmanów działających w Beskidzie
Żywieckim, niejaki Sebastin Bury
z Rajczy (stracony w Żywcu w 1630
roku) został ujęty w czasie hucznej
zabawy we wsi Milówka, w której
uczestniczyła cała jego kilkudziesięcioosobowa kompania. Sam harnaś
z dziewięcioma towarzyszami zawitał do domu niejakiego Szymona
Szczotki, gdzie zastał już na poczę-

stunku proboszcza z miejscowości
Radziechowy. Sobek Bury z kompanami przyłączył się do towarzystwa
i …z księdzem plebanem ciesząc się
kazał huczno trunków i jadła nosić.
W tym samym czasie reszta kompanii ucztowała w karczmie. Pijanych
i bawiących się zbójników zaskoczył zupełnie oddział sformowany na wprędce z 150 mieszczan żywieckich. Kto poinformował władze o miejscu pobytu rozbawionej
kompanii Burego – nie wiadomo.
W karczmie rodziła się też
grzeszna miłość, walczyli o względy dziewczyny rywale, co nierzadko kończyło się krwawą bójką, jak
chociażby ta sprzed przeszło wieku
w Białym Dunajcu, o której do dzisiaj wspomina podhalańska ballada Hej, wara wom Dunajcanie, od
dziewcyny wara… Nic więc dziwnego, że na karczmy padały gromy
z ambon, zwłaszcza że często stały one w najbliższym sąsiedztwie
kościoła. Tak było w np. w Zakopanem, gdzie ksiądz Józef Stolarczyk, pierwszy tutejszy pleban nierad karcme widzioł, jak mawiał Jan
Krzeptowski Sabała, tak było w Jordanowie, w spiskim Jurgowie, słynnym podhalańskim Ludźmierzu i w
podbabiogórskiej Zawoi.
Ale bez karczmy żyć się nie
dało! Tu odprawiano często wesela, chrzciny i stypy, śpiewano i tańczono przy święcie, hulały w ostatkowy wieczór gaździny na len, na
konopie, na dobry chów celebrując
prastarą magię urodzaju, żegnali się
z kompanami i frajerkami idący do
wojska rekruci i wyruszający za pracą sezonowi robotnicy.
Nocleg na słomie…
Była więc karczma siedliskiem grzechu i rozpusty, ale przede wszystkim miejscem, gdzie raczono się
trunkami, gdzie grała muzyka i odbywały się tańce. Podróżni znajdowali tutaj nocleg i wypoczynek. Nie
na darmo u schyłku XIX stulecia
wzdłuż drogi z Krakowa do Zakopanego, którą pod Tatry góralskim
wózkiem podróżowali amatorzy
zdrowego powietrza i górskich wędrówek, karczmy powstawały jak
grzyby po deszczu. Ponieważ rzad-

ko dysponowały odpowiednim wyposażeniem, często brudne i zaniedbane, podróżni zabierali ze sobą
wszystko co do wygody potrzebne,
a więc pościel, naczynia, niekiedy
nawet drobne sprzęty i oczywiście
wiktuały. Z reguły gospodarz karczmy oferował jedynie dach nad głową, ciepły piec, słomę lub siano na
posłanie i niewyszukane jedzenie
jak nabiał, chleb, kiełbasę.
Karczma pełniła też funkcję miejscowej sali zebrań i towarzyskich
spotkań. Ponieważ w tłumie gości można było pozostać niezauważonym, spotykali się tutaj od wieków spiskowcy różnego autoramentu, często powstańcy i emisariusze, ale także świat przestępczy.
Aż do początku XX wieku w wielu wsiach karczma była też po prostu sklepem.
W ostatnich latach „regionalna
karczma” stała się modnym lokalem gastronomiczno-rozrywkowym.
W tym celu odrestaurowuje się zachowane budynki dawnych gospód, a także wznosi nowe, stylizowane na te sprzed wieków. Ich wyposażenie często przypomina bardziej wystawę staroci czy wyrobów
CEPELI niż historyczne wnętrze, ale
chodzi tu głównie o stworzenie klimatu dawności, a nie o regionalną
wierność. W wielu tego typu lokalach podawane są regionalne potrawy, urządza się wieczory przy ludowej muzyce itp. Także Zawoja ma
swoje regionalne karczmy. Najstarsza z nich to „Tabakowych Chodnik” w Zawoi Podbrzeg, dalej „Styrnol” w Zawoi Podryzowana, „Koliba” w Zawoi Widły i najmłodsza
– karczma „Zbójnicka” w Zawoi Policzne.
We współczesnych karczmach
za bufetem, czyli dawnym szynkwasem, nie ma już co prawda karczmarza Żyda, trudno też o napad zbójników, ale cała reszta akcesoriów
potrzebnych w działalności „wynalazcy” gorzałki i karczmy pozostaje bez zmian (nie tylko zresztą w regionalnej oprawie). I chociaż stare
ludowe przysłowie mówi, że dobrego karczma nie zepsuje, a złego kościół nie naprawi, lepiej na wszelki
wypadek uważać.
Urszula Janicka-Krzywda

Z KART HISTORII

| POD DIABLAKIEM | JESIEŃ 2011 | 19

Morowe
powietrze
W historii znane są liczne przypadki epidemii, które co rusz dziesiątkowały ludność świata. Najbardziej znana
wydaje się być epidemia dżumy, która w IV w. pochłonęła według różnych źródeł 1/4, lub 1/3 ludność ówczesnej Europy. Najstraszliwszą na naszym terenie była bodaj epidemia cholery, która rozpoczęła się w roku 1847

Fot. Sebastian Kozina

W latach 1847-1857 w powiecie wadowickim, w skład którego wchodziły wówczas Zawoja i Skawica, nastąpił ubytek ludności wynoszący 94 054 osoby. W roku 1847
ów powiat zamieszkiwało 373 000
osób, a w roku 1857: 290 000. Jeżeli chodzi o samą Zawoję to statystyka przedstawia się w ten sposób, że na ogólną liczbę mieszkańców w 1847 roku, tj. 4 500 osób,
zmarło 889 z nich. Z kolei na Skawicy tegoż roku zmarło 447 mieszkańców, czyli ośmiokrotnie więcej
od średniej rocznej liczby zgonów
w XIX wieku.
Głód, tzw. galicyjska bieda, brak
fachowej pomocy lekarskiej i brak
zainteresowania ze strony austryjackiego zaborcy, spowodowały, że
epidemia rozprzestrzeniała się bardzo szybko. Poza tym, niewątpliwie do szerzenia się chorób, nie tylko epidemicznych zarówno w średniowieczu jak i w wiekach późniejszych przyczyniły się: brak higieny, jedzenie żywności przechowywanej w złych warunkach, picie
zanieczyszczonej wody.
Wśród tej biedy i z tak lichej strawy, powstają naturalnie rozmaite
cierpienia; zjadliwy tyfus, cholera
i inne choroby, okropnie tu panują.
Pisał Antoni Schneider (18251880) – archiwista i ludoznawca
– obserwator życia współczesnych
sobie Babiogórców.
Jako czynnik sprzyjający rozprzestrzenianiu się epidemii należy
wymienić również wojny. Wspomina o tym w Kronice Parafii Zawoja
jej wieloletni proboszcz ks. Adam
Górkiewicz, który obok takich

ujemnych skutków wojny jak: zepsucie moralne, nieposzanowanie
władzy i nędzy materialnej, wymienia także choroby: czerwonkę, tyfus
plamisty i brzuszny oraz grypę hiszpankę, która w 1918 roku zebrała
najwięcej ofiar.
Za zwiastuny zarazy uznawano także, morowe powietrze, gęste
mgły, nadmierne deszcze, wiatry,
szczególnie południowo-wschodni,
chłodne poranki latem, zaduch,
wapor (wyziew); duża ilość robactwa, gryzoni i owadów (komarów
i much). Epidemia mogła być również karą za grzechy, zesłaną przez
Boga.
Zarazy, przeważnie cholery, dżumy, grypy, tyfusu, gruźlicy nazywano w dawnej wsi, w tym również
pod Babią Górą, jak już wspomniano wyżej, morowym powietrzem,
morem, zarazą morową. Z tym, że
morowe powietrze w kulturze ludowej mogło oznaczać, albo przyczynę choroby, albo chorobę samo
w sobie. Nadciągało zazwyczaj
znad pól bitewnych, bo jak wspominają informatorzy brało się ono
z rozkładających trupów poległych
w czasie walk żołnierzy. Opisuje to
informatorka z Zawoi, rzecz dotyczy co prawda Kalwarii Zebrzydowskiej, ale dobrze obrazuje cały proces pojmowania tej choroby i mechanizmu jej rozprzestrzeniania się,
w pojęciu mieszkańców tych terenów: W Kalwaryji był tam pod
klasztorem koszar (koszary) i tam
było pełno wojska, ino jakiego to
nie wiom. Downi wojny były i z
tych wojnów, z tych trupów, z tego
wszystkiego, wytworzyła się ta cho-

roba. I tam kasik się dostała do tego
wojska, to wojsko tam wszystko
wymarło, a to wszystko spolili i tam
właśnie pod klasztorom jest ten cały
cmentorz tych wojoków co tam pochowali
Straszliwe epidemie, które nawiedziły obszary Beskidów przypominają o sobie nazwami topograficznymi, na przykład Cholerna
Góra, czy rola Cholerne w Suchej
Beskidzkiej lub starymi cmentarzami i kaplicami w miejscach gdzie
pochowano ich ofiary. Chorych, na
przykład na cholerę, która zebrała
największe żniwo na terenie Zawoi
i Skawicy, o czym już była mowa,
grzebano nie na przykościelnych
cmentarzach, a w zbiorowych grobach z dala od centrum wsi. Wierzono, że przypadkowe naruszenie
grobu na nowo wywoła epidemię.
Dlatego miejsca te omijano z daleka. Przypominają o nich także przydrożne, tzw. morowe kapliczki, które miały niczym bramy strzec od
pogromu mieszkańców wsi, stanowić swoistą zaporę dla zarazy. Zdarzało się, że stały one na zbiorowej
mogile ofiar epidemii i miały postać
tzw. latarni umarłych, gdzie zawsze
płonęło światło, będące znakiem,
który miał przypominać przechodniom o obowiązku modlitwy za dusze pokutujące w czyśćcu, zwłaszcza te, które odeszły nagłą śmiercią.
Kapliczki te na terenie wsi babiogórskich są pielęgnowane do dziś
i do dziś płonie w nich światło, którym nadal zmarli zobowiązują żyjących.
Popularnym talizmanem, mającym za zadanie chronić przed za-

razą był również, tzw. krzyż choleryczny, krzyż morowy, zwany również krzyżem św. Benedykta czyli
karawaka. Jego nazwa wywodzi się
od nazwy miasta Caravaca w Hiszpanii, z kąt jego kult rozprzestrzenił się w czasie różnych epidemii na
całą Europę. Gdy zabójcze tchnienie śmierci pustoszyło miasta i wioski Europy, wznoszono modły ku
niebu, błagając o ratunek. Pośrednikami w tych prośbach byli święci.
Najbardziej popularnymi patronami
w czasie zarazy byli, między innymi: św. Roch, św. Sebastian, św. Rozalia czy św. Antoni.
Pogrzeby w czasie zarazy były
szybkie, ciche, pozbawione śpiewów, bicia dzwonów, światła
świec. Nie było konduktów pogrzebowych, trumien, które zastępowały rzadko pudła pozbijane z desek;
częściej ciała wrzucano bezpośrednio do grobu wysypanego słomą
i niegaszonym wapnem.
W czasie dziewiętnastowiecznej
epidemii cholery na terenie południowej Polski stosowano bardzo
proste środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Opuszczone domy, których mieszkańcy
umarli znaczono widocznym z daleka znakiem krzyża namalowanym
wapnem na ich ścianach. Zabijano
deskami okna i drzwi. Jak już wspomniano, zmarłych grzebano z dala
od wsi. Zajmowali się tym grabarze wyznaczeni przez władze gminy. Byli nimi przeważnie ochotnicy, których bliscy zmarli a oni jako
ostatni z rodziny pozostali przy życiu. Ochronę przed fetorem miały
zapewnić im szmaty, które owijali
wokół głowy. W zachodniej Europie między innymi tę funkcję pełniły, tzw. ptasie maski. Zwłoki wyjmowali z domostw za pomocą długich drągów zakończonych metalowymi hakami (osenkami) i wrzucali je na furmanki wypełnione niegaszonym wapnem. Do ich zadań należało również przeszukiwanie wsi
w poszukiwaniu kolejnych ognisk
zarazy.
Informatorka ze Skawicy opowiadała jak w czasie epidemii gruźlicy wymierały całe rodziny. Były
wśród nich młodzi ludzie w tym dorodne panny. Nie leczyli się bo, jak
mówi: nie mieli za co i nie było chyba takich środków. To tak jak dzisiaj rak, tak wymierali ludzie. Jednocześnie, paradoksalnie, przełom
wieków XIX i XX jest czasem gdy
bardzo szybko rozwija się medycyna, zwłaszcza zaś profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych. Wyrazem
tego były między innymi pojawiające się poradniki, broszurki, mające
na celu ograniczenie liczby zachorowań i śmiertelności z powodu suchot czyli gruźlicy.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego, profilaktyka chorób
zakaźnych przebiegała już nieco
bardziej profesjonalnie niż w latach
wcześniejszych. Pomogła w tym
ustanowiona w 1919 roku ustawa
o zwalczaniu chorób zakaźnych.
Ustawa ta regulowała prawnie, między innymi szczepienia ochronne.
Niestety górale często nie wierzyli w pomoc lekarzy profesjonalistów i w zalecane przez nich szczepienia. Zjawisko to zauważa wybitny polski krajoznawca, przyrodnik
Bronisław Gustawicz (1852-1916):
Jak indziej, tak i u nich przesądy i niewiara w naukę panują tu
powszechnie. Góral nie wierzy np.
w szczepienie ospy zmuszają go
środkami administracyjno-policyjnymi, a pomocy lekarza wzywają

tylko bogatsi, ale dopiero po wyczerpaniu wszelkich środków domowych (…)
Przytłaczający ogrom chorób,
w obliczu których człowiek był
bezbronny, sprawił, że musiał on
w jakiś sposób je oswoić. Choroby
nie widać, więc trzeba było nadać
jej jakąś postać; z widzialnym przeciwnikiem łatwiej było się zmierzyć.
Wydaje się to zrozumiałe, przecież
bardziej niż realnego zagrożenia boimy się tego co nieznane, co obce.
Tak więc tradycja ludowa starała się
personalizować choroby. Nabierały
one wówczas statusu osoby. Wraz
z tym przyjmowały też ludzkie cechy, którymi były najczęściej ludzkie wady. Były więc: kapryśne, niemiłosierne, chytre, podstępne, wrogo nastawione do człowieka. Niemal każda z chorób epidemicznych
miała swoje ludowe wyobrażenie. Cholerę, na przykład uosabiano jako wysoką, bladą, chudą kobietę z rozwianymi włosami. Była
ona ubrana w pobrudzoną płachtę i trzymała w ręku zakrwawioną
chustę. Pojawienie się owej kobiety nazywanej też morową dziewicą, podobnie jak zaobserwowanie
na niebie gwiazdy z ogonem, czyli komety, zwiastowało przybycie
śmierci w postaci ciężkich chorób.
Według innych przekazów cholerę przypisywano upiorowi. W takim wypadku należało wykopać go
z grobu i odciąć mu głowę. Z kolei mieszkanka Zawoi w ten sposób opisywała cholerę: nie wiom
po jakiej to wojnie było, nie wiom
po cym to było. Sła ta cholera, to
była choroba, cliwo choroba była.
To starzy dziadkowie je widzieli jak
ona w powietrzu sła – takie koło
błokitne (błękitne) i po tym godali
ka łona tysta siadnie? I gdzie siadła
to wszystko wymieralo.
Chorób epidemicznych nie leczono w klasycznym znaczeniu tego
słowa. Starano się ich pozbyć modlitwą, postami, publicznym wyznaniem grzechów. Czyniono zadość ludziom, wobec których zawiniło się w
jakiś sposób. Czasami szukano wśród
siebie winowajcy tego nieszczęścia.
Jak już wcześniej wspomniano epidemie były bardzo często uznawane
za karę bożą, zesłaną przez Stwórcę na łamiący Jego prawa lud. Dlatego starano się znaleźć człowieka,
który miał swym ciężkim przewinieniem złamać owe prawo i ściągnąć
na całą społeczność boży gniew. Takiego człowieka często okrutnie zabijano. Ofiary upatrywano zazwyczaj
w ludziach chorych, niepełnosprawnych, o dewiacjach seksualnych, a
także wśród ludności żydowskiej.
Pamięć dawnych epidemii, zaraz, moru, odżywa co jakiś czas
przy okazji pojawienia się różnych
znanych czy nowo odkrytych chorób, które pochłaniają w szybkim
czasie i niemal jednocześnie wiele istnień ludzkich. Nie są one już
jednak tak spektakularne, a my nie
jesteśmy aż tak bardzo wobec nich
bezradni jak to było w historii. Jednak ogrom tamtych tragedii brzmi
nadal niegasnącym echem, przydrożnych kapliczek, krzyży, nazw
topograficznych czy w reszcie modlitw, które również dzisiaj ślemy
ku Stwórcy: Od powietrza, głodu,
ognia i wojny wybaw nas Panie.
Wśród największy klęsk wymienionych w tej modlitwie pierwsze miejsce zajmuje powietrze co obrazuje
jak straszliwy lęk budziło i nadal
budzi zabójcze tchnienie morowego powietrza.
Ewelina Harańczyk
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16-18 września
PLAC PRZY DW DIABLAK W ZAWOI WIDŁACH

NIEDZIELA, 18 września

PIĄTEK, 16 września
14.30 KONFERENCJA: „TRADYCYJNA GOSPODARKA PASTERSKA
MOTOREM ROZWOJU ROLNICTWA NA TERENACH GÓRSKICH
w rejonie Babiej Góry z uwzględnienim gospodarowania na obszarach
(
chronionych Zawoi Hotel
„Lajkonik” w Zawoi)

16.00 PREZENTACJA FOLKLORU REGIONU BABIEJ GÓRY
Zespól Regionalny BUDZOWSKIE KLISZCZAKI z Budzowa
Zespół Regionalny ZBYRCOCEK z Juszczyna
Zespól Regionalny HOLNIKI z Bystrej Sidziny
Zespół Regionalny ZBÓJNIK ze Skawicy
Zespół Stowarzyszenia NASZA SKAWICA ze Skawicy
ZABAWA POD GWIAZDAMI - ZBYRCOKI Folk & Blues

Sobota, 17 września
14.00 POWITANIE SCHODZĄCEGO REDYKU
prezentacja zwyczajów pasterskich - Zespół HOLNY z Zakopanego
15.00 PREZENTACJA FOLKLORU REGIONU BABIEJ GÓRY
Zespól Regionalny KGW ZAWOJANKI z Zawoi
Zespół Regionalny BABIOGÓRCY z Zawoi
Zespół Regionalny SKALNIOK z Zubrzycy Górnej
Zespół Regionalny JUZYNA z Zawoi
Zespół Folklorystyczny ORAVAN ze Słowacji
Występ zespołu z programu realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa
w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

18.00 DIVERSE DOWNHILL CONTEST - wręczenie nagród

w Mistrzostwach Polski w Zjeździe na Rowerach z Mosornego Gronia

18.30 Koncert zespołu JAWORZNIANKI z Jaworzna
19.00 GWIAZDY WIECZORU

THE CHILLOUD
NEGATYW

BRAThANKI

24.00 ZABAWA POD GWIAZDAMI

19.00 ORKIESTRA DĘTA GMINY ZAWOJA

Zespół taneczny FOLLOW ME z Zawoi
20.00 KAŁE BAŁA z Czarnej Góry

20.00 Koncert Zespołu MITLOS z Wiszni Małej

22.00

14.00 KONCERTY ZESPOŁÓW
Zespół Regionalny POLANA MAKOWSKA
z Makowa Podhalańskiego
Zespół Regionalny im. BARTUSIA OBROCHTY z Zakopanego
Młodzieżowy zespół SOKOŁY z Jerzmanowic
Zespół Regionalny WARZĘGOWIANIE z Warzęgowa
17.00 RODZINNA KAPELA BUGAJSKICH z Kęt
18.00 Zespół Regionalny ZBYRCOKz Juszczyna

Sponsorzy

PONADTO:
• Targi Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego
• Finał Pucharu Polski w Mistrzostwach w Zjeździe na Rowerach
- Diverse Downhill Contest - sobota, Mosorny Groń w Zawoi Policzne
• Promocja albumów „Stroje ludowe w Karpatach Polskich” Fundacji
Braci Golec, sobota, godz. 15.00
• Promocja książki Stanisława Raka „Sumiynnie tak było” - Galeria
na Uciechę w Zawoi Wilcznej, niedziela, godz. 15.00
• Spektakl teatralnyTowarzystwa Teatralnego im. Heleny Modrzejewskiej
- Scena A2 z Zakopanego, Winiarnia przy Karczmie Zbójnickiej
w Zawoi Policzne, niedziela, godz. 20.00
Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi
Urząd Gminy w Zawoi
Współpraca: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Babiogórski Park Narodowy
Stowarzyszenie KULT ART z Zawoi

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego
Patronat medialny

