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W sobotę 14 maja w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Pro-
mocji i Turystyki w Zawoi prezentowały się podmioty wykonawcze form 
muzycznych: soliści, duety i zespoły. Już od godz. 9.30 do późnego wieczo-
ra można było posłuchać młodych, utalentowanych wykonawców. 

Natomiast 15 maja gościła nas hala widowiskowo-sportowa w Zawoi 
Centrum, gdzie prezentowali się tancerze: soliści, duety oraz zespoły ta-
neczne. Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie Edukacji Artystycz-
nej, Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi oraz Starostwo 
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. 

Miło nam poinformować, że Talent Małopolski w formach muzycznych 
otrzymała mieszkanka Skawicy Angelika Kaczmarczyk.

Fotoreportaż z eliminacji powiatowych i wojewódzkich na stronie 6.

Po raz pierwszy w Zawoi, jak również w Powiecie Suskim, odbył się Wo-
jewódzki Finał Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych 
„TALENTY MAŁOPOLSKI 2011”. Było to niezwykłe święto muzyki i tańca.

Finał wojewódzki 
w Zawoi

Pilnujcie mi tych szlaków
Skawica znana była Ojcu Św. Janowi Pawłowi II jeszcze z czasów, gdy jako młody kapłan, a potem biskup, wędrował 
tu po górach. We wrześniu 1953 roku szedł wraz ze studentami z Suchej Beskidzkiej w Pasmo Policy, a w roku 1968 
przechodził, idąc na szlak przez Suchą Górę. Pierwsza duszpasterska wizyta w Skawicy to rok 1960, kiedy to kard. Karol 
Wojtyła dokonał poświęcenia Figury św. Józefa w ołtarzu bocznym Kościoła. 

Powrócił tu w 1976 roku, z okazji 
uroczystości jubileuszowej 25-le-
cia istnienia parafii. Ostatnia wi-
zyta ks. Karola Wojtyły w Skawicy 
przypadła na 9 września 1978 roku. 
Wraz z ks. Stanisławem Dziwiszem  
i ks. Tadeuszem Styczniem udał się 
w Pasmo Policy, aż do przełęczy 
Krowiarki, gdzie czekał na nich sa-
mochód. Była to ostatnia wyciecz-
ka w góry przed radosnym Kon-
klawe. Dziś trasą tą prowadzi Szlak 
Papieski, wyznakowany z inicja-

tywy mieszkańców gminy, którzy 
pragnęli upamiętnić związek Ojca 
Świętego z tą ziemią. Początek i ko-
niec trasy oznaczają drewniane ta-
blice w kształcie herbu ks. kard. Ka-
rola Wojtyły, wykonane przez rzeź-
biarza Krzysztofa Madonia z Suchej 
Beskidzkiej. Szlak rozpoczyna się w 
Skawicy Centrum i prowadzi w stro-
nę przysiółka Sucha Góra do schro-
niska na Hali Krupowej, przez Po-
licę, Kiczorkę i Brożki aż na Pola-
nę Krowiarki. Tu znajduje się po-

święcony Karolowi Wojtyle obe-
lisk, upamiętniający fakt, że w 1938 
roku, podczas pobytu w Zubrzycy 
Górnej, przyszły papież  budował 
tzw. Szosę Karpacką. Wybór Karo-
la Wojtyły na Stolicę Piotrową na-
pełnił wielką radością całą Polskę. 
Mieszkańcy Skawicy, upamiętniając 
swego dostojnego gościa, chętnie 
odwiedzali go w Watykanie, a tak-
że pielgrzymowali do miejsc, które 
on odwiedzał.

dokończenie na stronie 5.

Skawickie uroczystości dziękczynne za beatyfikację Jana Pawła II

Widok na Babią Górę. Fot. Sebastian Kozina.

TALENTY MAŁOPOLSKI 2011

Zapraszamy na koncert laureatów form tanecznych „Talenty 
Małopolski 2011” – 24 czerwca o godz. 18.00 na stadionie 
w Zawoi Centrum w ramach imprezy Dni Zawoi.

Uczestników eliminacji wojewódzkich Talentów Małopolski po raz pierwszy 
gościła Zawoja. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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W Radzie pracują m.in. Róża Thun, 
posłanka do Parlamentu Europej-
skiego, dr Urszula Janicka-Krzyw-
da –  etnograf, od wielu lat działa-
jąca na rzecz zachowania i popula-
ryzacji tradycji górali babiogórskich, 
Lucjan Kudzia – pochodzący z Za-
woi trzykrotny olimpijczyk, znany 
saneczkarz, Józef Omylak – dyrek-
tor Babiogórskiego Parku Narodo-
wego, Andrzej Pająk – przedsiębior-
ca, niedawny finalista Plebiscytu na 
Osobowość Ziem Górskich, Janusz 
Tatara – przedsiębiorca, działacz 
i propagator turystyki, prowadzący 
w Zawoi ośrodek rehabilitacyjno-
wypoczynkowy, Jan Bury – b. wójt 
Stryszawy, pełniący urząd dwie ka-
dencje oraz Tadeusz Kosman z Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Katowicach, nadleśniczy 
w Suchej Beskidzkiej.

 
Przewodniczącym Rady Gospo-

darczej został wybrany Janusz Tata-
ra. Inauguracyjne spotkanie odbyło 
się 29 kwietnia w Urzędzie Gminy.  

– W moim zamyśle Rada Gospo-

darcza ma spełniać przede wszyst-
kim funkcję doradczą i opinio-
twórczą. Mam świadomość ważno-
ści oraz złożoności spraw, którym 
musi sprostać nasz samorząd. Dla-
tego też zamierzam wesprzeć się 
fachową wiedzą, doświadczeniem 
i kompetencjami ludzi, działających 
od lat na rzecz dobra naszej „małej 
Ojczyzny”, a jednocześnie będący-
mi jej ambasadorami w świecie i w 
swoich środowiskach zawodowych 
– podkreśla wójt Tadeusz Chowa-
niak.

Do zakresu działań Rady nale-
ży m.in.: opiniowanie projektów 
uchwał Rady Gminy Zawoja doty-
czących rozwoju gospodarczego 
Gminy, wspieranie inicjatyw zgła-
szanych przez organy Gminy w za-
kresie jej rozwoju, udział w pracach 
nad wypracowaniem strategii wy-
korzystania potencjału społecznego 
i ekonomicznego w rozwoju gospo-
darki Gminy, tworzenie warunków 
do wdrażania koncepcji planowa-
nia strategicznego oraz wypracowa-

Wójt gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak powołał Radę Gospodarczą.  Do 
udziału w Radzie zaprosił wiele znanych postaci, związanych z Zawoją.

Obecnie organizacja skupia prawie 
30 gmin z czterech województw: 
podkarpackiego, małopolskiego, 
śląskiego i dolnośląskiego. Zawo-
ja jest jedynym członkiem tego gre-
mium spośród gmin powiatu su-
skiego.

Podczas V Forum z udzia-
łem Apoloniusza Tajnera, preze-
sa Polskiego Związku Narciarskie-
go, samorządowcy dyskutowa-
li nad koniecznością zmian w pra-
wie budowlanym (w szczególności 
w kwestii budowy wyciągów nar-
ciarskich), kwestiami zapewnienia 
bezpieczeństwa na stokach i ko-
niecznych rozwiązań w tej dziedzi-
nie. Dyskutowali także o współpra-
cy właścicieli wyciągów z samorzą-
dami, uzależnieniu wysokości po-
datków lokalnych od wielkości in-
westycji, współpracy z Lasami Pań-
stwowymi i Parkami Narodowymi 
oraz o promocji jako wspólnym za-
daniu samorządów.

– Wstąpienie naszej gminy do 
Forum Miast Narciarskich jest dla 
nas bardzo ważnym wydarzeniem, 
zważywszy na plany rozwojowe 
Zawoi. Jesteśmy członkiem organi-
zacji, która w sposób profesjonal-
ny, realny i praktyczny reprezen-
tuje interesy miejscowości narciar-
skich. Z mojego punktu widzenia 
jako zarządzającego gminą to bar-
dzo ważne. W Ustrzykach rozma-
wialiśmy nie tylko o prawie podat-
kowym i konieczności zmian w tej 
dziedzinie, ale także o bezwzględ-
nej potrzebie zmian w polskich ak-

Rada Gospodarcza 
przy Wójcie

Gmina Zawoja jest członkiem Forum Miast Narciarskich – ogólnopolskiej organizacji, skupiającej miejscowości 
narciarskie i reprezentującej ich interesy. Akces Zawoi do Forum Miast Narciarskich to jeden z efektów V Forum 
Miast Narciarskich, które odbyło się w 7 i 8 kwietnia w Ustrzykach Dolnych.

tach prawnych, dotyczących ochro-
ny przyrody, umożliwiających re-
alizację inwestycji w bazę narciar-
ską. Okazuje się bowiem, że pol-
skie prawo bywa w tej dziedzinie 
bardziej restrykcyjne od prawa eu-
ropejskiego. To należy zmienić. 
Będziemy do koniecznych zmian 
przekonywać rząd. Do premie-
ra Donalda Tuska wszyscy człon-
kowie Forum wystosowali odpo-
wiedni apel, będący podsumowa-
niem dyskusji i wniosków. Apel 
do premiera dotyczy także praw-
nego sposobu rozwiązania kwestii 
bezpieczeństwa na stokach. Uznali-
śmy, iż w tej sprawie należy w Pol-
sce wprowadzić rozwiązania obo-
wiązujące w Austrii, Włoszech czy 
Szwajcarii, a skupiające się general-
nie do większego egzekwowania 
istniejącego prawa – mówi Tadeusz 

Chowaniak, wójt Zawoi, podkre-
ślając jednocześnie kolejny aspekt 
podjęcia współpracy z „narciarski-
mi partnerami”:

– Bezpośredni kontakt nawiąza-
liśmy z Zakopanem. Jest to dla nas 
bardzo cenne ze względu na bliską 
odległość, atrakcyjność turystycz-
ną Zakopanego oraz ze względu na 
Polskie Koleje Linowe, które inwe-
stują zarówno w Zawoi, jak i w Za-
kopanem – dodaje.

Wskazuje też na współpracę 
z Polskim Związkiem Narciarskim:

– Od prezesa PZN-u Apoloniu-
sza Tajnera uzyskałem zapewnie-
nie, iż PZN wesprze wniosek Zawoi 
w kwestii budowy „Białego Orli-
ka 2012” na Skawicy – informuje  
T. Chowaniak.                         

(bf)  

Zawoja w Forum Miast 
Narciarskich

W spotkaniu uczestniczył także 
Krzysztof Chowaniak, przewodni-
czący Rady Gminy.

Przedsiębiorcy wybrali z własne-
go grona Zarząd Stowarzyszenia 
oraz Komisję Rewizyjną. Prezesem 
Zarządu został Andrzej Pająk, wi-
ceprezesem – Stanisław Franczak, 
skarbnikiem – Jolanta Zięba, se-
kretarzem – Aneta Kojder, członka-
mi zarządu są także: Ryszard Trze-
buniak, Bogusław Żywczak i Paweł 
Bury. W Komisji Rewizyjnej nato-
miast pracują: Elżbieta Spyrka, Ja-
cek Zięba oraz Grzegorz Trawiński.

– W odpowiedzi na liczne suge-
stie przedsiębiorców oraz mieszkań-
ców podjąłem się organizacji pierw-
szego oficjalnego spotkania przed-
siębiorców, działających na terenie 
Zawoi i Skawicy. Jestem przekona-
ny, że Stowarzyszenie będzie mia-
ło aktywny i skuteczny wpływ na 
działania podejmowane w zakresie 
polityki gospodarczej i kształtowa-
nie priorytetowych kierunków roz-
woju naszej gminy – podkreśla wójt 
Tadeusz Chowaniak.

Jako statutowe cele Zawojskie 
Stowarzyszenie Przedsiębiorców 
przyjmuje m.in.: integrację środo-
wiska biznesowego, działania w za-
kresie promocji walorów turystycz-
nych miejscowości, ścisłą współ-
pracę z władzami gminy  na rzecz 
tworzenia optymalnych warunków 
rozwoju przedsiębiorczości gospo-
darczej, reprezentowanie intere-
sów przedsiębiorców z terenu Gmi-

Zawojscy 
przedsiębiorcy 
zrzeszeni 
Powstało Zawojskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, skupiające kilku-
dziesięciu przedstawicieli biznesu Zawoi i Skawicy. Spotkanie założyciel-
skie Stowarzyszenia odbyło się 29 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Zawoi z inicjatywy wójta Tadeusza Chowaniaka.

nia obszarów współpracy w kon-
tekście racjonalnego i zrównowa-
żonego zagospodarowania prze-
strzennego Gminy, proponowanie 
nowych instrumentów wspierają-
cych rozwój gospodarczo-społecz-
ny poprzez dążenie do utrzymania 
wysokiego poziomu wykształcenia 
i zwiększenie poziomu zatrudnie-
nia w Gminie, wykorzystanie możli-
wości sektora publicznego w zakre-
sie stymulowania rozwoju społecz-
no-gospodarczego Gminy, inicjo-
wanie działań w ramach budowa-
nia gospodarki opartej na wiedzy, 
z uwzględnieniem spójności spo-
łecznej i wymogów zrównoważone-
go rozwoju, wspieranie lokalnych 
i regionalnych instytucji służących 
aktywizacji lokalnej przedsiębior-
czości, ze szczególnym uwzględ-
nieniem innowacji i transferu tech-
nologii, ustalanie obszarów współ-
pracy w ramach wspólnych przed-
sięwzięć przedstawicieli środowiska 
biznesu i instytucji otoczenia bizne-
su, wyższych uczelni oraz władz lo-
kalnych, tworzenie mechanizmów 
współpracy umożliwiających wyko-
rzystanie środków zewnętrznych na 
realizację strategicznych przedsię-
wzięć Gminy.

W spotkaniach Rady Gospo-
darczej będą także uczestniczyć 
Krzysztof Chowaniak, przewodni-
czący Rady Gminy oraz Jan Bor-
kowski, przewodniczący Komisji 
Budżetowej Rady Gminy.         (bf)                    

ny Zawoja w kontaktach z organa-
mi administracji rządowej i samo-
rządowej oraz innymi instytucjami 
i podmiotami, współpracę ze śro-
dowiskami biznesowymi i organi-
zacjami pozarządowymi, wymianę 
doświadczeń związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, 
promocję zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem 
z pracy, wspieranie edukacji w Za-
woi, ochronę dóbr kultury i trady-
cji oraz upowszechnianie kultury fi-
zycznej i sportu.

 Swoje zamierzenia i cele przed-
siębiorcy zamierzają realizować po-
przez m.in.: promocję lokalnej wy-
twórczości na targach, promocję tu-
rystycznych walorów Gminy Zawo-
ja na targach, konferencjach, spo-
tkaniach promocyjnych i festiwa-
lach krajowych i zagranicznych, 
prowadzenie działalności edukacyj-
nej w dziedzinie marketingu,  po-
datków, finansów, wymianę do-
świadczeń w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej, organizo-
wanie i finansowanie seminariów, 
konferencji, szkoleń, targów i wy-
staw, pośrednictwo w kontaktach 
biznesowych w Polsce i za granicą, 
współpracę ze środowiskami bizne-
sowymi oraz pomoc w korzystaniu 
z programów finansowych z fundu-
szy Unii Europejskiej – struktural-
nych i bankowych, świadczenie po-
radnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej.                              (bf)    

Pamiątkowe zdjęcie uczestników Forum. Fot. Ryszard Kostarkiewicz.

Inauguracyjne spotkanie przedsiębiorców z gminy Zawoja
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

CENNE INICJATYWY
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Zgodnie z obowiązującą procedu-
rą wniosek Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Zawoi został poddany 
ocenie formalnej otrzymując wy-
soką ilość punktów. GBP będzie 
uczestniczyć w Programie jako Bi-
blioteka Wiodąca z Biblioteka-

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.

Biblioteka w finale
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi wśród finalistów bibliotek aplikują-
cych się do Programu Rozwoju Bibliotek! 19 kwietnia 2011 roku ogłoszo-
no wyniki naboru do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce 
realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

mi Partnerskimi (Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Bystrej, Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Zembrzycach, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ra-
dziemicach).

Realizację Programu Rozwoju Bi-
bliotek wspierają: Ministerstwo Kul-

Imprezę rozpoczął dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury, Promocji i 
Turystyki w Zawoi Piotr Jezutek wi-
tając wszystkich zaproszonych go-
ści, m.in.: Pawła Dyrcza – wice-
starostę powiatu suskiego, Alinę 
Kuś – zastepcę wójta Gminy Zawo-
ja oraz Zofię Dyrcz – kierowniczkę 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zawoi.

Następnie głos zabrała prezes 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Małgorzata Sitarz, która rów-
nież przywitała wszystkich gości, 
dzieci, opiekunki oraz rodziców. 
Podziękowała wszystkim sponso-
rom i współorganizatorom tego 
spotkania.

Jedną z głównych atrakcji były 
zorganizowane warsztaty teatralne 
z aktorami z teatru „Bagatela” z Kra-
kowa, a także przedstawienie „Pol-
skie Legendy”. Kolejnym punktem 
imprezy była wspólna zabawa i ta-
niec wszystkich uczestników przy 
zespole „Baciary”.                    (at)

Zawoja 
pełna niespodzianek
20 maja br. o godz. 11.00  na hali sportowej w Zawoi Centrum odbyła się impreza integracyjno-kulturalno-arty-
styczna „ Zawoja Pełna Niespodzianek 2011” z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
zorganizowana przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Redakcja POD DIABLAKIEM 
serdecznie gratuluje 
Pani Zofii Bugajskiej 

otrzymania nagrody przyznanej przez 
Kapitułę Nagrody im. Władysława Orkana 

za olbrzymie zasługi w ochronie tradycji i twórczym 
wykorzystaniu góralskiego dziedzictwa kulturowego

Ukazała się książka Stanisława Raka 
„Sumiynnie - tak było. Anegdoty za-
wojskie i okoliczne gwarą”. Jest to 
drugie wydanie poszerzone o 24 
anegdoty. Stanisław Rak (Jontek 
spod grapy) urodził się w 1925 r. 
w Zawoi. Z gwarą góralską obco-
wał od dziecka, słyszał ją w domu 
rodzinnym, u sąsiadów i kolegów.

Wszystkie właściwości gwary na-
szych Ojców zostały  świetnie od-
dane w zebranych anegdotach. Nie-
chaj ta publikacja starszym przypo-
mni naszą gwarę a młodym posłuży 
do jej poznania.

Sumiynnie 
tak było

tury i Dziedzictwa Narodowego 
z Instytutem Książki, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, Biblioteka Narodowa oraz wiele 
innych instytucji. Udział w Progra-
mie zmieni dotychczasowe funkcjo-
nowanie biblioteki, stanie się ona 
prawdziwym centrum kultury. Mi-
crosoft Corporation przekaże nie-
odpłatnie oprogramowanie dla bi-
bliotek, otrzymamy także sprzęt 
komputerowy wysokiej klasy. 

Program Rozwoju Bibliotek to 
wsparcie dla całego systemu biblio-
tecznego!                                    (lm)

Wspólne zabawy uczestników imprezy. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

ROZMAITOŚCI
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REDAKCJA: – Założycielem Sto-
warzyszenia „Nasza Skawica” 
jest Pani Stanisława Zemlik, 
mieszkanka Skawicy.
Jak zrodził się pomysł utworze-
nia Stowarzyszenia w Skawicy 
i kto był jego inicjatorem?

STANISŁAWA ZEMLIK: – Po-
mysł narodził się podczas warszta-
tów krawieckich i dekoracji wnętrz 
na terenie żywieczczyzny, finanso-
wanych ze środów funduszy unij-
nych, które prowadziła pani Stani-
sława. Odbywały się również w tym 
czasie różnego rodzaju inne warsz-
taty (gastronomiczne, bukieciar-
stwo, rzeźbiarstwo, malowanie na 
szkle itp.).  Podczas tych warszta-
tów pani Stanisława odczuła głębo-

ką potrzebę przeprowadzenia tego 
typu warsztatów, kursów i ogólnej  
działalności kulturowej w Skawicy. 
Stąd pomysł na utworzenie stowa-
rzyszenia „Nasza Skawica". Jest to 
nowo utworzone stowarzyszenie, 
które powstało 24 lutego 2011 roku i 
jest zarejestrowane w Krajowym Re-
jestrze Sądowym. Liczba członków 
stowarzyszenia wynosi 25 osób.

Mam doświadczenie zawodowe, 
odpowiednie kwalifikacje oraz dużo 
chęci i optymizmu aby sprostać re-
alizacji zadań powziętych przez Sto-
warzyszenie.

 
– Skąd wzięła się nazwa sto-

warzyszenia?

 – Wszysto co będziemy robić bę-

dzie ukierunkowane dla naszej Ska-
wicy ale to nie znaczy, że będzie-
my myśleć tylko o sobie, ale rów-
nież o naszych sąsiadach (Zawo-
ja) i okolicznych miejscowościach. 
Członkami naszego stowarzyszenia 
są mieszkanki Skawicy, Białki, Za-
woi i Krakowa. W skład stowarzy-
szenia wchodzą: nauczyciele, osoby 
publicznie, prowadzące działalność 
gospodarczą oraz osoby które po-
święcają swój wolny czas dla pracy 
społecznej i rozwoju regionalnego. 

– Jaki jest główny cel, założe-
nia utworzenia stowarzyszenia?

– Celem stowarzyszenia „Nasza 
Skawica” jest ochrona dziedzictwa 
kulturowego poprzez zakup stro-

Nasza Skawica
Rozmowa ze Stanisławą Zemlik – prezesem Stowarzyszenia „Nasza Skawica”

Otwarcia Zjazdu dokonał dotychczasowy wiceprezes Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zawoi Kazimierz Ko-
rzec. Przewodniczącym Zjazdu został Kazimierz Korzec. On też złożył sprawozdanie z działalności ustępującego Za-
rządu Oddziału Gminnego za lata 2006-2011.

Komendant Gminny druh Zdzisław Kozina w swoim wystąpieniu  dokonał podsumowania oraz oceny osiągnięć 
za miniony okres. Przedstawił jak kształtowała się sytuacja pożarnictwa w Gminie Zawoja na przestrzeni ostatnich 
lat, dokonał również oceny jednostek OSP. Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Jan Pasierbek, któ-
ry z ramienia komisji przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. 

jów, stworzenie zespołu regional-
nego oraz organizację warsztatów 
muzycznych, naukę śpiewu, po-
budzenie kulturowych inicjatyw 
i stworzenie warunków do rozwo-
ju twórczości opartej na kulturze lu-
dowej Górali Babiogórskich. Przed-
sięwzięcie to przyczyni się do ak-
tywnego spędzenia czasu, rozwija-
nia pasji, talentów i aktywnych po-
staw społecznych w szeczególno-
ści przez dzieci i młodzież, wzro-
stu kapitału społecznego i poziomu 
współpracy ze społecznościami in-
nych obszarów.

– Czym zajmuje się i będzie się 
zajmować stowarzyszenie?

– Stowarzyszenie wspiera funk-
cjonowanie zespołów regional-
nych a w szczególności zespołu 
„Zbójnik”, składającego się z mło-
dzieży szkolnej. Stowarzyszenie 
podjęło starania o pozyskanie fun-
duszy unijnych, które będą prze-
znaczone na zakup strojów regio-
nalnych, instrumentów muzycz-
nych oraz na warsztaty regional-
ne nauki śpiewu, gwary i gry na 
instrumentach muzycznych w ra-
mach realizacji operacji „Kultywo-
wanie miejscowych tradycji, obrzę-
dów i zwyczajów”. Realizacja za-
dania wykorzystana będzie pod-
czas prób i występów zespołów 
regionalnych w gminie Zawoja 
oraz na różnych konkursach i fe-
stiwalach muzycznych. 

Stowarzyszenie jest otwarte na 
współpracę oraz pomoc w organi-
zacji ważnych uroczystości kościel-
nych i gminnych tj. Dożynki, Je-
sień Babiogórska, pikniki, mara-
tony, uroczystości kościelne i inne 
imprezy. 

W przyszłości stowarzyszenie 
planuje przeprowadzić kursy ga-
stronomiczne, krawieckie oraz de-
koracji wnętrz, bukieciarstwo. Sto-
warzyszenie zamierza zorganizo-
wać pokaz degustacji potraw.

Korzystając z okazji przeprowa-
dzenia wywiadu, pragnię podzię-

kować władzom gminnym (Wój-
towi, Radnym ze Skawicy i Zawoi 
oraz Radzie Sołeckiej) za wspiera-
nie naszego stowarzyszenia w jego 
dalszym rozwoju. 

Pragnę również podzięko-
wać proboszczowi w Skawicy 
ks. Krzysztofowi Strzelczykowi za 
udostępnienie sali  na spotkania 
i próby śpiewu i gry na instrumen-
tach.

– Czy każdy może zostać 
członkiem stowarzyszenia czy 
tylko osoby udzielające się pu-
blicznie?

– Członkiem stowarzyszenia 
może zostać każda osoba, która 
jest pełnoletnia, otwarta na nowe 
doświadczenia, nie bojąca się wy-
zwań, komunikatywna, zaintereso-
wana poprawą jakości życia oraz 
stanem dziedzictwa kulturowego 
gminy Zawoja. Członkiem stowa-
rzyszenia może być również cudzo-
ziemiec, mający miejsce zamieszka-
nia na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej.

Stowarzyszenie jest otwarte na 
pozyskanie nowych członków. Za-
interesowanych zapraszamy do 
Gminnego Centrum Kultury, Pro-
mocji i Turystyki w Zawoi Centrum, 
nr tel: (33) 8775066. 

Skontaktować się można rów-
nież ze mną pod numerem telefo-
nu: (33) 8775310.

– Czy stowarzyszenie miało 
okazję wystąpić publicznie?

– Stowarzyszenie działa bardzo 
krótko, dopiero 3 miesiące. Pierw-
sze publiczne wystąpienie mia-
ło miejsce 29 maja 2011 podczas 
dziękczynnej mszy za beatyfikację 
Jana Pawła II. Członkowie stowa-
rzyszenia wykonali dwie pieśni ku 
czci Jana Pawła II, a po mszy czę-
stowali pyszną grochówką i wybor-
nym ciastem , które sami przygoto-
waliśmy. 

Rozmawiała: Barbara Krzyś

W dniu 21 maja 2011 r. w Remizie OSP Zawoja Górna odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. 
Celem Zjazdu było podsumowanie 5-letniej działalności ustępującego Zarządu, wytyczenie kierunków działania 
na następną kadencję oraz wybór nowych władz związku szczebla gminnego.

Zjazd strażaków

Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP na lata 2011-2015: 
Tadeusz Chowaniak – prezes, Kazimierz Korzec – wiceprezes, Krzysztof 
Hutniczak – wiceprezes, Zdzisław Kozina – komendant gminny, Tere-
sa Migas – sekretarz, Janusz Smyrak – skarbnik, Stanisław Ceremuga, Jan 
Malarczyk, Marek Listwan – członkowie prezydium.
Roman Bartyzel, Stanisław Baraniec,  Adam Bartunek, Grzegorz Groń, 
Władysław Kobiela, Janusz Kojder, Jarosław Kuś, Piotr Mazur, Mateusz 
Pierog,  Mariusz Szczurek, Andrzej Szafraniec, Tadeusz Smycz, Paweł 
Wójcik, Sylwia Budzowska-Radwan – członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna na lata 2011-2015: Jan Pasierbek – przewodniczący, 
Eugeniusz Zajda – wiceprzewodniczący, Łukasz Szafraniec – sekretarz.

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Zawoi: Zbigniew Jordanek, Kazimierz Marek, Euge-
niusz Makoś, Tomasz Smyrak, Marcin Spyrka, Łukasz Wojtyczko, Jacek 
Zięba.

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 
w Zawoi: Zdzisław Kozina, Paweł Wójcik.

Członkowie Stowarzyszenia „Nasza Skawica”. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Uczestnicy X Zjazdu Gminnego Związku OSP RP w Zawoi Górnej. Fotografie arch. GCKPiT w Zawoi.

Wystąpienie komendanta gminnego Zdzisława Koziny.

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Po śmierci Ojca Świętego mieszkań-
cy Skawicy zapragnęli oddać hołd 
pamięci wielkiego Polaka, stawia-
jąc tu poświęcony mu pomnik, bę-
dący równocześnie wotum dzięk-
czynnym za lata pontyfikatu. Tutej-
si parafianie aktywnie włączyli się 
w prace organizacyjne, powołując 
Społeczny Komitet Budowy Pomni-
ka. Projekt pomnika wykonał Ka-
zimierz Pająk. Po uzyskaniu zgo-
dy ks. kard. Stanisława Dziwisza do 
prac budowlanych przystąpiono na 
wiosnę 2006 roku. Kamień węgiel-
ny poświęcił 28 maja 2006 roku Oj-
ciec Święty Benedykt XVI w Krako-
wie. Prace zakończono na dzień 16 
października tegoż roku. Poświęce-
nia pomnika 27.09.2007 dokonał ks. 
kard. Stanisław Dziwisz. Poświęciw-
szy pomnik, powiedział :

,,Niech pozostanie tu już na za-
wsze z Wami w tym symbolicznym 
pomniku, ale także w Waszych ser-
cach!” I pozostał.....

Skawiczanie w szczególny spo-
sób dali wyraz pamięci o Janie Paw-
le II – 29 maja 2011 roku, kiedy to 
odbyła się uroczystość dziękczynna 
za Beatyfikację naszego umiłowa-
nego rodaka. Program uroczystości 
był bardzo pieczołowicie przygo-
towywany od kiedy tylko ogłoszo-
no światu wiadomość, iż Jan Paweł 
II będzie błogosławionym w dniu 
01.05.2011 r. Powołano Komitet Or-
ganizacyjny, w skład którego we-
szli; ks. proboszcz Krzysztof Strzel-
czyk, wójt gminy Zawoja Tadeusz 
Chowaniak, przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Chowaniak, radni 
Skawicy: Małgorzata Pacyga, Małgo-
rzata Gasek, Jerzy Pająk, Kazimierz  
Pająk, Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki z dyrektorem 
Piotrem Jezutkiem i Rada Sołec-
ka ze  Skawicy Centrum. Wszyscy 
z wielkim zaangażowaniem podję-
li działania zmierzające do najpięk-
niejszego przygotowania owej uro-
czystości. Wytrwale szukano zespo-
łu muzycznego, który oddawałby 
charakter wielkiego uniesienia spo-
łeczności naszej „Małej  Ojczyzny” z 
powodu wyniesienia na ołtarze JP 
II. Ostatecznie uroczystość przebie-
gła następująco. O godzinie 14.50 
Orkiestra Dęta ze Skawicy rozpo-
częła program, dając piękny kon-

cert, był to niejako wstęp do tego, 
co dziać się miało później. O 15.20 
podczas montażu słowno-muzycz-
nego wystąpiła młodzież z Zespo-
łu Szkół w Skawicy, która pod kie-
rownictwem Magdaleny Słapy przy-
pomniała wiersze o Janie Pawle II, a 
także, pod batutą Bogusława Grzyb-
ka chóry Cantata z Niepołomic, Or-
ganum, Pro Musica, Zespół Ricercar 
z Krakowa. Konferansjer Jerzy Pa-
jąk nawiązał do słów Ojca Św. Jana 
Pawła II, które wypowiedział w Ca-
stel Gandolfo w 1995 r. do ówcze-
snego proboszcza skawickiej para-
fii, ks. Józefa Bafii. Gdy ten opo-
wiedział skąd przybywa i wymie-
niając nazwę miejscowości Skawi-
ca, papież odrzekł po chwili namy-
słu: „Chodziłem tam po górach…” 
O 16.00 rozpoczęła się uroczy-
sta  Msza św. pod przewodnictwem 
ks. infułata Jakuba Gila, proboszcza 
wadowickiej parafii, koncelebrowa-
na przez księży z dekanatu makow-
skiego, sąsiednich dekanatów, któ-
rzy kiedyś pracowali w naszej pa-
rafii oraz księżmi rodakami. Sło-
wo metropolity krakowskiego kard. 
Stanisława Dziwisza, który objął to 
dziękczynienie za beatyfikację JP II 
honorowym patronatem, odczytał 
dziekan z Makowa Podhalańskiego, 
ks. Tadeusz Różałowski. Podczas 
Mszy św. mieszkańcy Skawicy zło-
żyli w darze ołtarza: kwiaty, Mono-
grafię Skawicy, nagranie multime-
dialne o Powstaniu i Poświęceniu  
Pomnika. Po Komunii św. zostało 
odczytane dziękczynienie za ponty-

fikat Jana Pawła oraz za Jego wynie-
sienie na ołtarze. Następnie uroczy-
ście odśpiewano Magnificat. Ksiądz 
proboszcz podziękował wszystkim 
za przybycie i pomoc w zorganizo-
waniu tego Dziękczynienia. Następ-
nie Wójt Gminy Tadeusz Chowa-
niak przypomniał fragmenty „Tryp-
tyku Rzymskiego”, który wprowa-
dził nutę nostalgii i zadumy o życiu 
jego autora i podziękował za wspól-
ną organizację tej uroczystości. Na-
stępnie odśpiewano „Barkę”. Po 
tym delegacje i zaproszeni goście 
złożyli przed pomnikiem wiązanki, 
wśród których byli przedstawicie-
le: Zespół Szkół w Skawicy, Szko-
ła Podstawowa nr 5 w Zawoi Goły-
ni, Zespół Szkół w Zawoi Centrum, 
Szkoła Podstawowa w Zawoi Przy-
słop, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Zawoi Mosorne, młodzież ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz z Ze-
społu Szkół w Zawoi Wilcznej, wo-
jewoda małopolski Stanisław Kra-
cik, poseł PiS Marek Polak, sena-

Pilnujcie 
mi tych szlaków
dokończenie ze strony 1

tor Stanisław Bisztyga, starosta Po-
wiatu Suskiego Andrzej Pająk, bur-
mistrz Miasta Sucha Beskidzka Sta-
nisław Lichosyt, burmistrz Makowa 
Podhalańskiego Paweł Sala, wójt 
gminy Stryszawa Rafał Lasek, wójt 
gminy Bystra-Sidzina Aureliusz Ka-
nia, włodarz naszej gminy Tadeusz 
Chowaniak, Rada Sołecka Skawica 
Centrum, Komitet Organizacyjny, 
Stowarzyszenie „Nasza Skawica”, 
Zespół Regionalny „Skalniak” z Zu-
brzycy Górnej” oraz wielu przed-
stawicieli władz samorządowych, 
radni powiatowi i gminni oraz go-
ście z Zawoi, Białki, Juszczyna, Ma-
kowa Podhalańskiego, Suchej Be-
skidzkiej, Grzechyni i innych oko-
licznych miejscowości oraz miesz-
kańcy Orawy.

Wartę Honorową przed Pomni-
kiem Jana Pawła II w tym dniu peł-
nili strażacy OSP z całej Gminy 
oraz Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Makowskiej. Następnym punk-
tem uroczystości był poczęstunek, 

przygotowany przez Stowarzysze-
nie „Nasza Skawica” oraz występ 
tej grupy pod przewodnictwem 
Prezes Stanisławy Zemlik a tak-
że występ zespołu regionalnego 
„Zbójnik”, którego opiekunką jest 
Krystyna Szczurek.

Na końcu swoim występem 
uświetnił tę uroczystość zespół De 
Press, który dał koncert pt. „Cy Bo-
cycie Świnty Ojce…”

I tym akcentem „De Press” za-
kończył tę cudowną uroczystość, 
która była zwróceniem uwagi na 
to, iż zwykły człowiek, wywodzą-
cy się z takich rodzin jak my, żyją-
cy blisko nas może zostać Błogosła-
wionym. Wierzymy, że w niedługim 
czasie będziemy się cieszyć z Jego 
Kanonizacji i abyśmy znów znaleź-
li się tu, na placu Jana Pawła II w 
Skawicy w tym, lub jeszcze liczniej-
szym gronie.

„Szukałem Was, a teraz Wy przy-
szliście do mnie” (JP II)

JC, MG

Fotografie z uroczystości z arch. GCKPiT w Zawoi.



| LATO 2011 | POD DIABLAKIEM |6 Z KRONIKI WYDARZEŃ

Uroczystość rozpoczęła się na Pla-
cu Jana Pawła II od złożenia kwia-
tów przez delegacje, w skład któ-
rych weszli: wójt gminy Zawoja Ta-
deusz Chowaniak, przedstawicie-
le Rady Gminy i Rad Sołeckich oraz 
uczniowie szkół z naszej gminy.

Następnie głos oddano skawic-
kiej młodzieży, która w krótkim 
montażu słowno- muzycznym przy-
pomniała drogę Polski do niepole-
głości. Nie mogło również zabrak-
nąć odniesień do, mającej miej-
sce dzień wcześniej, uroczysto-
ści w Watykanie – beatyfikacji Słu-
gi Bożego Jana Pawła II.  Całość 
uświetnił występ zespołu „Zbójnik” 

Witaj Majowa 
Jutrzenko
Święta majowe na stałe wpisują się w kalendarz imprez Gminy Zawoja. 
Uroczyste obchody majowe odbywają się corocznie w Skawicy. 
Nad ich przebiegiem czuwają nauczyciele Zespołu Szkół w Skawicy: 
Krystyna Szczurek i Magdalena Słapa. 

oraz Orkiestry Dętej z Suchej Góry.  
Bardzo miłym akcentem zwięcza-
jącym całą uroczystość był występ 
uczniów klasy VI. Młodzi adepci 
sztuki tanecznej wykonali bowiem 
nasz narodowy taniec – Polonez. 
Wszyscy, zarówno mieszkańcy, jak 
i zgromadzeni goście, byli pod du-
żym wrażeniem umiejętności ta-
necznych młodzieży.

Wysłuchaliśmy również prze-
mówienie Pana Wójta. Na koniec 
wszyscy udali się do kościoła para-
fialnego, na uroczystą Mszę Świę-
tą, odprawianą w intencji Ojczy-
zny.

M. Słapa

Talenty Małopolski
W OBIEKTYWIE

Eliminacje wojewódzkie. Zespół INTOX z Dobczyc. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Eliminacje wojewódzkie. Zespół MIRAMEJA z Zembrzyc

Eliminacje wojewódzkie. Zespół FOLLOW ME z Zawoi

Eliminacje wojewódzkie. ANGELIKA KACZMARCZYK ze Skawicy

Eliminacje powiatowe. MAGDALENA DENIS z Zawoi

Eliminacje powiatowe. PIOTR TRZEBUNIAK z Zawoi

Uroczystości 3-maja w Skawicy. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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Babiogórskie Posiady
Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, 
Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych

Zbójnik na kongresie misyjnym w Płokach . Fot. arch. Zespołu.

W rywalizacji w poszczególnych ka-
tegoriach wzięło udział aż 36 wyko-
nawców, w tym 18 gawędziarzy, 11 
śpiewaków i solistów oraz 7 instru-
mentalistów z całego powiatu.

Jury w składzie: etnograf dr Ur-
szula Janicka-Krzywda,  etnomuzy-
kolog dr Bożena Lewandowska i 
animator kultury Danuta Butor oce-
niali uczestników w trzech katego-
riach: kategoria dziecięca – dzie-
ci do lat 13, kategoria młodzieżo-
wa – od 14 do 18 lat, kategoria do-
rosłych – powyżej 18 lat.

8 czerwca w sali Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Za-
woi odbył się po raz kolejny Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków 
i Instrumentalistów Ludowych „Babiogórskie Posiady”.

WYNIKI:

GRUPY ŚPIEWACZE

Dzieci
1. Grupa z zespołu „Zbyrcocek” 
z Juszczyna.
2.  Nie przyznano.
3. „Kojszowskie Paradnice” 
z Kojszówki oraz  grupa z zespołu 
„Mała Juzyna" z Zawoi.

Młodzież
1. Grupa z zespołu „Zbójnik” 
ze Skawicy oraz grupa z zespołu 
„Juzyna” z Zawoi.
 
Dorośli
1. „Zbyrcok” z Juszczyna.
2. Nie przyznano.
3. „Zawojanki”z Zawoi.

SOLIŚCI
W kategorii dorośli nie było 
uczestników.

Dzieci
1. Nie przyznano.
2. Nie przyznano.
3. Marta Matusik z Suchej 
Beskidzkiej.

Młodzież
1. Nie przyznano.
2. Nie przyznano.
3. Joanna Master z Suchej 
Beskidzkiej.
 

INSTRUMENTALIŚCI
W kategorii „dorośli” nie było 
uczestników.

Dzieci
1. Samuel Guzik z Juszczyna.
2. Nie przyznano.
3. Mariola Miśkowiec z Kojszówki.
 
Młodzież
1. Angelika Kaczmarczyk 
ze Skawicy.
2. Jan Ryt z Suchej Beskidzkiej.
3. Paulina Paczka z Suchej 
Beskidzkiej.

GAWĘDZIARZE

Dzieci
1. Nie przyznano.
2. Joanna Woźny oraz Natalia 
Ceremuga z Juszczyna.
3. Marzena Marfiak z Bystrej.

Młodzież
1. Nie przyznano.
2. Angelika Kaczmarczyk  
oraz Sonia Kozina ze Skawicy.
3. Agnieszka Kulka z Bystrej. 

Dorośli
1. Irena Stopa z Jordanowa.
2. Nie przyznano.
3. Maria Heldt z Zembrzyc.

Decyzją jury do Bukowiny 
Tatrzańskiej na „Sabałowe Bajania” 
wydelegowani zostali następujący 
wykonawcy:

Instrumentaliści: Samuel Guzik  
oraz Angelika Kaczmarczyk.
Grupy śpiewacze: „Zbyrcocek” 
z Juszczyna,  „Zbyrcok” z Juszczy-
na,  „Juzyna” z Zawoi oraz „Zbój-
nik” ze Skawicy.
Gawędziarze: Irena Stopa z Jorda-
nowa

Celem konkursu było wyłonienie 
najlepszych śpiewaków, gawędzia-
rzy i instrumentalistów ludowych 
i wytypowanie kandydatów na „ Sa-
bałowe Bajania” do Bukowiny Ta-
trzańskiej.

Laureatom konkursu zostały 
przyznane nagrody rzeczowe oraz 
pieniężne.

Organizatorami imprezy było 
Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Zawoi oraz Starostwo 
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

4 czerwca br. zespół regionalny „Zbójnik” brał udział w VII Archidiecezjal-
nym Kongresie Misyjnym w Sanktuarium Maryjnym w Płokach. Wraz z róż-
nymi grupami misyjnymi oraz honorowymi gośćmi z Tanzanii uczestniczy-
liśmy we mszy św. koncelebrowanej przez księdza kard. Stanisława Dziwi-
sza, śpiewając pieśni misyjne, religijne -  polskie i afrykańskie.

W koncercie głównym zespół „Zbójnik” zaprezentował folklor babiogór-
ski, ucząc naszych tańców i zabaw innych uczestników, nawet misjonarzy 
z Tanzanii.                                                                                        (ksz)

ZBÓJNIK w Płokach

Oba zespoły zaprezentowały folklor 
babiogórski podczas drugiego dnia 
forum, prowadzonego przez Dorotę 
Wellman i Marcina Prokopa.

W ciągu tych dwóch dni można 
było dowiedzieć się o różnych for-
mach inwestycji w Polsce, przepro-
wadzonych dzięki funduszom Unii 
Europejskiej, poznać ciekawych lu-
dzi, brać udział w konkursach z za-
kresu wiedzy o Europie itp.

Koncerty 
naszych zespołów
Juzyna i Zbójnik w Warszawie
W dniach od 6 do 7 maja w Warszawie w Agrykoli odbyło się 4 Forum Fun-
duszy Europejskich pod hasłem „Siła zmian”, w którym uczestniczyły ze-
społy regionalne Juzyna i Zbójnik.

W czasie wolnym zwiedzano Sta-
rówkę, Plac Zamkowy z Krakow-
skim Przedmieściem, Barbakan, 
ZOO. Wysłuchano również koncer-
tu zespołu Afromental i Kombii.

W drodze powrotnej zatrzyma-
no się w Wilanowie przy Bazylice 
Opatrzności Bożej, w której znaj-
duje się największy portret Jana 
Pawła II.

   (ksz)

Grupa śpiewacza Zbójnik ze Skawicy

Tymoteusz Jezutek z Zawoi Samuel Guzik z Juszczyna

Grupa śpiewacza Zawojanki z Zawoi

Grupa śpiewacza Mała Juzyna z Zawoi

Wręczenie dyplomów i nagród. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Wspólny występ Juzyny i Zbójnika na scenie w Warszawie. Fot. arch GCKPiT.

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Mieszkańców Stryszawy powitała 
kapela zespołu regionalnego „Zbój-
nik” ze Skawicy. Wśród oczeku-
jących na stryszawskich biegaczy 
była młodzież zawojskich szkół, 
która miała do przebiegnięcia 18,6 
km, aż do Krowiarek, gdzie szarfę 
przejmowali mieszkańcy gminy Ja-
błonka.

Niestety, w przekazaniu szarfy 
nastąpiło ponad półgodzinne opóź-

7 czerwca br. o godz. 20.58 nasza gmina miała przejąć sztafetę „Kwiet-
nego Biegu 2011” od sąsiadującej z nami gminy Stryszawa. Na Przysło-
piu zebrali się mieszkańcy gminy Zawoja z przewodniczącym Rady Gmi-
ny Krzysztofem Chowaniakiem i zastępcą Wójta Aliną Kuś, która była w 
pierwszej zmianie biegnących uczniów. 

To wszystko można było oglądać 
na położonych nad potokiem Ska-
wica terenach Zawojaka oraz w po-
bliskim skate parku, gdzie spotkali 
się czołowi polscy trialowcy.

Widzowie z podziwem patrzyli 
na poczynania zawodników którzy 
walczyli o drużynowe mistrzostwo 
kraju oraz o nagrody indywidualne 
w ramach pucharu Babiej Góry.

Zwyciężyła ekipa Aquili Lotto 
Małopolska Wadowice (Rafał Ku-
morowski, Tomasz Hofman, Jacek 
Jarząbek), drugie miejsce zajęli go-
spodarze z UKS "Zawojaka" z Za-
woi (Tomasz Pudalik, Szymon Żu-
rek, Jakub Polak, Kamil Sarna).

Cykliści nie tylko walczyli dla 
swoich ekip ale także w ramach za-
wodów indywidualnych o Puchar 
Babiej Góry.                              (pb)

21 maja w Zawoi Centrum odbyły się XII Zawody w Trialu Rowerowym o Puchar Babiej Góry i Drużynowe Mistrzostwa Polski zorganizowane m.in. przez 
„UKS ZAWOJAK”. Znakomici trialowcy jeździli po specjalnie przygotowanych torach przeszkód, pokonywali kolejne przeszkody wyskakując na kilku-
metrowe korzenie, opony, pnie lub przeskakując z jednych na drugie.

Uczestniczyło w nim osiem zespo-
łów, w tym jeden z naszej gminy 
(Azoty Tarnów, AZS Podwilk, Belfry 
Orawa, Debeściaki Zawoja, Master 
Team Stryszawa, Smoki Naprawa, 
S-VK Trstena oraz TSP Czarny Du-
najec). Nad zmaganiami graczy czu-
wał sędzia  Janusz Wojdyła. Gra do 
ostatnich chwil była bardzo zacięta.

Najlepszym zespołem okaza-
ła się drużyna S-VS Trstena, dru-
gie miejsce zdobyła drużyna Bel-

21 maja odbył się po raz pierwszy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta 
Gminy Zawoja na hali sportowej w Zawoi Centrum.

Wyniki indywidualnych 
zawodników XII Zawodów 

w Trialu Rowerowym 
o Puchar Babiej Góry

Seniorzy: 1. Rafał Kumorowski 
(Aquila Wadowice). 2. Tomasz Pu-
dalik (Zawojak). 3. Tomasz Hof-
man (Aquila). 4. Szymon Żurek 
(Zawojak).

Juniorzy: 1. Jakub Polak (Zawo-
jak). 3. Dawid Pietrzak (Aquila).

Juniorzy młodsi: 1. Jacek Jarząbek 
(Aquila). 2. Artur Dyrcz (Zawojak).     

Młodzicy: 1. Kamil Sarna (Zawo-
jak). 2. Krzystian Wójs (Zawojak). 
3. Jakub Jąkała (Zawojak).         

Kobiety open: 1. Aneta Wątlikie-
wicz (Zawojak). 2. Justyna Smyrak 
(Zawojak). 3. Marlena Wójs (Za-
wojak).

Młodzik hobby: 1. Daniel Pena 
(Zawojak). 2. Maksymilian Bogacz 
(Zawojak).

Junior hobby: 1. Marek Żuromski 
(Zawojak). 2. Kamil Bury (Zawo-
jak). 3. Szymon Jąkała (Zawojak).

Puchar Babiej Góry 
i Mistrzostwa Polski w Trialu

Siatkarskie pojedynki

fry z Orawy,  trzecie TSP z Czarnego 
Dunajca. W nagrodę wszystkie trzy 
drużyny otrzymały puchar, a każdy 
zawodnik pamiątkowy medal, który 
wręczała zastępczyni wójta Gminy 
Zawoja Alina Kuś. Dodatkową atrak-
cją był konkurs Gwoździa, który zo-
stał rozegrany w trakcie Turnieju. 
Najlepszym okazał się  Janusz Kro-
ma z Czarnego Dunajca.  Organiza-
torem i pomysłodawcą Turnieju był 
Bartłomiej Marszałek.             (pb)

Bieg przez Zawoję

nienie i zawojanie mieli do nadro-
bienia sporo czasu. Bieg przez Za-
woję był podzielony na 12 etapów. 
W ostatnim, 800 metrowym, wystar-
tował również wójt Gminy Zawoja 
Tadeusz Chowaniak. Dzięki wiel-
kiej sprawności uczniów z terenu 
Gminy Zawoja na Krowiarki dotar-
liśmy z tylko 15 minutowym opóź-
nieniem.

(mk)

Zmagania trialowców na specjalnych torach przeszkód. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Uczestnicy biegu ze Stryszawy i Zawoi. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Siatkarski turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. S-VS Trstena odebrała Puchar Wójta Gminy Zawoja. Fot. arch. GCKPiT.

SPORT  I REKREACJA
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Justyna Mikołajczyk uczennica Gim-
nazjum nr 1 im. Franciszka Krysty 
w Zawoi Centrum została laureatką 
spośród 6000 uczestników Małopol-
skiego Konkursu Interdyscyplinar-
nego „W.W. – Wiem Więcej”. Jako 
główną nagrodę otrzymała, możli-
wość wyboru dowolnej szkoły po-
nadgimnazjalnej na terenie całego 
kraju.

Kuratoryjny konkurs organizo-
wany jest od 2000 roku w ramach 
Programu Promocji Zdolnej Mło-
dzieży. Obejmuje zadania z zakre-
su języka polskiego, historii, plasty-
ki, biologii, geografii, chemii, mate-
matyk oraz fizyki i astronomii. Zma-

Wszechstronnie uzdolniona Justyna Mikołajczyk laureatką Mało-
polskiego Konkursu Interdyscyplinarnego „W.W. – Wiem Więcej”

Sukces uczennicy
gania konkursowe odbywają się 
w trzech etapach: szkolnym, rejo-
nowym oraz wojewódzkim. 

Justyna jako jedyna z naszego 
powiatu zakwalifikowała się do eta-
pu wojewódzkiego, który odbył się 
2 marca 2011 w Krakowie. Choć py-
tania były niezmiernie trudne, uda-
ło się! Nasza finalistka została jed-
nym z 37 laureatów, zdobywając 
80% wszystkich punktów. 

Oficjalne wręczenie dyplomów 
odbyło się 5 maja 2011 roku w Ope-
rze Krakowskiej. W uroczystości 
wzięli udział: wicemarszałek woje-
wództwa Roman Ciepiela, wiceku-
rator oświaty Agata Szuta, przewod-

W etapie gminnym uczestniczy-
ła młodzież gimnazjalna z Zawoi i 
Skawicy.

Konkurs przeprowadzony był w 
formie testu składającego się z 33 
pytań (pytania z przedmiotów obo-
wiązujących w gimnazjum oraz py-
tania wiedzy o regionie).

Trwał 45 minut. Odpowiedzi 
oceniane były w skali od 0-2 punk-
tów. Komisja Gminnego Konkur-
su Wiedzy Ogólnej po przeprowa-
dzeniu eliminacji do finału głów-
nego zakwalifikowała następują-
cych uczniów: Jakuba Pikulika i 
Julię Pająk z Zespołu Szkół w Za-
woi Centrum, Jacka Budzowskego  

Konkurs Leonardo

z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej 
oraz Katarzynę Kaczmarczyk z Ze-
społu Szkól w Skawicy. 19 maja  br. 
o godz. 10.00 w sali narad Urzędu 
Gminy w Zawoi odbył się Konkurs 
Wiedzy Ogólnej „LEONARDO” or-
ganizowany przez Stowarzyszenie 
Gmin Babiogórskich i  Zdrużenie 
Babia Hora. 

W finale głównym, który odbył 
się 3 czerwca w Gimnazjum w Stry-
szawie Górnej nasi uczniowie zna-
leźli się w 30. najlepszych uczestni-
kach. W nagrodę pojadą na 3-dnio-
wą wycieczkę „Szlakiem Polskiego 
Renesansu”.

(rpd)

19 maja  br. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy w Zawoi odbył się 
Konkurs Wiedzy Ogólnej „LEONARDO” organizowany przez Stowarzy-
szenie Gmin Babiogórskich i  Zdrużenie Babia Hora. W etapie gminnym 
uczestniczyła młodzież gimnazjalna z Zawoi i Skawicy.

nicząca komisji wojewódzkiej Anna 
Pawlikowska-Wójcicka, laureaci, na-
uczyciele i rodzice.

Uczennicy naszego gimnazjum 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

Formą konkursu było dyktando.
Cele konkursu związane były z roz-
wijaniem zainteresowań pięknem 
naszego języka ojczystego oraz 
z kształceniem wśród uczniów  
umiejętności ortograficznych.

Komisja w składzie Lucyna Mal-
czyk oraz Marta Ficek – Chmura 
oceniła prace, których poziom był 
bardzo zróżnicowany. Jednakże  
między zdobywcami I, II i III miej-

29 kwietnia odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny pod patronatem 
Wójta, Pana Tadeusza Chowaniaka organizowany przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną. 
Wzięło w nim udział 15 uczestników z trzech gimnazjów z naszej gminy, 
tj. z Zawoi Centrum, Zawoi Wilcznej oraz Skawicy. 

Jakie wydarzenia miały miejsce 
w tej, pierwszej w Polsce, szkole 
z Zieloną Flagą?

14 kwietnia 2011r. uczniowie 
szkół podstawowych Gminy Zawo-
ja uczestniczyli w cyklu zajęć edu-
kacyjnych, które aktywizowały do 
działania i uczenia się przez do-
świadczenia i zabawę, były to:
• warsztaty z praktycznych sposo-
bów oszczędzania energii cieplnej i 
elektrycznej oraz ograniczania emi-
sji CO2 do atmosfery;
• zajęcia edukacyjnych o energii 
odnawialnej z wykorzystaniem spe-
cjalistycznych pomocy dydaktycz-
nych: budowanie z gotowych mo-
dułów modeli elektrowni wiatro-
wych, wodnych i słonecznych, wy-
zwalanie energii z substancji orga-
nicznych, wytwarzanie prądu na 
modelach mechanicznych;
• warsztaty z budowy i zasady dzia-
łania kolektorów słonecznych, elek-
trowni wiatrowej, słonecznej i me-
chanicznej. EnergoRower – uczest-
nicy zajęć siłą swoich nóg produ-

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawoi Przysłop realizuje projekt dzięki dota-
cji w ramach programu Szkoły dla Ekorozwoju Fundacji Partnerstwo dla 
Środowiska. Nagrodzony projekt „Międzyszkolny maraton energii odna-
wialnej” ma na celu edukację ekologiczną dzieci i społeczności lokalnej 
o odnawialnych źródłach energii oraz poznanie praktycznych sposobów 
ochrony klimatu. 

kują prąd elektryczny, który zasila 
podłączone urządzenie elektryczne
• gra terenowa w poszukiwaniu 
energii odnawialnej;
• strategiczna gra komputerowa o 
zarządzaniu energią;
• projekcja filmu o źródłach energii 
odnawialnej.

Podsumowaniem zajęć eduka-
cyjnych był konkurs wiedzy o ener-
gii odnawialnej. Zajęcia przygoto-

Maraton energii odnawialnej
wali i poprowadzili doświadczone 
osoby zajmujące się edukacją eko-
logiczną z Babiogórskiego Parku 
Narodowego, Nadleśnictwa Sucha 
i nauczyciele.

Partnerami projektu byli: Gmina 
Zawoja, Powiat Suski, Babiogórski 
Park Narodowy, Nadleśnictwo Su-
cha.

Projekt finansowany był przez  
Fundusz Partnerstwa w ramach pro-
gramu „Szkoły dla Ekorozwoju” re-
alizowanego przez Fundację Part-
nerstwo dla Środowiska ze środ-
ków NFOŚiGW w ramach projektu 
„Z Energią ze Szkoły dla Ekorozwo-
ju do Klubu Zielonych Flag”.

Mariusz Zasadziński

sca różnice były nieznaczne. Oto 
laureaci konkursu: I miejsce zdobył 
Jakub Pikulik, uczeń Gimnazjum 
w Zawoi Centrum,  II miejsce zajął 
Karol Bartyzel, uczeń Gimnazjum 
w Skawicy, aIII miejsce otrzymała 
Gabriela Makoś, uczennica Gimna-
zjum w Zawoi Wilcznej.  

Nagrody i dyplomy zostały prze-
kazane do dyrekcji szkół. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy!     

(lm)
17 maja 2011 roku w Szkole Podsta-
wowej nr 5 w Zawoi Gołyni odby-
ło się podsumowanie konkursu pla-
stycznego pod hasłem „Bezpiecz-
ne dziecko”, dla uczniów z klas II 
i III szkół podstawowych. Organiza-
torem konkursu była Komenda Po-
wiatowa Policji w Suchej Beskidz-
kiej.

Uczniowie ze szkoły podstawo-
wej w Zawoi Gołyni gościli u sie-
bie swych rówieśników ze szkół 
gminy Zawoja. Jako gospodarze fi-
nału konkursu przygotowali cieka-
wy i wesoły program artystyczny 
mówiący o bezpieczeństwie dzieci 
tak na drogach, jak i w swych do-
mach. Program artystyczny przed-
stawili uczniowie zarówno z od-
działu przedszkolnego jak i z klas 
I-VI. Sala gimnastyczna szkoły za-
mieniła się w kolorowy świat dzie-
ci. Dodatkową atrakcją była wysta-
wa prac plastycznych uczniów, któ-
rzy zostali nagrodzeni w tegorocz-

Konkurs bezpieczne dziecko
nej edycji konkursu „Bezpieczne 
dziecko”.

Laureatami zostali: Maria Woź-
niak, Anna Smyrak, Ewelina Hutni-
cza z Zespołu Szkół w Zawoi Cen-
trum. Marlena Miśkowiec, Agniesz-
ka Trybała, Marta Mołek ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Zawoi Wilcz-
nej. Patrycja Kuś, Patrycja Kraw-
czyk, Mateusz Marek, Patrycja Woj-
towicz, Mateusz Front, Jakub Luty 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zawoi Mosorne. Weronika Za-
chura, Sabina Bronicka, Julia Klima-
sara ze Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Zawoi Przysłop. Mateusz Pudalik, 
Adrian Stasik, Łukasz Szczurek ze 
Szkoły Podstawowej nr 5  w Zawoi 
Gołyni. Liliana Polak, Justyna Sza-
franiec, Gabriela dyrcz, Wojciech 
Konior, Paweł Kaczmarczyk, Patry-
cja Chorąży z Zespołu Szkół w Ska-
wicy.

Wszyscy laureaci otrzymali upo-
minki ufundowane przez Urząd 

Gminy w Zawoi. Był także słodki 
poczęstunek dla uczniów jak i ich 
opiekunów.

Zwycięzcom składamy gratula-
cje, życząc jednocześnie dalszych 
sukcesów plastycznych w następ-
nych edycjach konkursu „Bezpiecz-
ne dziecko”. 

Na zakończenie imprezy star-
si członkowie UKS „Zawojak” dali 
pokaz umiejętności wręcz ekwili-
brystycznych, na specjalnych rowe-
rach. Przygotowany przez nich tor 
przeszkód  i przejazd nim niejed-
nemu widzowi tak młodszemu jak                    
i starszemu jeżył włos na głowie. 
Drodzy uczniowie nie próbujcie ta-
kiej jazdy bez specjalnego treningu 
i przygotowania, ostrzegał prowa-
dzący pokaz pan Marek Bogacz. 

Wszyscy widzowie byli zachwy-
ceni akrobatycznymi umiejętnościa-
mi ich starszych kolegów. Ciekawe 
co zobaczymy w dalszych edycjach 
konkursu                            (hbn)

Gminny konkurs 
ortograficzny

Justyna Mikołajczyk na uroczystym 
wręczniu dyplomów

Finał gminny konkursu Leonardo. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Dyktando decydowało o wynikach gminnego konkursu ortograficznego
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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Wiosenne pikniki
Zabawa, uśmiech, radość
II piknik rodzinny w Skawicy 

Oczywiście tradycją pinkniko-
wą musiał wszystkich nas powitać 
deszczyk i szare, ciężkie chmury 
wiszące nad Skawicą. Na szczęście 
nie odstraszyło to nikogo, a może 
wręcz przeciwnie, zachęciło do 
przybycia, bo naprawdę i mieszkań-
ców, i gości z pobliskich wsi, była 
spora grupa. Im więcej przybywało 
gości, tym bardziej chmury się „ob-
rażały”, odchodziły, aż wreszcie zza 
chmur wyłoniło się słoneczko. 

Zabawa rozpoczęła się od powita-
nia zgromadzonych przez Panią Dy-
rektor Małgorzata Mętel, która od-
dała pałeczkę dowodzenia młodze-
ży – Joannie Tarczoń, Wiktorii Pa-
jąk i Adamowi Gasek. Najpierw swo-
je umiejętności zaprezentowały oso-
by, które zgłosiły się do udziału w 
konursie „Mam talent”. Nad całością 

I znów w Zespole Szkół w Skawicy zabrzmiał niesamowity gwar rodzinnych rozmów. A to wszystko za sprawą 
Rady Rodziców, nauczycieli i uczniów, którzy 5 czerwca 2011 roku, już po raz drugi zorganizowali Piknik Rodzin-
ny. Rodzice, w ścisłej współpracy z Dyrekcją szkoły, nauczycielami i młodzieżą, od wielu miesięcy planowali ten 
dzień. Nad całością czuwała niezastąpiona Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Lucyna Dura. Ale od początku.

czuwało jury w składzie: Pan Prze-
wodniczący Rady Gminy – Krzysztof 
Chowaniak, Pani Marzena Polak oraz 
Karol Bartyzel. Konurencja, wśród 
biorących udział w konkursie była 
ogromna. Laur zwycięstwa powędro-
wał do  grupy chłopców śpiewają-
cych deszczową piosenkę – uczniów 
naszej filii w Skawicy Sucha Góra. 
Swoim talentem pochwaliła się rów-
nież laureatka konkursu Talenty Ma-
łopolski – Angelika Kaczmarczyk. 

Kolejno głos zabrała Pani Mag-
dalena Słapa, która dokonała pod-
sumowania konkursu poetyckiego 
„Wiosna, wiosna” na najpiękniejszy 
wiersz  i wręczyła nagrody. Podob-
nie uczyniła Pani Ewa Wiciarz, któ-
ra z kolei nagrodziła ucznia naszej 
szkoły, w konkursie najtrafniejsze 
logo „Szkoły bez przemocy”. 

Następnie do akcji przystąpili pa-
nowie – ich zadaniem było szybkie 
i precyzyjne porąbanie drewna – w 
tej dziedzinie niedoścignionym oka-
zał się Pan Czesław Szafraniec. Gra-
tulujemy siły w rękach i doświad-
czenia w rąbaniu drewna. 

Dalej prowadzący zapowiedzie-
li konkurs „Tak to leciało” – dzie-
ci kontra dorośli.  Nie trudno od-
gadnąć kto zwyciężył – dorośli nie 
mieli szans bez znajmości Shaki-
ry, tekstów Dody i innych „topo-
wych” wykonawców. Dzieci też nie 
miały tak różowo – również musia-
ły zmierzyć się z tekstami piosenek 
z repertuaru rodziców. Zwyciężyły 
oczywiście… dzieci. 

Warto wspomieć, że pomiędzy 
poszczególnymi konkursami odby-
wało się losowanie nagród w loterii 

fantowej. Wszystkie nagrody ufun-
dowali sponsorzy, którym serdecz-
nie dziękujemy. 

A wracając do emocji Pikniku 
Rodzinnego – cieszącą się zaintere-
sowaniem konkurencją okazała się 
zabawa przeznaczona dla rodzin – 
trzy osoby reprezentujące familię 
musiały zmierzyć się z konkurencja-
mi sportowo-wyczynowymi – bie-
giem slalomowym między płotkami 
z woreczkiem na głowie, przeciąga-
niem liny i innymi. Tym razem bez-
konkurencyjna okazała się rodzi-
na Państwa Kramarz – mama Ga-
bryiela, syn Sebastian i córka Do-
minika, pokonali rodzinę Państwa 
Ruszkiewiczów, Malarczyków i Ze-
mlików. To zapewne dzięki kibi-
cowaniu najmłodszej członkini ro-
dzinki – Madzi. Na wszystkich, bio-
rących udział w konkurach, czeka-
ły nagrody rzeczowe i pamiątkowe 
dyplomy. 

Po tak zaciętych bojach nad-
szedł czas na małe co nieco - stoły 
aż uginały się od ciężaru pysznych 
ciast, ciasteczek i innych smakoły-
ków, na widok których, nawet oso-
bom na diecie ślinka ciekła. Można 
było również zjeść pyszną kiełba-
skę z rożna. Na dzieci czekało wie-
le atrakcji – m. im. możliwość po-
skakania na dmuchanej zjeżdżal-
ni, posmakowania waty cukrowej, 

a także pomalowania sobie twa-
rzy. Ta ostatnia atrakcja cieszyła 
się sporym zainteresowaniem za-
równo ze strony dziewczynek, jak 
i chłopców.  Kto uważniejszy ob-
serwator, dostrzec mógł biegające 
wśród tłumu buźki z motylkami, 
kwiatkami, czasem przemknął bat-
man lub zorro. 

W trakcie Pikniku swoje umie-
jętności zaprezentowali zaproszeni 
goście z klubu „UKS Zawojak”, któ-
rzy potrafili wyczyniać przedziw-
ne akrobacje na swoich rowerach. 
Wszyscy spoglądali z podziwem na 
umiejętności młodych ludzi. 

Na zakończenie czekali zapew-
ne wszyscy – otóż, podgrzewa-
jąc atmosferę rozpoczęto losowa-
nie głównych nagród, wśród któ-
rych były krzesła tapicerowane, ku-
chenne taborety oraz robot z obro-
tową misą.

Wszystkim, i uczestnikom kon-
kursów, i osobom, których losy 
okazały się szczęśliwe bardzo ser-
decznie gratulujemy i mamy nadzie-
ję, że za rok się spotkamy na jesz-
cze lepszej zabawie, bo raz podję-
tego dzieła nie można zaprzepa-
ścić. A nagrodą dla osób przygo-
towujących ten dzień niech będzie 
uśmiech szczęśliwych dzieci i zado-
wolenie na twarzach dorosłych.  

M. Słapa

Po raz drugi w Skawicy odbył się piknik rodzinny. Nie zabrakło na nim dobrej zabawy. Fotografie z arch. GCKPiT w Zawoi.
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Wspólną zabawę rozpoczęły wy-
stępy dzieci, które pod kierunkiem 
swych wychowawców zaprezento-
wały bardzo bogaty program arty-
styczny.

Dzień 11 czerwca 2011 roku z pewnością na długo pozostanie w pamięci naszych wychowanków, rodziców oraz 
nauczycieli. Tego dnia na terenie Skwerku Edukacyjnego Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywat-
nych w Zawoi Wełcza odbył się  Czerwcowy Festyn Rodzinny zorganizowany przez Rodziców szkoły i przedszko-
la na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne.

Jako pierwsze wystąpiły  na sce-
nie przedszkolaki, śpiewając dla 
publiczności wesołe piosenki. Dzie-
ci otrzymały gromkie brawa, któ-
re pomogły innym artystom poko-

Sponsorzy: 

Pan Tadeusz Chowaniak Wójt Gminy Zawoja, Pan Krzysztof Chowaniak Przewodniczący Rady i Rada Gminy 
Zawoja, Urząd Gminy w Zawoi - Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Pan Dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice ZSP w Zawoi Mosorne, Zawojskie 
Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych - prezes Jan Smyrak, OSP w Zawoi Wełcza, Spólnota Białka, Zie-
lona Przystań w Makowie Podhalańskim, Bank Spółdzielczy w Zawoi, restauracja Czarda, DW Krakus - grota sol-
na, karczma Koliba, Styrnol, Zbójnicka, Pan M. Ostrowski, Zawojski Pstrąg, restauracja Smrek, firma Głuc, tartak 
Makpol, Jazda konna Dyzma, Spółka MWD Inwałd - Park Miniatur, Babiogórski Park Narodowy, Pizzeria Fanta-
zja, Pizzeria Sorrento, Park Czarnego Daniela E. S. Kudzia, Nadleśnictwo Sucha Beskidzka, firma Drogbud, Sto-
larstwo-tokarstwo P. Matyja, PHU KUŚ, firma FORTUS, fryzjerstwo Pani E. Spyrka, Pani J. Jąkała, GS Zawoja, 
Galeria Na uciechę, firma ZARUS, Pan M. Szemik, Auto Diesel T. Hajda, Pan Marek Dyrcz, Pan Tomasz Sroka, 
sklep B. J. Kozina w Zawoi Widły, Państwo M. K. Kolobius, Pani Nina Leśniewska, Pani Aneta Kojder, sklep Mi-
kołaj, Pani Aldona Kuś, Szkoła Językowa Pani Bereniki Trzebuniak, hurtownia Bajka, Pani Marta Budzowska, fir-
ma budowlana Stanisław Mętel, Pan Marek Bogacz, Pan Mirosław Trybała, Kantor w Zawoi Centrum, Pani Boże-
na Kozina, Pan S. Fortuna z Tarnawy Dolnej, sklep Euro, sklep Groszek, Pani Magdalena Krasnodębska, M. Dzia-
łowa - Mimo z Makowa Podhalańskiego, firma krawiecka Szyk, wulkanizacja Pan A. Bańdura, Pani Wanda Ma-
zur, firma Włosiak, Pan B. Matusik - PE Zawoja,  Melodia B.P. Bury, firma Klamar M. Nowak, Aviva M. Polak, 
Pan Józef Kawulak, Pan Zbigniew Bobek z Juszczyńskich Polan.

nać tremę przed występem. Na-
stępnie obejrzeliśmy barwne, peł-
ne błyskotliwego humoru przedsta-
wienia teatralne pt. Zielony kaptu-
rek, Księżniczka na ziarnku grochu, 

Czerwcowy Festyn Rodzinny 
w Zawoi Wełczy

Trzy świnki, Jaś i Małgosia. Wystę-
py małych artystów przyjęte zosta-
ły bardzo ciepło. Uczniowie spo-
tkali się z wielkim uznaniem i za-
chwytem publiczności. Podziwiali-
śmy również zdolności wokalno-ta-
neczne oraz muzyczne naszych wy-
chowanków.

Dalszą część festynu umilił nam 
występ regionalnego zespołu Mała 
Juzyna, który zaprezentował wi-
dzom przyśpiewki i tańce ludowe 
Górali Babiogórskich. Popisy na-
szych podopiecznych zakończył 
konkurs ekologiczny przygotowany 
przez przedstawicieli Zawojskiego 
Stowarzyszenia Właścicieli Lasów 
Prywatnych w Zawoi Wełcza.

Ochotnicza Straż Pożarna z Zawoi 
Wełczy zaprezentowała akcję gaśni-
czą z udziałem wozu bojowego.

Na festynowej scenie pojawiły 
się również zespoły muzyczne Świst 
oraz Reaktywacja, które bawiły pu-
bliczność do późnego wieczora. Ze-
spół Świst występował już po raz 
kolejny umilając czas przyśpiewka-
mi regionalnymi a młodzieżowy ze-
spół Reaktywacja miał swój debiu-
tancki acz profesjonalny występ.

Wiele pozytywnych emocji 
wśród zebranych wywołała aukcja 
charytatywna przygotowana przez 
ucznia klasy V Krzysztofa Tryba-
łę, który w ramach realizacji pro-
jektu Diament przeznaczonego 
dla uczniów zdolnych, zainicjował 
i przy pomocy swego wujka Pana 
Wojciecha Trybały przeprowadził li-
cytację obrazów Pani Wandy Hobot 
z Makowa Podhalańskiego.

W drugiej części festynu nasi 
mali artyści, ich bliscy oraz wszy-

scy goście mogli oddać się dodat-
kowym atrakcjom. Pod kierunkiem 
Pani Agnieszki Front przeprowa-
dzono konkurencje sportowe: rzut 
kaloszem na odległość, przeciąga-
nie liny, skoki na „trzech nogach”. 
Zwycięzcom wręczono puchary, 
a pozostałym uczestnikom pamiąt-
kowe dyplomy i upominki.

Amatorzy mocnych wrażeń mo-
gli postrzelać karabinkiem pneuma-
tycznym do tarczy albo skorzystać z 
możliwości jazdy konnej.

Wśród najmłodszych najwięk-
szym zainteresowaniem cieszył się 
kącik malowania twarzy oraz dmu-
chany zamek , na którym nasze po-
ciechy wykonywały akrobatyczne 
skoki.

Były też niespodzianki dla ła-
suchów oraz tych, u których duża 
ilość wrażeń nieco zaostrzyła ape-
tyt. Można było posilić się kiełba-
skami z grilla, pysznym bigosem 
lub oddać się przyjemności jedze-
nia wspaniałych ciast upieczonych 
przez Rodziców.  Bardzo dużą po-
pularnością wśród zebranych cie-
szyła się loteria fantowa, gdzie każ-
dy z uśmiechem wygrywał cenne 
nagrody.

Dochód jaki pozyskano podczas 
festynu w całości został przeznaczo-
ny na rzecz szkoły i przedszkola.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne 
oraz Uczniowie ZSP dziękują Ro-
dzicom za inicjatywę, wysiłek, pa-
sję, pomysłowość i zaangażowanie 
w organizację festynu oraz spon-
sorom za  pomoc rzeczową i ma-
terialną.

(bz)

 

Udana zabawa towarzyszyła dzieciom i rodzicom na rodzinnym festynie 
w Zawoi Wełczy. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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Zabawy odbyły się w różnych kon-
kurencjach i grupach wiekowych. 
Konkurencje i zabawy w których 
dzieci uczestniczyli to min. tor prze-
szkód, celowanie piłeczką do obrę-
czy, śpiewanie piosenek i recyto-
wanie wierszy, kręcenie hula-hop, 
skoki na skakankach i wiele innych 
atrakcji.

Nad sprawnym przebiegiem 
imprezy czuwali sędziowie: tre-
ner Krzysztof Jordanek, Adam Ma-
zur i Jarosław Ficek. Po zakończe-
niu wszystkich  konkurencji, trene-
rzy podsumowali wyniki a następ-
nie wręczyli najlepszym zawodni-
kom dyplomy i medale oraz wszyst-
kim słodycze.

Wyniki najlepszych zawodników:
Przedszkolaki: 1. Adrian Kudzia, 
2. Mateusz Front, 3. Michał Front.
Dzieci z  klas II-III: 1. Maciej Woź-
nica, 2. Aleksander Zemlik, 3. Niko-
dem Fujak
Starsze dziewczyny z klas IV-VI: 
1. Weronika Giertuga, 2. Karolina 
Mętel, 3. Aneta Wątlikiewicz
Starsze chłopaki z klas IV-VI: 
1. Marek Burdyl, 2. Damian Barty-
zel, 3. Michał Burdyl.               (rpd)

Rodzina na Orliku

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka od godz. 17.30 na Orliku w Zawoi Wilcznej odbyła się Impreza sportowo-re-
kreacyjno-zabawowa dla przedszkolaków i  uczniów szkół podstawowych. Organizatorami byli: Orlik w Zawoi 
Wilcznej oraz  Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi Centrum. 

Do zawodów zgłosiły się tylko 3 
rodzinne drużyny, złożone z trzech 
osób (ORŁY – rodzina Szczurków: 
Klaudia, Iza, tata Krzyś; PUCHA-
CZE – rodzina Florczaków: Pa-
weł, Michał, tata Edziu i mama Da-
sti; DEMONY ZAWOI – składanka 
dwóch rodzin: Sylwia, Asia i Woj-
tek). Wielka szkoda, bo chodziło 
głównie o zabawę i bardziej o za-
chęcenie dzieci do uprawiania tej 
dyscypliny sportowej niż wynik 
końcowy.

Pomimo tak niewielkiej obsady 
mecze i tak dostarczyły fajnej zaba-
wy i sporo emocji.  W pierwszym 
meczu wysocy PUCHACZE pokona-
li DEMONÓW ZAWOI w dwóch se-
tach (do 14 i do 12), by w drugim, 
po zaciętej walce, polec 0:2 z bar-
dzo dobrze grającymi Szczurkami 
(oba sety do 18). Kiedy już wszyst-
ko wydawało się rozstrzygnięte, do 
walki stanęły niesamowicie zmo-
tywowane DEMONY, by rozegrać 
ostatni mecz turnieju. Emocje były 
wielkie, szczególnie, kiedy doszło 
do trzeciego, decydującego seta. 
Szczurkowie jednak nie odpuścili i 
zwyciężyli 2:1 (-25, 18, 11).

Rodzinny 
turniej minisiatkówki

Nie tylko sportowy Dzień Dziecka

Do zawodów zapisało się 8 drużyn 
rodzinnych; 7 z naszej gminy i jed-
na kielecko-krakowska: Denisowie 
z Zawoi Wilcznej, Fickowie ze Ska-
wicy Suchej Góry, Fickowie z Za-
woi Składy, Jordankowie z Kielc i 
Krakowa, Kostyrowie z Zawoi Cen-
trum, Pudalikowie z Zawoi Stróże,  
Szczurkowie z Zawoi Szczurki, Tra-
wińscy z Zawoi Wilcznej.

Rodziny składały się z jednej 
osoby dorosłej oraz dziecka lub 
dzieci chodzących do szkoły pod-
stawowej. Rozegrano 4 konkuren-
cje, a suma zdobytych łącznie punk-
tów decydowała o końcowej klasy-
fikacji. Tak naprawdę najważniejszy 
był udział w tej sportowej zabawie, 
można więc powiedzieć, że wygrali 
wszyscy, którzy w niedzielę przyszli 
na ORLIKA. Zabawa była przednia, 
emocje spore, a i śmiechu nie bra-
kowało, tym bardziej, że konkuren-
cje były bardzo różnorodne i zmu-
szały rodziny do sporego wysiłku 
i dobierania odpowiedniej taktyki.

Konkurencja 1 – tor przeszkód 
składał się ze skoków z balonem 

Klasyfikacja końcowa: I miejsce: 
ORŁY Szczurkowie; II miejsce: PU-
CHACZE Florczakowie; III miejsce: 
DEMONY ZAWOI. 

Kapitanowie drużyn otrzymali 
prawdziwe medale oraz pamiątko-
we dyplomy, a wszyscy – słodycze.

Odkryciem zawodów była kapi-
tan Szczurków – Klaudia Szczurek, 
uczennica klasy III szkoły pod-
stawowej, która za wspaniałą grę, 
wybrana została przez sędziów 
i wszystkich graczy najlepszym za-
wodnikiem turnieju. W nagrodę 
otrzymała plecaczek, w którym bę-
dzie nosić piłkę do siatkówki.

Krzysztof Jordanek

między nogami, slalomu z piłką 
koszykową, rzutu do kosza, biegu 
w worku i strzału do bramki piłką 
nożną.

Konkurencja 2 – rzuty do kosza 
w ciągu jednej minuty (dorosły rzu-
cał, dziecko podawało piłki). Kon-
kurencja 3 – rzuty na odległość gu-
miakiem. Konkurencka 4 – strzały 
na bramkę nogą i ręką.

Wyniki wszystkich rodzin były 
bardzo zbliżone, o końcowej klasy-
fikacji zdecydował rzut gumiakiem i 
strzały na bramkę i jak często bywa 
– przypadek lub szczęście.

Klasyfikacja końcowa: I miej-
sce – rodzina Trawińskich (Anna i 
Adaś); II miejsce – rodzina Denisów 
(Irena i Szczepan); III miejsce – ro-
dzina kielecko – krakowska (Łukasz 
i Ola).

Trzy pierwsze drużyny otrzyma-
ły puchary ORLIKA, wszyscy – dy-
plomy, czekolady, batoniki i peł-
ną garść cukierków, ufundowa-
ne przez Gminne Centrum Kultury, 
Promocji i Turystyki w Zawoi. Or-
ganizatorzy składają podziękowania 
Panu Henrykowi Buckiemu, który 
pięknie wypisał dyplomy.

Zapraszamy za rok na podobną 
imprezę.

Krzysztof Jordanek

4 czerwca odbył się na ORLIKU mini turniej rodzinnej mini siatkówki.

Konkury u stóp Babiej Góry

Uczestnicy turnieju. Fot.  Autora.

Pierwsza impreza w ramach „RODZINY NA ORLIKU” odbyła się z jednodniowym opóźnieniem. Po raz kolej-
ny pogoda pokrzyżowała nam plany.  Turniej rodzinny, zaplanowany na sobotę 28 maja, musieliśmy przenieść 
w ostatniej chwili na niedzielę. Były wielkie obawy, że nikt się nie zgłosi, a jednak… rodziny dopisały. Przyszło 
ponad 20 osób.

Uczestnicy kunkurów z pamiątkowymi pucharami i dyplomami. Fot. Autora.

W jednej z konkurencji trzeba było oddać celnie strzały do bramki

Dzieci brały udział w ciekawych zabawach i konkurencjach. Fot. arch. GCKPiT.
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Niektórzy pokonują spore odle-
głości dzielące miejsce zamieszka-
nia od grzybnych terenów. Grzyby 
przecież nie rosną wszędzie. Szcze-
gólnie wiele jest ich  w nizinnych 
sosnowych i mieszanych lasach, 
oraz oczywiście w górach, gdzie 
można je często znaleźć także na 
trawiastych polanach. 

Jeszcze nie tak dawno zbieranie 
grzybów było ważnym uzupełnie-
niem skromnej diety mieszkańców 
polskich wsi, zwłaszcza w jej po-
łudniowych regionach. Także pod 
Babią Górą jedzono je na co dzień, 
a  również suszono, zwłaszcza  bo-
rowiki (borowik szlachetny – Bole-
tus edulis), tzw. corne grzyby (boro-
wik ponury – Boletus luridus), kur-
ki (pieprznik jadalny – Cantharellus 
cibarius), opinki (opieńka miodo-
wa – Armillaria mellea) oraz pod-
grzybki (Xerocomus badius), koźla-
rze pomarańczowe (Leccinum testa-
ceoscabrum) i koźlarze babki (Lec-
cinum scabrum), oraz wiele innych. 
Wczesną wiosną zbierano smardze 
(Morchella esculenta), które stano-
wiły istotne uzupełnienie skromnej 
o tej porze roku diety.  

Zarówno ze świeżych grzy-
bów, jak i z suszonych, gotowano 
zupę doprawianą ziołami, spoży-
waną z ziemniakami lub chlebem. 
Na przednówku postna zupa grzy-
bowa stanowiła  często podstawę 
pożywienia. Powszechną potrawą 
była też kapusta z grzybami. Doda-
wano je nieomal do każdej potra-
wy. Rydze (mleczaj rydz – Lactarius 
deliciosus) oraz niektóre rodzaje 
tzw. gołąbek (głównie gołąbek ja-
dalny –  Russela vesca) kiszono w 
drewnianych beczułkach i faskach 
na zimę.  Pod koniec XIX stulecia 

Na grzyby
Co roku od początku lata do późnej jesieni lasy i zagajniki penetrują gro-
mady amatorów grzybów.  Szczególnie wielu zjawia się ich w wilgotne, 
deszczowe dni, bo jak wiadomo, grzyby najlepiej wtedy rosną. Ubrani w 
spodnie, kurtki, gumowe buty, w różnego rodzaju kapeluszach i czapecz-
kach, uzbrojeni w wiklinowe kosze lub plastikowe wiaderka, zjawiają się 
już często przed świtem, żeby wyprzedzić „konkurencję”. 

mieszkańcy podbabiogórskich wsi 
zaczęli sprzedawać jagody i grzyby 
przybywającym tu letnikom, a także 
dostarczać je do okolicznych mia-
steczek. 

Dzisiaj grzyby są traktowane 
przede wszystkim jako przysmak, a  
także jako nieodzowny element tra-
dycyjnych potraw, na przykład wi-
gilijnych. W tym ostatnim przypad-
ku, jedzą je nawet ci, którzy na co 
dzień nie umieszczają grzybów w 
swoim jadłospisie. Zbieracze grzy-
bów zajęcie to traktują obecnie jako 
rodzaj sportu. Dla wielu to duża 
przyjemność, taki nieszkodliwy ro-
dzaj hazardu. Szereg osób wyrusza 
do lasu dla samego zbierania, plo-
nem swoich wypraw obdarowu-
jąc znajomych, bo nierzadko sami 
grzybów nie jedzą. Coraz częściej 
też w przewodnikach i informato-
rach turystycznych  można przeczy-
tać gdzie i kiedy najlepiej wybrać 
się na grzyby. W sprzedaży są też 
bogato ilustrowane atlasy grzybów 
uzupełnione o porady jak je zbierać 
i przyrządzać. 

Pomimo wielowiekowych trady-
cji i współczesnych, powszechnie 
dostępnych, opracowań, co roku 
grzyby stają się niestety powodem 
śmierci wielu osób. Przede wszyst-
kim smutne żniwo zbiera brak do-
brej znajomości  gatunków jadal-
nych i umiejętności odróżniania 
ich od trujących, nazywanych po-
tocznie psimi, wilczymi, zajęczymi  
grzybami . Najczęstsze pomyłki to 
zbieranie muchomora sromotniko-
wego zamiast pieczarek i grzyba 
zwanego popularnie szatanem za-
miast borowika.  Często u źródeł 
grzybowej tragedii leży też zwykła 
niefrasobliwość i przekonanie, że 

każdy grzyb jest jadalny po od-
powiednio długim gotowaniu. 
Zawodzą też obiegowe opinie,  
zgodnie z którymi surowy, trują-
cy grzyb  jest gorzki (trzeba więc 
kawałek spróbować), ma nie-
przyjemny zapach, czerwony ko-
lor itp.  Wiele osób  padających 
ofiarą grzybów nie zdaje sobie 
także sprawy z faktu, że  podob-
ne właściwości jak gatunki trujące 
mają  również grzyby stare, nad-
psute, spleśniałe, a także rosnące 
w lasach, gdzie często dokonuje 
się tzw. oprysków  chroniących 
drzewa przed szkodnikami.  Do 
legendy przeszła już historia o 
ogromnych ilościach dorodnych 
borowików rosnących w okoli-
cach Czarnobyla, które masowo 
zbierano, suszono i oczywiście 
sprzedawano.

Zbieranie grzybów, oprócz 
traktowania tej czynności jako 
hobby, jest też nadal zajęciem do-
chodowym, które nieraz znacznie 
wspomaga szczupły budżet nie-
jednej rodziny.  Jadąc w pobliżu 
lasów można często zobaczyć sto-
jących na poboczu drogi sprze-
dawców oferujących świeży zbiór.  
Nierzadko są to także małe dzie-
ci. Grzybami handluje się również  
w miastach na placach targowych. 
Kupując świeże grzyby można, o 
ile samemu nie posiada się takiej 
wiedzy, sprawdzić ich gatunek w 
atlasie.  Gorzej z suszonymi, któ-
re masowo pojawiają się na stra-
ganach przed Bożym Narodze-
niem. Z reguły są to czapki bo-
rowików nawleczone na sznurek, 
ale także (oczywiście odpowied-
nio tańsze) grzyby sprzedawane 
na wagę, jako tzw. susz miesza-
ny. Tu już kupujący musi zaufać 
sprzedawcy. Do dzisiaj na Podha-
lu krąży  anegdota o bacy, który 
zbierał wszystko co tylko rosło w 
lesie, częstował swoją kozę,  a je-
żeli nadal czuła się dobrze, pra-
cowicie zbiór suszył i sprzedawał 
„ceprom”. 

Jak każda czynność, także 
grzybobranie musi się jednak 
kierować pewnymi regułami,  by 
nie uprzykrzać życia innym i nie 
niszczyć przyrody. Z grzybiarzami 

problemy mają przede wszystkim 
leśnicy.  Na nic nie zdadzą się tabli-
ce z zakazem wstępu, zagrodzenia 
itp., jeżeli jest to teren grzybonośny.  
Przy okazji grzybowych wypraw 
ulegają więc często zniszczeniu 
(po prostu zadeptaniu) młodniki, 
uprawy leśne i nawet parki naro-
dowe nie są  tu bezpieczne; wy-
trawny grzybiarz zawsze znajdzie 
sposób, żeby się tam dostać. Pół 
biedy, jeżeli te wędrówki do lasu 
kończą się tylko wydeptywaniem 
poszycia.  Gorzej, jeżeli przy oka-
zji grzybobrania palone są ogniska, 
rozrzucane śmieci, odbywają się  
hałaśliwe imprezy zakrapiane alko-
holem.  Grzybobranie to bowiem 
często tylko zwyczajny pretekst do 
towarzyskiej wyprawy.  Nie lubią 
grzybiarzy także właściciele pół 
uprawnych położonych w pobliżu 
lasu.  Zbieracze wędrują często na 
skróty nie zwracając uwagi na to, 
co po drodze rośnie.  Są wreszcie 
zagrożeniem dla samych grzybów.  
Tych ostatnich jest z roku na rok 
coraz mniej, a winę za to  ponosi 
nie tylko zanieczyszczenie środowi-
ska, na które grzyby są szczególnie 
wrażliwe, ale także ich nieumiejęt-
ne zbieranie.  Jeżeli w tych samych 
miejscach chce się je przez szereg 
lat znajdować,  nie wolno ich wy-
rywać z poszyciem, wydłubywać 
z ziemi, obcinać nożem.  Trzeba 
grzyb „wykręcić” z podłoża, a miej-
sce po nim przykryć glebą.  Szkodzi 
też grzybom ustawiczne deptanie 
miejsc gdzie rosną; powinny one 
mieć kilka dni „odpoczynku” mię-
dzy jednym zbieraniem a drugim. 

By zebrane grzyby nie straci-
ły smaku, nie zepsuły się i w efek-
cie nie stały się przyczyną zatrucia, 
powinny być zbierane do koszy-
ka. Gorzej już czują się w  plastiko-
wym wiaderku, a najgorzej w tzw. 

„reklamówce”. Tak przechowywa-
ne mogą nabrać toksycznych wła-
ściwości.

Często też spotyka się w lesie 
ślady po grzybiarzach w postaci  
porozbijanych lub zdeptanych nie-
jadalnych grzybów. Ten rodzaj le-
śnego wandalizmu świadczy jak 
najgorzej o kulturze osobistej zbie-
raczy. Grzyby, obojętnie jadalne czy 
nie, są integralną częścią lasu i po-
dobnie jak wszelkich roślin, nie po-
winno się ich bezmyślnie niszczyć.  
Problem ten ma dawne tradycje, 
skoro już sam wieszcz Adam Mic-
kiewicz pisał w Panu Tadeuszu:

Ni wilczych, ni zajęczych, nikt 
dotknąć nie raczy,

A kto schyla się ku nim, gdy 
błąd swój obaczy,

Zagniewany, grzyb złamie 
albo nogą kopnie:

Tak szpecąc trawę, czyni wielce 
nieroztropnie.

Warto jeszcze dodać, że w wielu 
krajach grzybów w ogóle się obec-
nie nie zbiera. Tak jest np. w Skan-
dynawii, zwłaszcza w Norwegii, 
gdzie jest ich mnóstwo. Rosną tu 
dosłownie w przydrożnych rowach, 
zdrowe i dorodne. Nie zbiera też 
grzybów większość mieszkańców 
Europy Zachodniej. W ostatnich 
latach, także u nas, karierę robią 
natomiast grzyby hodowlane, jak 
pieczarki czy tzw. boczniak. 

W Polsce grzybobranie nadal 
jest  popularne. Oprócz samej przy-
jemności zbierania to także okazja 
do kontaktu z przyrodą, do towa-
rzyskich spotkań lub samotnej włó-
częgi. Byłoby szkoda, gdyby przez 
bezmyślność i brak „leśnej kultury” 
grzyby zniknęły z naszego krajobra-
zu i tradycji.

Urszula Janicka-Krzywda

ROZMAITOŚCI
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Kowal Łukasz z Sidziny wracał No-
wego Targu wozem zaprzężonym 
w dwa silne konie. Wiózł do Jor-
danowa owies na tutejszy jarmark. 
Od lat co jakiś czas odbywał takie 
wędrówki. Wyjeżdżał wieczorem, 
o świcie był na miejscu, kupował 
u Żydów tanie ziarno i sprzedawał je 
tutaj nieraz z dwukrotnym zyskiem. 
Dzień był ciepły wiosenny. Górami 
ponad las bieliły się jeszcze resztki 
śniegu, tu w dolinie nad potokami 
wezbranymi mętną wodą kwitł żół-
tymi kępkami podbiał i bielały bazie.

Słońce pochyliło się już na za-
chodnią stronę nieba wieszcząc ry-
chły zmrok. Tym razem Łukasz póź-
niej niż zwykle wybrał się w po-
wrotną drogę. Chciał w żydow-
skich sklepikach kupić trochę żela-
za, nowe obcęgi i parę innych ko-
walskich narzędzi, a dla Jadwigi, 
swojej małżonki – kwiecistą chust-
kę. Winien był jej ten gościniec za 
ostatnie wesele, z którego zamiast 
wrócić jak przystało na poważnego 
gospodarza własnej chałupy, wę-
drował dwa dni i w dodatku trafił 
do Osielca. Jak to się stało, do tej 
pory nie mógł sobie przypomnieć. 
Może złe go wodziło po bezdro-
żach, skarpach i młakach – kto to 
wie? Przyczynę tego wypadku zna-
ła natomiast kowalowa, która choć 
od pechowego wesela minęły już 
trzy tygodnie, dalej codziennie po-
mstowała na chłopca pijaka i prze-
klętą gorzałkę. Miał bowiem Łukasz 
tę jedną jedyną niewielką słabość, 
że od czasu do czasu, czy to w kuź-
ni czy w gospodzie, czy na weselu 
lubił się porządnie napić. Poza tym 
był z niego gospodarz pełną gębą 

i kowal jak się patrzy. Do jego kuź-
ni przyjeżdżali ludzie nieraz z dale-
ka, a zwłaszcza z kuciem koni, bo 
Łukasz nawet najbardziej narowiste-
go potrafił zgrabnie i szybko pod-
kuć. Cieszył się też powszechnym 
szacunkiem i poważaniem, a tylko 
jego małżonka Jadwiga miała na ten 
temat odmienne zdanie. 

Łukasz cmoknął na konie. Mrok 
powoli wpełzał w dolinę, na wier-
chach złociły się ostatnie blaski 
słońca, od wody zaś szedł wilgotny, 
wiosenny chłód przesycony topnie-
jącym śniegiem. Wiedział już, że 
aby zdążyć na jarmark, będzie mu-
siał zrezygnować z noclegu w go-
spodzie Joska, w Zubrzycy, gdzie 
się zwykle zatrzymywał na parę go-
dzin. Może to i dobrze, bo a nuż 
by go znowu złe skusiło, a tego nie 
chciał. Tak rozmyślając zaczął pod 
nosem mruczeć wieczorne pacie-
rze. Słońce dotykało już horyzontu, 
różowe, strzępiaste chmurki zasnu-
ły połowę nieba. Konie szły powoli, 
równo, wóz skrzypiał, zaś Łukasza 
ogarniała coraz większa senność.

Ocknął się nagle. Konie sta-
ły depcąc w miejscu niespokoj-
nie. Było już prawie ciemno. Dro-
ga wiodła tutaj wąwozem nad poto-
kiem. Na skarpie, nad drogą, rosły 
pojedyncze świerki i brzozy. Prze-
raził się też Łukasz nie na żarty, kie-
dy zobaczył, że przed końmi ktoś 
stoi. Miejsce w sam raz dla zbój-
ników, których tu wszak nie bra-
kowało! Matko Boska ratuj! Aż się 
skurczył w sobie oczekując na cios, 
bo z rabusiami żartów nie ma, a w 
duchu polecał swoją grzeszną du-
szę Panu Bogu, chociaż wcale mu 

się tego świata opuszczać nie chcia-
ło. Obcy jednak widocznie nicze-
go złego nie miał zamiaru uczynić, 
bo podniósł do góry latarnię oświe-
tlając nią swoją twarz i spokojnym 
głosem powiedział:

– Nie bój się gospodarzu! Nie 
zbój ze mnie, ani napadać was nie 
myślę! Wyście kowal z Sidziny?

Łukasz jeszcze nie przyszedł do 
siebie, nie odezwał się też ani sło-
wem, a skinął tylko głową. Dopie-
ro tera przyjrzał się nieznajome-
mu. Przed końmi stał młody, rosły 
chłop po pańsku odziany. W mro-
ku majaczył skórzany kaftan z sze-
rokim, bogato nabijanym pasem na 
biodrach, twarz była młoda, okolo-

na równo przyciętymi jasnymi wło-
sami. Za pasem zatknięty błyszczał 
toporek, zaś przy pasie wisiał krót-
ki miecz z ozdobną rękojeścią. Ta-
kiego cudaka Łukasz jeszcze nie wi-
dział, chociaż w mieście na różnych 
się napatrzył. Dostrzegł też, że w 
mroku, za nim, stoi drugi, podobnie 
odziany, trzymając przy pyskach za 
uzdy dwa piękne, osiodłane konie. 
Obcy tym czasem zagadał znowu:

- Mówili nam ludzie, że konie 
kujecie jak nikt. Trzeba nam kilka 
podkuć, ale nie tutaj, a kawał drogi 
stąd.  Zróbcie nam kowalu, tę łaskę 
i pojedźcie ze mną, zaś waszego za-
przęgu i wozu popilnuje mój druh i 
do waszej chałupy go doprowadzi.

Łukasz ani myślał nigdzie jechać. 
Jeszcze czego! Rano ma być na tar-
gu i tyle! Obcy jakby odgadując 
jego myśli uśmiechnął się, wydobył 
z zanadrza skórzaną sakwę i wysy-
pał z n9iej na dłoń kilka złotych ta-
larów, mówiąc:

– Zapłacę wam godziwie, nie 
bójcie się! A narzędzia ze sobą weź-
cie, bo nie mamy.

Kowal pomyślał, że te talary wię-
cej są warte niż jego konie z wozem 
i ładunkiem! Nie lada to musi być 
wielmoża, skoro tak hojnie płaci! 
Skąd też u licha wie, że Łukasz ma 
ze sobą wszystko co do kucia koni 
potrzeba? Podrapał się więc w gło-
wę dla lepszego namysłu i patrząc 
na lśniące na dłoni obcego mone-
ty, zlazł z wozu. Drugi z nieznajo-
mych podprowadził usłużnie konie. 
Młody zręcznie wskoczył na siodło, 
Łukasz wgramolił się na nie z pew-
nym trudem, bo do takiej jazdy nie 
był przyzwyczajony. Po chwili je-
chał już za swoim przewodnikiem 
przez łąkę ku lasowi.

Zdawało mu się że ta nocna po-
dróż trwa ledwie godzinę. Noc była, 
ciemno, górą szumiał wiatr. Jechali 
wyżej i wyżej, najpierw polami, po-
tem krajem lasu, wreszcie przez sta-
ry, wiekowy bór. Przewodnik pro-
wadził sobie tylko wiadomą ścież-

Wojsko Królowej Jadwigi
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ką, konie szły spokojnie, stępa. Łu-
kasz już dawno pożałował, że dał 
się omamić sowitą zapłatą. Obcy 
panem żadnym z pewnością nie 
jest, bo gdyby tak było, zabrałby 
kowala do dworu, albo do gospo-
dy, a nie w bezdroża i lasy. Pewnie 
to zbójnik, albo, co nie daj Boże, 
siła nieczysta! Zaraz skręci kowalo-
wi kark i tak się ta wyprawa skoń-
czy! Że się mu też złotych talarów 
zachciało, jakby mało miał wszyst-
kiego! Zaczął też gorliwie odma-
wiać pacierze i żegnać się raz po 
raz, ale obcy złym duchem widocz-
nie nie był, bo wcale tego nie za-
uważył. Jechali jeszcze chwilę la-
sem, wyżej i wyżej, po coraz głęb-
szym śniegu, którego tu było jesz-
cze pod dostatkiem. Konie wspi-
nały się z wysiłkiem całe spotniałe. 
Naraz Łukasz ujrzał, że znaleźli się 
na skraju lasu, zaś przed nimi, groź-
na i potężna, zalana księżycowym 
światłem, piętrzy się lodowo-biała 
góra. Aż mu włosy na głowie sta-
nęły dęba pod kapeluszem! Wszy-
scy Święci! Przecież to Babia Góra! 
Do wierzchołka już nie daleko! Był 
tu raz, może dwa, wiele lat temu 
u wolarzy. Sroga to góra, odludna 
i pusta! Chyba sam czart siedzi tu 
w taką porę, nie człowiek, bo cze-
go by tu szukał! Strach ogarnął Łu-
kasza nie na żarty! Obcy zaś zesko-
czył z konia i zwrócił się do kowala:

– To już niedaleko. Tam końmi 
nie poradzi. Pójdźmy!

Chcąc nie chcąc Łukasz zsiadł 
z wierzchowca. Śnieg pod nogami 
był zmrożony, twardy. Z duszą na 
ramieniu ruszył za przewodnikiem 
przeklinając w duchu swoją chci-
wość. Weszli znowu w las i tutaj 
obcy przystanął.

Muszę wam teraz oczy zawią-
zać. Takie prawo – powiedział i za-
nim kowal zdążył pomyśleć, zasło-
nił mu chustką głowę biorąc rów-
nocześnie za rękę. Szli przez jakieś 
głazy, wykroty i pniaki, potem zno-

wu po śniegu, aż wreszcie Łukasz 
poczuł pod stopami jakby żwir czy 
piasek. Ogarnęło go też wilgotne, 
stęchłe nieco powietrze, ale za to 
bez zimnego wiatru, który przed-
tem dokuczał. Wydawało mu się, że 
weszli do jakiegoś wnętrza, piwnicy 
lub jaskini. Przewodnik zatrzymał 
się i zdjął kowalowi chustę z głowy. 
Zdumionym oczom Łukasza ukaza-
ła się naraz sklepienia pieczara, ob-
szerna i wysoka. W głębi, na komi-
nie, płonął ogień, zaś pod ściana-
mi, z jednej i drugiej strony leże-
li jacyś ludzie. W pierwszej chwi-
li kowal pomyślał z przerażeniem, 
że nie żyją, ale kiedy lepiej rozpa-
trzył się w jaskini, dostrzegł, że tyl-
ko śpią głębokim snem. Leżeli ten 
na wznak, ten na boku, ten przy-
cupnięty z głową wspartą na sio-
dle, inny owinięty płaszczem. Jed-
ni młodzi byli, dzieci prawie, inni 
już dojrzali mężowie. Odziani byli 
w skórzane kaftany, wysokie skórz-
nie i opończe, w żelazne zbroje bo-
gato nabijane złotem i srebrem, po-
dobnej do tej jaką nosił św. Jerzy 
i św. Florian na obrazie w nowo-
tarskim kościele. Z boku, przy ka-
miennych żłobach, stały rycerskie 
rumaki. Takich koni jeszcze kowal 
nie widział! Długie, trefione grzy-
wy spływały do ziemi, sierść lśniła, 
drgały aksamitne chrapy. Kowal zo-
baczył, że zaraz za nim i jego prze-
wodnikiem pachołek wprowadził 
ich wierzchowce, spotniałe i zmę-
czone i zaraz zajął się nimi troskli-
wie. Nieznajomy gestem zaprosił 
kowala do ognia i wskazując stoją-
ce przy żłobach rumaki powiedział:

– Oto te konie potrzeba nam 
okuć. Dam wam pachołka do po-
mocy, a i sam może się na coś przy-
dam. Bierzcie się za robotę kowalu!

Łukasz, uszczęśliwiony, że żad-
ne złe mu głowy nie urwało, prze-
żegnał się tylko i zabrał do pracy. 
Narzędzia potrzebne miał, pachołek 
zaś przyniósł gdzieś z głębi piecza-

ry worek pełen podków. Zdumiał 
się kowal! Podkowy były ni mniej, 
ni więcej, tylko ze szczerego złota! 
Złote też były gwoździe! Ile trwa-
ła ta robota, nie wiedział. Zmęczył 
się przy niej srodze, ale chciał jak 
najprędzej to niezwykłe dzieło za-
kończyć i wrócić do chałupy. Kie-
dy skończył kuć ostatniego rumaka, 
ręce mu mdlały i grzbiet bolał nie 
na żarty. Nieznajomy znowu nało-
żył mu chustę na głowę i powiódł 
z powrotem. Kowal tym razem nie 
wytrzymał i kiedy wyszli już z jaski-
ni znowu do lasu, zapytał:

– Ktoście som, panie!
– Rycerze królowej Jadwigi, 

świętej pani! Śpimy tu od stuleci 
i czekamy na zew – odparł niezna-
jomy, a widząc, że Łukasz nie bar-
dzo to wszystko rozumie, dodał:

– Jak tylko poganie ruszą zawo-
jować Polskę, staniemy do bitwy, 
żeby ziemi naszej bronić! A kiedy to 
się stanie? Wie jeden Pan Bóg! Nie 
nasza w tym głowa!

Kowal już o nic więcej nie py-
tał. Wsiedli na konie i ruszyli lasem 
w dół. Noc była ciemna, bez księ-
życa, nieznajomy wiódł niewidocz-
ną ścieżką, przez bór, jary, potoki 
i chaszcze.

Kowalowi wydawało się zno-
wu, że trwa ta droga tylko chwilę. 
Oto las się naraz skończył, byli na 
jego skraju, nad wsią. Świtało. Na 
wschodzie niebo jaśniało już różo-
wą jutrzenką.

– Stąd już dojdziecie, a mnie 
trzeba wracać zanim słońce wzej-
dzie – powiedział obcy. – Oto teraz 
wasza zapłata. Nie liczcie jej jednak 
wcześniej, jak we własnej chałupie! 
Bóg wam zapłać za robotę!

Mówiąc to podał Łukaszowi spo-
ry skórzany mieszek zawiązany rze-
mykiem.

– A pamiętajcie, że nikomu wam 
mówić o tym coście widzieli nie 
wolno! Pamiętajcie!

Zanim kowal zdążył podzięko-

wać za mieszek, pożegnać obcego 
i zapewnić go, że tajemnicy docho-
wa, już go nie było. Znikł z oboma 
wierzchowcami jakby się pod zie-
mię zapadł!

Łukasz ruszył w dół ku wsi. Po-
czątkowo chciał sakiewkę scho-
wać w zanadrze, ale postano-
wił ucieszyć oczy talarami już tu-
taj, od razu. Rozsupłał więc mie-
szek i wysypał na dłoń część jego 
zawartości! Aż mu się gorąco zro-
biło! Na dłoni szarzały strużyny z 
końskich kopyt, kawałki końskie-
go łajna i inne paskudztwo! To za 
to całą noc zmarnował, najadł się 
strachu, może też stracił wóz i ko-
nie! A dobrze mu tak! Oto spotka-
ła go kara za chciwość! Tak dał się 
jakimś łotrom podejść, a może i sa-
memu złemu, który lubi ludziom fi-
gle płatać! Rzucił ze złością miesz-
kiem w krzaki, aż się cała jego za-
wartość posypała! Po chwili jednak 
zrobiło mu się żal ładnej sakiewki, 
odnalazł więc ją, zabrał i klnąc siar-
czyście ruszył ku chałupie. Świeci-
ło już słońce kiedy znalazł się przed 
własną kuźnią. Zdziwił się też, że 
kowalczyk na jego widok pobladł 
i uciekł, zaś zaalarmowana przez 
niego kowalowa aż przysiadła na 
progu i zaniosła się płaczem. Sło-
wo do słowa dowiedział się wresz-
cie, że tydzień temu konie z wo-
zem same przywędrowały na po-
dwórze. Myśleli wszyscy, że kowa-
la wilcy zjedli lub inne nieszczę-
ście spotkało. Szukali go nawet ze 
dwa dni. Oto był w jaskini tydzień, 
a zdawało mu się, że ledwie minęła 
jedna noc! Niesłychane! Jak tu jed-
nak małżonce o rycerzach i kuciu 
koni opowiedzieć, kiedy przyrzekł 
dochować tajemnicy? Zresztą i tak 
nie uwierzy! Mruknął więc coś Łu-
kasz o pilnej robocie, na którą się 
niespodziewanie wybrał i poszedł 
spać. Kowalowa oczywiście piekli-
ła się przez następne dwa dni wy-
pominając mu ciągle ów powrót 
z wesela przekonana, że i tym ra-
zem podobna przygoda spotka-
ła jej męża. Wreszcie, kiedy mając 
dosyć babskiego gadania poszedł 
sam do kuźni, postanowił jeszcze 
raz pooglądać pechową sakiewkę. 

Wyjął ją z kieszeni kabata, wytrze-
pał. Naraz coś dźwięknęło spada-
jąc na podłogę. Schylił się kowal i 
oto ujrzał trzy złote talary! W jed-
nej chwili wszystko zrozumiał! A 
może nieznajomy wystawił na pró-
bę jego chciwość? Wysypał złote ta-
lary w krzaki, zamiast mieszek do-
nieść do domu!

Jeszcze tego samego dnia wy-
prawił się kowal na miejsce, gdzie 
wyrzucił zawartość mieszka, śladu 
jednak po talarach nie było! Kiedy 
zły wracał do chałupy, znalazł jesz-
cze w kieszeni dwa końskie włosy 
z grzywy czy ogona. Były złote!

Coraz częściej teraz Łukasz za-
miast w swojej kuźni przesiady-
wał w karczmie i bardziej pilno-
wał gorzałki niż kowalskiej robo-
ty. Pomstowała na niego kowalo-
wa, robiła co mogła, nawet u ple-
bana była skarżąc się na małżonka, 
aż w końcu sama z dziećmi wzię-
ła się za gospodarstwo i jakoś żyli. 
Kuźnia tylko stała głucha i pusta. 
Kowal zaś ciągle bez sensu gadał 
o końskim łajnie, strużynach z ko-
pyt i złocie, aż wreszcie raz, przy 
gorzałce opowiedział swoją przy-
godę. Nikt w jego opowieść oczy-
wiście nie uwierzył, śmiali się jesz-
cze bardziej wszyscy z nieszczęśni-
ka. Niedługo po tym kowal zanie-
mógł, a kiedy po paru dniach pod-
niósł się z łóżka, powłóczył noga-
mi, mówił niewyraźnie, bełkotliwie 
i trząsł głową. Kowalowa narzeka-
ła, że ktoś go urzekł, albo że sta-
ło mu się to od gorzałki, zaś Łu-
kasz dobrze znał przyczynę swoje-
go nieszczęścia. Oto zdradził naka-
zaną mu tajemnicę, rozpowiedział 
o rycerzach śpiących w Babiej Gó-
rze i za to spotkała go kara!

Trzy złote talary i dwa końskie 
złociste włosy znalazła w rupie-
ciach, w kuźni, kowalowa, ale Łu-
kasz już wtedy nie żył. Zaniosła je 
do kościoła, bo wolała tego w cha-
łupie nie trzymać. Rycerze Królowej 
Jadwigi śpią zaś nadal w Babiej Gó-
rze, by, kiedy wybije zła godzina, 
bronić swojej ziemi.

 

Urszula Janicka-Krzywda
Fot. Babiej Góry: Sebastian Kozina
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