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PISMO MIESZKAÑCÓW I SYMPATYKÓW ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ

„Kultura jest tym, co sprawiło, że człowiek stał się czymś innym
niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie”.
André Malraux

II Dni Zawoi
Drodzy Czytelnicy – mieszkańcy gminy
i miłośnicy naszego regionu,

mamy przyjemność po raz drugi
zaprosić Państwa na Dni Zawoi –
największe wydarzenie pierwszych
dni wakacji w tej części kraju, imprezę, której głównym założeniem
jest promocja regionu za pośrednictwem muzyki granej na żywo. Trzydniowe Dni Zawoi to niepowtarzalne zjawisko społeczno – kulturalne,
które przyciąga tysiące miłośników
gór i muzyki.
Co roku zapraszamy topowe
gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
W ubiegłorocznej edycji gościliśmy zespół Myslovitz oraz gwiazdy
z regionu. W tym roku zaczynamy
w piątek 29. czerwca od przeglądu,
na który zapraszamy w sposób szczególny – „Dni Zawoi – Babiogórska
Scena Młodych”, na który zgłosiło
się ponad 60 kapel z całej Polski.
Byliśmy mile zaskoczeni poziomem
zespołów, które chciały zagrać na
naszej scenie. Po długich i ciężkich
naradach wybrano 7 zespołów:
GIFLOF z Górnego Śląska grający rock mocno zabarwiony muzyką
folkową, supportowali już BAJM,
Kombi czy też Wilki, w hali widowiskowej w Gdyni. W minionym
roku zajęli 2. miejsce na Festiwalu
im. Ryśka Riedla „Ku przestrodze”,
dostali się do finałów "Hardrockowej Sceny Muzzo" i śmietanki festiwalu „Around The Rock”. Inspirację
muzyczną stanowią dla nich The
Police, The Killers, The Doors, Pink
Floyd, Perfekt, Carrantuohill, Wilki.
Warstwę tekstową opierają często
o wiersze C.K. Norwida, J. Tuwima
i K. Przerwy-Tetmajera. Wszystkie
kompozycje są autorstwa członków
zespołu.

SHALEYESH – zespół tworzy
w gatunkach: rock, grunge, rock
progresywny. Ich debiutancki album „O!ShaleyesH” pojawił się
1 czerwca 2011, niecałe dwa tygodnie później projekt został wybrany
spośród 200 formacji z całej polski
i wylądował na podium ogólnopolskiego konkursu Muzzo.PL „Zagraj
na Rock For People”. W nagrodę
zespół zaprezentował swoją twórczość podczas największego europejskiego festiwalu „Rock For
People 2011” w Czechach – na scenie Muzzo.PLDAY! 1 września 2011
– ShaleyesH zwyciężył w ogólnopolskim konkursie Muzzo.PL i w
związku z tym zagrał w Płocku na
wspólnym festiwalu z zespołami:
Myslovitz, Lao Che, Pustki, Smolik,
Novika, Turboweekend. 6 grudnia 2011 – ShaleyesH z miejsca na
podium zostaje finalistą ogólnopolskiego konkursu Scena Machiny.
Niecałe 4 miejsce później ShaleyesH
wygrywa Rock Stars Festiwal 2012!
PARADYGMAT – początki zespołu Paradygmat sięgają 1997
roku, kiedy Paweł (bas) i Darek
(ex-perkusja) zaczęli wspólnie tworzyć pierwsze aranżacje w rodzinnym Jordanowie. W 2002 roku do
zespołu dołączył Michał (ex-gitara),
w 2003 Maciek (wokal). Przez kilka lat działalność zespołu została
zawieszona, ale pod koniec roku
2008 postanowili się reaktywować.
Dołączył do nich Forrest (perkusja),
a na początku 2009 roku Piotrek
(wokal). Paradygmat zaczął żyć na
nowo, grając koncerty, nagrywając
demo i odnosząc pierwsze, małe

sukcesy, a dzięki Krzyśkowi (gitara solowa), który dołączył do grupy
pod koniec 2009 roku, zespół stworzył spójną i harmonijną całość.
FROSTBITE – wybuchowa mieszanka osobowości stylów muzycznych. Pochodzą ze wschodnich
stron Polski – Biała Podlaska. W ich
muzyce można znaleźć wszystko –
od nostalgicznej acz chwytliwej gitary, poprzez funkująco – klangujący
bas, mordercze sianokosy perkusji
ale i kojące zawodzenie wokalu.
ŁAGODNA PIANKA – stworzona jesienią 2009 roku przez czterech
panów pochodzących z malowniczej ziemi sędziszowskiej. Nękana
powodzią i okradana z czasu przez
konieczność przetrwania, wyrusza
na głębokie muzyczne wody, rejestrując swoje dźwięki w studio wiosną 2011.
UPPERFIELD – zespół powstał
w 2006 r. Od tej pory czwórka
przyjaciół istnieje na szczecińskim
podwórku muzycznym. Pomysł na
założenie zespołu zrodził się z fascynacji angielskim graniem. Cecha
charakterystyczna dla ich muzyki to
otwartość na różne gatunki i próba
stworzenia z odmiennych temperamentów muzycznych nowej jakości
w ich twórczości. Wśród muzycznych inspiracji dostrzec można elementy rocka, od progresji do bardziej melodyjnej wręcz „popowej”
jego odsłony. Duża dawka elektronicznych brzmień to w wielkim
uproszczeniu elementy składowe
twórczości zespołu. W 2007 r. zdobyli nagrodę publiczności w konkursie Vena Music Festiwal w Łodzi, zaś

w 2010 wygrali konkurs „Emigranci
maja talent” w O2 Shepard`s bush
w Londynie.
VERMONES – nowofalowy
kwartet z Krakowa. Początkowo
znani byli pod inną nazwą, pod
którą wydali swoją pierwszą amatorską kompilację utworów. Już
pod obowiązującym obecnie szyldem ukazała się druga kompilacja utworów w ich dorobku, czyli
„Synthtic Love Symmetry” EP, wydana w 2010 r. – muzycy nakreślili
na niej pewien kierunek muzycznego rozwoju oraz rozpoczęli pracę nad brzmieniem, która w 2011r.
przyniosła oczekiwane rezultaty na
całkiem dobrze przyjętej i przyzwoicie ocenianej w sieci, „How Soon
Is Now” EP. Zespół ma na swoim
koncie wiele koncertów (klubowych oraz plenerowych) w Polsce
i zagranicą. W 2010 r. zagrali na fe-

stiwalu Goodfest(Praga & Karlovy
Vary), w 2011r. brali udział w trasie Red Bull Tour Bus, eliminacjach
do Jarocin Festival oraz Off Festival. Ich muzyka zauważona została
w polskich mediach, czego owocem stał się mini-koncert w radiowej Czwórce.
W 2012r. przeszli do finału konkursu Like a Rockstar, organizowanego przez firmę Lee Cooper
oraz zagrali w półfinale międzynarodowego festiwalu Hard Rock
Rising 2012 w Krakowie. W marcu
br. w sieci pojawił się teledysk do
utworu „Phantoms Of Disorder”,
który wcześniej ukazał się jako
część How Soon Is Now? EP.
W tym roku zespół ponownie
dołączył do trasy Red Bull Tour Busoraz będzie ich można zobaczyć
na tegorocznym Jarocin Festival.
dokończenie na stronie 2.
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II Dni Zawoi
dokończenie ze strony 1.

Przed ww. zespołami zaprezentują się także składy z regionu,
m.in. „Ciotka Małgośka” i „Oj Tam,
Oj Tam”. Po przeglądzie będzie
miał miejsce półgodzinny koncert
legendarnego zespołu związanego
z Zawoją – DDU (Białka). W tym
samym dniu o godzinie 18.00 nastąpi oficjalne otwarcie Dni Zawoi
i przekazanie kluczy młodzieży
z naszej gminy.
Sobota to kolejny dzień wspaniałych koncertów. Rozpoczniemy od występów dwóch zwycięskich kapel Babiogórskiej Sceny
Młodych (godz. 16.00) oraz koncertu zespołu Miąższ, którego nieliczni mogli posłuchać w kwietniu tego
roku w Schronisku na Markowych
Szczawinach (podziękowania dla
Izy Hudziak za wsparcie i pomoc
w organizacji) oraz znanej wszystkim BRODKI. Pomimo młodego
wieku jest postacią na tyle wyrazistą, że trudno jest ją wtłoczyć w którykolwiek ze stereotypów: „artystki
z gór”, „Idola”, młodej debiutantki
w świecie showbiznesu”. W 2004 r.
wygrała pierwszą nagrodę w trzeciej
edycji programu „Idol”, zdobywając
69% głosów. W tym samym roku
ukazała się jej debiutancka płyta pt.
„Album”, zawierająca wersje starych
przebojów soulowych oraz nowe
utwory, których była współautorką.
Płyta została sprzedana w liczbie 35
tys. egzemplarzy, co dało jej status
złotej.
W grudniu 2004 Monika otrzymała nominację do nagrody „Paszport Polityki” w kategorii „Estrada”
oraz do Fryderyków 2004 w kategorii – Nowa Twarz Fonografii, Wokalistka Roku oraz Album Roku. Rok
później otrzymała nagrodę Eska
Music Awards 2005 w kategorii Debiut roku.
20 listopada 2006 roku ukazała
się druga płyta wokalistki – „Moje
Piosenki”, która tak jak poprzednia osiągnęła status złotej. Pomimo
młodego wieku artystki, album jest
niezwykle dojrzały. Brodka zachwyca wszystkich wrażliwością
i świeżością muzyczną, a przede
wszystkim wspaniałym głosem.
20 września ukazała się najnowsza
płyta Brodki „Granda”. Nowa płyta
Moniki Brodki to radykalny zwrot
w jej karierze. Bogatsza o życiowe
doświadczenia, pewna siebie i gotowa na artystyczne eksperymenty,
artystka wraca z bezkompromisowym materiałem, z którym utożsamia się od początku do końca.

„Granda” to muzyczny eklektyzm.
To album, który trudno zaszufladkować i na tym, między innymi,
polega jego siła.
Po koncercie BRODKI będziemy
mogli się bawić przy dźwiękach
muzyki proponowanej przez DJ
Papa Zurę – wyjątkowo aktywny i wszechstronny przedstawiciel
klubowego światka muzycznego.
Zaczynał na początku lat 90. jako
bluesman i instrumentalista. Grał na
gitarze w grupie Blues Beer Drinkers. Potem był gitarzystą i syntezatorzystą funkowych zespołów Bloo
Zbir i Plastelina.
Jego didżejowanie zaczęło się
przypadkiem. 12 lat temu. Kolega,
który założył klub Labirynt, poprosił
go o zrobienie kilku imprez z muzyką funkową. Zura kupił parę płyt
i puszczał muzykę. Połknął bakcyla
didżejskiego.
Zura stał się jednym z najpopularniejszych didżejów w Polsce. Grywa w najlepszych klubach w kraju.
Od paru lat, po narodzinach syna,
występuje jako Papa Zura.
Razem z Soul Service stworzył serię płytową „Polish Funk”.
To składankowe albumy z polską
muzyką z lat 60. i 70., opartą na
funkowym groove'ie. Czasem nagrywa własne remiksy i mashupy.
Wydaje je na winylowych singlach
pod szyldem „Papa's Got a Blend
New Bag”.
Towarzyszył mu będzie DJ Senhor Efebo. Organizuje on imprezy, na których dominuje muzyka
tropicalna z przełomu lat 60. i 70.,
współpracując między innymi
z polskim kolektywem Soulservice. W jego setach można usłyszęć
dużą dawkę jazzu, funka soulu
i rocka. Senhor Efebo jest jednym
z nielicznych muzyków w Polsce,
grających na brazylijskim instrumencie zwanym Pandeiro. Od 2003
roku związany z grupą perkusyjną
Sambasim, z którą propaguje muzykę i kulturę brazylijską w Polsce
i za granicą grając koncerty i pokazy zwane Bateria Show. Łukasz
współpracował z takimi zespołami
jak Joao Nascimento e Banda, Ritmodelia, Micanga, Sambal. W październiku 2009 koncertował w Polsce z „Barbossa Trio”, wspierając
swym talentem młodego brazylijskiego artystę – Wagnera Barbosa.
Na przełomie stycznia i lutego brał
udział w projekcie Brasil Cantado
Trio z pianstą Kubą Pałysem i gitarzystą To Brandileone. Obecnie
koncertuje z Sambasim i grywa

w różnych klubach serwując nowe
ciekawe brzmienia.
Niedziela to koncert najbardziej
znanej regionalnej grupy rockowej
The Chilloud (więcej o grupie na
stronie 17.), która właśnie wydała swój pierwszy album. Jeszcze
raz serdecznie gratulujemy! Chilloud zagra o 17.00 a zaraz po nim
WILKI – zespół założony przez Roberta Gawlińskiego w 1991 roku.
Pierwszy album „Wilki” po wydaniu
okazał się bestsellerem, włącznie z
nakładami pirackimi mógł rozejść
się w nakładzie nawet miliona egzemplarzy. Wszystkie utwory na
płycie były autorstwa Roberta Gawlińskiego, który objął obowiązki
lidera grupy. Piosenki „Son of the
blue sky”, „Aborygen”, „Eli lama sabachtani” zdobywały krajowe listy
przebojów, zyskując dużą popularność. W roku 1993 ukazał się album
Przedmieścia. Album został dobrze
przyjęty przez publiczność i przyniósł kolejne przeboje, jak „Nie zabiję nocy”, czy „Moja Baby”.
W 2002 roku w rozgłośniach
radiowych pojawiła się piosenka
„Baśka”. Utwór zdobył główną nagrodę na festiwalu w Opolu i stał
się przebojem lata 2002. 31 sierpnia
2002 roku ukazał się nowy album
„4”, który za sprawą piosenki promującej zdobył dużą popularność.
Po dwóch latach ciszy „Bohema”
zaczęła szaleć niemal we wszystkich stacjach radiowych w Polsce, a nowy album „Watra” już
po pierwszym miesiącu sprzedaży
zdobył złoto. Na początku 2006
roku w zespole nastąpiły zmiany
w składzie.
W 2008 roku Wilki dwukrotnie
koncertują w Londynie. Jako pierwsi
polscy artyści dają koncert w kultowym klubie O2 Arena w Millenium
Dome, w którym przedtem występowali min. Led Zeppelin i Rolling
Stones, później grają w prestiżowej
Wembley Arena podczas London
Live PKO BP Festival.
Na początku 2009 roku Wilki dołączają do grona Artystów zaproszonych do kultowej serii MTV Unplugged. 27 lutego w warszawskim
teatrze Buffo zostaje zarejestrowany
koncert, a 5 czerwca na rynek trafia
album „Wilki MTV Unplugged”.
Zarówno w sobotę i niedzielę przewidzieliśmy atrakcje dla
najmłodszych uczestników imprezy. Zaprosiliśmy animatorów
agencji „Stageman Polska”, którzy
stworzyli specjalny program dla

dzieci – m.in. skręcanie balonów,
malowanie buziek czy też mini disco (godz.16.00 – 20.00). Ponad to
GOPR dla najmłodszych – ratownicy Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego zapoznają najmłodszych z zasadami
zjazdu na tyrolkach i nie tylko (sobota, niedziela godz. 15.00-19.00).
Szczególne podziękowania za zaangażowanie należą się Tomkowi
Kozinie, który wspomaga nas przy
wielu inicjatywch (gdyby nie jego
pomoc w wywożeniu sprzętu na
koncert grupy Miąższ w kwietniu
tego roku muzycy nie wystąpilby w Schronisku na Mrakowych
Szczawinach).
Warto także wspomnieć o niesamowitym pokazie Fire Show
grupy Sigillum Ignis – 7 osób
tańczących z ogniem to widowisko które zapada w pamięć na
długie lata – to w sobotę o godzinie 22.00. Natomiast kilka godzin
wcześniej zapraszamy wszystkich zainteresowanych sportem
na spotkanie, które odbędzie się
o godz. 15.00 w sali sidowiskowej
Babiogórskiego Centrum Kultury.
Wojciech Fortuna, Lucjan Kudzia, Józef Łuszczek – to osobowości, które opowiedzą o swoim
życiu i ścieżkach kariery – tego nie
można przegapić!
Zapraszamy także na pokaz
Trialu Rowerowego przygotowanego przez UKS „Zawojak” z Zawoi,
przejażdżkę zawojską Ciuchcią
(30 lipca, godz. 11.00 na trasie
Zawoja Centrum do Zawoi Policzne
i z powrotem oraz 1 lipca z Zawoi
Centrum do Zawoi Wełczy i z po-

wrotem, godz. 12.15 i 13.30) oraz
Wernisaż prac Józefa Gawła, który
odbędzie się w niedzielę o godz.
14.00 w Galerii na Uciechę.
Tegoroczne Dni Zawoi zakończymy wspólnym oglądaniem finału
EURO2012. Transmisje rozpoczniemy po koncercie Wilków.
Dni Zawoi nie odbyłyby się gdyby nie zaangażowanie i wsparcie
nie tylko merytoryczne wójta gminy Zawoja – Pana Tadeusza Chowaniaka, za które bardzo dziękuję.
Podziękowania składam także na
ręce wszystkich sponsorów, którzy
rozumieją jak ważna jest kultura dla
rozwoju gminy – FABIOS, BLACH
DOM, DROGBUD, KART-TEK,
ALZBIG, BANK SPÓŁDZIELCZY
w Jordanowie, MARAND, SKLADMUZYCZNY.PL, BESKiDUS, POLSKIE KOLEJE LINOWE, TAURON
– Południowy Koncern Węglowy
S.A., DINOLANDIA, POLARSPORT,
Piekarnia MIJAX, Studio Nagrań
CHABAKOOVKA - to firmy które
wsparły finansowo lub rzeczowo
II Dni Zawoi.
Dziękuję także wolontariuszom – to młodzi ludzie, którzy
bezinteresowanie zaangażowali się
w przygotowania „II Dni Zawoi”
oraz wszystkim pracownikom BCK
– dzięki Waszej pracy ta impreza
może dojść do skutku.
Serdecznie zapraszamy.
Anna Mazur
i zespół Babiogórskiego
Centrum Kultury w Zawoi
Fotografie z ubiegłorocznych
Dni Zawoi: Łukasz Sowiński
i Piotr Szałański
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Letnie imprezy

Babiogórski Uniwersytet

Serdecznie zapraszamy
na pozostałe imprezy odbywające się w lecie w Zawoi:

Nasza gmina podpisała porozumienie o współpracy z Polską Akademią Umiejętności. Dzięki temu porozumieniu
między innymi będziemy organizować prelekcje z dziedziny historii, archeologii, itp. Prelekcje będą prowadzili
znani naukowcy Polskiej Akademii Umiejętności.

ZAWOJSKIE SIANOKOSY, 7 lipca
Impreza widowiskowa łącząca przyjemne z pożytecznym. Kultywuje tradycję i popularyzuje idee ekologiczne. Na zawody w koszeniu trawy składają
się tradycyjne konkursy m.in. poklepywanie kosy, koszenie kosą tradycyjną,
roztrzepywanie, grabienie i kopienie siana. Całej imprezie towarzyszą występy kapel i zespołów folklorystycznych.
Z roku na rok „Zawojskie Sianokosy” cieszą się coraz większym zainteresowaniem i przyciągają coraz więcej uczestników. W trakcie sianokosów
panuje wspaniała atmosfera i serdeczność pośród uczestników, ktorym nie
brakuje ducha zdrowej rywalizacji.
Organizator: Firma „W Góry…” – K. Winczewska, BCK w Zawoi
Miejsce: Skansen w Zawoi Markowe Rówienki

TURNIEJ SOŁECKI, 29 lipca
Impreza skierowana jest w szczególności do mieszkańców gminy, zwłaszcza rodzin. W turnieju bawią się, a także rywalizują, najmłodsi, jak i ci
nieco starsi mieszkańcy poszczególnych sołectw.
Konkurencje pomyślane są w ten sposób, by angażowały się w nie całe rodziny. Turniej sołectw to wielkie emocje, porywające konkurencje i zabawa
do późnego popołudnia.
Główny organizator: Urząd Gminy w Zawoi, BCK w Zawoi
Miejsce: Stadion LKS, Zawoja Centrum

ŚWIĘTO LASU, 4 sierpnia
Impreza edukacyjna współorganizowana z Zawojskim Stowarzyszeniem
Właścicieli Lasów Prywatnych oraz Babiogórskim Parkiem Narodowym.
Zapraszamy wszyskich, którym ekologia i ochrona przyrody nie jest obojętna. Gry edukacyjne, konkursy i zabawy to tylko niektóre z licznych atrakcji,
które dla Państwa szykujemy.
Główny organizator: Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych, BCK w Zawoi.
Miejsce: Zawoja Czatoża.

DOŻYNKI – POŻEGNANIE LATA, 18 sierpnia
Tradycyjnie, u progu jesieni w naszej gminie uroczyście obchodzone jest
święto plonów czyli Dożynki Gminne – Pożegnanie Lata. Ideą gminnych
dożynek jest integracja społeczności naszej gminy. Ponadto jest to okazja
do wspólnego świętowania i zabawy przy zaproszonych zespołach muzycznych.

Na pierwsze spotkanie w ramach
„Babiogórskiego
Uniewersytetu”
zaprosiliśmy 25 maja br. do sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi. Było to bardzo ciekawe wydarzenie. Tematem
spotkania było „Trzcinica – Karpacka Troja, czyli fortyfikacjie z III/II
tysiąclecia przed Chrystusem na
północnym przedpolu Karpat”.
Odczyt poprowadził prof. dr hab.
Jan Machnik.
Podczas prelekcji mogliśmy zobaczyć bardzo ciekawy film na temat Trzcinicy i jej archeologicznej
przeszłości. Dzięki odkryciom archeologicznym powstał w Trzcinicy
Skansen Archeologiczny, w którym
został odtworzony gród z okresu
III/II tysiąclecia przed Chrystusem.
Jest to obiekt, o szczególnej wartości historycznej i kulturowej. Naturalna niedostępność chroniła go
przed zniszczeniem. Odkryto tu
najstarsze osady obronne z dotąd
znanych w Polsce i stwierdzono
pierwsze ślady oddziaływania cywilizacji anatolijsko-bałkańskiej na tereny ziem polskich. Jest to też jedno
z najstarszych i najlepiej zachowanych grodzisk słowiańskich (7701031 r.n.e.) zajmujące prawie 3,5 ha
powierzchni. Wały obronne licząc
od podstawy nasypów dochodzą
jeszcze dzisiaj do 10 m. wysokości.
Więcej na temat Trzcinicy można
dowiedzieć się oraz zobaczyć w
skansenie.
Babiogórskie Centrum Kultury
już dzisiaj zaprasza na następne ciekawe prelekcje, które będą się odbywały jeszcze w tym roku.
Małgorzata Kozina

Prof. dr hab. Jan Machnik, znany polski archeolog, urodził się 20 września 1930 roku. Archeologię studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim
oraz na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie w 1955 r. uzyskał tytuł magistra historii kultury materialnej, broniąc pracę Osada wczesnośredniowieczna w Igołomii koło Krakowa. Bezpośrednio po studiach rozpoczął
pracę w Zakładzie Archeologii Małopolskiego Instytutu Historii Kultury
Materialnej w Krakowie. W następnych latach zajął się problematyką
schyłku neolitu i początków epoki brązu w Europie środkowej, broniąc
pracę doktorską Studia nad kulturą ceramiki sznurowej w Małopolsce.
W latach 1966-1990 kierował Zakładem Archeologii Małopolski Instytutu Historii Kultury Materialnej w Krakowie, a później Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie. Od 1968 r. był wykładowcą UJ, a od
1976 r. profesorem tej uczelni. Od 1990 członek Międzynarodowej Unii
Nauk Pre- i Protohistorycznych (UISPP). Od 1992 członek PAU, obecnie
w zarządzie tej instytucji. Od 1966 redaktor Sprawozdań Archeologicznych. Prowadził prace wykopaliskowe w Polsce, na Słowacji, Ukrainie,
a także we Francji. Wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Autor wielu ważnych publikacji naukowych.
Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 29 września 2011 r. „za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w działalności
dydaktycznej i społecznej” został odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Za naszym oknem

Główny organizator: Rada Sołecka w Skawicy, BCK w Zawoi.
Miejsce: Skawica.

Ponadto organizujemy:
warsztaty dla grup zorganizowanych do max. 20 osób:
garncarskie,
bibułkarskie,
filcowania,
malowania na szkle,
wyrobów z siana,
szydełkowania i haftu
kontakt: bck@zawoja.pl, tel. 33 8775066

Więcej informacji na stronie: www.zawoja.pl
i na plakatach
POD DIABLAKIEM
Pismo nawiązujące do tradycji pisma Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Babiogórskiej pod tym samym tytułem.
Redaktor naczelna: Gabriela Trybała.
Adres redakcji: Babiogórskie Centrum Kultury 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.

Wakacyjna Babia Góra. Fot. Sebastian Kozina.
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Gminne Obchody Dnia Strażaka

Podziękowanie
za trud i poświęcenie
Na terenie gminy Zawoja funkcjonuje siedem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w której zrzeszonych jest
ok. 300 członków. Druhowie stanowią znaczną cześć lokalnej społeczności – w wielu rodzinach przynależność
do OSP przekazywana jest niemal z pokolenia na pokolenie. Dlatego też gminne obchody święta Strażaka zgromadziły nie tylko samych zainteresowanych, a także mieszkańców Zawoi i rodziny obchodzących swoje święto.
Wymarsz kolumny strażackiej z kościoła

Dzień Strażaka jest międzynarodowym świętem strażaków obchodzonym 4 maja, w dniu wspomnienia
Świętego Floriana, patrona wszystkich strażaków. W większości krajów europejskich, tradycyjnie już
od ponad 150 lat w Dzień Świętego Floriana, obchodzony jest Dzień
Straży Pożarnej i Dzień Strażaka.
W tym roku przypada też 20. rocznica powstania Państwowej Straż
Pożarnej.
12 maja 2012 roku o godzinie
15.00 w kościele pw. św. Klemensa
w Zawoi Centrum odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji
strażaków z Gminy Zawoja. Msza
święta celebrowana przez ks. kanonika kapelana powiatowego Stanisława Skowronka, ks. proboszcza
Ryszarda Więcka i ks. proboszcza
Krzysztofa Strzelczyka rozpoczęła gminne obchody z okazji Dnia
Strażaka. Po nabożeństwie kolumna
strażacka pododdziałów i pocztów
sztandarowych przy wtórach orkie-

stry dętej przemaszerowała na stadion, gdzie rozpoczęły się oficjalne
uroczystości, które prowadził Kazimierz Korzec – wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP
w Zawoi. Meldunek o rozpoczęciu
uroczystości przyjął st. bryg. Piotr
Harańczyk Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej. Następnie odbyło
się podniesienie flagi państwowej
oraz odegranie Hymnu.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele Senatu i samorządu lokalnego, m.in. senator RP Andrzej Pająk,
starosta suski Tadeusz Gancarz, komendant Państwowej Straży Pożarnej Piotr Harańczyk, wójt Gminy
Zawoja a zarazem prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zawoi Tadeusz Chowaniak, zastępca
wójta Alina Kuś, przewodniczący
Rady Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak. Nie zabrakło także radnych,
pracowników Urzędu Gminy w Zawoi, dyrektorów szkół i sołtysów.

Po części powitalnej i przemówieniach okolicznościowych nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń strażackich zasłużonym
strażakom. Podziękowania od wójta Gminy Zawoja za trud, ofiarność
i gotowość do różnego rodzaju akcji otrzymała każda jednostka OSP
z Gminy Zawoja. Następnie nastąpiło podsumowanie i wręczenie
zwycięskim drużynom turnieju w
strażackiej Lidze Futsalu o Puchar
Wójta Gminy Zawoja okazałych
czeków i pucharów.
Część oficjalna zakończyła się
życzeniami skierowanymi pod adresem zebranych strażaków od
przedstawicieli samorządu.
Organizatorem Gminnych Uroczystości z okazji Dnia Strażaka był
Urząd Gminy w Zawoi, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Zawoi oraz Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi.
Gabriela Trybała

Dekoracja zsłużonych strażaków z gminy Zawoja

Odznakę WZOROWEGO STRAŻAKA otrzymali:
Wojciech Kysiak – Zawoja Centrum, Wojciech Kozina – Zawoja Centrum,
Dariusz Kozina - Zawoja Centrum, Tomasz Hutniczak – Zawoja Centrum,
Andrzej Makoś – Zawoja Centrum, Grzegorz Marek – Skawica Centrum,
Mateusz Pietras - Skawica Centrum, Stanisław Szczurek – Zawoja Dolna,
Krzysztof Makoś – Zawoja Dolna, Małgorzata Włoch – Zawoja Dolna, Daniel
Makoś – Zawoja Dolna, Józef Zguda – Zawoja Dolna, Marcin Stopka – Zawoja
Dolna, Mariusz Dobek – Zawoja Dolna, Szymon Hujda – Zawoja Górna, Michał
Bartunek – Zawoja Górna.

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
Paweł Trybała – Skawica Centrum, Marcin Ceremuga – Skawica Centrum,
Adam Piasecki – Sakwica Centrum, Rafał Dyrcz – Sakwica Centrum, Dariusz
Spyrka –Zawoja Centrum, Arkadiusz Guzik – Zawoja Wełcza, Paweł Bogdanik
– Zawoja Górna, Adam Oleksa – Zawoja Dolna, Sylwester Toczek – Skawica
Sucha Góra, Zenon Toczek – Skawica Sucha Góra.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:
Wojciech Wojtyczko – Sakwica Centrum, Grzegorz Wrona – Skawica Centrum,
Sławomir Kuś – Zawoja Wełcza, Piotr Smyrak – Zawoja Wełcza, Tomasz Jezutek
– Zawoja Górna.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali:

Podziękowania i życzenia dla braci strażackiej od komendanta powiatowego PSP Piotra Harańczyka. Fot. arch BCK w Zawoi.

Krzysztof Wojtyczko – Skawica Centrum, Paweł Dyrcz – Skawica Centrum,
Krzysztof Kuś – Skawica Sucha Góra, Janusz Kuś – Skawica Sucha Góra.

Druhowie gola!
28 kwietnia br. rozegrano finałowy mecz w strażackiej lidze futsalu o Puchar Wójta Gminy Zawoja. W rywalizacji stanęło 7 drużyn wystawionych
przez wszystkie jednostki OSP z naszej Gminy.
Rozgrywki, które trwały od początku marca wyłoniły finalistów.
O pierwsze miejsce pojedynek stoczyły „piątki” z OSP Skawica Centrum oraz OSP Zawoja Centrum.
W „małym finale” – meczu o 3 miejsce naprzeciw siebie stanęli strażacy
z Zawoi Wełczy i Zawoi Górnej.
W pierwszym z meczów, lepszą
okazała się drużyna z Zawoi Górnej zdobywając dla swojej jednostki
zaszczytne 3 miejsce oraz czek na
2.000 zł.
W meczu finałowym zdecydowanie lepszą i bardziej zgraną okazała się drużyna ze Skawicy, która

od samego początku meczu pewnie kroczyła po zwycięstwo. Mimo
ogromnej determinacji i poświęceniu strażacy z Zawoi Centrum
nie zdołali powstrzymać naporu
rywali.
Ostatecznie OSP Zawoja Centrum zajęła 2 miejsce i nagrodę
w wysokości 3.000 zł. Tryumfatorzy turnieju, oprócz najwyższego
miejsca na podium wywalczyli aż
10.000 zł dla swojej jednostki.
Organizatorzy już dzisiaj zapowiadają wznowienie rozgrywek
w następnym sezonie.
(rsp)

Mecz finałowy strażackiej ligii futsalu

Ceremonia wręczenia pucharów i czeków zwycięskim
drużynom turnieju
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Obchody
uroczystości 3 Maja
Na Placu bł. Jana Pawła II w Skawicy 3 maja odbyły się gminne uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Przy pomniku Pamięci
Pokoleń zebrali się mieszkańcy Skawicy i Zawoi, goście wypoczywający w
naszej gminie, przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje szkół
i instytucji.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak oraz senator RP Andrzej Pająk.Delegacje samorządowe oraz przedstawiciele instytucji i szkół złożyli kwiaty pod pomnikiem pamięci pokoleń.
Uczniowie z Zespołu Szkół w Skawicy zaprezentowali okolicznościowe widowisko historyczne. Całość 3-majowej uroczystości w Skawicy uświetniła
Orkiestra Dęta ze Skawicy. Następnie w kościele parafialnym w Skawicy
została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Również w Zawoi Centrum delegacje jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
Gminy Zawoja złożyły wiązanki kwiatów przy pomniku obok kościoła. (pj)

Fotografie z uroczystości Święta Narodowego 3 Maja w Skawicy. Arch. BCK w Zawoi.

W krainie muzyki
Tak dużo muzyków jednocześnie
na scenie naszego Centrum jeszcze
nie było. 2 czerwca br. w Sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum
Kultury w Zawoi odbył się koncert
w wykonaniu Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Wadowicach.
Orkiestra pod kierunkiem dyrygent Elwiry Zając zagrała dziesięć utworów najznamienitszych
kompozytorów światowej sceny
muzycznej. Mogliśmy usłyszeć
między innymi „Rondo” Wolfganga Amadeusa Mozarta, „Taniec
słowiański” Antona Dworaka,
„Michelle” Johna Lennona i Paula
McCartneya.
(mk)

Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach zagrała znane utwory światowych kompozytorów. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski” stał się, od kilku lat, dla utalenowanej
muzycznie i tanecznie młodzieży naszej gminy szansą na pokazanie się przed szerszą publicznością. Daje on dzieciom i młodzieży możliwość pokazania swoich umiejętności przed profesjonalnym jury.

Odkryte talenty
Marta Radwan

The Sound Blasters

W tym roku festiwal obchodził jubileusz 25-lecia. Ten piękny jubileusz mogliśmy świętować również
w Zawoi podczas eliminacji powiatowych, które już od 6 lat odbywają
się w naszym Ośrodku Kultury. Nie
mogło zabraknąć na nich dyrektora Festiwalu Adriana Kulika oraz
Romana Michalika, muzyka oraz
członka jury. Eliminacje powiatowe poprzedziły eliminacje gminne,
które odbyły się 11 kwietnia w sali
widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi.
Jury zakwalifikowało do eliminacji powiatowych następujących
uczestników: w kategorii muzycznej
Magdalenę Denis, Piotra Trzebuniaka i Patrycję Zemlik oraz w kategorii tanecznej zespoły „Moccate”
i „Follw Me”.
Do eliminacji powiatowych,
które odbyły się 18 kwietnia, zgłosiły się 33 podmioty wykonawcze
w kategorii muzycznej i 9 podmiotów w kategorii tanecznej. W sumie
na scenie Babiogórskiego Centrum
Kultury wystąpiło 163 wykonawców – solistów, duetów oraz zespołów muzycznych i tanecznych.
Po wnikliwej ocenie, jury postanowiło nominować do finału

wojewódzkiego następujących wykonawców. W kategorii muzycznej:
Patrycję Zemlik („My Immortal”)
z Zawoi, chór szkolny „Jagódki”
(„Piosenka skakana”) ze Szkoły
Podstawowej w Marcówce, Marcelinę Chromy („Jaka róża taki cierń”),
Gabrielę Polak („Valse Brillante”)
z Gimnazjum w Budzowie, zespół
„Stokrotki” („O przyrodę zawsze
dbaj”) ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Makowie Podhalańskim, Roberta Barzyczaka („Czarny Orfeusz”)
z Miejskiej Biblioteki Publicznej
i Domu Kultury w Makowie Podhalańskim, Annę Wajdzik („Total
Eclipse Of The Heart”) z Zespołu
Szkół w Tarnawie Dolnej
W kategorii tanecznej: Łukasza
Matuszyka Z Gimnazjum w Budzowie, duet Patrycja Krzysztofiak i Kinga Ozimek z Miejskiego
Ośrodka Kultury w Jordanowie, zespół „Follow Me” z Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi.
Wszyscy nominowani wykonawcy walczyli o tytuł „Talent
Małopolski” w finale wojewódzkim, który w tym roku odbył się
w Czchowie w powiecie brzeskim.
W tym miejscu przypominamy, że
w ubiegłym roku gospodarzem fi-

nału wojewódzkiego było Gminne
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi.
Jury postanowiło również uhonorować wyróżnieniami następujących
wykonawców. W kategorii muzycznej: Angelikę Kaczmarczyk z Zespołu Szkół w Skawicy, Zespół
„Czibo” z Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie, Martę Radwan
z Zespołu Szkół im. Jana Kantego
w Makowie Podhalańskim, Piotra
Trzebuniaka z Zespołu Szkól
w Zawoi Wilcznej, zespół „Wesołe Pierwszaki” z Zespołui Szkół
w Makowie Podhalańskim, Ewelinę Pilszak ze Szkoły Podstawowej
w Marcówce, duet Aleksandra Stopa
i Joanna Wadowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Budzowie, Agnieszkę Wydrę
z Zespół Szkół w Zembrzycach.
W kategorii tanecznej: Zuzannę
Balonek z Laskowca, zespół „Moccate” z Babiogórskiego Centrum
Kultury w Zawoi.
Niezywykle nam jest miło, że Festiwal „Talenty Małopolski” cieszy
się co roku tak dużą popularnością
i że poziom imprezy jest co roku
coraz wyższy.
Magorzata Kozina

Dekoracja uczestników Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2012”. Fot z arch. BCK.

Kacper Krzysztań

Joanna Pływacz

Zespół „Follow Me”. Fotografie z arch. BCK w Zawoi.
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Śpiew, muzyka i gwara pod Babią
Już po raz dziewiąty w Zawoi, pod samą Babią Górą zebrali się śpiewacy, gawędziarze, instrumentaliści, aby
rywalizować w Powiatowym Konkursie Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Podbabiogórskie Posiady”, którego organizatorem byli: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi oraz Starostwo Powiatowe w
Suchej Beskidzkiej.

Grupa śpiewacza „Zbyrcok” z Juszczyna

Pamiątkowe zdjęcie uczestników powiatowego konkursu

Różnorodność strojów i programów prezentowanych przez uczestników Posiadów, to wynik wieloletniej pracy
ośrodków kultury w powiecie, która zaowocowała między innymi zainteresowaniem własnymi korzeniami. Pod
Babią Górą przeżywamy ostatnio renesans rodzimej kultury ludowej, czego najlepszym dowodem są wspomniane Posiady. Dzięki unijnym funduszom i pracy specjalistów wracają zapomniane stroje, tańce, pieśni, obrzędy
i gawędy „wygrzebywane” z muzealnych archiwów.
W tegorocznych „Podbabiogorskich Posiadach” wystąpiło 11 gawędziarzy, 10 instrumentalistów, 3 śpiewaków
solistów oraz 14 grup śpiewaczych.
(wb)

Irena Kosek z Zawoi

Jakub Guzik z Juszczyna

„Druzbacka”
w Podegrodziu
Liczna grupa członków zespołów regionalnych z Gminy Zawoja wyruszyła
do Podegrodzia na XXX Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków
Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”. Jest to przegląd ludowego
muzykowania, śpiewu, popisów drużbów weselnych z poszczególnych regionów Polski Południowej.
Gminę reprezentowali: Grupy śpiewacze z Zawoi - kobieca z zespołu
KGW „Zawojanki”, młodzieżowa żeńska i męska z zespołu regionalnego „Juzyna”, oraz grupa
śpiewacza dziecięca z zespołu regionalnego „Zbójnik” ze Skawicy,
którego członkowie zaprezentowali się jeszcze w kategorii instrumentalistów.
Tegoroczny konkurs nie należał
do łatwych, bowiem obejmował

aż 145 prezentacji konkursowych
w tym: 28 muzyk, 38 instrumentalistów, 40 grup śpiewaczych,
21 śpiewaków solistów, 9 mistrzów z uczniami i 9 drużbów weselnych z następujących regionów:
Górale Babiogórscy, Górale Łącko-Kamieniccy, Górale Rytersko-Piwniczańscy, Kliszczacy, Lachy Limanowskie, Lachy Sądeckie, Lachy
Szczyrzyckie, Łemkowie, Pogórzanie i Zagórzanie.

Wojciech Kubasiak z Suchej Beskidzkiej

Uczestnicy konkursu z Gminy Zawoja, reprezentujący Górali
Babiogórskich, zajęli: w kategorii
dorosłych grup śpiewaczych – III
miejsce kobieca grupa z KGW „Zawojanki”, w kategorii młodzieżowej – III miejsce grupa śpiewacza
chłopców i III miejsce grupa śpiewacza dziewcząt z zespołu „Juzyna”, w kategorii dziecięcej – III grupa śpiewacza dziewcząt z zespołu
„Zbójnik”.
W kategorii instrumentalistów nagrodzeni zostali członkowie zespołu „Zbójnik”: Katarzyna Kaczmarczyk (heligonka) zajęła III miejsce,
wyróżnienie przypadło Adamowi
Gaskowi, natomiast w kategorii
mistrz i uczeń drugie miejsce zajął
Dariusz Kaczmarczyk z uczniem
Wojciechem Markiem.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
(wb)

Publiczność i uczestnicy „Podbabiogórskich Posiadów”. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Wyniki Powiatowego Konkursu Gawędziarzy,
Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych
„Podbabiogórskie Posiady”
GRUPY ŚPIEWACZE
Dzieci
I miejsce – grupa z zespołu „Zbójnik” ze Skawicy.
II miejsce równorzędne – „Dziywcota spod Jałowca” ze Stryszawy,
„Kojszowiacy z Kojszówki.
III miejsca nie przyznano.
Młodzież
I miejsca nie przyznano.
II miejsce równorzędne - grupa
śpiewacza chłopcy „Juzyna” z Zawoi, grupa śpiewacza dziewczęta
„Juzyna” z Zawoi, grupa śpiewacza „Kojszowiacy” z Kojszówki.
III miejsce – grupa śpiewacza
dziewczęta „Zbójnik” ze Skawicy.
Dorośli
I miejsce – grupa śpiewacza męska „Zbyrcok” z Juszczyna.
II miejsce – „Babiogórzanie - Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego.
III miejsce równorzędne – grupa
śpiewacza KGW „Zawojanki”
z Zawoi, grupa śpiewacza żeńska
„Zbyrcok” z Juszczyna.
SOLIŚCI
Młodzież
I miejsce – Joanna Master z Suchej
Beskidzkiej.
Dorośli
I miejsca nie przyznano.
II miejsce – Anna Kowalska z Makowa Podhalańskiego.
Wyróżnienie za temperament sceniczny – Irena Stopa z Jordanowa.

INSTRUMENTALIŚCI
Dzieci
I miejsce równorzędne – Gabriel
Wożny z Juszczyna, Samuel Guzik z Juszczynal.
II miejsce równorzędne – Julia
Grzechynia z Kojszówki, Wojciech Marek ze Skawicy.
III miejsce równorzędne – Julia
Borys z Kojszówki, Karol Zajda
z Juszczyna.
Młodzież
I miejsce – Jakub Guzik z Juszczyna.
II miejsce – Kacper Ceremuga
z Juszczyna.
III miejsce – nie przyznano.
Dorośli:
I miejsce – Jan Ryt z Suchej Beskidzkiej.
II miejsce – nie przyznano.
III miejsce – Paulina Paczka ze Suchej Beskidzkiej.
GAWĘDZIARZE
Dzieci
W tej kategorii nie przyznano nagród.
Młodzież
I miejsce – nie przyznano.
II miejsce – Marzena Marfiak z Bystrej Sidziny.
III miejsce – Szymon Gigoń
z Zawoi.
Dorośli
I miejsce – Maria Heldt z Zembrzyc.
II miejsce – Irena Kosek z Zawoi.

Decyzją jury do Bukowiny Tatrzańskiej na „Sabałowe Bajania” wydelegowani zostali następujący wykonawcy. Instrumentaliści: Gabriel Woźny lub Samuel Guzik z Juszczyna (decyzja kierownika zespołu), Jakub
Guzik z Juszczyna i Jan Ryt z Suchej Beskidzkiej. Gawędziarze: Maria
Heldt z Zembrzyc. Soliści: Joanna Master z Suchej Beskidzkiej.
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III Piknik
Rodzinny w Skawicy
Już po raz trzeci Rada Rodziców, działająca przy Zespole Szkół w Skawicy, zorganizowała Piknik Rodzinny,
z którego dochód przeznaczony jest, jak co roku, na potrzeby szkoły. Była więc muzyka, śpiew, taniec i dobra
zabawa, która przyciągnęła rzesze dzieci, rodziców i dziadków.
Występy dzieci na scenie

Przed konkursem dojenia krowy trzeba było trochę poćwiczyć

Wspólna zabawa dzieci z aktorami grupy ART-RE.

Oprócz mieszkańców wsi, przybyli również mieszkańcy sąsiednich
miejscowości. III Piknik Rodzinny
gościł także włodarzy gminy – Wójta Gminy Zawoja pana Tadeusza
Chowaniaka z żoną oraz Zastępcę
Wójta Gminy Zawoja panią Alinę
Kuś również z małżonkiem. Nie
zabrakło też ks. proboszcza ze Skawicy – Krzysztofa Strzelczyka, Przewodniczącego Rady Gminy pana
Krzyszofa Chowaniaka, Radnego
Powiatu – pana Zbigniewa Jordanka oraz Radnych Skawicy .
Do dyspozycji najmłodszych
były darmowe atrakcje w postaci
dmuchanej zjeżdżalni, kopacza oraz
malowania twarzy.
Niedzielną zabawę piknikową
rozpoczęło przedstawienie zatytułowane „Bazyliszek” w wykonaniu aktorów z grupy Małych Form

Polskie Koleje Linowe przy OTN
Mosorny Groń w Zawoi, w sobotę
2 czerwca 2012 r. zorganizowały
Dzień Dziecka. Głównymi atrakcjami imprezy były liczne zabawy,
konkursy oraz darmowe przejazdy
kolejką dla całych rodzin. Imprezę
prowadziła Dominika Sygiet, znana
z programów dziecięcych na antenie
Radia Bajka, urozmaiceniem imprezy były występy zespołów muzycznych i pokazy tańca nowoczesnego.
Do dyspozycji Dzieci oddano również dmuchane zjeżdżalnie, ściankę
wspinaczkową i trampolinę. Szczególnym powodzeniem cieszyły się
malowanie twarzy i nauka Breakdance, którą poprowadził lider zespołu
„Bruuk Gang”. Liczne nagrody przygotowane przez organizatora zachęcały do uczestnictwa w konkursach
zarówno dzieci, młodzież oraz całe
rodziny. Imprezę zakończyła wspólna zabawa przy muzyce z DJ-em.

Teatralnych Scenogarfii i Reżyserii
„ART – RE” w Krakowie. Artyści nie
tylko pokazali wspaniałą grę aktorską, ale do wspólnej zabawy zaprosili dzieci, które chętnie podjęły
wyzwanie i doskonale bawiły się na
scenie.
Liczne konkursy – m. in. Mam
talent oraz Portret Mamy cieszyły
się sporym zainteresowaniem. Jak
się okazało talentów w Skawicy nie
brakuje. Organizatorzy zadbali, by
każdy z występujących nie czuł się
pokrzywdzony i dla każdego „małego artysty” przygotowali drobne
upominki.
W czasie piknikowego popołudnia swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie szkoły Dairokkan
Shihana pana Zbigniewa Wieczorka podczas pokazu Ju-Jistu, który
wzbudził ogólne zaciekawienie

i podziw dla umiejętności. „Krzywdzić łatwo – trudniej leczyć” takie
motto przyświeca szkole, motto
jakże mądre i słuszne w czasach,
kiedy wokół tak wiele jest agresji,
goryczy i brutalności.
Kolejną atrakcją popołudnia był
konkurs dojenia krowy. Wzbudził on wiele pozytywnych emocji
i radości. Nagroda w tej konkurecji nie mogła być inna i pochodzić
od innego „sponsora” jak tylko od
krowy. Jak łatwo się domyślić, wygrać można było serek, śmietankę
i mleczko prosto od Krasuli.
Mimo padającego deszczu,
wiele rodzin zdecydowało się
dotrwać do końca zabawy. Radość organizatorów co roku jest
tym większa, im więcej ludzi się
uśmiecha.
Tekst i zdjęcia: M. S.

Konkurs „Mam Talent”

Pokaz technik Ju-Jitsu szkoły Dairokkan Shihana. Fot. Magdalena Słapa.

Dzień Dziecka na Mosornym Groniu

Zabawy, konkursy, występy zespołów, pokazy… były atrakcjami zorganizowanego przez PKL Dnia Dziecka. Fot. arch. PKL.
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To już tradycja!

Czerwcowy Festyn Rodzinny

Już po raz szósty na terenie Skwerku Edukacyjnego Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych
w   Zawoi Wełcza odbył się Czerwcowy Festyn Rodzinny zorganizowany przez Rodziców na rzecz Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Zawoi Mosorne.
Po uroczystym powitaniu przedstawicieli władz samorządowych,
zaproszonych osób, rodziców, na
estradzie pod czujnym okiem wychowawców, rozpoczęli występy
uczniowie, którzy zadbali o dobry
humor zebranych gości.
Jako pierwsze na scenie wystąpiły dzieci z klas młodszych, prezentując inscenizację utworu Aleksandra Fredry Paweł i Gaweł. Następnie
obejrzeliśmy barwne przedstawienia teatralne pt. Kot w butach
i Ania z Zielonego Wzgórza. W tym
momencie należy podkreślić, iż publiczność była zachwycona występem małych aktorów, ich barwnymi
strojami, grą sceniczną. Podziwialiśmy również zdolności wokalno- taneczne oraz muzyczne wychowanków, którzy wystąpili z programem
artystycznym pt. Jak mama tatę poznała. Popisy naszych milusińskich
zostały przyjęte owacjami na stojąco, a uczniowie usłyszeli od zgromadzonych liczne słowa zachwytu
i uznania.
Występy artystów zakończył konkurs przyrodniczy przygotowany
przez przedstawicieli Zawojskiego

Stowarzyszenia Właścicieli Lasów
Prywatnych w Zawoi Wełcza oraz
konkurs ekologiczny przeprowadzony przez fundację Aeris Futuro.
Dalszą część festynu umilił nam występ zespołu Świst , który zaprezentował widzom przyśpiewki i tańce
ludowe Górali Babiogórskich.
Wiele
pozytywnych
emocji
wśród zebranych wywołała aukcja
charytatywna, podczas której można było zakupić piękne olejne obrazy Pani Wandy Hobot z Makowa
Podhalańskiego, wspaniałe obrazki
namalowane przez przedszkolaków, sportową koszulkę oraz wygodne i modne krzesła. Szczęśliwcy
nabyli również dwudniowe zaproszenie do Beskidzkiego Raju w Zawoi Przysłop.
Jednak festyn to nie tylko estrada. Dla gości większych, jak
i mniejszych przygotowano dodatkowe atrakcje. Pod czujnym okiem
Pana Krzysztofa Kudzi przeprowadzono konkurencje sportowe:
piramida na skrzyniach, przeciąganie liny, slalom z przeszkodami.
Amatorzy mocnych wrażeń mogli
obejrzeć pokaz akcji ratowniczej

OSP z Zawoi Wełczy, skorzystać
z możliwości jazdy konnej, postrzelać z broni pneumatycznej. Wśród
najmłodszych największym zainteresowaniem cieszył się dmuchany
zamek , na którym nasze pociechy
wykonywały akrobatyczne skoki.
Były też niespodzianki dla łasuchów
oraz tych, u których duża ilość wrażeń nieco zaostrzyła apetyt. Można
było posilić się kiełbaskami z grilla, pysznym bigosem lub oddać się
przyjemności jedzenia wspaniałych
ciast upieczonych przez Rodziców.
Bardzo dużą popularnością
wśród zebranych cieszyła się loteria fantowa, gdzie przy odrobinie
szczęścia i uśmiechu wygrywano
cenne nagrody. Dochód jaki pozyskano podczas festynu w całości został przeznaczony na rzecz szkoły.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie ZSP dziękują
Rodzicom za inicjatywę, wysiłek,
pasję, pomysłowość i zaangażowanie w organizację festynu oraz
sponsorom za pomoc rzeczową
i materialną.
Barbara Zasadzińska

Estradowe występy, liczne niespodzianki i atrakcje towarzyszyły uczestnikom Czerwcowego Pikniku Rodzinnego.
Fot. arch. ZSWLP w Zawoi

Sponsorzy:
Wójt Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak, Przewodniczący Rady Gminy
Zawoja Krzysztof Chowaniak , Rada Gminy Zawoja, Urząd Gminy Zawoja – Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice ZSP
w Zawoi Mosorne, Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych – prezes Jan Smyrak, OSP w Zawoi Wełczy, Babiogórskie Centrum
Kultury, „Beskidzki Raj” – Zawoja Przysłop, E. J. Dyrcz, „Spólnota” Białka, „Zielona Przystań” w Makowie Podhalańskim, Przejażdżki Ciuchcią
firma ZARUS - M. Zając, Bank Spółdzielczy w Zawoi, PKL Mosorny Groń
Zawoja, Restauracja „Czarda”, DW „Krakus” – grota solna, karczmy:
„Koliba”, „Styrnol”, „Zbójnicka”, „Tabakowy Chodnik”, M. Ostrowski,
„Zawojski Pstrąg”, Tartak „Makpol”, Jazda Konna „Dyzma”, Babiogórski Park Narodowy, pizzerie: „Fantazja”, „Sorento”, „Dominium”, Park
Czarnego Daniela Państwa E. S. Kudzia, Nadleśnictwo Sucha Beskidzka,
firma „Drogbud” - Kazimierz Sobaniak, Stolarstwo-tokarstwo P. Matyja,
PHU KUŚ, Fryzjerstwo E. Spyrka i STYLOWNIA E. Solowska, GS Zawoja, M. Szemik, Auto Diesel T. Hajda, Firma MARCONI - Marek Dyrcz,
Tomasz Sroka, M.K. Kolobius, Janina Leśniewska, Aneta Kojder, kwiaciarnie: F.P.H.U. „Maranta” – Marta i Rafał Szarlej i J. Tomczak, Szkoła
Językowa Pani Bereniki Trzebuniak, Marta Budzowska, firma budowlana
Stanisława Mętla, UKS „Zawojak” – Marek Bogacz, „Solution”- Mirosław
Trybała, Kantor w Zawoi Centrum, E. J. Żurek, PPUH Ł. Kudzia, sklepy:
„Euro”, „Groszek”, „Maja”, „Mikołaj”, Kukla w Zawoi Widły, obuwniczy
M. Nowak, warzywny T. Zemlik, A. Dobrowolska-Gaździcka, E. Sala,
wulkanizacja – „Bańdura”, weterynarz – R. Mordarski, B. Matusik – PE
Zawoja, „Melodia” – B.P. Bury, „Drewmax” – Białka, Apteka „Dbam
o Zdrowie”, „Mc Toffik – Gastrofaza”, Firma „Danko” – Sucha Beskidzka, Adam Trybała, Tadeusz Mołek, Anna Kozina, Lidia Olesińska-Dolech,
Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawoi, Wspólnota Gruntowa i Leśna
mieszkańców wsi Zawoja, Schronisko Górskie Opaczne – R. M. Cybulska-Front, „Romar” Gliwice – R. Bojarowicz, M. Żakowski, Fundacja
Aeris Futuro, Józef Kawulak.
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Szlifowanie języków
Rozmowa z obcokrajowcami prowadzącymi zajęcia językowe w ramach projektu
„Poznać mądrość świata przez doświadczenie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w Zespole Szkół w Zawoi Centrum
– Co mogą Panowie powiedzieć
o umiejętnościach językowych
młodzieży naszego gimnazjum?
Justin Quilling: – Podczas
pierwszego spotkania z uczniami
byłem pozytywnie zaskoczony ich
umiejętnościami językowymi, co
świadczy o dobrym poziomie nauczania języka angielskiego w szkole. Dobre przygotowanie uczniów
pozwoliło mi na realizację szerszego
zakresu materiału w trakcie zajęć.
Thorsten Kohlisch: – W naszym coraz bardziej umiędzynarodowionym świecie gruntowna
znajomość języka obcego należy
do kluczowych umiejętności, które
otwierają drogę do zawodowego
sukcesu. Jednocześnie cieszę się
bardzo, że mam możliwość wraz
z moimi uczennicami i uczniami wnieść maleńki wkład w obustronną wymianę kulturową zaprzyjaźnionych państw sąsiedzkich
i realizować wspólne europejskie
projekty.
– Jak układa się Panu współpraca z uczniami biorącymi
udział w zajęciach? Czy można
powiedzieć, że uczniowie czynią
postępy z zakresu doskonalenia
umiejętności językowych?

Nazywam się Justin Quilling.
Pochodzę z Montany w Stanach
Zjednoczonych. Mieszkałem w
Dutton, gdzie moi rodzice pracowali jako nauczyciele w jednej z
miejscowych szkół. Podczas ostatniego roku w szkole została zorganizowana wymiana z uczniami
z Polski. Dzięki koleżance z Grudziądza zainteresowałem się tym
krajem. W 1993 roku, jako jeden
z ośmiu uczniów ukończyłem
szkołę średnią. Następnie rozpocząłem studia na uniwersytecie w
Montanie, kierunkiem, który wybrałem było „Nauczanie języka
angielskiego i literatury w szkole
średniej”. Ukończyłem je w 1997
roku, wtedy to pierwszy raz odwiedziłem Polskę i podjąłem pracę w szkole językowej. Wróciłem
do Montany na pół roku gdzie

J. Quilling: – Uczniowie zachowują się bardzo dobrze – są
ambitni, a ich motywacja do nauki języka sprawia mi wielką
przyjemność. Chętnie biorą udział
w różnych formach zajęć, które
pomagają im przełamać barierę
językową. Uczniowie poczynili
postępy z zakresu umiejętności
posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego.
T. Kohlisch: – Dla uczniów to
z pewnością nowe i nie zawsze
łatwe doświadczenie porozumiewać się wyłącznie w języku niemieckim. Oczywiście dostrzegam
w obrębie grupy różnice w postępach podczas przyswajania języka, ale wszyscy wykazują chęć
współpracy i są aktywni podczas
zajęć. Napawa mnie dumą myśl o
zaangażowaniu niektórych uczennic, które pomimo wczesnych godzin sobotnich poświęcają swój
wolny czas na naukę języka niemieckiego.
– Jak układa się panu współpraca z nauczycielami oraz z kadrą zarządzającą?
J. Quilling: – Wszyscy są pomocni i można liczyć na ich

nauczałem dzieci w wieku od 4
do 8 lat języka angielskiego, matematyki i muzyki. W następnym
roku wróciłem do Polski. Mieszkam w Krakowie od 1998 roku.
Pracuję w Szkole Języka Angielskiego od 15 lat. Mam 4 letnia
córkę Emmę, z którą spędzam cały
swój wolny czas. Interesuję się
dziką fauną i florą, łowieniem ryb
i polowaniem. Moim zwyczajem
stało się łowienie ryb na Alasce.
Udało mi się to przez 9 kolejnych
sezonów. Największym moim
sukcesem wędkarskim było złowienie łososia i halibuta. Bardzo
lubię śpiewać i słuchać muzyki.
Ostatnio użyczyłem swojego głosu amerykańskiemu żołnierzowi
z gry komputerowej, wyprodukowanej w Krakowie, która nosi
nazwę: „Heavy Fire Afghanistan”.

wsparcie. Szczególnie chciałbym
podziękować pani Edycie Chowaniak, bez której nie poradziłbym
sobie z dokumentacją niezbędną
do prowadzenia zajęć. Służy mi
pomocą i jest cennym współpracownikiem w realizacji zadań projektowych.
Thorsten Kohlisch: – Właśnie
tutaj, w Polsce, wkład Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwój regionalny jest namacalny na
każdym kroku, ale również moja
mała ojczyzna Berlin-Brandenburg
ogromnie skorzystała z unijnych
funduszy. W mojej wielokulturowej okolicy EFS wspiera ponad
140 dzielnic miasta, w których żyją
obywatele niemieccy pochodzenia
tureckiego i arabskiego. Fundusz
wychodzi im naprzeciw, a trzeba
dodać, że są to rodziny emigrantów, często niechętne integracji
ze społecznością berlińską. Podejmuje się on doradztwa zarówno
w dziedzinie berlińskiego systemu szkolnictwa, zdrowego odżywiania, rozwoju fizycznego, intelektualnego oraz seksualnego jak
i wychowania wolnego od przemocy. Krótko mówiąc, EFS to bardzo istotny instrument inwestujący
w przyszłość naszych miast i regionów.

Nazywam się Thorsten Kohlisch.
Wychowałem się w pobliżu
muru berlińskiego, w południowej dzielnicy Berlina – Neukölln.
Obecnie prawie od dwóch lat
mieszkam w Krakowie. Studiowałem politologię na Uniwersytecie Pocztdamskim oraz na
Uniwersytecie Tartu w Estonii.
Głównymi zagadnieniami moich
studiów była Europa Środkowo-Wschodnia oraz współpraca
europejska. Moje pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyłem w Administracji Policji Berlińskiej oraz podczas pobytów
w Brukseli i krajach bałtyckich
(na Litwie, Łotwie i w Estonii). Po
ukończeniu studiów rozpocząłem pracę dla Senatu Berlińskiego, gdzie zajmowałem się m.in.
rozwojem projektu „Partnerstwo
– Odra”, który obejmuje region
przygraniczny zachodniej Polski
oraz wschodnich Niemiec. Od
kwietnia 2010 jestem koordynatorem Punktu Informacyjnego
„Wschód” Programu Współpracy
Międzyregionalnej INTERREG IV
C w Katowicach.
Moim hobby od ponad 20 lat
jest wioślarstwo. Należę do berlińskiego klubu wioślarskiego
Wiking e.V., w którym nie tylko
trenowałem ale również przez
wiele lat byłem opiekunem sekcji
młodzieżowej. Praca z młodzieżą sprawia mi dużo satysfakcji,
dlatego też bardzo się cieszę, iż
biorę udział w projekcie „Poznać

– Co sądzi Pan o projektach
edukacyjnych dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych
młodzieży w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?
Justin Quilling: – Uważam,
że udział uczniów w tego typu
projektach daje im możliwość zastosowania nabytych umiejętności
językowych w kontaktach z native speakerem, który posługuje
się językiem biegle i naturalnie.
Uczniowie pozyskują cenne informacje o kulturze, tradycjach
i mieszkańcach kraju, którego
jestem obywatelem i reprezentantem, ponadto możliwość wyjazdów do brytyjskich i amerykańskich placówek dyplomatycznych,
udział młodzieży w warsztatach
językowych pozwalają uczniom
na nabywanie nowych umiejętności, które będą niezbędne w dalszej edukacji.

Projekt „Poznać mądrość świata przez
doświadczenie” współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Czy ma Pan jakieś pomysły
na zajęcia dodatkowe z języka
angielskiego , które moglibyśmy
wykorzystać w przyszłości, podczas realizacji podobnych projektów?
J. Quilling: – Moim zdaniem
bardzo interesującym działaniem
byłoby zaangażowanie uczniów
w transmisje radiowe, podczas których mogliby doskonalić umiejętności językowe przekazując informacje o Zawoi w języku angielskim.
Mogliby również przygotować serię
artykułów tematycznych do prasy lokalnej. Co więcej, uważam,
że każde działanie mające na celu
praktyczne wykorzystanie znajomości języka angielskiego będzie dla
nich bezcenne.

T. Kohlisch: – Od pierwszych
zajęć czuję się w Zawoi wspaniale
i jestem otoczony serdeczną opieką. W każdej chwili mogę liczyć
na pomoc i wsparcie wszystkich
uczestników projektu. Korzystając
z okazji, pragnę z tego miejsca powiedzieć wszystkim: „ Dziękuję bardzo za współpracę”.

Thorsten Kohlisch: – Z własnego doświadczenia wiem, że
bardzo ważnym (praktycznym) elementem byłaby w ramach projektu wymiana uczniów z partnerską
szkołą w Niemczech. Wizyta pod
kątem kulturowym w jednym z 16
niemieckich krajów związkowych
byłaby wspaniałym uwieńczeniem
projektu.
Materiał przygotowali:
E. Chowaniak, K. Hurbol,
Z. Hutniczak, K. Kaznowski

mądrość świata przez doświadczenie”. Mam nadzieję, że choć trochę
uda mi się przybliżyć kulturę i język
niemiecki uczniom z Gimnazjum
Zawoja Centrum. Z własnego doświadczenia wiem, że języki obce
otwierają „okno na świat” i dają

wiele nowych możliwości. Dlatego ja też podjąłem nowe wyzwanie i od dwóch lat uczę się języka
polskiego. Myślę jednak, iż mój
czteromiesięczny syn Jan szybciej
nauczy się mówić płynnie po polsku niż ja.
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Comenius
w Zawoi Wilcznej
W ramach międzynarodowego projektu Comenius do Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej przyjechały delegacje
młodzieży i opiekunów z Anglii, Belgii, Rumunii i Turcji – łącznie 34 osoby. 28 maja 2012 r. na sali gimnastycznej
odbyło się uroczyste powitanie delegacji przez wójta gminy Zawoja pana Tadeusza Chowaniaka i dyrektora Zespołu Szkół pana Aleksandra Wiechecia.

Pieniny. Zwiedzamy zamek w Niedzicy.

Spotkanie na sali gimnastycznej Zespołu Szkól w Zawoi Wilcznej

Zakopane. Przed zdobyciem Wielkiej Krokwi.

Młodzież Szkoły Podstawowej nr 2
w Zawoi Wilcznej radośnie powitała
miłych gości dzielnie wymachując
kolorowymi flagami zaprzyjaźnionych państw. Chór szkolny odśpiewał „Odę do radości”, uczniowie
klasy VI popisali się pięknym przedstawieniem po angielsku ekologicznego projektu „Earth Day is Everyday” („Dzień Ziemi jest codziennie”)
przygotowanym przez panią Beatę
Dudoń. Program artystyczny przygotowany przez panią Renatę Trybała zawierał, zarówno elementy
kultury Babiogórców, jak i polskie
tradycyjne pieśni. Pierwsze uśmiechy i brawa połączyły uczestników
w dobrej zabawie. Od 10.00 rozpoczęło się zwiedzanie szkoły i obiektów sąsiadujących takich jak Orlik
i plac zabaw. Nauczyciele języka
angielskiego oprowadzali międzynarodowe grupy i przedstawiali
poszczególne klasy w czasie lekcji.
W czasie mitingu świetnie udały się
zabawy integracyjne, popularna stała się „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga
patrzy”, a goście poznali zasady gry
w Ringo. Po południu grupy udały
się do Babiogórskiego Parku Narodowego tam razem z naszą klasą

Kraków podobał się wszyskim

VI podzielono się wiedzą na temat
Unii Europejskiej i ochrony przyrody. Następną atrakcją było ognisko
i wspólne pieczenie kiełbasy, problem mieli wegetarianie bo piekli
oscypki.
We wtorek 29 maja 2012 r. goście i reprezentacja młodzieży
z klas IV i VI pojechali najpierw
podziwiać Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, a później mieli
niegroźnie spotkanie z Wawelskim
Smokiem. Podczas zwiedzania Krakowa zawitali do Katedry Wawelskiej. Zwiedzili: Rynek Główny,
Kościół Mariacki, Bramę Floriańską,
zachwycali się zabytkowymi uliczkami i hejnałem.
W środę 30 maja, rankiem uczestnicy programu Comenius i uczniowie klasy V wyjechali do Zakopanego. Tam na początek zdobyli Wielką
Krokiew. Tłumaczący pan Wojciech
Zając nie miał wielkich trudności, bo
wszyscy słyszeli o Adamie Małyszu.
Natomiast w poruszaniu się po górskich szlakach przeszli ekspresowe
szkolenie i zaliczyli sprawdzian na
szóstkę, bo sprawnie pod okiem
przewodnika i opiekunów wyjechali
kolejką PKL na Kasprowy Wierch.

Tatry stanęły na wysokości zadania reprezentacyjnego, ukazały
się w pełnej krasie i różnorodnym
oświetleniu. Ochy i achy w różnych
językach brzmiały w kolejce tak
samo! Zachwyt wzbudził śnieg w
górach, został bardzo szczegółowo
sfotografowany oczywiście razem
ze zdobywcami szczytów. Po osiągnięciu z powrotem pułapu Zakopanego wszyscy świetnie bawili
się na warsztatach Interaktywnej
Wystawy Muzeum Tatrzańskiego
Parku Narodowego. Po głaskaniu
niedźwiedzi, oczywiście tych wypchanych, przyszedł czas Krupówek. Nasi goście mieli wielki zapał
do wydawania pieniędzy, sprawnie
pobiegli na zakupy i obładowani
pamiątkami zapakowali się do autokaru. W miejscu noclegu tj, DW
„Jawor” w Zawoi Wilcznej na gości
czekały wyśmienite pierogi.
W czwartek 31 maja br. skoro
słonko wstało goście i młodzież zawojska pojechali w Pieniny. Na początek „zdobyli” zamek w Niedzicy.
Organizatorzy, a przede wszystkim
pan dyrektor Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej Aleksander Wiecheć,
przygotowali
niespodziankę
–

Spływ Dunajcem. Wejście na tratwę
było dla wielu próbą odwagi. Oczywiście wszystko było pod pełną
kontrolą fachowców, jak widać na
zdjęciach nikt się zbytnio nie bał.
Późniejsze zwiedzanie Szczawnicy
i podziwianie uroków Pienińskiego
Parku Narodowego dostarczyło też
wielu atrakcji. Wieczorem w Zawoi
Policzne w Karczmie Zbójnickiej
odbyła się uroczysta, wspólna kolacja.
Miło upływał razem czas. Nadszedł czas pożegnania, w piątek
1 czerwca, w ostatni dzień pobytu
w naszej szkole, odbył się naprawdę Międzynarodowy Dzień Dziecka. Na sali gimnastycznej razem
bawili się uczestnicy Comeniusa
i młodzież SP2. Polscy nauczyciele rozegrali ku uciesze dziatwy
szkolnej mecz z opiekunami grup
z Belgii i Turcji! Międzynarodowym
sędzią został wuefista z Wilcznej
– Janusz Rusin. Zapał do gry był
wielki i w kosza wygraliśmy tylko
18:16. W rozgrywkach młodzieży
panował remis. Międzynarodowi
kibice śmiali się do rozpuku, mieli
zaprawę przed EURO. Zabawa była
świetna. Przy drugim śniadaniu

Pieniny. Było świetnie w czasie spływu Dunajcem. Fot. z arch. Grupy Comenius 2012.

pożegnaliśmy przyjaciół. Wymieniono jeszcze ostatnie uśmiechy,
uściski, adresy. Zaproszono nas
w odwiedziny ramach Comeniusa
do Turcji i Rumunii. Później goście
z Turcji w szkółce leśnej w Zawoi
Wełczy mieli ciekawe warsztaty,
a na zakończenie zasadzili „Drzewo Przyjaźni”.
W sobotę 2 czerwca br. młodzież
i opiekunowie z Turcji brali udział
w Pikniku Rodzinnym PKL w Zawoi
Policzne.
Organizatorzy projektu: Aleksander Wiecheć, Agnieszka Warta, Renata Trybała, Wojciech Zając, Beata
Dudoń, Ewa Smyrak, Justyna Sobaniak, Małgorzata Wiecheć i wielu
innych nauczycieli zdali na celująco
przygotowanie pobytu gości w ramach projektu Comenius.
Wszyscy, zarówno mali jak i dorośli, gospodarze okazali wielką
gościnność, serdeczność i przyjaźń.
Wspólnie bawiąc się, uczniowie
uczyli się i poznawali inne kultury, oczywiście największą atrakcją
było wzajemne komunikowanie się.
Wniosek po odwiedzinach: po angielsku bawmy i uczmy się!
Jolanta Jurek
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Inicjatywy Biblioteki w Zawoi
Poezja z kropli rosy…
3 kwietnia 2012 r. odbyły się eliminacje do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Poezja z kropli rosy czyni
diament”, którego głównym pomysłodawcą i organizatorem na szczeblu gminnym była Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi.
Celem konkursu była prezentacja
dzieł literackich i popularyzacja
piękna i kultury języka polskiego.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie Zespołu Szkół w Zawoi Centrum.
Komisja w składzie: Lucyna Malczyk, kierownik GBP w Zawoi,
Marta Ficek- Chmura, nauczyciel w
Zespole Szkól w Skawicy oraz Piotr
Jezutek, dyrektor artystyczny Babiogórskiego Centrum Kultury, kierując
się takimi kryteriami jak: dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny, wytypowała następujące
osoby: I miejsce – Justyna Skrzypek,
II – Sylwia Wieczorek, III – Szymon
Gigoń.
Laureaci reprezentowali naszą
Gminę na szczeblu powiatowym
w eliminacjach zorganizowanych

Tydzień bibliotek 2012

Biblioteka
ciągle w grze
Pod tym hasłem w dniach 8-15 maja 2012 r. odbyły się obchody tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Z tej właśnie okazji Biblioteka zorganizowała dla
swoich czytelników mnóstwo atrakcji.

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu. Fot. arch. GBP w Zawoi.

przez Bibliotekę i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów oraz
Starostwo Powiatowe w Suchej

Beskidzkiej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
(md)

Wilk i Zając w bibliotece
Dzieci prezentują swoje reklamy ulubionej książki

Z okazji Dnia Dziecka Gminna Biblioteka Publiczna przygotowała
dla swoich najmłodszych czytelników niezwykłą niespodziankę.
Dzieci zostały zaproszone na spektakl krakowskiej grupy teatralnej
ART-RE pt. „Wilk i Zając”.
Przedstawienie przybliżyło małym widzom postacie Wilka i Zająca, bohaterów rosyjskiego filmu animowanego „Nu pagadi”.
W trzech zabawnych epizodach
Zając, w roli właściciela restauracji,
dentysty i policjanta, spotyka się
z Wilkiem. Spektakl nie tylko bawił, ale i uczył dzieci odpowiednich
zachowań w sytuacjach życiowych.
Piękne stroje i scenografia, a przede
wszystkim doskonała gra aktorska
zostały nagrodzone przez dzieci
gromkimi brawami.
(lm)

Dzieci razem z aktorami aktywnie uczestniczyły w spektaklu. Fot. arch. GBP w Zawoi.

Babiogórski
Kuferek Rozmaitości

Najmłodsi czytelnicy z klasy 1 Szkoły Podstawowej w Zawoi Centrum
mieli okazję spotkać się z panią Sołtys Jolantą Bojarowicz i dowiedzieć
się na czym polega jej praca.
Podczas Tygodnia Bibliotek
odbyła się również inauguracja
działalności Koła Artystycznego
Babiogórski Kuferek Rozmaitości.
Wyroby rękodzieła artystycznego
można było podziwiać na zorganizowanej wystawie. Oprócz tego
odbyły się warsztaty bibułkarstwa,
prowadzone przez panią Dorotę
Kobielę, która aktywnie działa na
rzecz Koła.
Warto
również
wspomnieć
o spotkaniu Dyskusyjnego Klubu
Książki, który powstał w ramach
programu Instytutu Książki. Klubowicze spotykają się cyklicznie w Bibliotece Głównej, aby dyskutować
o ostatnio przeczytanej książce.
Podczas Tygodnia Bibliotek ucznio-

wie Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawoi Gołynia uczestniczyli w spotkaniu DKK i dyskutowali o książce
z serii Przygody Mikołajka.
Uczniowie chętnie wypowiadali
się zarówno na temat treści książki, jak i jej interpretacji. Na koniec
spotkania młodzi czytelnicy zostali
uhonorowani za zapał cukierkami.
W ciągu całego Tygodnia odbyły się także liczne konkursy: Literaccy milionerzy, Reklama mojej
ulubionej książki, Magiczny świat
Ewy Szelburg - Zarembiny, konkurs
na najładniejszą zakładkę, konkurs
plastyczny Świat baśni w moim obrazie.
Tydzień Bibliotek zakończyła wystawa pt. „Pisarze w karykaturze”.
Liczny udział czytelników i ich
zapał pokazały, że biblioteka cieszy się coraz większą popularnością
wśród naszych mieszkańców.
(md)

12 kwietnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi powstało Koło
Artystyczne Babiogórski Kuferek Rozmaitości. Jest ono kontynuacją warsztatów regionalnych z zakresu haftu realizowanych w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007- 2013.
Zajęcia prowadziła dr etnografii
Urszula Janicka-Krzywda, która
zapoznała uczestników z zasadami komponowania wzorów
oraz z różnymi technikami haftu.
Członkowie powstałego Koła to
przedstawiciele różnych pokoleń
i zawodów, których łączy zamiłowanie do rękodzieła oraz dążenie
do łączenia tradycji ze współczesnością. Rękodzieła uprawiane
przez artystów Babiogórskiego
Kuferka Rozmaitości to: haft (richelieu, babiogórski, krzyżykowy,

dziergany, wstążeczkowy), robótki na drutach, szycie, wykorzystywanie darów natury do tworzenia
ozdób, różne robótki (ozdoby
świąteczne, kartki, biżuteria, torby, poduszki).
Oficjalna inauguracja działalności Koła miała miejsce 10. maja
podczas Tygodnia Bibliotek.
Spotkania odbywają się w każdy czwartek w godz. 9.00 – 12.00
w budynku Biblioteki Głównej.
Zapraszamy!
(lm)

Wystawa prac artystycznych
Fot. arch. GBP w Zawoi

Własnoręcznie wykonane prace na warsztatach bibułkarstwa. Fot. GBP w Zawoi.
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By chciało się czytać
W miesiącu maju, w Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek Publicznych, ogłoszono dwa konkursy plastyczne dla
najmłodszych czytelników, przeprowadzone przez Filie Biblioteczne w Zawoi Wilcznej i Skawicy.
W Zawoi Wilcznej odbył się konkurs na najpiękniejszą zakładkę
książkową pt. „By czytać się chciało, zrób zakładkę wspaniałą”, natomiast w Skawicy konkurs był
pod hasłem „Mój ulubiony bohater
książkowy”.
Celem tych konkursów było
rozwijanie nawyku poszanowania
książek, zainteresowań i zdolności
plastycznych, samodzielnych działań twórczych, rozbudzanie fantazji i wyobraźni dziecięcej. W obu
konkursach udział dzieci był bardzo liczny, trzy pierwsze miejsca
nagrodzono ślicznymi książeczkami, ale także dla pozostałych były

nagrody pocieszenia. Jury doceniło
i nagrodziło te, które wykonane
były oryginalnie, estetycznie i samodzielnie.
Za najpiękniejsze z pięknych
zostały uznane zakładki: Magdaleny Piergies (I miejsce), Karoliny
Chochół (II) i Dominika Gawła (III)
z klasy pierwszej; Marleny Miśkowiec (I), Tymoteusza Jezutka (II),
Agnieszki Trybały i Marty Mołek (ex
aequo III miejsce) z klasy drugiej
oraz Magdaleny Mołek (I), Martyny
Spyrki (III) i Eweliny Koziny (III)
z klasy trzeciej.
Natomiast w konkursie „Mój ulubiony bohater książkowy”, najpięk-

niejsze z pięknych zostały wybrane
prace: Martyny Polak (I miejsce),
Darii Szczybury (II), Joanny Wali
(III) z klasy IA; Julii Janik (I), Emilii
Pacygi (II), Martyny Marek i Natalii Leśniak (ex aequo III miejsce)
z klasy IB oraz Justyny Szafraniec
(I), Julii Pacygi (II) i Oliwii Gigoń
(III) z klasy II.
Organizatorzy dziękują dzieciom
za wykonane piękne prace. Słowa
podziękowania kierują również do
wychowawców i nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do
udziału w konkursie.
(bm)

Wręczanie nagród

Pamiątkowe zdjęcie z laureatami konkursu

Uczestnicy konkursu „Mój ulubiony bohater książkowy”. Fot. arch. GBP w Zawoi.

Drzwi
szeroko otwarte…
22 maja 2012 r. w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej odbyły się uroczystości związane z Dniem Otwartym Szkoły,
mające na celu promocję Liceum Ogólnokształcącego oraz prezentację kierunków kształcenia. Liceum Ogólnokształcące w Zawoi Wilcznej prowadzi nabór na trzy kierunki kształcenia: służby mundurowe, turystyka oraz
ratownictwo medyczne.
Uroczystość uświetnili swą obecnością partnerzy szkoły. Karpacki
Oddział Straży Granicznej przeprowadził zajęcia z tresury psów oraz
umożliwił korzystanie ze strzelnicy
multimedialnej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy sprzętu
strażackiego zorganizowane przez
Państwową Straż Pożarną. Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej
opowiedział wszystkim zainteresowanym o specyfice służby w policji. Uroki pracy detektywistycznej
i ochroniarskiej przedstawił mjr
Janusz Stążka, dyrektor Policealnej

Szkoły Detektywów i Pracowników
Ochrony O’CHIKARA z Krakowa.
Przedstawiciele Medycznego Studium Zawodowego, wśród których
była absolwentka tutejszego liceum,
przeszkolili obecnych z zasad
udzielania pierwszej pomocy, przekazali informacje dotyczące wymagań, które musi spełniać ratownik
medyczny.
Spotkania z fachowcami przeplatały zabawy i gry na boiskach „Orlika” przylegających do szkoły oraz
rozgrywki w paintballu. Całość
uroczystości uprzyjemniły występy zespołu tanecznego „Moccate”,

prowadzonego przez absolwenta
zawojskiego liceum.
Uczniowie
Liceum
Ogólnokształcącego przedstawiali bogatą
ofertę edukacyjną liceum zachęcając do wstąpienia w jego szeregi
oraz przedstawili raport o szkole
przygotowany przez wizytatorów
Kuratorium Oświaty w Krakowie
znajdujący się na stronie internetowej:
www.seo2.npseo.pl/reports/1000039298125.pdf.
Więcej informacji o rekrutacji do
liceum można znaleźć na stronie:
www.zswilczna.szkolnastrona.pl.
(zszw)

Atrakcyjną ofertę swojego programu nauczania przedstawiło Liceum Ogólnokształcące w Zawoi Wilcznej podczas Dni Otwartych Szkoły. Fot. arch. Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej.
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Magia podróży
W dniach od 5 do 15 czerwca 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół w Zawoi
Centrum zrealizowali wizytę roboczą w szkole partnerskiej w Kungshamn
w ramach Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Projekt
„Cztery pory roku po obu stronach Bałtyku”. W wymianie brało udział 20
uczniów i 5 opiekunów.
Wyruszyliśmy autokarem z Zawoi
wieczorem 5 czerwca. Następnego
dnia zakotwiczyliśmy się na porom w Gdyni. Bałtyk był dla nas
bardzo łaskawy, spokojny aż do
Karlskromy. Do Kungshamn przybyliśmy następnego dnia wczesnym
rankiem. Dokonaliśmy około 1500
kilometrów. Uczestnicy projektu
zamieszkali w swoich szwedzkich
kolegów, poznali ich rodziny i rytm
życia codziennego. Młodzież polska
zwiedzała szwedzką szkołę, brała udział w zajęciach sportowych:
mini baseball, mecz piłki nożnej,
skoki do wody. W świetlicy szkolnej zorganizowaliśmy strefę kibica i wspólnie oglądaliśmy mecz
Polska – Grecja. Braliśmy udział
w plenerze malarskim – „Pejzaż

morski”. Zostaliśmy zaproszeni
przez szwedzkich koordynatorów
projektu na „Galę oskarową”, podczas której młodzież z Kungshamn
zaprezentowała efekty realizacji
swoich projektów edukacyjnych.
Niezapomnianym przeżyciem był
udział w nabożeństwie obrządku
protestanckim. Duchowny prowadzący nabożeństwo serdecznie nas
przywitał i po angielsku objaśnił
symbolikę obrzędów w kościele
protestanckim a organista zagrał
melodię krakowiaka.
Podczas wizyty partnerskiej poznawaliśmy Kungeshamn i jego
okolice. Kungshamn to urocza nadmorska miejscowość , białe domki
na granitowych skałach, wszechobecna błękitna woda, porty i ma-

Na wyspie Hallo

riny w małych zatoczkach. Miejscowość połączona jest mostem
z innym szwedzkim kurortem Smogen. Popłynęliśmy łodzią na pobliską wyspę Hallo, która jest w całości rezerwatem przyrody. Główną
atrakcją wyspy jest latarnia morska.
W ZOO – Nordens ARK podziwialiśmy dzikie zwierzęta które dumnie paradowały przed obiektywami
naszych aparatów fotograficznych.
Szwedzi pokazali nam muzeum
brązu i Goteborg, którego główną
atrakcją jest lunapark Liseberg.
Uczestnicy projektu komunikowali się w języku angielskim.
Polscy uczniowie pisali podczas
pobytu w Szwecji „Dzienniczek
podróży”. Zapisywali w nim swoje
wrażenia wymiany. Podczas tego
krótkiego pobytu dużo dowiedzieliśmy się o Szwecji. Jest to piękny
kraj bez euro a ludzie żyją blisko
natury. Lasy to zielone złoto Szwecji, nieskazitelnie czyste powietrze.
Woda z kranu doskonale nadaje się do picia. Wzorowa dbałość
o środowisko owocuje zdrową
żywnością. Szwedzi najchętniej
kupują swoje krajowe produkty.
W domach obowiązuje absolutna równość. Mężczyźni gotują,
sprzątają i robią zakupy. Przeciętny Szwed bardzo ceni sobie dobrą
jakość życia. Praca jest ważna lecz
weekend to rzecz święta. Mieszkają w podobnych domach, chodzą
podobnie ubrani- wygodnie, mają
takie same poglądy i samochody.

Młodzież biorąca udział w projekcie

Opiekunowie grupy. Fot. arch. Zespołu Szkół w Zawoi Centrum.

Po kilku dniach pobytu w Kungeshman opuściliśmy ten „szwedzki
raj” i ruszyliśmy przez Bałtyk do
Polski. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Morze Bałtyckie było długo
częścią „żelaznej kurtyny” a teraz
stało się na powrót pomostem między Wschodem a Zachodem. Koń-

cząc nasze wspomnienia z pobytu
w Szwecji serdecznie dziękujemy
kierowcom firmy „Roberttur” panom – Januszowi Spyrce i Krzysztofowi Trybale za bezpieczną i spokojną podróż
W imieniu koordynatorów
Urszula Mazur

Letnia krzyżówka
Poziomo
4. Łatwą tu zagadkę mamy: kim jest dla was mama mamy?
7. Można na niej się opalać, zamki z piasku też budować. Gdy się znudzi,
można z mamą brzegiem morza spacerować.
8. Wyrósł na drodze na jednej nodze. Wygląda jak słońce, ziaren ma tysiące.
10. Latem jest ich dużo, a gdy zaczną latać, siadają na rękach i trzeba
się drapać.
11. Jaki to miesiąc zamyka szkoły i daje dzieciom urlop wesoły?
13. Liliowe kuleczki na zielonym krzaczku, by je znaleźć trzeba latem
pójść do lasu.
15. Poluje nocą w ciemnym borze, kiedy się zlęknie pokłuć może.
16. W środku ma powietrze, nie ma żadnej dziury, gdy rzucisz na ziemię,
to skacze do góry.
17. Świecę mocno dzionek cały, żeby wszystkim ciepło dać, by zobaczyć
jak przychodzę, trzeba bardzo wcześnie wstać.
Pionowo
1. Jaka zabawka wisi na sznurze i raz jest w dole, a raz na górze?
2. Plastikowe rączki na dość długim sznurku. Można na niej skakać latem
na podwórku.
3. W tej małej książeczce mieszkają miesiące i tygodnie i dnie… o czym
mowa? – kto wie?
5. Zbierane na plaży brązowe kamyki. Pięknie zdobią nam pierścionki
albo naszyjniki.
6. Włóż do niego wszystkie rzeczy: sok, kanapkę i czapeczkę. Potem załóż
go na plecy i na letnią idź wycieczkę.
9. Może być niebieskie, szare lub zielone. Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, jego małe fale stopy ich całują.
11. Bywa drożdżowe, bywa tortowe, z kremem, z serem, z makiem. Kupisz
je w cukierni i zjesz ze smakiem.
12. Nad rzeką lub nad morzem, przez letnie miesiące, chroni naszą głowę,
przed gorącym słońcem.
14. W metalowym kociołku węgielki się żarzą. Na nich w letnie wieczory
ludzie mięsko smażą
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Szkoła w Skawicy dominuje
Najlepsza w powiecie
Bieżący rok szkolny młodzi sportowcy ze Szkoły Podstawowej w Skawicy zakończyli wspaniałym sukcesem, zajmując I miejsce we Współzawodnictwie Sportowym Szkół Powiatu Suskiego, czyli w całorocznym cyklu zawodów
w 12 dyscyplinach sportowych organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w ramach Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
W większości z tych dyscyplin zawody składają się z eliminacji gminnych, powiatowych, rejonowych,
wojewódzkich i ogólnopolskich,
a na każdy kolejny etap awansują
tylko najlepsi. Na każdym z tych
etapów, od powiatowego w górę,
szkoła zdobywa punkty rankingowe ( np. za I miejsce w powiecie
10 pkt., II miejsce 8 pkt. itd.) i na
tej podstawie powstała klasyfikacja
szkół.
Na końcowy sukces młodych
skawiczan złożyły się przede

wszystkim osiągnięcia w dyscyplinach zespołowych, ale bardzo istotne były również wyniki indywidualne uczniów.
Oto lista najważniejszych osiągnięć sportowych chłopców ze Skawicy w roku szkolnym 2011/2012:
Dyscypliny zespołowe:
• halowa piłka nożna – I miejsce
w powiecie, II miejsce w rejonie;
• minipiłka koszykowa – I miejsce
w powiecie, II miejsce w rejonie;
• minipiłka ręczna – I miejsce

w powiecie, II miejsce w rejonie;
• minipiłka nożna – I miejsce w powiecie, IV miejsce w rejonie;
• czwórbój LA – I miejsce w powiecie, II miejsce w rejonie, III miejsce
w województwie;
• minipiłka siatkowa – III miejsce
w powiecie;
• sztafetowe biegi przełajowe – IV
miejsce w powiecie;
• LA – sztafeta 4x100 m – III miejsce
w województwie.
Dyscypliny indywidualne
• indywidualne biegi przełajowe:

Pacyga Sebastian – I miejsce w powiecie, Kozina Sebastian – III miejsce w powiecie;
• pływanie: Kozina Sebastian – II
miejsce w powiecie, 50 m stylem
dowolnym;
• kolarstwo górskie: Trybała Szymon – V miejsce w powiecie
• czwórbój LA: Wojtyczko Marcin
– z wynikiem 266 pkt. wielobojowych – II miejsce w Małopolsce,
Pacyga Sebastian – z wynikiem 242
pkt. wielobojowych – XIII miejsce
w Małopolsce.
Ogromny wkład w te piękne osiągnięcia miała grupa nieprzeciętnie
uzdolnionych sportowo chłopców
z klasy VI SP w Skawicy. Są to: Sebastian Pacyga, Marcin Wojtyczko,
Wróblewski Eryk, Trybała Szymon,
Kozina Sebastian, Bartłomiej Ficek.
Swój istotny wkład w grach
zespołowych
wnieśli
również
uczniowie klasy VI: Łukasz Dyrcz,

Krzysztof Dyrcz, Kamil Szewczyk,
Dawid Ceremuga, Kamil Gigoń
oraz uczniowie klasy V: Sebastian
Kramarz, Maciej Luber.
W kontekście tego pięknego
końcowego efektu tych całorocznych zmagań nie można zapomnieć o całej grupie pozostałych
uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Skawicy, którzy godnie i
z ogromnym zaangażowaniem reprezentowali szkołę na zawodach
sportowych.
W roku szkolnym 2011/2012
w zawodach sportowych na etapie
powiatowym szkołę w Skawicy reprezentowało 50 uczniów i uczennic z klas IV, V, VI i wszyscy oni
zostali w Dniu Dziecka nagrodzeni
dyplomami na okoliczność zdobycia w gronie 44 szkół powiatu suskiego I miejsca we Współzawodnictwie Sportowym.
M. Słapa

Wyróżniający się sportowcy z Zespołu Szkół w Skawicy zostali uroczyście uhonorowani pamiątkowmi dyplomami. Fot. Autorki.

Brązowe medale czwórboistów
Krakowska AWF gościła 29 maja 2012 roku Finały Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym, na których to rozgrywkach ogromny sukces osiągnęła drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej w Skawicy.
Po wygraniu wcześniejszych eliminacji gminnych, powiatowych
i po zajęciu II miejsca w zawodach
rejonowych chłopcy ze Skawicy
wystąpili w finale wojewódzkim.
Skawiczanie znaleźli się wśród 16
najlepszych drużyn w Małopolsce.

Młodzi lekkoatleci spisali się znakomicie i po zaciętej, wręcz heroicznej walce, postarali się o ogromną
niespodziankę znajmując, z dorobkiem 1053 pkt. wielobojowych, III
miejsce w Małopolsce, w Drużynowym Czwórboju Lekkoatletycznym.

Wynik ten zasługuje na szczególne uznanie, bo kiedy weźmie
się pod uwagę fakt, że szkoła
w Skawicy nie posiada w zasadzie żadnych urządzeń lekkoatletycznych (ani skoczni do skoku
w dal, ani bloków startowych
i kolców), a mimo to chłopcy ze
Skawicy potrafili rywalizować jak
równy z równym m. in. ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego nr 91
w Krakowie.

Brązową ekipę ze Skawicy w finałach tworzyli: Marcin Wojtyczko
– 266 pkt., Sebastian Pacyga – 242
pkt., Bartłomiej Ficek – 210 pkt.,
Szymon Trybała – 185 pkt., Eryk
Wróblewski – 150 pkt., Łukasz
Dyrcz – 149 pkt.
We wcześniejszych eliminacjach w skład drużyny wchodzili
jeszcze Sebastian Kozina i Kamil
Szewczyk.
Krzysztof Bartyzel

Klasyfikacja Drużynowa
Finałów Wojewódzkich
w Czwórboju
Lekkoatletycznym

Na zdjęciach brązowi medaliści wojewódzkich igrzysk w czwórboju lekkoatletycznym ze Szkoły Podstawowej w Skawicy. Fot. z arch. Autora.

1. SP 91 Kraków – 1224 pkt.
2. SP 20 Nowy Sącz – 1169 pkt.
3. SP 1 Skawica – 1053 pkt.
4. SP Tymbark – 1051 pkt.
5. SP 2 Kęty – 1045 pkt.
6. SP Szczawnica – 1006 pkt.
7. SP Wojnicz – 974 pkt.
8. SP 162 Kraków – 956 pkt.
9. SP 4 Andrychów – 945 pkt.
10. SP 1 Skawina – 763 pkt.
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Widowiskowe
zmagania
20 maja w Zawoi Centrum odbyły się XIII Zawody w Trialu Rowerowym
o Puchar Babiej Góry i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Trialu Rowerowym zorganizowane przez „UKS ZAWOJAK”, Klub Sportowy „AQUILA
LOTTO MAŁOPOLSKA”, Gminę Zawoja, Babiogórskie Centrum Kultury,
Powiat Suski, Małopolski Związek Kolarski, Koło Ligi Obrony Kraju w Zawoi, Ochotniczą Straż Pożarną z Zawoi Centrum. W zawodach wystartowało 65 zawodników.
Znakomici trialowcy jeździli po
specjalnie przygotowanych torach
przeszkód, pokonywali kolejne
przeszkody wyskakując na kilkumetrowe korzenie, opony, pnie
i betonowe kręgi. To wszystko
można było oglądać na położonych
nad potokiem Skawica terenach
Klubu Sportowego Zawojak oraz
w pobliskim skate parku i obok
boiska sportowego Watra, a także
na specjalnie przygotowanej trasie
w centralnym placu Zawoi Centrum

naprzeciwko restauracji Zawojanka.
Niezwykle widowiskowa konkurencja wyścigu równoległego zapierała dech w piersiach publiczności.
Widzowie z podziwem patrzyli
na poczynania zawodników, którzy
walczyli o drużynowe mistrzostwo
kraju oraz o nagrody indywidualne
w ramach Pucharu Babiej Góry. Na
imprezie nie zabrakło reprezentanta
Polski w tej dyscyplinie na arenie
międzynarodowej Rafała Kumorowskiego (3-krotny Mistrz Świata

w Trialu Rowerowym). Wspaniale
również zaprezentowali się zawodnicy gospodarzy Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Zawojak”. Nad
całością zawodów czuwali sędziowie UCI, po podliczeniu wszystkich
wyników odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców, której dokonywali prezes UKS „Zawojak” Marek
Bogacz oraz wójt gminy Zawoja
Tadeusz Chowaniak. Gratulujemy
zwycięzcom i trzymamy kciuki za
naszych Zawojaków.
(pj)

WYNIKI
SENIOR: 1. Rafał Kumorowski – Aquila LOTTO Nice, 2. Dawid Pietrzak –
Aquila LOTTO Nice, 3. Bartosz Ćwik – Stal Mielec, 4. Filip Mrugała – Aquila
LOTTO Małopolska, 5. Tomasz Hofman – Aquila, 6. Michał Murawski – Aquila
LOTTO Małopolska, – 7. Tomasz Pudalik – UKS Zawojak, 8. Szczepan Dyduch
– UKS Zawojak, 9. Łukasz Kowal – Stal Mielec.
JUNIOR: 1. Jacek Jarząbek – Aquila LOTTO Małopolska, 2. Jakub Polak – UKS
Zawojak, 3. Janusz Pawlikowski – Nowy Targ, 4. Krystian Woźniak – Aquila
LOTTO Nice.
JUNIOR MŁODSZY: 1. Kamil Sarna – UKS Zawojak, 2. Krystian Dyrcz – UKS
Zawojak, 3. Konrad Kozina – UKS Zawojak.
MŁODZIK: 1. Daniel Pena – UKS Zawojak, 2. Wiktor Koczur – KS PKS
Dębnicki Kraków, 3. Marcin Szarlej – UKS Zawojak.
KOBIETY: 1. Aneta Wątlikiewicz – UKS Zawojak, 2. Magdalena Bara
– UKS Zawojak, 3. Justyna Motowidło – UKS Zawojak, 4. Regina Mażul
– UKS Zawojak, 5. Justyna Smurak – UKS Zawojak, 6. Sonia Klich – Aquila
LOTTO Małopolska.
HOBBY MŁODZIK: 1. Bartłomiej Hajduk – KS PKS Dębnicki Kraków,
2. Adrian Wojtasik – Nowy Targ, 3. Dawid Woźniak, 4. Mateusz Pudalik
– UKS Zawojak, 5. Łukasz Motowidło – UKS Zawojak, 5. Marcin Pasierbek –
UKS Zawojak, 6. Kamil Woźniak, 7. Krzysztof Woźniak, 7. Norbert Groń
– UKS Zawojak, 8. Maksymilian Bogacz – UKS Zawojak.
HOBBY JUNIOR: 1. Rafael Błachut – Zakopane, 2. Kamil Bury – UKS Zawojak,
3. Grzegorz Ochwat – K.S. Smok Kraków, 4. Maksymilian Dzidek – KS PKS
Dębnicki Kraków.
MINIMES DO 8 LAT: 1. Grzegorz Ochwat – K.S. Smok Kraków, 2. Marcin
Szarlej – UKS Zawojak, 3. Maksymilian Dzidek – KS PKS Dębnicki Kraków,
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: 1. K.S. AQUILA LOTTO MAŁOPOLSKA,
2. UKS Zawojak Zawoja, 3. K.S. AQUILA LOTTO NICE, 4. K.S. STAL Mielec,
K.S. PKS Dębnicki Kraków n.u., K K S C i M SMOK Kraków n.u., UKS ZAWOJAK II Zawoja n.u.

SPONSORZY

Tradycyjne zmagania najlepszych trialowców Polski w Zawoi. Były emocje, a po nich radość zwycięzców. Fot. arch. BCK.

LETNIE
IMPREZY

Wójt Gminy Zawoja, Antoni Budzowski, Arkadiusz Mołek – Firma „Kar-Tek”,
Elżbieta i Andrzej Czarny – sklep „Groszek”, Piotr Jąkała – Restauracja
„Zawojanka”, Krzysztof Kaczmarczyk, Andrzej Pająk – Firma „Marand”,
Mateusz Pająk – Aqua Vena Dystrybucja wód „Kuracjusz Beskidzki”,
Czesława Siwiec – Cukiernia Beskidzka, Spółdzielnia Drzewna „Spólnota”
Białka, Zbigniew Spyrka – Firma „Alzbig”, Leszek Kuś – Firma „Almar”,
Bank Spółdzielczy Jordanów o. Zawoja, Kazimierz Sobaniak –
Firma „Drogbud”.

DIVERSE
DOWNHILL CONTEST
Po raz drugi Zawoja będzie gościć zawodników startujących
w Diverse Downhill Contest.
Sport ten opiera się na tych samych zasadach co narciarstwo
alpejskiej. Zawodnicy pokonują na rowerach wyznaczoną
trasę na czas. Zjeżdżają w dół górskimi trasami najeżonymi
naturalnymi i sztucznymi przeszkodami. Na całej długości
trasy zawodnicy napotykają, oprócz drzew, korzeni, kamieni,
specjalnie przygotowane skocznie, uskoki, bandy ziemne.
Downhill to sport kompleksowy bazujący na wielu komponentach: sile, wytrzymałości, szybkości i analitycznym
myśleniu.
Szczegóły na plakatach i stronie: www.zawoja.pl

21-22 lipca

Zawoja Policzne, stok Mosornego Gronia
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Rockowe granie pod Babią
The Chilloud

Świst

Zespół THE CHILLOUD istnieje
od 2007 roku. Prezentuje muzykę
z gatunku rock alternatywny. Ma
w swoim dorobku nagranych kilkanaście utworów, z których część
była emitowana m.in.w radiowej
Trójce, Antyradio, Roxy fm i wielu
innych.
Zremasterowane, wszystkie piosenki ukazały się na płycie pt. „20072012”. Singlem promującym to
wydawnictwo jest utwór pt. „Outraged”, nagrany we współpracy ze
znanym producentem muzycznym
Andrzejem Karpiem!
Zapraszamy na koncerty!

Okładka premierowej
płyty zespołu

Aunt Meggie
Zespół Rock'nRoll'owy grający starocerkiewne pieśni celtyckie. Zespół w lipcu wybiera się w Tournée "Junkie Brothers Flying Around
The Universe In The Coffie Cup" po
Kontynencie! Podróżując swoim

amerykańskim wehikułem zwanym
Blantbullans, wyruszają Pan Szatański, Pan Boskości, Pan Apokalipsy,
Pan Chaosu oraz „wszyscy, którzy
zdecydują się za nami jechać” –
jak twierdzi wokalista. Ich muzyka

Koncert zespołu Aunt Meggie. Fot. arch Zespołu.

dąży do Nirvany i niedoskonałości, surowa, a jednocześnie piękna,
wprowadza w stan Błogości i Doskonałości. Na codzień, członkowie
Aunt Meggie „robią to co lubią i lubią to co robią”.

Zespół powstał w 2007 roku. Głównym bodźcem do jego założenia
była sugestia Grzegorza Wójtowicza. On też stał się naszym pierwszym sponsorem. Przez pięć lat
naszego pogrywania, ostatecznie
ukształtowała się obecna forma
Zespołu oraz muzyki jaką wspólnie tworzymy. Gramy w pięcio lub
sześcioosobowym składzie, który
prezentuje się następująco: Bartek
Spyrka – skrzypce + wokal, Michał
Spyrka – gitara + wokal, Piotrek
Trybała – bas, Mateusz „Bania” Denis – instrumenty perkusyjne, Marcin Bal – instrumenty klawiszowe,
Dominika Wójtowicz – wokal +
konferansjerka.
Naszym niepodważalnym atutem jest zmienność muzyki jaką
gramy, gdyż uprawiamy tradycyjny
folklor, tzn. ubieramy się w stroje
góralskie, bierzemy akustyczne instrumenty i pokazujemy kulturę Zawoi i Babiej Góry wszędzie, gdzie
się tylko znajdziemy. Z naszym graniem objechaliśmy już kawał świata, gdyż gościliśmy, m.in. w Aleksandrowie Kujawskim, Kórniku
koło Poznania, Rzeszowie, Kłodzku, Szklarskiej Porębie, na Górnym
Śląsku, w Tomaszowie Lubelskim,
kilkakrotnie w Zamościu, a także
w Bieszczadach, na Podhalu i całym województwie małopolskim.
Wszędzie spotkało nas miłe przyjęcie i niejednokrotnie ponowne
zaproszenie.
Gramy także utwory folkowe,
czyli łączymy brzmienie różnych
stylów muzycznych z motywami
kultury babiogórskiej. Celem takie-

go „miksu” jest pokazanie, że folklor wcale nie musi być nudny, że
może iść z duchem czasu. Do naszych największych osiągnięć w tej
dziedzinie należy nagranie pierwszego folkowego singla, który ukaże się już niebawem na naszej stronie internetowej, facebooku oraz
na youtubie.
„Świst” jest kolorowy jak tęcza,
gdyż nie poprzestajemy tylko na
koncertowych i czysto folklorystycznych formach muzycznych.
Zajmujemy się także graniem „do
kotleta”, czyli weselami, bankietami, potańcówkami, itp. Wbrew
pozorom takie granie okazuje się
niesamowicie pomocne, gdyż nie
pozwala nam wejść w „profesjonalną rutynę”, daje nam więcej
możliwości świadczenia o naszej
przynależności ludowej i pozwala
nam zwiedzać różne zakątki Polski, w których reklamujemy swoje
pochodzenie, przez co niejednokrotnie obalamy stereotypy myślenia ludzi z nizin, że „górale są
tylko na Podhalu”.
Podsumowując, musimy powiedzieć, że jeszcze jesteśmy młodzi.
Wielu rzeczy nie wiemy. Ale z każdej przeszkody i sukcesu wyciągamy naukę, którą ilustrujemy w naszej muzyce. Szukamy szans, aby
pokazać siebie, a co za tym idzie
i naszą zawojską kulturę, z którą
jesteśmy związani od dziecka (już
od wczesnych klas szkoły podstawowej uczęszczaliśmy do „Juzyny”
i do dziś nie ma ogniska, na którym brakowałoby skrzypiec).
No to Świst!

Świst na scenie Babiogórskiej Jesieni w Zawoi. Fot. Bartosz Oczkowski.
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Stowarzyszenie KultART
Celem naszego Stowarzyszenia jest wspieranie i animowanie aktywności społeczności lokalnej, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz zrównoważony rozwój Naszej Wspaniałej Babiogórskiej Ojczyzny. Działamy
w następujących obszarach: sztuka, edukacja, kultura, turystyka, ekologia. Stowarzyszenie KultART prowadzi
działalność non profit.
W dniach od 3 do 5 maja 2012 r.
odbył się Piknik Majowy, w trakcie
którego Stowarzyszenie KultART
zorganizowało warsztaty: filcowania, malowania na szkle, bibułkarskie, gry na gitarze. Przez trzy dni
dzieci i dorośli w Karczmie Zbójnickiej i Klubie Winiarnia mogli
twórczo popracować pod okiem
przyjaciół Stowarzyszenia zaproszonych do współpracy: Małgorzatą

Pękalą, Stanisławem Wyrtlem, Emilią Surzyn oraz Mieszkiem Krzyś.
Warsztaty te cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem zarówno wśród
mieszkańców Zawoi jak i przybyłych na „długi weekend” Turystów.
W trakcie Pikniku zainicjowaliśmy
ideę Pchliego Targu.
Wszystkim uczestnikom warsztatów bardzo serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie. Bardzo

Warsztaty malowania na szkle ze Stanisławem Wyrtlem.

Stowarzyszenie
„Nasza Skawica”
Stowarzyszenie „Nasza Skawica” powstało z inicjatywy Stanisławy Zemlik.
Końcem roku 2010 zrodził się pomysł powstania stowarzyszenia, co spotkało się z akceptacją i potrzebą wielu mieszkańców Skawicy. W lutym
2011 roku zostało zarejestrowane i wpisane do KRS w Krakowie.
Celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i kultywowanie ludowej
tradycji, promowanie dziedzictwa
kulturowego Górali Babiogórskich
i wsi polskiej.
Zarząd Stowarzyszenia „Nasza
Skawica” składa się z sześciu członków: Stanisława Zemlik – prezes,
Ewa Sałapatek – zastępca, Janina
Tokarz – sekretarz, Irena Tomczak – skarbnik, Janina Wajsman,
Agnieszka Wala – członkinie. Stowarzyszenie „Nasza Skawica” liczy

27 osób w różnych grupach wiekowych, łączących tradycje pokoleń:
Adela Bartyzel, Krystyna Burdyl,
Stanisław Ficek, Józefa Hołczyńska,
Bożena Konieczna, Helena Macholnik, Marianna Małysa, Anna Marek,
Krystyna Pękala-Grodzicka, Urszula
Radwan, Anna Rak, Ewa Sałapatek,
Marzena Sala, Marianna Suwaj, Jadwiga Szczybura, Krystyna Szczurek, Janina Tokarz, Irena Tomczak,
Bożena Trybała, Józefa Trybała,
Emilia Trzebuniak, Jolanta Uryga,

Warsztaty bibułkarskie, październik 2011 r. M. Małysa, J. Tomczak, S. Zemlik, J.
Tokarz, E. Sałapatek, U. Radwan, G. Syczik, K. Burdyl, A. Rak, M. Suwaj, J. Trybała,
B. Trybała, B. Konieczna, W. Żurek, A. Bartyzel, E. Trzebuniak, H. Macholnik.

dziękujemy Karczmie Zbójnickiej
i Winiarni, Babiogórskiemu Centrum Kultury za współpracę przy
organizacji Pikniku Majowego.
W niedzielę 17 czerwca w Klubie Winiarnia, czyli podziemiach
Karczmy Zbójnickiej na Policznym
miał miejsce spektakl w ramach
naszego cyklu spotkań teatralnych,
zatytułowany „Opiekun much” wg.
Radosława Figury. Spektakl zapre-

Warsztaty filcowania z Małgosią Pękalą

zentowany został przez naszych
Przyjaciół: Towarzystwo Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej Scena A2 z Zakopanego.
Spotkania teatralne odbywają się

Scena A2, „Opiekun much” aktorzy: Krzysztof Michno i Kuba Brzosko
Fot. arch. Sceny A2

Janina Wajsman, Agnieszka Wala,
Danuta Zemlik, Stanisława Zemlik,
Wanda Żurek. Kapela Stowarzyszenia składa się z trzech członków:
Stanisław Ficek – skrzypce, Marzena Sala – skrzypce, Krystyna Szczurek – basy.
Zarząd Stowarzyszenia „Nasza
Skawica” podjął uchwałę o złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie o przyznanie pomocy w ramach działania
413 wdrożenia lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów.
28 marca 2011 roku prezes Stowarzyszenia Stanisława Zemlik złożyła wniosek o przyznanie pomocy
na zakup strojów regionalnych
dla 25 osób oraz instrumentów
muzycznych: 2 sztuk skrzypiec,
1 basy oraz środki na naukę gry
na instrumentach i naukę śpiewu.
Wniosek ten został zaopiniowany
pozytywnie i już 1 lutego 2012
roku środki na ten cel zostały
przekazane. Dzięki tym środkom

w jedną niedzielę miesiąca zawsze
w Klubie Winiarnia na Policznym,
w okresie wakacji również będziemy je organizować i bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
Na
stałe
współpracujemy
z Karczmą Zbójnicką i Klubem Winiarnia, Galerią Na Ucieche, Introligatornią Yvonne, Babiogórskim
Centrum Kultury, Towarzystwem
Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Zakopanem Sceną
A2 oraz Biurem Inicjatyw Obywatelskich z Krakowa.
Mamy nadzieję że grono współpracujących z nami będzie się powiększało.
Zapraszamy na naszą stronę na
facebook’u: Stowarzyszenie Kult-ART. Zamieszczamy tam informacje i zdjęcia z wydarzeń przez nas
organizowanych.
Kłaniamy się nisko zapraszając
do współpracy i zabawy.
Stowarzyszenie KultART
Lidia Olesińska Dolech

Pamiątkowe zdjęcie członkiń Stowarzyszenia Nasza Skawica. U. Radwan,
G. Syczik, J. Wajsman, W. Żurek, S. Zemlik z wnuczką, M. Małysa, J. Tomczak,
K. Burdyl, B. Konieczna, J. Hołczyńska, H. Macholnik

Stowarzyszenie może brać udział
w różnych występach gminnych,
powiatowych i wojewódzkich.
Stowarzyszenie bierze też czynny
udział w różnych ważniejszych
uroczystościach kościelnych.

Członkinie Stowarzyszenia z tradycyjnym bukietem zielnym
Fot. arch. Stowarzyszenia Nasza Skawica

15 sierpnia 2011 roku członkinie
Stowarzyszenia brały udział w konkursie na Tradycyjny Bukiet Zielny
na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, gdzie
otrzymały dyplom wyróżnienia.
Członkinie Stowarzyszenia „Nasza Skawica” chętnie spotykają się
na wieczorkach, w trakcie których
rozmawiają na różne tematy dotyczące swojej działalności. Podczas
jednego z takich spotkań wzbogacały swoje doświadczenia i umiejętności w zakresie wykonywania
ozdób bibułkowych, w szczególności kwiatów. Wiele Pań radziło sobie
bardzo dobrze, wręcz mistrzowsko,
inne próbowały swoich sił, gdzie
końcowym efektem pracy był piękny, kolorowy, bibułkowy bukiet.
Na koniec Stowarzyszenie bardzo serdecznie dziękuje wójtowi
gminy Zawoja Tadeuszowi Chowaniakowi, zastępcy wójta Alinie Kuś
i Radzie Gminy za okazaną nam
pomoc i wsparcie.
(stz)
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NASZE TRADYCJE

Moją pasją jest muzyka…
Swoją przygodę z muzyką a dokładnie z grą na heligonce rozpocząłem w 2006 roku jako uczeń pierwszej klasy
gimnazjum w Skawicy. Moja nauczycielka muzyki oraz opiekunka zespołu Zbójnik Krystyna Szczurek zauważyła
jak lekko wygrywałem każdą melodie na flecie. Właśnie jej zawdzięczam dzisiaj moją pasję związaną z muzyką.
Pewnego dnia pani Szczurek poinformowała mnie, że Starostwo
Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
organizuje projekt „Babiogórska
Szkoła Muzyk”. Zapisałem się więc
na naukę gry na heligonce. Jest to
nietypowy instrument, także nie
miałem o nim żadnych informacji.
Dziś już wiem, że to znakomity instrument i lepiej nie mogłem trafić. Nauka odbywała się w GOK-u
w Stryszawie i trwała 3 lata. Moim
nauczycielem był Miroslav Tropek
ze Słowacji. Nauka była na bardzo
wysokim poziomie.
Na początku uczyliśmy się słowackich melodii. Po roku nauczyciel zaproponował mi grę w jego
zespole Mladý Heligón. Był to
okres, w którym bardzo dobrze nauczyłem się gry zespołowej. Dzięki
temu zwiedziłem rówież Bratysławę i wiele innych pięknych miejsc.
Ze względu na moje bardzo szerokie zainteresowania, musiałem
zrezygnować z gry w tym zespole. Okres ten bardzo mile do dziś
wspominam.
Po dwóch latach zaczęliśmy
grać nasze pierwsze regionalne
piosenki w zespole regionalnym

Heligonka – to jeden z najtrudniejszych i najstarszych typów
akordeonów. Jest to instrument
muzyczny z grupy idiofonów
- instrumentów perkusyjnych.
Sercem heligonki są stroiki przelotowe, czyli cienkie, podłużne,
sprężyste blaszki, umocowane
na jednym końcu, pozostała
część stroika wibruje pod naporem powietrza tłoczonego ręcznym miechem (źródłem dźwięku jest, zatem drgająca blaszka,
a nie słup powietrza - dlatego
instrument perkusyjny, nie aerofon).
Heligonka to swoisty rodzaj
harmonii, oparty na stroikach
przelotowych.
Początkowo
działał przy użyciu miechów
nożnych, które z czasem zostały
zastąpione przez miech ręczny.

Dariusz Kaczmarczyk podczas występu na Podbabiogórskich Posiadach. Fot. arch. BCK.

Zbójnik. Heligonka została bardzo
mile przyjęta przez mieszkańców
gminy Zawoja. Wzrosło również
zainteresowanie wokół Heligonki,

instrument ten zyskał popularność,
przez co mam nadzieją na długo
zakorzeni się w Beskidach.
Dariusz Kaczmarczyk

Zalicza się ją do kategorii
instrumentów ludowych. Pierwsze wzmianki o jednorzędowej
heligonce pochodzą z czasów
słynnego słowackiego zbójnika
Janosika. Za wynalazcę uznaje
się mistrza organowego i fortepianowego Cyrila Demaina,
który w Wiedniu 23 maja 1829
roku otrzymał patent na wyrób
Heligonki.
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środowiska muzycznego. Zaraz
po jej pojawieniu się w Austrii
i Niemczech zaczęła się fabryczna produkcja tego instrumentu. W Czechach seryjna
produkcja heligonek ruszyła
w drugiej połowie XIX wieku.
Heligonka składa się zewnętrznie z trzech głównych
części: części melodycznej lub
dyszkantowej (prawa ręka - strona melodyczna), miecha oraz
części basowej (lewa ręka –
strona basowa) Podobną zasadę
konstrukcyjną wykorzystuje stary chiński instrument „szeng”.
Heligonka miała dwa rzędy
po prawej ręce z dwudziestu jeden guzikami (11 guzików rząd
pierwszy i 10 guzików rząd drugi) i osiem basów po lewej ręce
(cztery basy, cztery sekundy). W
takiej postaci jest wyrabiana do
dnia dzisiejszego.

Heligonka szybko zdobyła
popularność i uznanie wśród

Regionalne zmagania Wizyta przyjaciół z Rudna
18 kwietnia w Zespole Szkół w Skawicy odbył się I Międzyszkolny Konkurs
Wiedzy o Regionie Babiogórskie. Pomysłodawczyniami i organizatorkami
były M. Słapa, A. Polak i K. Szczurek. Do rywalizacji zaproszono wszystkie
szkoły naszej Gminy – pozytywnie odpowiedziało 5 szkół, które do rywalizacji wytypowały po dwóch uczestników i lidera.

Rudno to mała miejscowość położona w województwie małopolskim, w gminie Krzeszowice. Jak już wcześniej pisaliśmy, Zespół Regionalny „Zbójnik” ze Skawicy został zaproszony do Rudna w powiecie krakowskim.
Wizyta odbyła się w listopadzie 2011 roku. Nasze dzieci tańczyły, śpiewały i zwiedzały okoliczne ruiny
zamku.

Uczestnicy I Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Regionie Babiogórskim

Dziecięca grupa ludowa „Mali Rudnianie” z rewizytą w Zespole Szkół w Skawicy

Zawodnicy zmagali się z wiadomościami teoretycznymi i praktycznymi, do których włączono nauczycieli liderów. Zespoły, oprócz
udzielenia odpowiedzi na pytania
sprawdzające wiedzę o regionie,
miały wykonać kwiat z bibuły, zatańczyć „Siustanego”, opracować
menu na biesiadę przy watrze,
zaprezentować przygotowaną gawędę lub przyśpiewkę, a także
nazwać poszczególne elementy
stroju babiogórskiego. Nad całością
konkursu czuwało jury w składzie:
Wanda Bucka, Tomasz Winczewski, Maciej Mażul oraz Tomasz
Urbaniec.

Teraz przyszedł czas na „rewizytę”,
która odbyła się właśnie 1 czerwca
2012 r. z okazji święta dzieci odwiedzili nas nasi przyjaciele z Rudna.
Przyjechali wraz ze swoimi opiekunami, aby zacieśnić przyjaźń między
szkołami oraz aby pochwalić się
swymi nowymi umiejętnościami wokalnymi i tanecznymi. Przy szkole w
Rudnie działa bowiem od niedawna
Dziecięca Grupa Ludowa „Mali Rudnianie”, która mimo krótkiego czasu
działalności ma już na swoim koncie liczne nagrody, zdobyte podczas
różnych przeglądów i festiwali.
Spotkanie odbyło się w miłej
i rodzinnej atmosferze. Zespoły

Po wielu zmaganiach wyłoniono
zwycięzców. Pierwsze miejsce zajął
zespół z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne, drugie
miejsce ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Zawoi Przysłop, trzecie ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Skawicy, a kolejne: ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Zawoi Wilcznej i Szkoły Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Zespół Szkoł w Skawicy, Babiogórski Park Narodowy
i Szkołę Podstawową nr 5 w Zawoi.
Zwycięzcom gratulujemy!
(rds)

tańczyły, śpiewały i świetnie się
bawiły. Goście zwiedzili budynek
szkoły, który wydał się im obszerny, ich szkoła jest bowiem niewielka i prowadzi ją Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Rudno.
Ponadto goście zostali zaproszeni przez nas do Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie mieli okazję
obejrzeć wystawę obrazującą florę
i faunę Królowej Beskidów. Najwięcej radości sprawiło dzieciom
oglądanie eksponatów przedstawiających zwierzęta zamieszkujące
tereny Babiej Góry.
Następnie udali się do Stryszawy, aby w Beskidzkim Centrum

Zabawkarstwa Ludowego obejrzeć
wystawę drewnianych zabawek.
Dzieci doskonale się bawiły oglądając drewniane koniki, grzechotki,
ptaszki, bryczki czy taczki.
Dziękujemy naszym Rudnickim
Przyjaciołom za wspaniały dzień,
który mimo niesprzyjającej aury
świecił dla nas promykami słońca
przyjaźni. Ufamy, że tak pięknie
rozpoczęta przyjaźń będzie rozkwitać i owocować licznymi spotkaniami integracyjnymi, wspólnymi wyjazdami i dobrą zabawą.
„Do zobaczenia wkrótce przyjaciele z Rudna”.
Tekst i zdjęcia: M.S.
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Między Babią Górą
a Rusią Szlachtowską

HISTORIA

Na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego, w dolinie górnego Grajcarka
zwanego też Ruskim Potokiem, zamieszkiwała najmniejsza grupa Górali
Ruskich (obok Łemków, Bojków i Hucułów) w Karpatach – Rusini Szlachtowscy, zaliczani wprawdzie do Łemków, ale będący oryginalną społecznością pograniczną Rusinów i Polaków.
Zajmowali cztery wsie: Szlachtową, Jaworki, Białą i Czarną Wodę. Rusinami Szlachtowskimi nazwał ich w 1936 roku wybitny etnograf Roman
Reinfuss (1910 – 1998). Legenda opowiada, że pierwszymi mieszkańcami
tego zakątka byli zbuntowani kniaziowie Rusi Kijowskiej, którzy szukali
schronienia w niedostępnych puszczach z dala od swojego kraju.
Według tradycji Szlachtowa to jedna z najstarszych osad w okolicy.
Mowa o niej już w 1542 roku – należała wtedy do Achacego Jordana
z Zakliczyna. Z kolei Jaworki, wymienione po raz pierwszy w spisie poborowych z 1581 roku, były
własnością szlachecką. Dwa wieki
później w dokumentach pojawia się
Czarna Woda (1772 r.) i Biała Woda
(1777 r.). Przez długi okres wsie
Rusi Szlachtowskiej należały do jedynej w tej okolicy parafii greckokatolickiej w Szlachtowej, gdzie stała cerkiew. Jeszcze na początku XX
wieku nie było tu prawie w ogóle
Polaków. Jak informują spisy diecezji grecko-katolickiej w Przemyślu,
w 1908 roku tylko pięciu rzymokatolików mieszkało w Szlachtowej.
Wspomniany już R. Reinfuss pisał: Ruś Szlachtowska stanowi (…)
oderwaną wyspę, która od zwartej
masy wsi ruskich ciągnących się
wzdłuż północnych stoków Karpat
oddzielona jest lesistymi grzbietami
Beskidu Sądeckiego oraz pasmem
osadnictwa polskiego, wciskającego
się w górę doliny Popradu po Piwniczną i Łomnicę. Ta swego rodzaju
izolacja sprawiła, że Rusini Szlachtowscy wytworzyli odrębną kulturę
będącą mieszaniną dawnych wołosko-ruskich tradycji i wpływów
z sąsiedniej góralszczyzny.
Podstawą gospodarki tutejszych
mieszkańców była w przeszłości
hodowla owiec i bydła. Sprzyjało
temu ukształtowanie terenu: rozległe hale i polany, pastwiska sięgające aż po górskie grzbiety. Pasły
się tu liczące po kilkaset sztuk stada
owiec, a pasterskie szałasy i szopy
stanowiły charakterystyczny element krajobrazu. Tutejsi bacowie
słynęli w okolicy nie tylko jako doświadczeni pasterze, ale także jako
znachorzy i czarownicy. Po „porady” przychodzili do nich mieszkańcy Beskidu Sądeckiego, Pienin,
Podhala, a nawet tak odległych terenów jak rejon Babiej Góry. Istniało powszechne przekonanie, że na
czary ruskich baców nie ma rady,
i że każde inne magiczne zło musi
ulec ich potędze.
Odrębność kulturowa, która tak
fascynowała ludoznawców i etnografów nie uchroniła tutejszych
mieszkańców przed wysiedleniem
w ramach osławionej akcji „Wisła”
w 1946 roku. Podzielili los większości Łemków i Bojków, przesiedleni
głównie na polskie Ziemie Odzyskane i do Związku Radzieckiego.
Zostały po nich resztki zagród,
dzisiaj z reguły gruntownie prze-

budowane, kilka kapliczek, krzyży przydrożnych, dwie murowane
świątynie: cerkwie w Jaworkach
i Szlachtowej (obecnie kościoły
rzymsko-katolickie) i opowieści
o zbójnikach. Jest wśród nich legenda o zbójnickim skarbie i kapliczce, oraz prawdziwa historia
o najsłynniejszym harnasiu polskich Beskidów Zachodnich – Józefie Baczyńskim zwanym Skawickim, ściętym u schyłku roku 1735
lub na początku 1736 w Krakowie.
Odnaleziona w zbiorach archiwum
ziemskiego w Krakowie i opublikowana przez badacza Żywiecczyzny Stanisława Szczotkę (19121954) w latach trzydziestych XX
stulecia oblata (zapis) zeznań J. Baczyńskiego pozwala na możliwie
dokładne odtworzenie jego burzliwego życiorysu.
J. Baczyński działał w połowie
XVIII stulecia w Beskidzie Żywieckim, zwłaszcza w rejonie Babiej Góry, na Orawie, w Gorcach
i okolicach Limanowej. Tu, we wsi
Biała Woda przez pewien czas spędzał zimy i ukrywał się wraz z całą
kompanią.
Urodził się w Skawicy – wsi położonej u północnych podnóży Babiej
Góry (1725 m npm). Wcześnie stracił ojca. Przed 1732 rokiem ożenił
się i zamieszkał z żoną u swojego
szwagra Błażeja Ficka jako komornik we wsi Jaszczurowa, położonej
niedaleko Wadowic.
Początek zbójnickiej kariery
J. Baczyńskiego był bardzo prozaiczny. Otóż wiosną 1712 roku
podczas jarmarku w Wadowicach,
na który wybrali się ze szwagrem, prawdopodobnie zupełnie
przypadkowo zawarli znajomość
z trzema młodymi mężczyznami
pochodzącymi z pobliskich wsi:
Wawrzyńcem Wcisło z Choczni,
Kasprem Kulczakiem z Tarnawy
i z nieznanym z nazwiska chłopem
z Gorzenia. Wieczorem 23 kwietnia
wyruszyli w piątkę do wsi Mikołaj
(obecnie wschodnia część Wadowic). Jak wynika z materiału sądowego wyprawie przewodził wspom¬niany już mieszkaniec Gorzenia.
Według jego informacji przy miejscowym browarze mieszkał bogaty
krawiec Sowa i on to właśnie padł
ofiarą napadu. Pieniędzy u Sowy
nie znaleziono, gdyż zgromadzone
oszczędności podzielił on niedawno pomiędzy córki. Adepci zbójnickiego rzemiosła zadowolili się
więc tkaninami i częściami odzieży
zrabowanej z warsztatu krawca. Po
dokonaniu napadu rozeszli się do

Biała Woda – łemkowski krzyż przydrożny

domów. J. Baczyński zabrał łup,
aby go sprzedać, a uzyskane ze
sprzedaży pieniądze podzielić pomiędzy pozostałych. Transakcji dokonał w Skawicy, a jak podzielono
uzyskaną kwotę - nie wiadomo.
W 1733 roku związał się ze zbójnicką kompanią słynnych braci
Giertugów ze Skawicy: Bartłomiejem, Maciejem i Piotrem. Towarzystwo to dokonało między innymi śmiałego napadu na browar

w podkrakowskich Dobczycach.
Napadem kierował M. Giertuga.
Zdobycz była obfita. J. Baczyński
swoją część łupu natychmiast spieniężył. W nie wyjaśnionych okolicznościach wiadomość o tej transakcji
dotarła do właściciela dóbr, na terenie których J. Baczyński wówczas
mieszkał, a ten spowodował aresztowanie zbójnika. Zakutego w kajdany zamknięto Józefa w areszcie
w Jaszczurowej, gdzie spędził pięć

tygodni. Po nieudanej próbie wyswobodzenia się z kajdan zbiegł
z więzienia przy pomocy pilnujących go wartowników. Zaprowadzili oni nocą skutego więźnia do jego
szwagra, gdzie siekierą (sic!) przecięto kajdany, a uwolniony zbójnik
udał się tej samej nocy na wesele do
niejakiego Czuickiego.
Wkrótce po ucieczce z więzienia
dotarła do J. Baczyńskiego wieść
o uwięzieniu braci Giertugów,
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Czarna Woda – łemkowska chyża – może w takiej chacie mieszkał w Białej Wodzie Józef Baczyński

Czarna Woda – kapliczka Józefa Baczyńskiego

opuścił więc wieś w obawie przed
kolejnym aresztowaniem ukrywając
się przez pewien czas w okolicach
Jaszczurowej, a nastepnie rodzinnej
Skawicy
Wkrótce zorganizował własną
kompanię, która z różnym szczęściem grasowała w Beskidzie Żywieckim. Zimę spędził w Ochotnicy.
Wiosną ta nowa grupa przybyła na
Orawę, a następnie całe towarzystwo
powędrowało w okolice Wadowic.
Po wyczynach w rejonie Wadowic i Jaszczurowej zbójnicy ruszyli ponownie ku Orawie. Wkrótce
harnaś przybył do Ochotnicy, gdzie
od pewnego czasu przebywała jego
żona z dziećmi. Po kilku tygodniach
udał się z nią do Lipnika, a po Godach Baczyńscy zamieszkali w Białej Wodzie.
Niebawem podstarości wezwał
do siebie J. Baczyńskiego jako obcego przybysza. Harnaś nie będąc
pewnym jakie informacje o nim
posiada urzędnik, posłał do niego
żonę zaopatrzoną w niebagatelną
sumę czerwonego złotego przeznaczoną na ewentualną łapówkę.

Szlachtowa – cerkiew, obecnie kościoł rzymskokatolicki pw. Matki Bożej Pośredniczki Łask. Fotografie Piotr Krzywda.

W Białej Wodzie nic jednak o zbójnickiej przeszłości J. Baczyńskiego
nie wiedziano, żona uiściła groszową opłatę i otrzymała od wójta
zezwolenie na przebywanie obojga
małżonków we wsi.
Rusińska chyża, gdzie zamieszkali, stała prawdopodobnie w przysiółku Kornaje. Jej gospodarze jeszcze na przełomie XIX i XX wieku
nosili przydomek Baczyński.
Stała się ona punktem zbornym
kolejnej kompanii. Jak zeznaje
J. Baczyński Tam bawiłem przez
mięsopust i post. W poście tedy
przyszli do mnie tamże na Białą Wodę dawni towarzysze i kilku
nowych amatorów zbójnickiego
rzemiosła. Kompania liczyła już 11
członków. Późną wiosną (siedzieliśmy tam do lata) 1734 roku ruszyła w kierunku Babiej Góry, zaś
rodzina zbójnika została w Białej
Wodzie. Po całej serii udanych napadów jego kompani przyczaili się
w Ochotnicy, a on sam przybył do
Białej Wody, gdzie spędził z rodziną siedem tygodni. W ręce sprawiedliwości trafił późną jesienią 1735

20 lat
Regionalnego
Zespołu „Juzyna”
Tego roku mija 20 lat od chwili powstania działającego przy Babiogórskim
Centrum Kultury zespołu regionalnego „Juzyna”. Tańczyły w nim i śpiewały dziesiątki dzieci i młodzieży. Potomstwo najstarszych członków zespołu
powoli idzie w ślady rodziców.
Przez minione dwudziestolecie „Juzyna” promowała gminę Zawoja
w całym kraju i za granicą zdobywając główne nagrody na prestiżowych
festiwalach. To między innymi dzięki niej zapomniany region babiogórski
na nowo zaistniał na szerszym forum; wróciły babiogórskie pieśni, tańce,
obrzędy, piękne stroje.
Zapraszamy wszystkich członków zespołu, którzy kiedykolwiek byli
z nim związani, na jubileuszowy występ podczas Babiogórskiej Jesieni.
„Juzyna” przygotowuje Rewię mody babiogórskiej z weselem w tle. Spotkajmy się wszyscy po dwudziestu latach w naszych regionalnych strojach,
w tańcu i pieśni.
Obchody jubileuszu koordynuje i udziela informacji: Babiogórskie Centrum
Kultury w Zawoi, tel 33 877 60 66.

roku, pojmany wraz z kompanami
w przysiołu Dobrej – Wilczyskach
(dziś osobna wieś). Stracony został w Krakowie na Krzemionkach
u schyłku 1735 lub na poczatku
1736 roku.
Na Rusi Szlachtowskiej tradycja
wiąże z J. Baczyńskim kapliczkę
stojącą przy końcu dawnej wsi
Czarna Woda na tzw. Zubkowym
Cyrklu. Łemkowie nazywali ją od
niepamiętnych czasów zbójnicką kapliczką. Jest to murowany
słup z dwoma niszami. W jednej
z nich, zamkniętej żelazną kratą,
stoi drewniana figura św. Barbary –
patronki dobrej śmierci (sic!). Według jednej z wersji zbójnik ukrył
w fundamentach świątynki skarby,
według innej została zbudowana
za zbójnickie pieniądze. Także o
innych kapliczkach w Dolinie Białej i Czarnej Wody legendy mówią,
że miały jakieś związki ze zbójnikami. Nikt już dzisiaj nic o nich nie
usłyszy – wspomnienia i legendy
rdzenna tutejsza ludność zabrała ze
sobą.
Urszula Janicka-Krzywda
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Jaskinia Oblica

Babiogórskie jaskinie
czyli rzecz o jaskiniach Gminy Zawoja
Obszar gminy Zawoja większości osób kojarzy się przede wszystkim z Babią Górą, a dopiero w dalszej kolejności z
licznymi niższymi szczytami, których stoki w większości pokrywają gęste lasy. W lasach tych o czym do niedawna
wiedzieli jedynie nieliczni, kryją się liczne jaskinie, które przez znaczne zróżnicowanie dzielone są na jaskinie i
schroniska skalne. Zanim jednak zostaną szczegółowo omówione obiekty znajdujące się na obszarze gminy Zawoja, przyjrzyjmy się genezie ich powstania.
Jaskinie przez większość ludzi kojarzone są z obiektami krasowymi
powstałymi w wyniku krasowienia, czyli rozpuszczania skał węglanowych poprzez krążenie w nich
wody o dużej zawartości dwutlenku
węgla. Jak więc powstały jaskinie
na obszarze gminy Zawoja, skoro jej
obszar budują całkiem inne skały?
Ich powstanie jest ściśle związane z budową geologiczną utworów
w gminie Zawoja. Skały tworzące
pasma górskie otaczające dolinę
Skawicy powstały na dnie morza
na przełomie kredy i paleogenu.
W następnych okresach czasu zostały sfałdowane, wypiętrzone i nasunięte na siebie tworząc płaszczowiny. W całych Karpatach jest ich
kilka, jednak na obszarze gminy
Zawoja, na powierzchni występuje tylko jedna – płaszczowina magurska. Dominującymi skałami ją
tworzącymi są odporne piaskowce
magurskie, które poprzekładane
są łupkami ilastymi, tworząc w ten
sposób flisz karpacki. W tego typu
sekwencjach, piaskowce występują
w ławicach, których miąższość wynosi od 0,5 do 5 m.
Taki
właśnie
przekładaniec
warstw skalnych o różnych właściwościach wpływa na powstawanie
osuwisk, z którymi zazwyczaj są
związane jaskinie w polskich Karpatach fliszowych. Tak powstałe
jaskinie wykazują jednak znaczne
zróżnicowanie morfologiczne dlatego też dzielone są na kilka typów.
Pierwszym z nich są tzw. jaskinie szczelinowe powstałe w czasie grawitacyjnych przemieszczeń

mas skalnych. Bardzo często poprzedzają one powstanie samego
osuwiska. W wyniku zainicjowania ruchów mas skalnych powstają
sieci szczelin, które po połączeniu
tworzą jaskinie. Długość takich
pojedynczych szczelin może dochodzić do kilkudziesięciu metrów długości, a ich wysokość do
kilku a nawet kilkunastu metrów.
Przykładem tego typu obiektu jest
Jaskinia Malinowska w Beskidzie
Śląskim.

Jaskinia – Surmiaków Groń

Drugim typem są jaskinie blokowiskowe, które tworzą puste
przestrzenie powstałe w obrębie
pakietów osuwiskowych. Występują one między znacznie przemieszczonymi blokami skalnymi.
Przestrzenie te mogą być zarówno
niedużych rozmiarów jak i ogromnych. Przykładem tego typu obiektu jest Jaskinia Miecharska, będąca
jedną z największych jaskiń tego
typu w Środkowej Europie. Bardzo
często spotyka się jednak jaskinie

posiadające cechy zarówno jednego jak i drugiego z wyżej opisanych
typów. Temu też wyróżnia się jaskinie pośrednie.
Jak już wspomniałem, jednak nie
wszystkie jaskinie powstałe w Beskidach związane są z występowaniem ruchów masowych. Niewielka
ich część powstała bowiem w wyniku działania erozji oraz wietrzenia,
które powodują powstawanie pustych przestrzeni w masywie skalnym. Przykładem tego typu obiektów jest Jaskinia Komanieckiego
w Beskidzie Małym.
Skoro już wiemy jak powstały
tego typu obiekty to przyjrzyjmy się
jak postępowało odkrywanie jaskiń
na obszarze gminy Zawoja. Obiekty

te na przestrzeni wieków odwiedzane były do różnych celów. Już w co
najmniej XVII w. penetrowane były
przez tzw. poszukiwaczy skarbów.
Bowiem na Babiej Górze a także na
Okrąglicy, w okolicy otworów jaskiń
zachowały się po nich tzw. znaki
poszukiwaczy skarbów. Najstarszy
odnaleziony po nich ryt naskalny
mieścił się na Babiej Górze w wejściu do Słowikowej Studni. Jednak
w wyniku zawalenia się wejściowej
części jaskini, uległ on zniszczeniu.
Napis ten brzmiał „Annas Lachowic
Żywca 1643”, co wskazuje że była to
jedna z najwcześniej odwiedzanych
jaskiń w Beskidach. Szersze poznanie jaskiń tego obszaru zaczęło się
jednak dopiero na początku XX w.
i wiązało się z rozwojem turystyki.
Opisy jaskiń z Babiej Góry pojawiły się w wydanym w 1926 r. przez
Kazimierza Sosnowskiego, „Przewodniku po Beskidach Zachodnich
i Pieninach”. Pierwszym speleologiem, który zainteresował się tymi
obiektami był Kazimierz Kowalski,
który w 1954 r. opisał Zbójską Grotę na Babiej Górze w książce pt.
„Jaskinie Polski”. Eksploracja jaskiń
w dzisiejszym tego słowa znaczeniu rozpoczęła się jednak dopiero
w 1976 r. gdy członkowie Speleoklubu Bielsko-Biała wykonali
pomiary Zbójskiej Groty na Babiej
Górze. Członkowie tego klubu do
2003 r. udokumentowali łącznie na
obszarze gminy Zawoja jeszcze kilka obiektów. W 2003 r. działała natomiast amatorska grupa speleologów z gimnazjum w Skawicy, której
członkowie odkryli Zbójską Dziurę
oraz Jaskinię Oblica, której dalszą
eksplorację prowadzili w latach
2004-2005 członkowie Speleoklubu
Beskidzkiego. W międzyczasie na
Babiej Górze poszukiwania nowych
jaskiń prowadzili członkowie Sto-
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warzyszenia Ochrony Jaskiń w Wisły. Natomiast w ostatnich latach (od
2009 r.) eksplorację na tym obszarze
prowadzą członkowie Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W czasie dotychczasowej eksploracji na obszarze gminy Zawoja
odkryto 61 jaskiń i schronisk skalnych o łącznej długości 824,2 m.
Gdzie jednak znajdują się te obiekty? Ich przegląd zacznijmy od Babiej Góry, do odwiedzenia których
należy uzyskać zezwolenie dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego. W granicach gminy odkryto
na jej północnych stokach 11 jaskiń.
Mieszczą się one przede wszystkim
w okolicy Izdebczysk, Zbójnickiego
Wąwozu oraz poniżej Pośredniego Grzbietu, a największą z nich
jest Jaskinia w Górnym Zapadlisku
mierząca 41 m długości. Bardzo
ciekawym obiektem jest natomiast
Diabla Koleba znajdująca się w kopule szczytowej Diablaka, tuż przy
szlaku prowadzącym z przeł. Brona. Jest to najwyżej położony obiekt
w Beskidach.
Największym obszarem z zinwentaryzowanymi jaskiniami na
omawianym terenie jest Pasmo Policy gdzie odkryto ich aż 39. W większości są to niewielkie schroniska
skalne, jednak występują także ciekawe większe jaskinie. Największe
nagromadzenie obiektów w granicach pasma ma miejsce na Łysine,
na której zinwentaryzowano aż 16
jaskiń blokowiskowych. Największym z nich jest System w Łysinie
o długości 19 m, a ponadto na
obszarze osuwiska odkryto jeszcze dwa obiekty o długości 18 m.
Obiekty te jednak w większości są
ciasne i nie posiadają większych
sal. Drugi obszar z bardzo dużym
nagromadzeniem jaskiń mieści się
wśród rowów rozpadlinowych na
Okrąglicy. Tutaj wśród bardzo gęstej sieci rowów wykształciło się 11
obiektów, spośród których większość jest bardzo atrakcyjna geoturystycznie. Największa z nich jest
System RI w Okrąglicy o długości
20 m, a niewiele mniejsza Jaskinia
Krupowa mierzy 18 m długości.
Obiekty te tworzą przestronne korytarze, bądź pojedyncze komory.
Pozostała część jaskiń na obszarze
Pasma Policy jest dość rozproszona. Dwa obiekty mieszczą się na

Rów rozpadlinowy na Okrąglicy

obszarze osuwiska Kopiste, które
rozciąga się w granicach Babiogórskiego Parku Narodowego, a kilka
rozsianych jest w dolinie Skawicy
Sołtysiej. Tu też mieści się największa jaskinia Beskidu Żywieckiego
– Jaskinia Oblica. Ten mierzący
436 m długości obiekt o deniwelacji 21,1 m jest jednym z największych w Beskidach. Tworzy go sieć
korytarzy rozwiniętych na jednej
głównej szczelinie, w stosunku do
której przemieszczone zostały dolne partie obiektu. Jaskinia prócz
swoich rozmiarów stanowi także
cenne stanowisko hibernacji nietoperzy oraz występowania rzadkich
w Beskidzkich jaskiniach – form naciekowych.
Ostatnim obszarem występowania jaskiń w gminie Zawoja jest
Pasmo Jałowieckie, na obszarze
którego odkryto 11 obiektów. Do
listopada 2011 r. na tym terenie znane były jednak zaledwie 4 obiekty,
a do zmiany przyczyniło się odkrycie na Surmiaków Groniu rowu
rozpadlinowego z 7 jaskiniami.
Wśród nowo odkrytych jaskiń była
największa jaskinia pasma – Jaskinia w Surmiaków Groniu o długości 32 m. Jest to obiekt zbudowany z sieci przestronnych korytarzy,
natomiast druga pod względem
długości – Szczelina w Surmiaków
Groniu o długości 10,2 m powstała
na jednej szczelinie. Ponadto godnym odwiedzenia obiektem jest
Zbójska Dziura mieszcząca się na
południowym stoku Sitkowej Grapy. Obiekt ten o długości 10 m tworzy szczelina, do której wprowadza
kilkumetrowej głębokości zapadlisko terenu.
Obszar gminy Zawoja jest niezwykle bogatym w występowanie
jaskiń o czym świadczą odkryte już
obiekty z Jaskinią Oblica na czele.
Jednak z pewnością na stokach otaczających dolinę Skawicy znajdują
się jeszcze liczne obiekty czekające
na inwentaryzację.
Paweł Franczak
Zwracam się z prośbą do osób
mających informacje o jakiś jaskiniach dotychczas nie zinwentaryzowanych o kontakt drogą mailową pod adresem: franczak.p@
op.pl

Jaskinia Krupowa na Okraglicy. Fotografia Autora.

Rozmieszczenie jaskiń na obszarze doliny Skawicy
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Zawojskich
wspomnień czar…
Zawoja wraz z Babią Górą jest obecna w moich wspomnieniach od dziecięcych lat. Jako młody mieszkaniec
Suchej Beskidzkiej, dzięki lekturze oraz opowieściom rodziców o licznych narciarskich przeprawach Ojca wraz
z kolegami przez Magurkę do Zawoi, o grzybobraniach, niedzielnych wycieczkach na łono natury – poznawałem
ten przepiękny zakątek, tworząc w swej wyobraźni obraz miejsca, które jest po drugiej stronie góry.

Wiesław Boryczko ze swoim owczarkiem podhalańskim Grotem, Policzne, IV 1994 r.

Po
odzyskaniu
niepodległości
przez Polskę w 1918 roku, Zawoja
w okresie międzywojennym stała
się znana jako miejscowość letniskowa, do której zjeżdżano z całej Polski. Przyjeżdżano do Zawoi,
aby leczyć skołatane nerwy żętycą,
oddychać świeżym powietrzem,
zdobyć Babią Górę, podziwiać niepowtarzalne krajobrazy Beskidu
Wysokiego (najwyższe pasma gór
w kraju po Tatrach).
Ojciec, absolwent gimnazjum im.
Wadowity w Wadowicach w latach
20-tych, po odkupieniu od wujka
„roweru wyścigowego” sprowadzonego z Francji dla klubu cyklistów
Sokół w Suchej Beskidzkiej, pokonywał kamienistą drogę z Suchej,
przez Maków Podhalański do Zawoi, aby się spotkać z moją późniejszą Mamą – nauczycielką w Zawoi
Centrum, od 1926 roku w Zawoi
Wilczna.
Kiedy dorosłem, zaciągnąłem się
do Hufca Harcerzy w Suchej prowadzonego przez legendarnego
hufcowego Marcina Mrugacza z zastepcami Zygmuntem Boryczko,
Stanisławem Hubertem. Dostałem
się do Zastępu „Wyżły”, gdzie zastępowym był Włodek Krzeszowiak.
W tym czasie świetnie rozwijające
się harcerstwo typu „Skatting” miało
grupą młodszych harcerzy zwanych
„Zuchami”, którymi kierował Zdzisek Hofman, a do których należał
mój brat Andrzej.
Po wojnie w latach 40-tych namacalnie mogłem poznawać Za-

woję i jej okolice. Pamiętne kilkudniowe wycieczki harcerskie na
Jałowiec z noclegiem w namiotach,
do Zawoi z noclegiem w stodole na sianie, wypady na Magurkę
w zdobywaniu sprwności harcerskich, pogadanki, ćwiczenia terenowe przybliżały brać harcerską do
naszej małej ojczyzny. Magnesem
przyciągającym nas do Babiej Góry
był Diablak, szczyt z którego pragnęliśmy obejrzeć wschód słońca
z widokiem na Tatry, Baranią Górę.
Lata 50-te to gimnazjum, liceum, studia i pamiętne wakacje
1954 roku, kiedy wraz z bratem
i przyjaciółmi pierwszy raz znalazłem się na Babiej Górze w celu
obejrzenia wspomnianego wschodu słońca. Niestety warunki po-

godowe popsuły nasze plany, natomiast zaliczyliśmy: Małą Babią
Górę – 1517 m n.p.m., Przełęcz
Bronę – 1408 m n.p.m., Diablak –
1725 m n.p.m., Główniak – 1617
m n.p.m., Kępę – 1512 m n.p.m.,
Sokolice – 1367 m n.p.m., Krowiarki – 1112 m n.p.m.
Wspomnienia z tamtej wyprawy
zapisałem w pamiętniku: W czasie
przerwy między semestralnej z bratem, z kol. Bogusiem robiliśmy wypady na narty z bazą w Lajkoniku.
Jeszcze wyczytane z księgozbioru
domowego Przełęcz Krowiarki jedna z dwóch przejść drogowych najwyższe w górach, wzdłuż grzbietu
Babiej Góry biegnie europejski dział
wodny, ze stoku północnego potoki
wody prowadzą do Morza Bałtyc-

Z Nero - domki noclegowe przy Zajeździe pod Babią Górą,1969 r.

kiego a z południowych do Morza
Czarnego, Babia Góra ma stawki
– Mały Stawek – 1025 m. n.p.m.,
Marków Stawek – 1125 m n.p.m.,
Pod Główniakiem Mały Markowy,
Suchy, Czarny: pory roku – lato
chłodne, złota jesień, zima mroźna
i śnieżna: klimat – opady gwałtowne i obfite – VII-VIII do 2000 mm.,
w partiach szczytowych – 1500 mm
w dolinach –1200 mm rocznie: pokrywa śnieżna utrzymuje się do 90
dni na wysokości 650 m.n.p.m., do
200 dni na wysokości 1725 płaty
śniegu utrzymują się od października do lipca, układ piętrowy roślin
– piętro regla dolnego, regla górnego, kosodrzewiny, piętro alpejskie;
zwierzęta – niedźwiedź, ryś, borsuk,
wydra, wilk, jeleń, sarna, dzik, lis,
łasica, tchórz, ptaki, gady, ryby, płaży – łącznie ponad 260 gatunków.
Drugie wyjście na Babią Górę
miało miejsce w połowie roku 1969,
kiedy prowadziłem zakład gastronomiczny z ramienia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Gastronomicznego z Krakowa
– Zajazd pod Babią Górą w Zawoi.
Przekwalifikowałem się na gastronoma po zaliczeniu Kursu Kierowników Zakładów Gastronomicznych w CRS w Suchej Beskidzkiej
i uzyskaniu licencji. Zamieszkałem
z rodziną w domku campingowym
obok zakładu gastronomicznego,
małym kundelkiem oraz owczarkiem niemieckim. Postanowiłem
zebrać kucharzy, kelnerki, zdobyć Diablak i zaliczyć wschód
słońca. W miesiącu lipcu o godz.
21.00 wraz z zebraną grupą, doszedłem pod szczyt i oczekiwałem
na wschód słońca, którego się nie
doczekałem z powodu mgły. I tak
będąc po raz drugi na Babiej Górze
wschodu słońca nie zobaczyłem.
W tym czasie nabyłem działkę
budowlaną z zamiarem zamieszkania w Zawoi. W 1982 roku, kiedy
likwidowano Zjednoczenia Przedsiębiorstw, chociaż miałem angaż
pracy w górnictwie, zrezygnowałem
z niego i korzystając z przywilejów
Uchwały Rady Ministrów, podjąłem

pracę na tzw. „własny rachunek”,
budując gospodarstwo hodowli
zwierząt futerkowych w Zawoi Policzne. Uzyskane zezwolenia z Urzędu Gminy Zawoja, kredyt z Banku
Spółdzielczego Zawoja pozwoliły mi
w połowie 1982 roku przystąpić do
realizacji własnych planów. Licencje
na prowadzenie hodowli zwierząt
futerkowych uzyskałem wcześniej
w PZHZF w Katowicach po zdaniu
egzaminu kwalifikacyjnego.
Rodzina przez rok pozostała na
Śląsku, a ja w tym czasie budowałem gospodarstwo w Zawoi, aby założyć hodowlę nutrii i tchórzofretek.
W tym czasie korzystałem z nauki
praktycznej hodowli w Zakładzie
Zootechnicznym Akademii Rolniczej z siedzibą w Zatorze. W międzyczasie korzystałem z okolicznych bibliotek i z nabytych książek
chłonąłem wiedzę o środowisku
Zawoi.
W połowie roku 1983 załadowałem dobytek z mieszkania w Mikołowie i z żona, córką oraz pięcioma
pieskami mopsikami dotarłem do
domu na Policzne Bór. Dom usytuowany był na stoku południowym,
od wschodu i południa otaczał go
las – otulina Babiogórskiego Parku
Narodowego, z okien rozciągał się
widok na pasmo Babiej Góry od
Przełęczy Krowiarki po Przełęcz Jałowiecką. Wybudowałem dużą halę
na hodowlę królików, w szczytowym okresie hodowli zasiedlona
była ona 2000 królikami, była to
wówczas największa prywatna hodowla królików w kraju.
Po likwidacji hodowli zwierząt
futerkowych zająłem się prowadzeniem, na bazie domu mieszkalnego
pensjonatu pod nazwą „Uroczysko
pod Babią Górą”. Rozczytywałem
się wówczas we wszelkiej literaturze
opisującej Beskid Wysoki, Zawoję,
topografię, geografię oraz historię
miejsca, w którym przyszło mi żyć.
Do dnia dzisiejszego pozostała
mi literatura, zapiski, wspomnienia
takie jak: W 100-168 latach geograf
Ptolomeusz Klaudiusz określił góry
„Bagibaria’”– góry leżące na zie-

Z działalności w Zajeździe pod Babią Górą, 1969 r.
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WSPOMNIENIA
miach polskich. Historyk Jan Długosz w 1468 roku – „Babia Góra”
bardzo wysoka nad rzeką Sołą…
Do XII-XIII wieku południowe
stoki Babiej Góry zajmowały gęste
lasy i torfowisk, północne porastała
puszcza karpacka. Epoka brązu –
osadnictwo po południowej stronie
Babiej Góry. Średniowiecze – zamieszkałe obie strony Babiej Góry,
w okolicach przechodzą szlaki handlowe: Solny z Krakowa na Węgry
na Śląsk. Wiek XIV – północne lasy
Babiej Góry należą do dóbr Komorowskich. Do XVI wieku południowe stoki należały do Królestwa
Węgier. Od 1623 roku północne
stoki Babiej Góry należały do dóbr
żywieckich, a w 1977 r. przejęła je
Austria, w latach późniejszych należały do Filipa hr. Saint Genois.
W 1782 roku ksiądz Jowin Fryderyk Bończ-Bystrzycki pisał: „ta góra
składa się z piaskowca…”. W 1804
roku na szczyt Babiej Góry wszedł
Stanisław Staszic, opisując wschód
słońca i morze mgieł. Rok 1870 –
badania geobotaniczne prowadzi
H. Zapałowicz. Pierwsze wzmianki
zapisane o Zawoi pochodzą z 1646
roku. W XVI wieku pod Babią Górę
napływają Włosi. Do XVIII wieku pod Babią Górą napływa ludność pasterska, osadnicy zajmują
się pasterstwem i hodowlą bydła,
na północy Babiej Góry wypasano
owce a na południowych stokach
woły. Rok 1852 – schron na szczycie Babiej – starosty wadowickiego
Loserta. Rok 1855 – pierwsza kobieta zdobywa Babią Górę – Maria
Steczkowska. Rok 1856 – poszukiwacze skarbów pozostawili napisy
na skałach w Zbójnickim Wąwozie.
W roku 1860 na Babiej Górze był
Walery Eliasz Radzikowski. W roku
1869 Hugo Zapałowicz pierwszy
raz na Babiej Górze. Od 1878 roku
lasy północne Babiej przechodzą do
arcyksięcia Albrechta Habsburga.
W roku 1883 – budowa Górnego
Płaju. Pierwsi, którzy penetrowali
Babią Górę to zielarze, poszukiwacze skarbów, kamieni szlachetnych,
a byli to górnicy z Wieliczki i Bochni. W XVIII- XIX wieku rozwija się
przemysł drzewny, uruchamia się
piece hutnicze. W XIX wieku prowadzona jest wycinka zrębowa, powstają poręby zalesiane świerkiem,
giną lasy bukowo-jodłowe. Rok 1890
– gajowym w północnych lasach
Babiej Góry był Jan Ficek. W roku
1894 został wytyczony pierwszy
szlak turystyczny, który prowadził
z Półgóry na Babią Górę. Rok 1902
– Hugo Zapałowicz kupuje parcele pod schronisko na Markowych
Szczawinach. Rok 1906 – powstaje
schronisko na Markowych Szczawinach i Dworzec Tatrzański w Zawoi. Po Pierwszej Wojnie Światowej
południowe lasy Babiej Góry weszły
do Nadleśnictwa Orawa. Lata 20te XX wieku – odnaleziono stemple
drewniane, zachowały się znaki poszukiwaczy skarbów. Zbójnicy przechodzący z Żywiecczyzny na Podhale, Spisz, Liptów – przemieszczali
się tzw. „Zbójnickim Chodnikiem”.
Przemytnicy przechodzący granicę polsko-węgierską, polsko-czeską,
polsko-słowacką z Czatoży przez
przełęcz Jałowiecką dom Półgóry,
przechodzili, Tabakowym Chodnikiem”. Kłusownicy i myśliwi już
wówczas zapuszczali się w głębiny
lasów babiogórskich. W roku 1924
arcyksiążę A. Habsburg przekazuje
lasy babiogórskie Polskiej Akademii
Umiejętności w Krakowie. Z początkiem XX wieku ideę ochrony
Puszczy Czatożańskiej podjął prof.

Marian Raciborski. W 1928 roku
południowe lasy Babiej Góry zostały wyodrębnione jako lasy ochronne Nadleśnictwa Orawa. W 1928
roku założono na 404 ha pierwszy
rezerwat. W 1929 roku gospodarz
schroniska na Markowych Szczawinach geograf Władysław Midowicz poddał myśl utworzenia parku narodowego. Po roku 1945 lasy
północne Babiej Góry przejmuje
Nadleśnictwo Zawoja, a lasy południowe przynależą do Nadleśnictwa Orawa. W 1954 roku utworzono Babiogórski Park Narodowy na
obszarze 1642 ha, z ochroną ścisłą
na 1050 ha. W latach 60, kiedy budowano drogę Karpacką z Białki
do Jabłonki, naruszono równowagę
biologiczną we wschodniej części
parku. W 1977 roku – UNESCO włącza Babiogórski Park Narodowy do
Międzynarodowej sieci Rezerwatów
Biosfery. W latach 80-tych opracowano projekt powiększenia parku,
oprócz pasma Babiej Góry włączenie znacznej części obszaru Policy
oraz pasma Jałowieckiego, łącznie
na ok. 10.000 ha. W 1997 roku
Rozporządzenie Rady Ministrów –
powierzchnię parku powiększono
o 3.392 ha, tworząc otulinę o powierzchni 8.477 ha. Ostatecznie
ochrona ścisła obejmuje powierzchnie 1.062 ha a częściowa 2.142 ha.
Po dogłębnym poznaniu historii
regionu babiogórskiego, środowiska
naturalnego łatwiej było mi wsiąknąć w kulturę tutejszego ludu. Wróciłem do poprzedniej działalności
publicystycznej, wpierw do współpracy z czasopismami kynologicznymi a później z regionalnymi.
Moje zainteresowanie publicystyką związane jest z okresem licealnym w Suchej Beskidzkiej i z
czasem pobytu na Śląsku. Współpracowałem wówczas z czasopismami:
Pies, ASko, Świat Psa, Mój Pies, Psy
I My – pisząc artykuły o różnej tematyce kynologicznej. Kiedy bardziej skierowałem swą uwagę na
ochronę przyrody, publikowałem
artykuły w najbliższych redakcjach
w Suchej Beskidzkiej w Ziemi Suskiej i w redakcji Pod Diablakiem w
Zawoi. W tejże gazecie za czasów
redaktorów: Danuty Gmizy, Dariusza Racułta, Gabrieli Trybały publikowałem teksty związane z ochroną
zwierząt, historyczne, turystyczne,
wspomnieniowe i inne.
Nawiązałem kontakt z Inspektorem Ochrony Zwierząt Oddziału
Bielsko-Biała co doprowadziło do
założenia Koła Ochrony Zwierząt
w Suchej Beskidzkiej oraz zorganizowania na dziedzińcu Zamku
w Suchej Beskidzkiej Pokazu Psich
Piękności z udziałem ponad 100
czworonożnych przyjaciół – kundelków i psów rasowych . Wystawcami
byli znani mieszkańcy Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego,
Zawoi i sąsiednich miejscowości.
Innym przedsięwzięciem związanym ze sportem kynologicznym
było zorganizowanie w Zawoi, jako
pierwszej miejscowości w polskich
górach Wyścigów Psów Zaprzęgowych, w pięknych plenerach zimowych, co zaowocowało VIII
Międzynarodowymi Wyścigami organizowanymi corocznie.
Od początku istnienia spółki
Mosorny Groń – kolei linowej wraz
z córką angażowałem się w jej działalność, biorąc udział w pierwszym
założycielskim zebraniu w czerwcu
2000 roku z udziałem 18 członków
oraz opracowując statut spółki.
Współtworzyłem Towarzystwo
Turystyczne w Zawoi. Przygoto-
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wałem wszelkie dokumenty do
rejestracji sądowej towarzystwa,
nadruki deklaracji członkowskich,
legitymacje, logo TTZ, zabiegałem
o członków oraz poparcie władz
miejscowych. W lipcu na zebraniu
członków przedstawiłem strategię,
cele działania TTZ na lata 2000-2005,
operacyjny plan na 2000-2005, plan
bieżący rozwoju działalności TTZ
na lata 2000-2001. Przygotowałem
strategię stałej współpracy z Urzędem Gminy Zawoja i z Gminnym
Ośrodkiem Kultury. Jednak z powodu braku aktywnego zaangażowania osób odpowiedzialnych za
organizacyjny rozwój Towarzystwa
Turystycznego w Zawoi podałem
się do dymisji jako przewodniczący.
W swej pracy położyłem nacisk
na reklamę i promowanie Zawoi
jako całorocznej miejscowości wczasowej i pensjonatu Uroczysko pod
Babią Górą. Z czasem nawiązałem
znajomości i przyjaźnie z najbliższymi sąsiadami oraz mieszkańcami
Zawoi i Skawicy. Wielką satysfakcję
sprawiały mi rozmowy z miejscowymi mieszkańcami o tym, jak to
niegdyś się tu żyło. Opisy wydarzeń
z przełomu XIX i XX wieku, I Wojny
Światowej, okresu międzywojennego, II Wojny Światowej i życie powojenne na tych terenach z wyznań
moich rozmówców nadają się na
sensacyjne opracowanie książko-

we. Z dużym zaciekawieniem słuchałem od najstarszych mieszkańców: legend, opowiastek, anegdot,
opowieści z ich życia codziennego
związanego z przedwojenną „biedą galicyjską”, okupacją powiązaną
z partyzantką, życiem powojennym. W głębokiej pamięci utkwiło mi opowiadanie jednej z kobiet
o wyprawie na jarmark z Zawoi do
Suchej Beskidzkiej:
We wtorki o północy tata na
powrozie prowadził baranka lub
cieliczkę, na plecach w worku niósł
warchlaka, mama w koszyku – kobiołce dźwigała w metalowych garnuszkach masła, a w lnianych płócienkach białe sery, świeże jaja, w
koszyku kurczęta. Ja mała dziewczynka ciekawa dużego jarmarku
na Rynku w Suchej (placu przy
zbiegu Stryszawki do Skawy, gdzie
odbywały się słynne na okolice targi koni i nie tylko, bo wszelkiego
bydła i nierogacizny) pomagałam
mamie, aby na końcu pobiegać z
nią po straganach za koralami,
chustami i świecidełkami. I tak w
południe wracałyśmy przez Cholerne, gdzie mama klękała ze mną
pod krzyżem, żeby pomodlić się
za ludzi, którzy zmarli podczas
epidemii cholery. Potem szłyśmy
na szczyt Magurki i następnie
przez Skawicę dochodziłyśmy do
Centrum, gdzie wstępowałyśmy

Pokaz psów zaprzęgowych, Babiogórska Jesień, Zawoja Widły, wrzesień 1993 r.

do kościoła albo odmawiałyśmy
modlitwę przy którejś z kapliczek
przydrożnych.
Moja babcia Zofia, która mieszkała przy rynku, opowiadała mi
o jarmarkach w Suchej, które odbywały się co drugi wtorek. Jarmark w Suchej na początku XX
wieku był świętem dla całej miejscowości. Rolnicy z całej okolicy
mieli okazję do sprzedania swoich
produktów z gospodarstw. Babcia
chowała małego pieska – białego
szpica, który wylegiwał się na parapecie okiennym na parterze domu,
zwłaszcza w czasie, kiedy pod
oknem przechodziło wiele osób.
Piesek był przyjacielski, wiele osób
przystawało, aby z pieskiem „pogadać”, w ten sposób babcia nawiązywała wciąż nowe znajomości. Na
targu można było dostać wszystkie produkty, które były potrzebne do codziennego życia. Chłopi
kupowali to, co potrzebowali do
swojego gospodarstwa i dla siebie,
według upodobań, kobiety zaopatrywały się w rzeczy potrzebne do
domu, jak i dla dzieci.
Inne, interesujące opowiadanie
związane było z przyjazdem letników do Zawoi. Paniusie z miasta
przyjeżdżały furami z pełnym zaopatrzeniem w żywność, a nawet
przywoziły pierzyny, bo przecież
w górach w nocy bywało zimno.
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Gaździny zaopatrywały letników
w masło, ser, jaja, mleko, śmietanę,
a z ogródka dawały jarzyny. Czasami ubito zwierzynę, aby letnicy
mieli mięso.
Gospodarze na czas miesiąca,
a nawet dłużej opuszczali swoje
izby i przenosili się na siano – słomę do stodoły. Często ci sami letnicy latami przyjeżdżali do tych samych gospodarzy i zazwyczaj obie
strony były zadowolone.
W Zawoi, w której się osiedliłem
z rodziną, córka ukończyła szkołę
podstawową, liceum ogólnokształcące w Suchej Beskidzkiej, studiowała w Krakowie, żona pomagała
mi prowadzić hodowlę królików,
a potem pensjonat. Wolny czas poświęciłem na tzw. pracę społeczną.
Zaklimatyzowałem się w Zawoi,
stawiając budynek mieszkalny na
południowym stoku na zachód od
Brozki, 500 m od drogi Karpackiej
na północ, nad potokiem Solnym,
na styku od wschodu i południa
z Otuliną BPN. Nad domem w oddali rozciągała się Zimna Dziura,
Hala Śmietanowa położona w Dolnym Reglu – 760 m.n.p.m. Z okien
domu mogłem podziwiać panoramę pasma Babiej Góry od Przełęczy Lipnickiej do Jałowieckiej. Mój
dom był ostatnim budynkiem w Zawoi w kierunku Krowiarek, przez
miejscowych nazywanym – Zawoja Górna – Policzne – Bór. Jest to
jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych w Zawoi na Babią Górę.
Przeżywałem tutaj wspaniałe chwile
związane ze zmiennością pór roku,
klimatem, rozwojem roślinności
i bytowaniem zwierząt. Z nostalgią
wspominam przeżywane zjawiska
atmosferyczne – burze z błyskawicami, halne wiatry, piekące słońce, siarczyste mrozy, kilkumetrowe
śniegi, morze gęstych mgieł, ulewne
deszcze, wschody i zachody słońca
znad Babiej Góry. W zasięgu ręki
miałem: las świerkowy, jodłowy,
nieco buczyny, łąki pełne kwiecia,
las obfity w grzyby, maliny, czernice, poziomki, borówki. Rano budził
mnie świergot ptaków, wieczorem
podziwiałem latające nietoperze,
gnieżdżące się w skałach nad potokiem. W zimie obserwowałem całą
plejadę różnych gatunków, pięknie
ubarwionych ptaków, korzystających z wystawionych karmników.
Woda pitna krystaliczna, doprowadzana z leśnego źródełka, powietrze o zapachu lasu i kwiatów z łąk,

odgłosy sowy, lisa, jelenia, podchodzące pod dom rysie, wilki, a nawet
niedźwiedzie nadawały sens mojemu życiu. Pamiętam, jak w połowie
zimy 2005 roku, przy bardzo dużych opadach śniegu, zwierzyna leśna podchodziła pod domostwa naszego przysiółka. Przez 2 tygodnie,
codziennie o godzinie 24.00 pod
płot mojego domu przychodziło
stado ok. 20. jeleni na dokarmianie.
Innej zimy znalazłem przy studzience w lesie zwłoki zagryzionej przez
rysia sarny, jak mówił leśniczy pędzonej spod Hali Śmietanowej.
Pewnego późnego wieczora, przy
silnym mrozie i po dużych opadach
śniegu, zawędrował do nas duży jeleń, uciekając z lasu przed wilkami,
zatrzymał się przy samym ogrodzeniu domu, ryczał, wzywając pomocy. Po kilku godzinach przemieścił
się w rejon leśniczówki przy drodze
Karpackiej o czym poinformował
mnie kolega.
Odgarnianie śniegu spod domu,
aby dojść do furtki, garażu, budy
i wybiegu psa przy dwumetrowym
śniegu, nie tylko wymagało czasu
i wysiłku, ale pozostawiało niepowtarzalne tunele, którymi przez
podwórze przemieszczali się ludzie
i nasze psy – 4 mopsy i owczarek podhalański. Podczas zamieci śnieżnych, drzwi frontowe do
domu były tak zawiane śniegiem,
że nieraz wychodziłem oknem z kotłowni, aby odsunąć śnieg od drzwi
wejściowych.
Natomiast latem, w promieniach
wschodzącego słońca, krople rosy
ułożone na gałązkach drzew stykających się z tarasem, dawały najwspanialsze przeżycia wzrokowe
co powodowało, że zapominałem
o świecie i czułem się niezwykle
szczęśliwy mogąc doświadczać tak
cudownych widoków.
Wychodząc na zewnątrz domu
ze swoim czworonożnym przyjacielem, niejednokrotnie dzięki
niemu obserwowałem salamandry
plamiste, o których wiedziałem, że
przebywają w wyjątkowo czystym
środowisku. Ta myśl dawała mi satysfakcję , że tu jestem.
Mieszkając w Zawoi, oprócz
wymienionych mopsów, przywiezionych przy przeprowadzce z Mikołowa, mieliśmy owczarki podhalańskie nabywane w Zakopanem
i Nowym Targu. Jeden z nich –
Grot, bo tak go popularnie nazywaliśmy, w rodowodzie Krokus,

Budowa górnego odcinka kolei Mosorny Groń , sierpień 2001

WSPOMNIENIA

W stroju góralskim w swojej bibliotece, Policzne, kwiecień 1994.

miał cechy psa pracującego na hali
z owcami, i jak z mopsami wychodziłem na łąkę za domem, to Grot
przyganiał ich, podszczypując po
pęcinach nóg. Pies ten wygrywał
Wystawy Psów Rasowych, ciągnął
sanie z córką, był bardzo dobrym
stróżem. Pewnej nocy podczas wiatru halnego wypadło przęsło z naszego płotu, Grot wybiegł poza
obręb posiadłości, spotkał sukę sąsiada podobną do owczarka podhalańskiego, ponieważ była łagodna
to spokojnie koło niej przeszedł.
Sprawdziło się wówczas stwierdzenie, że wyćwiczony pies broni
tylko wyznaczonego terenu, w tym
wypadku podwórza, a teren za płotem jest wspólny, dla psa neutralny,
on tam nie pilnuje. Z Grotem wiąże
się również inne zdarzenie, kiedyś
wiatr wyrwał furtkę i pies wyszedł
na zewnątrz, spotkał go syn sąsiada,
który pomimo tego, iż Grota dobrze
znał, wskoczył na drzewo i wołał
o pomoc. Innym razem Grot uratował życie chłopcu, który późną zimową porą ześlizgnął się ze skarpy
do potoku i nie umiał wyjść w górę.
Pies tak głośno szczekał przy furtce, że wyszedłem poza ogrodzenie
i usłyszałem wołanie dziecka. Wraz
z sąsiadem wyciągnęliśmy wystra-

szonego i osłabionego chłopca,
którego później odprowadziliśmy
do domu.
Kiedy chowanie mopsów dobiegło końca poczułem ogromna pustkę w domu. Na szczęście pewnego
dnia przyjechały do nas na odpoczynek znajome z Warszawy, które
były właścicielkami kota perskiego.
To zwierze tak nas „zaraziło”, że za
parę miesięcy mieliśmy czarną perską kotkę w domu. Kicia – czarna
kotka dała miot, z którego zostawiliśmy sobie dwie kotki: niebieskokremową i szylkretkę. Zwierzaki
umilały nam czas, były atrakcją dla
naszych wczasowiczów, zdobywały
trofea na Wystawach Kotów Rasowych w całej Polsce.
Po odejściu Grota nabyliśmy
owczarka podhalańskiego, szczeniaka nazwanego Bacuś z rodowodu CIS. Szkolony na miejscu przez
znajomego trenera, zdobył wysokie
osiągnięcia na wielu wystawach.
Pies ten posiadał wrodzone cechy
stróżowania i obrony, które sprawdzały się w wielu sytuacjach. Był
psem niezwykle towarzyskim, chcącym ciągle przebywać z ludźmi,
pragnął być pieszczony, głaskany,
wymagał stałego zainteresowania,
dał nam dużo satysfakcji, przyjaźni,
miłości.
Aktywnie pracując w Związku
Kynologicznym w Polsce, spotykałem przez wiele lat wartościowych ludzi, których łączyła miłość
do psów. Kiedy dowiedzieli się, że
przeniosłem się ze Śląska do Zawoi,
wielu z nich, przy różnych okazjach
odwiedzało mnie, nie mogąc się nacieszyć widokami z okien naszego
domu.
Mieszkańcy Zawoi zwani Góralami Babiogórskimi to ludzie honorni,
pamiętliwi, uczynni, pogodni, pracowici, skłonni do zabawy. Ja, jako
góral Beskidu Średniego, sąsiad zza
górki, szybko nawiązałem pozytywne, konstruktywne i przyjacielskie
stosunki z góralami spod Babiej
Góry.
W czasie mojego pobytu w Zawoi (1982-2008) miałem dobre
kontakty z władzami administracyjnymi Gminy Zawoja, Spółdzielnią
Samopomoc Chłopska, Gminnym
Ośrodkiem Kultury, Babiogórskim
Parkiem Narodowym, z Parafią
Rzymsko-Katolicką, Bankiem Spółdzielczym, Pocztą Polską i innymi

instytucjami, przedsiębiorcami i za
to jestem im wdzięczny.
Nie sposób wymienić ile w czasie mojego pobytu w Zawoi powstało nowych inwestycji, pozwolę sobie niektóre wymienić: Bank
Spółdzielczy, Poczta Polska, kościół
w Zawoi Wilczna, Hala Widowiskowo-Sportowa, domy wczasowe,
pensjonaty, pawilony handlowe,
karczmy, wyciąg na Mosorny Groń,
targowisko, prywatne przedsiębiorstwa wszelkich branż.
Do tradycji przeszły imprezy
kulturalno-sportowe: Babiogórska
Jesień w Zawoi, występy zespołów
folklorystycznych, Międzynarodowe Wyścigi Psów Zaprzęgowych,
górskie wyścigi kolarskie, zawody
narciarskie na stokach wyciągu
Mosorny Groń, rajdy samorządowców na Babiej Górze, konkurs szopek bożonarodzeniowych w kościele w Zawoi Wilczna, imprezy
organizowane przez Babiogórski
Park Narodowy i wiele innych. Zawoja ma się czym szczycić, posiada
wiele zabytków kultury materialnej, wymienię niektóre: drewniany
kościół w Zawoi Centrum, Dworzec Babiogórski, wiele wieloletnich kapliczek przydrożnych, np.
na Policznym – św. Jana Chrzciciela, zwana zbójnicką z XVII w.,
Skansen Budownictwa Ludowego
im. J. Żaka na Markowej, budynek
Nadleśnictwa z 1873 r., wille Polskiej Akademii Nauk z 1929-30 r.
i wiele innych.
Po prawie 30 latach bytowania
z zawojanami, w bezpośrednim
współżyciu z niezniszczoną przyrodą, uroczymi krajobrazami, z niezapomnianą Babią Górą, w stałej
styczności z lasem pełnych zwierzyny, niestety przyszło mi powrócić
do największej aglomeracji Górnego Śląska. Porównując – Zawoja o powierzchni 100 km posiada
6.600 mieszkańców i jest największą
wsią w Polsce, Ruda Śląska - Bykowina – powierzchnia 1.501.5 km na
20.000 mieszkańców, z tego 2/3 to
„gorole”.
Z Zawoją nie rozstałem się na
stałe – często wspominam wspaniałe chwile przeżyte właśnie w tym
szlachetnym miejscu, gdzie zostawiłem kawałek serca, gdzie żywa
przyroda z miejscowym ludem żyje
w harmonii i oby tak wiecznie.
Wspominał: Wiesław Boryczko
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Z pokolenia na pokolenie
Wspomnienie o wybitnym rzeźbiarzu
Antonim Mazurze, jego twórczości i pasji tworzenia
Ojciec zawsze mi mówił: – To źle robisz, tamto… Nie przejmuj się… Ty głaskasz pięknie, chcesz robić żeby było piękne… Jak urwałeś palec rzeźbie,
to już urwany palec… On miał takie podejście do tego – wspomina pan Józef Mazur. – Bo ty za długo głaskasz, a ja tam nie głaskam, byle jak zrobię
i wszystko wezmą – powtarzał.

i jego uczeń

Mistrz…

Antoni Mazur w swoim życiu
stworzył wiele ciekawych i wyjątkowych dzieł. Najciekawszymi rzeźbami twórcy były wielopostaciowe
kompozycje, w skład których wchodziły figurki umieszczane w misternie skonstruowanych kapliczkach,
dwupoziomowych ołtarzykach lub
szopkach ukazujących świat różnorodnych, kolorowych postaci.
Antoni Mazur tworzył także niewielkie płaskorzeźby o tematyce
sakralnej. Wykonywał figury większych formatów, postacie świętych,
ptaki i inne zwierzęta, szopki i żyrandole sufitowe.

Jako artysta ludowy, Antoni Mazur lubił rzeźbić ołtarzyki, Marie,
Chrystusy Frasobliwe, Golgoty.
W jego bogatym dorobku znajdujemy także muzykantów grających na
weselu, czy przy żłóbku Dzieciątka
Jezus. Kapelę ukazywał w postaciach aniołów, Żydów i górali. Czasami artysta korzystał z dostępnych
wzorów, najczęściej jednak odwoływał się do swojej wyobraźni.
Rzeźbiarstwo i muzykowanie
były jego pasją, którym chętnie
i bez końca się oddawał. Często,
jak wspominają jego bliscy, budził
się w środku nocy z jakimś pomysłem i momentalnie zabierał się do
pracy. Stąd też narzędzia i materiał
musiał mieć zawsze przy sobie.
Antoni Mazur nigdy nie stronił
od ludzi. Przez cale życie przebywał wśród nich i miał z nimi dobry kontakt. Dzięki wybitnemu
talentowi rzeźbiarskiemu zetknął
się w swoim życiu z miłośnikami
i kolekcjonerami sztuki ludowej,
dzięki którym miał możliwość zaprezentowania swoich dzieł na
różnych wystawach w różnych
miastach na terenie kraju.

Józef Mazur, najmłodszy syn wybitnego rzeźbiarza Antoniego Mazura, bo i Jemu chcemy poświęcić
trochę uwagi – mieszka, tworzy
i pracuje w Zawoi. Talent i zamiłowanie do rzeźby odziedziczył

po swoim ojcu Antonim Mazurze, artyście i rzeźbiarzu. Strugać
w drewnie nauczył się jako młody
chłopak. – Po wojsku zacząłem.
Takie dłubanie z kory akacji. Robiłem po 400 i 1000 sztuk. Podglądałem ojca przy jego pracy –
wspomina.
Józef Mazur rzeźbi od ponad
trzydziestu lat. Tematyka jego
prac jest przeróżna. – Rzeźbię co
się da… – mówi. Wśród jego prac
odnaleźć można zarówno drewniane rzeźby monumentalne, jak
i mniejsze figurki oraz płaskorzeźby. Niektóre swoje prace maluje,
używając naturalnych barwników.
Niektóre rzeźby pokrywa także
lakierem, dla ochrony przed deszczem, większość jednak pozostawia w stanie surowym, bez koloru.
– Mi się właśnie bardziej podobają
gołe, nie malowane. Bo to jest tak
odręcznie, jak zrobisz tak widać…
Tata to się tym nie przejmował, jak
wyszło tak było. Są tam na dole
rzeźby, które są łatwe. To jest taka
rzeźba, jak to się mówi, naiwna –
dodaje

Przed kilkoma laty na wystawie
w Muzeum Etnograficznym w Krakowie zaprezentowane zostały prace Antoniego Mazura z różnych
okresów jego twórczości, co stworzyło okazję do spotkania się z dziełami jednego z ostatnich tak wybitnych twórców ludowych.

Rzeźby Józefa Mazura. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Pan Józef Mazur rzemiosła nauczył się w latach 70-tych, głównie od swojego ojca wybitnego
rzeźbiarza. – Nieraz przychodził
do mnie i mówił: „Chłopie ja już
niedowidzę, zrób mi to, a ja później poprawię”. Ja mu tak z grubsza nieraz zrobiłem, a on sobie
już później po swojemu poprawiał, żeby to było jego. On już od
czwartej rano pracował a narzędzia wszystkie musiał mieć przy
sobie. W swoim warsztacie gdyby
mógł to by spał. Miał przy sobie
wszystko, nie wolno mu było tego
ruszyć. Ja też nieraz mam tak samo
– wspomina pan Józef. – Ja tworzę pomimo albo obok mojego
codziennego zajęcia, tworzę intuicyjnie z pamięci na podstawie
wrażeń i przemyśleń…
Rzeźby Józefa Mazura powstają
głównie z drewna lipowego. Do
tworzenia prac używa prostych
narzędzi: piłki, siekierki, nożyków
i dłuta. – Ja tam mam nóż, dłutka
i wszystko, ale najwięcej to nożem robię, przeważnie, no i dłutkami, ale to trzeba przy warsztacie
bo wtedy to lepiej weźmiesz przytrzymiesz czy co, bo tak to nie…
– mówi pan Józef.
Zapytany o to czy rzeźbi w wolnym czasie czy jest już uzależniony
od rzeźbiarstwa, odpowiada: – Jak
wnuki zaczną gonić to wolę iść na
dół do swojego warsztatu. Mam
tam swoje miejsce i święty spokój
– twierdzi Józef Mazur.
Na pytanie czy uczy kogoś rzeźbić odpowiada: – Sami do mnie
przychodzą na dół, wszyscy. Jeden bierze młotek, drugi siekierkę,
trzeci piłkę później papier ścierny.
Mówię rany boskie dzieci wyjdźcie
mi stąd…
Sporo rzeźb wykonuje na konkurs „Patroni naszych kościołów”, odbywający się co roku w
innej parafii. Bierze udział w tych
wystawach od pięciu lat i zdobywa tam wyróżnienia. Żartując
mówi, że może doczeka czasu,
kiedy będąc już na emeryturze
będzie mógł rzeźbić od rana do
wieczora.
Gabriela Trybała

Sztuka ludowa na terenie gminy Zawoja to przede wszystkim snycerstwo i rzeźba w drewnie, ale także malarstwo, bibułkarstwo i haft.
Rzeźba figuralna ograniczała się tu prawie wyłącznie do małych figurek
o tematyce religijnej. Twórcy ci byli z reguły anonimowi.
Polska rzeźba ludowa – historycznie najstarsza dziedzina sztuki ludowej rozwijająca się na ziemiach polskich wśród niższych warstw społeczeństwa od końca średniowiecza do połowy XX wieku. Twórcy rzeźb
zwani świątkarzami lub bogorobami byli chłopami-samoukami, ale
także rzemieślnikami – najczęściej kołodziejami, cieślami i stolarzami.
Rzeźbiarze traktują sztukę ludową jako sztukę żyjącą. Widzą w niej
interesującą mądrość poszanowania materiału i prostoty kompozycji

Rzeźby Antoniego Mazura

Gmina Zawoja wśród swoich twórców ludowych posiada dwie postacie o międzynarodowej sławie: malarkę prymitywistkę Dorotę Lampart
oraz rzeźbiarza prymitywistę Antoniego Mazura.
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ZAPROSZENIA

LETNIE IMPREZY
29 lipca

Stadion LKS, Zawoja Centrum

TURNIEJ SOŁECKI
Impreza skierowana jest w szczególności do
mieszkańców gminy, zwłaszcza rodzin. W turnieju bawią się, a także rywalizują, najmłodsi,
jak i ci nieco starsi mieszkańcy poszczególnych
sołectw.
Konkurencje pomyślane są w ten sposób, by
angażowały się w nie całe rodziny. Turniej sołectw to wielkie emocje, porywające konkurencje i zabawa do późnego popołudnia.

LETNIE IMPREZY
18 sierpnia

Główny organizator: Urząd Gminy w Zawoi,
BCK w Zawoi.
Szczegóły na: www.zawoja i afiszach.

Skawica

ZAPRASZAMY

DOŻYNKI – POŻEGNANIE LATA
Tradycyjnie, u progu jesieni w naszej gminie uroczyście obchodzone jest
święto plonów czyli Dożynki Gminne – Pożegnanie Lata. Ideą gminnych dożynek jest integracja społeczności naszej gminy. Ponadto jest to okazja do
wspólnego świętowania i zabawy przy zaproszonych zespołach muzycznych.
Główny organizator: Rada Sołecka w Skawicy, BCK w Zawoi.
Miejsce: Skawica.

LETNIE IMPREZY
4 sierpnia

Zawoja Czatoża

ŚWIĘTO LASU
Impreza edukacyjna współorganizowana z Zawojskim Stowarzyszeniem Właścicieli Lasów
Prywatnych oraz Babiogórskim Parkiem Narodowym. Zapraszamy wszystkich, którym ekologia i ochrona przyrody nie są obojętne. Gry
edukacyjne, konkursy i zabawy to tylko niektóre
z licznych atrakcji, które dla Państwa szykujemy.
Główny organizator: Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych, BCK w Zawoi.
Miejsce: Zawoja Czatoża.

Szczegóły na: www.zawoja i afiszach.

Szczegóły na: www.zawoja i afiszach.
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