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PISMO MIESZKAÑCÓW I SYMPATYKÓW ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ

Babiogórska Scena Młodych

Dni Zawoi 2012
Dni Zawoi organizowane są w tym roku z wielkim rozmachem. Głównym
założeniem organizatorów jest promocja regionu za pośrednictwem muzyki
granej na żywo, szeroko pojętej muzyki rockowej.
Organizatorzy zdecydowali się
na promocję młodych zespołów,
stąd SCENA MŁODYCH – zapraszamy wszystkich muzyków, artystów, solistów, wspierających,
fanów, producentów, realizatorów i wszystkich tych, dla których
muzyka jest najpiękniejszą formą
sztuki. Szukamy zespołu, który zagra jako support przed gwiazdami
Dni Zawoi. Oprócz możliwości
zagrania na profesjonalnej scenie
i nagród np. sesji nagraniowej
w Studio Nagrań Chabakoovka,
zwycięzca będzie miał okazję wystąpić przed jedną z gwiazd Dni
Zawoi.

„Wielkanocne biją dzwony,
niosą ludziom wieść radosną...”
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A gwiazdami Dni Zawoi w tym
roku będzie: Monika Brodka (30
czerwca) oraz zespół Wilki (1 lipca). Ponadto niespodzianka dla fanów piłki nożnej – organizatorzy
przewidują transmisję meczu finałowego EURO 2012 na telebimie bezpośrednio po koncercie Wilków.

są do 30 kwietnia 2012 r. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą
elektroniczną na adres bck@zawoja.pl oraz w formie tradycyjnej, za
pośrednictwem poczty. Dodatkowo
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.
zawoja.pl.

Zgłoszenia do Babiogórskiej
Sceny Młodych przyjmowane

Już dzisiaj zapraszamy do Zawoi w pierwszy weekend wakacji.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć serdeczne życzenia:
pokoju, miłości, radości, zdrowia
i wszelkich darów płynących
od Grobu Chrystusa Zmartwychwstałego;
Spełnienia marzeń i pragnień
a także mnóstwo wiosennego optymizmu,
pomyślności oraz błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień.
Redakcja

Szczegółowe informacje:
tel. 33 8775 066 – Babiogórskie Centrum Kultury
tel. 534 099 134 – Marcin Bal – Koordynator Sceny Młodych Dni Zawoi

Międzynarodowe Wyścigi
Psich Zaprzęgów powróciły do Zawoi
„Okrzyki maszerów, ujadanie
psów, głośny doping publiczności – przez dwa dni w Zawoi
można było poczuć się niemal
jak na Alasce. Pod Babią Górę
powrócili miłośnicy wyścigów
psich zaprzęgów…
(…) Krzysztof Janecki nie kryje słów uznania dla miejscowych zapaleńców, którzy zrobili wszystko, by impreza była
udana. Jako zawodnik, a także
prezes klubu Husky Fun włączył
się w przygotowania technicznej
strony zawodów. – Cieszę się,
że po 12 latach zostaliśmy fantastycznie przyjęci przez miejscową ludność, a kibicami, którzy
tu dotarli można by obstawić
pięć organizowanych w Polsce
imprez. Jeden czynnik, na który
nie mamy wpływu, sprawił nam
problem – pogoda. Obfite opady
śniegu nie pozwoliły się przygotować tak jak byśmy chcieli.
Jednak zrobiliśmy wszystko co
możliwe, by przygotować optymalną trasę…
Tygodnik Podhalański – J. Figura

Wyścigi psich zaprzęgów przebiegały w przepięknej scenerii babiogórskiej

Po kilku latach przerwy Zawoja zdecydowała się po raz kolejny
być gospodarzem tego niezwykłego wydarzenia sportowego, jakim
są Międzynarodowe Wyścigi Psich
Zaprzęgów.
Przez wiele lat Zawoja gościła miłośników psich zaprzęgów

w czasie sezonów zimowych. Zawody były wydarzeniem, na które co roku czekała społeczność
lokalna, wielu zawodników startujących w poszczególnych konkurencjach pochodziło z Zawoi.
Wyścigi psich zaprzęgów stanowiły
jedno z najważniejszych wydarzeń

w corocznym kalendarzu imprez
sportowych. Ich realizacja stanowiła element promocyjny regionu,
sprowadzała do Zawoi miłośników
tego sportu z całej Polski i nie tylko. Zawody były także czynnikiem
integrującym społeczność lokalną
z turystami odwiedzającymi w tym

czasie Zawoję. Po długiej przerwie
władze gminy zdecydowały się na
ponowne przyjęcie zawodów.
Wyścigi psich zaprzęgów, co roku
cieszą się ogromnym zainteresowaniem i gromadzą bardzo szeroką publiczność, nie tylko z Polski ale także
z zagranicy. Tak było i w tym roku.

Na stronie drugiej Justyna i Krzysztof Janeccy z Husky Fun Katowice
relacjonują tegoroczną edycję Pucharu Europy podczas IX Międzynarodowych Wyścigów Psich Zaprzęgów w Zawoi.
Zapraszamy do lektury
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Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów powróciły do Zawoi

Nasza droga do Zawoi

Przez dwa dni w Zawoi można było podziwiać zmagania zawodników psich zaprzęgów
Sportem zaprzęgowym zajmujemy
się od 1999 roku. Zaczynaliśmy od
jednego psa rasy Siberian Husky.
Do dziś pozostajemy wierni tej rasie, obecnie posiadamy 16 siberianów z czego 10 to sportowcy a 6 to
emeryci sportowi.
Nie było nam dane wystartować
w wyścigach w Zawoi przed przerwą, ale wiedzieliśmy dużo o tych
zawodach. – Dobre wyścigi, miła atmosfera fajni ludzie, zawsze dużo kibiców – to słowa które przewijały się
przez kilkanaście lat. Dojechaliśmy
do lipca 2011 roku i wiadomość jak
z kosmosu – Zawoja poszukuje powrotu do tradycji Psich zaprzęgów
i osób, które by w tym zamiarze
wzięli udział. Wojtek Chowaniak
w imieniu władz gminy i państwo
Boryczko wyłowili Klub Sportowy
Husky Fun z Katowic, nasz Klub.
Spotkanie w Ustroniu przy okazji Wystawy Psów Rasowych i po

kilku minutach rozmowy krótki
temat – odkurzamy Wyścigi Psich
Zaprzęgów w Zawoi.
To kolebka Polskiego mushingu zimowego. To w Zawoi rozegrano pierwsze w Historii Polskich
Psich Zaprzęgów wyścigi na saniach (wcześniej w Polsce były,
ale w wydaniu jesiennym na wózkach). Kilka miesięcy pracy głównie
„tubylców” z Zawoi i jest 18-19 luty
2012 – Puchar Europy i Puchar Polski w Zawoi. Start zapowiedziało
kilkudziesięciu czołowych zawodników z Europy – Polski, Czech,
Słowacji. Austrii, Niemiec, Holandii
i Rosji.
Jak to czasami bywa, aura zimowa dopisała aż nadto i super obfite
opady śniegu w ostatnich dniach
przed wyścigami postawiły wielki
znak zapytania nad naszą imprezą. Fantastyczne trasy na Czatoży
przygotowane na tydzień wcze-

Pamiątkowe zdjęcie zawodników i organizatorów wyścigów

śniej przysypała metrowa warstwa
śniegu. Jednak ludzie gór to twardziele i pracusie. Dzień i noc ubijali ten biały puch. W piątek wieczorem trasy dla psich zaprzęgów
zostały przygotowane. Pracownicy
Babiogórskiego Parku Narodowego, Urzędu Gminy, wyciągu narciarskiego „Baca” i wolontariusze
z Zawoi wykazali się wielkim zaangażowaniem i hartem ducha w ten
trudny śnieżny weekend. Anomalia
pogodowe trochę przesiały listy
zgłoszeń i ilość zawodników którzy wystartowali spadła o połowę.
Przyjechali tylko najtwardsi maszerzy z wymienionych krajów.
Wielką fiestę pod Babią Górą
otworzył wójt Gminy Zawoja i Starosta Powiatu Suskiego. Był list gratulacyjny od Marszałka Województwa Małopolskiego.
O godz. 11.00 wystartował
pierwszy zaprzęg złożony z 10 Si-

berian Husky. Zawodnik z numerem 10 (bo to 10 edycja w historii
wyścigów w Zawoi).
Za nim Holender Frans Weisscher z nr 11, jako zwiastun kolejnej
edycji w 2013 roku.
W sobotę wyścigi przebiegały
w pięknej scenerii babiogórskiej,
a także z udziałem ponad tysiąca
kibiców. Maszerzy z wielką radością
opowiadali o gościnności i zaangażowaniu mieszkańców Zawoi. Słowa, które wspomniałem na wstępie,
sprawdziły się w stu procentach.
Sobotni wieczór długo będziemy
pamiętali. Wspaniałe przyjęcie tzw.
Wieczór Maszera zorganizowany
przez Babiogórskie Centrum Kultury, to świetna kuchnia, program
artystyczny godny największych
imprez europejskich. Niedziela to
drugi dzień zmagań i niespodzianka. Silny wiatr zawiewa trasy, tak
że momentami widać tylko czubki
tyczek, pogoda jak na Alasce. Widoczność 20 m, a my przebijamy
się w zaspach z naszymi psami.
Szczęśliwie wszyscy docierają do
mety. Prawie każdy zawodnik wpadający na metę jest super zmęczony, ale zadowolony – to była wielka próba charakteru. Prawie robi
różnicę bo dwójka zawodników
nie wytrzymała psychicznie tych
trudów i głośne pretensje przenosiła na sędziów i organizatorów.
Jednak po krótkim odpoczynku ze
wstydem spakowali swoje zaprzęgi
i odjechali do domu – to nie było
zachowanie godne maszera. Należy pamiętać, że Wyścigi Psich
Zaprzęgów to sport ekstremalny
wywodzący się z Alaski, gdzie warunki były bardzo trudne. Zakoń-

czenie Wyścigów to piękna fiesta
wywołana przez naszego spikera
Piotra Jezutka. Puchary i nagrody
to wielka sprawa i zaskoczenie dla
zawodników. Było bardzo bogato
w tym roku w Zawoi. Sponsorzy
spisali się na medal.
Z zawodników, którzy wystartowali w Zawoi, a za tydzień brali
udział w Mistrzostwach Świata na
Słowacji kilku zdobyło bardzo wysokie lokaty. Waldek Stawowczyk
– Złoty Medal, Berrit Weisscher
z Holandii – Srebrny Medal, Manuela Petutschnig z Austrii – Brązowy Medal (wielka niespodzianka), Agnieszka Błach – 4 miejsce,
Mikołaj Włodarczyk – 4 miejsce,
Adrian Domański – 6 miejsce (niespodzianka), Frans Weisscher z Holandii – 5 miejsce, Krzysztof Janecki
– 8 miejsce.
Zawoja wróciła do kalendarza Psich Zaprzęgów w Europie
i bardzo się z tego faktu cieszymy. Piękne miejsce pod Babią
Górą na Czatoży. W tym roku to
były pierwsze wyścigi w tym miejscu i kosztowało to dużo wysiłku.
Każda następna edycja będzie już
spokojniejsza do przygotowania.
Mam nadzieję że powstaną w tym
miejscu trasy biegowe dla narciarzy i dla psich zaprzęgów. Wielkie
podziękowania dla wszystkich,
którzy przyczynili się do organizacji tych wyścigów.
Bardzo
wielu
zawodników
w tym roku nie startowało, ale jak
słyszałem po: – „w przyszłym roku
tego błędu nie popełnimy”.
Justyna i Krzysztof Janecki
i cały Husky Fun Katowice

Na zawody do Zawoi przyjechali najtwardsi maszerzy. Fot. Tomasz Krufczyk.
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ROZMAITOŚCI
W dniach 24-26 lutego br. odbyły
się w Łodzi XVIII Targi „Regiony
Turystyczne – Na Styku Kultur”.
Wśród wystawców nie zabrakło także oferty powiatu suskiego
i gminy Zawoja. Po raz pierwszy
łódzkie targi odbywały się w nowo
otwartym Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym. Stoisko promujące Powiat Suski stanowiło
część prezentacji regionu Małopolski.

Na stoisku „Podbabiogórza” można
było otrzymać materiały reklamowe
nie tylko Starostwa Powiatowego,
ale również gmin z terenu powiatu.
Na targach łódzkich oferta naszego
regionu zawsze cieszy się dużym
zainteresowaniem. Odwiedzający
halę targową wiedzą czego szukają i przychodzą z konkretnym zapytaniem. Takie zainteresowanie
zwiedzających bardzo cieszy wystawców.
Natomiast brakuje zainteresowania targami przez podmioty świadczące usługi w zakresie turystyki.
Na naszą internetową informację
o zbliżających się targach w Łodzi
odpowiedziało tylko dwóch kwaterodawców. Jak widać jest to minimalna ilość.

Zawoja na targach
turystycznych

XXV MAŁOPOLSKI
FESTIWAL FORM
MUZYCZNYCH I TANECZNYCH

TALENTY

MAŁOPOLSKI
ZAWOJA 2012
Sala BCK w Zawoi Centum

FINAŁ GMINNY – 11 KWIETNIA, godz. 10.00
FINAŁ POWIATOWY – 18 KWIETNIA, godz. 10.00
Stoisko „Podbabiogórza” na targach w Łodzi. Fot. Marcin Leśniakiewicz.

W dniach od 30 marca do
1 kwietnia prezentowaliśmy się
wspólnie z „Podbabiogórzem”
w Katowicach. Na następne targi turystyczne, które odbędą się
od 13 do 15 kwietnia, jedziemy
do Gdańska oraz do Warszawy
(20-22 kwietnia). Wszystkich za-

interesowanych, którzy chcą prezentować swoje oferty na targach
turystycznych prosimy o dostarczenie materiałów reklamowych
do Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi 4 dni przed terminem
targów.
Małgorzata Kozina

ORGANIZATORZY:
Babiogórskie Centrum Kultury
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie
Starostow Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

Koncert pod Babią Górą
A już 14 kwietnia niespodzianka dla tych którzy kochają muzykę i góry. We współpracy ze Schroniskiem Górskim
na Markowych Szczawinach udało nam się zaprosić w nasze Babiogórskie regiony Zespół MIĄŻSZ! Koncert odbędzie się w Schronisku na Markowych Szczawinach.
Miąższ powstał w listopadzie 2008
roku w Lublinie.
Sebastian Pikula przyprowadził
Joannę Ewę Zawłocką do domu
Krzysztofa Karola Gadzało, gdzie
po pysznym obiedzie po prostu napisali trzy piosenki, a po niespełna
dwóch miesiącach mieli już materiał
na koncert. Miąższ objawił się publiczności w grudniu 2008 w maleńkiej lubelskiej knajpce – Lulu Cafe.
Od tego czasu zagrali już około setki
koncertów. Największym sukcesem
Miąższu jest zdobycie głównej nagrody Trójząb Neptuna na Festiwalu
FAMA 2010 w Świnoujściu za program „Miąższ jedzie wiochą”. I rzeczywiście Miąższ jedzie wiochą, ale
w najbardziej przewrotny z możliwych sposobów. Przede wszystkim
bazuje na melodyjności i polskim
tekście, wykorzystując przy tym tradycyjne akustyczne instrumenty takie jak kontrabas, gitara, akordeon,
melodyka, piła itp. Muzyka Miąższu
jest pełnia energii, emocji i spontaniczności na scenie. Twórczość ich
jest tak prosta, że nieprzewidywalna
i przede wszystkim – niedefiniowalna. A wszystko dlatego, że Miąższ
jest prawdziwy i żywy.
Marzec 2012 to termin premiery debiutanckiego albumu zespołu
Miąższ. Wydawcą jest Karrot Kommando, a gościnnie swoich talentów na płycie użyczyli m.in. Jacek
Kleyff, Czesław Mozil, Budyń, Bielas, Słoma i Gralak.
Anna Mazur

POD DIABLAKIEM
Pismo nawiązujące do tradycji pisma Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Babiogórskiej pod tym samym tytułem.

UWAGA

ROZPOCZYNAMY NABÓR
DO PROGRAMU WOLONTARIUSZY
DNI ZAWOI
ORAZ JESIENI BABIOGÓRSKIEJ 2012!

Naszym celem jest budowa zaplecza wolontariackiego oraz podniesienie poziomu wiedzy o wolontariacie i jego znaczeniu w kontekście budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.
Praca przy dwóch największych imprezach gminy Zawoja to możliwość:
• nabycia nowych umiejętności organizatorskich i społecznych,
• poznania ciekawych, pełnych zapału i pomysłów ludzi,
• przyczynienie się do rozwoju gminy,
• poznanie tajników pracy managera kultury,
• poznania tajników pracy technicznej akustyków, oświetleniowców itd.
Dzięki programowi usprawnimy realizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, podniesiemy jakość obsługi sektora kultury
w gminie, wspólnie stworzymy nowe rozwiązania.

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.

Szukamy pełnych zapału ludzi! Przedział wiekowy: 14 lat-100 lat.
I Ty możesz zostać Wolontariuszem Kultury!
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia br.

Wypowiedzi naszych czytelników zawarte w działach OPINIE i POCZTA POD DIABLAKIEM prezentują poglądy
ich autorów.

KONTAKT: Babiogórskie Centrum Kultury, bck@zawoja.pl,
tel. 33 8775066 lub tomasz.lata.90@gmail.com
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Sylwester w Królewskiej Wsi – Skawica

Szampańska zabawa
Wieczór Sylwestrowy na Placu Jana Pawła II w Skawicy – Królewskiej Wsi zgromadził mieszkańców Naszej Gminy
i przybyłych gości aby wspólnie pożegnać Stary Rok 2011. Wszystkich zgromadzonych w imieniu Rady Sołeckiej
Skawica – Centrum powitała prowadząca Katarzyna Sikończyk.
Ostatnie chwile roku mijały na
wspólnym kolędowaniu, któremu
przewodniczyła pani Maria Marszałek. Ksiądz Krzysztof Strzelczyk –
gospodarz parafii pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Skawicy złożył
życzenia noworoczne wszystkim
zebranym, wyraził wdzięczność
Bogu za wyniesienie na ołtarze Na-

szego Rodaka Papieża Jana Pawła
II i prosił by w codziennym życiu
kierować się słowem i czynem błogosławionego.
Włodarz gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak skierował życzenia
do wszystkich mieszkańców oraz
goszczących na jej terenie turystów,
nawiązując w swoim przemówieniu

do trudnych czasów. Zachęcił, aby
napawać optymizmem i nadzieją
na lepsze jutro. Swoją obecnością
zaszczycił nas Andrzej Pająk – senator RP, który w życzeniach noworocznych porównał nasze życie
do płynącej rzeki „…abyśmy przy
jej rwącym nurcie pozostali przy
brzegu a nie popadali na jej łatwe

fale…”. Wśród zaproszonych gości
była również wicewójt Alina Kuś
i radni gminy Zawoja, aby wspólnie powitać Nowy Rok 2012.
Z symboliczną lampką szampana, w atmosferze euforii i blasku
sztucznych ogni, powitaliśmy Nowy
Rok. Powitanie Nowego Roku nie
mogło się odbyć bez posypywania
owsem, tradycji naszych dziadów,
która przetrwała w naszym regionie
do współczesnych czasów.
Największą atrakcją wieczoru był
konkurs przebierańców, wśród których można było rozpoznać znane
postacie takie jak: Antonio Banderas, Maryla Rodowicz, Partyzanci,
Polski Żołnierz, Przeraźliwa Zjawa,
Pielęgniarka, Chińczycy a wśród
dzieci górowały aniołki i motylki.
Komisja miała trudne zadanie, dlatego przyznała wszystkim równorzędne nagrody. Fundatorem nagród był
Wójt Gminy Zawoja oraz Świetlica
Środowiskowa, która sponsorowała
słodycze dla najmłodszych przebierańców.
Po północy prowadząca, przy
dźwiękach znanej wszystkim piosenki „Jedzie Pociąg z daleka…”,

zachęciła wójta, aby był „Lokomotywą Naszej Gminy” i zachęcił
wszystkich zebranych do wspólnej
zabawy. Pacyga Magdalena, Hutniczak Lidia, Szczurek Tomasz – trio
naszych młodych artystów – poprowadziło dalszą część zabawy, która
trwała jeszcze parę godzin.
Pomimo mrozu, jak przystało na
grudniową noc, wszyscy bawili się
szampańsko, a dla zmarzniętych
było grzane wino, którym mogli się
raczyć.
Rada Sołecka Skawica Centrum
składa serdeczne podziękowania
corocznemu fundatorowi szampana
i grzańca zbójnickiego – dr Henrykowi Świętkowi, Wójtowi Gminy Zawoja oraz wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania
Sylwestra w Skawicy. Dziękujemy
i liczymy na dalszą współpracę.
Rada Sołecka w Skawicy wszystkim mieszkańcom gminy życzyła
samych wspaniałych chwil, spotkań
w gronie życzliwych ludzi, nienagannego zdrowia, satysfakcji zawodowej i chwili dystansu do zabieganego świata.
Rada Sołecka Skawica Centrum

Atrakcją wieczoru był cieszący się dużym zainteresowaniem konkurs przebierańców

Szampańska zabawa na placu w Skawicy. Fot. arch. Rady Sołeckiej w Skawicy.

Spotkanie emerytów

„Zbójnik”
w Pałacu Biskupim

4 stycznia w DW „Diablak” spotykali się emeryci i renciści z gminy Zawoja, aby podzielić się opłatkiem i złożyć
sobie życzenia. Spotkanie zostało poprzedzone mszą św., która została odprawiona w kościele parafialnym pw.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zawoi Górnej.
Przy wspólnym stole, razem z emerytami i rencistami zasiedli: wójt
gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak,
przewodniczący rady gminy Krzysztof Chowaniak, senator RP Andrzej
Pająk, zastępca wójta Alina Kuś, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi Zofia Dyrcz,

proboszcz parafii w Zawoi Górnej
Bogusław Targosz, kierownictwo
GCKPiT w Zawoi Anna Mazur i
Piotr Jezutek. Wszyscy uczestnicy
spotkania spędzili czas w bardzo
miłej atmosferze, przy wspólnie
śpiewanych kolędach. Dla biesiadników zagrała kapela zespołu „Juzy-

na” oraz wystąpili uczniowie Szkoły
Podstawowej w Zawoi Wilcznej,
którzy przedstawili Jasełka.
Spotkanie tradycyjnie przygotowało Stowarzyszenie Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z Zawoi
przy współudziale licznych sponsorów.
(mk)

Spotkanie emerytów i rencistów z przedstawicielami samorządu lokalnego i duchowieństwa. Fot. arch. BCK w Zawoi.

9 stycznia br. w Pałacu Biskupim na Franciszkańskiej w Krakowie zespół
regionalny „Zbójnik” ze Skawicy kolędował na opłatku Doradców Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitarnej z księdzem kardynałem Stanisławem
Dziwiszem. Uczestnictwo na Mszy św. koncelebrowanej przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza i księdza biskupa Jana Szkodonia oraz osobiste
spotkanie grupy z księdzem kardynałem było niezapomnianym, przeżyciem
i uduchowieniem.
Nasze regionalne kolędy wprowadziły wszystkich gości w nastrój wesołości, radości oraz ubogaciły świąteczną atmosferę.
(ksz)

Pamiątkowe zdjęcie z Pałacu Biskupiego. Fot. arch. zespołu „Zbójnik”
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Francuska
młodzież w Zawoi

Młodzieżowa
Rada Gminy

W dniach 11-23 lutego 2012 r. gościliśmy w Zawoi młodzież z miejscowości Granville. Było to możliwe dzięki
projektowi dwustronnej wymiany młodzieży, który został podpisany 1 kwietnia 2011 przez Mera Granville i Wójta
Gminy Zawoja. Wymiana ta ma na celu poznanie kultur dwóch miejscowości o podobnej strukturze, mających
specyficzne właściwości: Zawoja w górach (11-23.02.2012), Granville nad morzem (sierpień 2012).

21 września 2011 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy
Zawoja. Wybory były przygotowane i przeprowadzone z Zespole Szkół
w Zawoi Centrum, Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej i Zespole Szkół
w Skawicy.

W ramach pobytu młodzieży w Zawoi zaplanowano wiele atrakcji
m.in.: zwiedzanie Wieliczki, Krakowa, Zakopanego z wyjazdem
na Kasprowy Wierch oraz wyjazd
na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej. Wycieczki te pozwoliły
przyjaciołom z Francji poznać najpiękniejsze miejsca naszego kraju.
Francuskie dzieci były zachwycone
kopalnią soli w Wieliczce oraz pięknem prastarego grodu Kraka. Zimowa sceneria Kasprowego Wierchu

i piękne widoki Polskich Tatr także
ich zachwyciły.
Oprócz atrakcyjnych wycieczek
młodzież miała okazję uczestniczyć
w warsztatach garncarskich i bibułkarskich. Mogła nauczyć się także
malowania na szkle. Dużo frajdy
sprawił im własnoręczny wyrób lalek. Ponadto młodzież spędziła wiele godzin na naszych stokach narciarskich. Co bardzo ważne, tęgie
mrozy nie zniechęciły gości do uprawiania zimowych sportów. Ważnym

Francuska młodzież odwiedziła Babiogórskie Centrum Kultury

Spotkanie z przedstawicielami władz samorządowych gminy Zawoja

elementem wizyty była integracja
młodzieży poprzez wspólne zabawy, rozgrywki sportowe oraz piesze
wycieczki po naszej pięknej Ziemi
Babiogórskiej, której dodawała uroku śnieżna i mroźna zima
Polska młodzież gościła Francuzów w swoich domach, co pozwoliło na wspólne podszlifowanie języka angielskiego, którym tak dzieci
polskie, jak i francuskie się posługiwały. Sympatyczna i mila atmosfera pozwoliła na zawiązanie wielu
przyjaźni. Na pewno zaowocuje to
w przyszłości tej dalszej i tej bliższej,
bo teraz delegacja młodzieży z Zawoi 31 lipca wyjedzie do Granville.
Wśród francuskich przyjaciół spędzi
13 dni. Tym razem nasza młodzież
pozna rodzinną ziemię swoich francuskich koleżanek i kolegów.
Należy mieć tylko nadzieję, że
wzajemna wymiana młodzieżowa
Granville i Zawoi nie będzie tylko
jednostkowym przypadkiem, ale
stanie się początkiem systematycznych kontaktów młodzieży polskiej
i francuskiej.
Życzymy wyjeżdżającym niezapomnianych przeżyć we Francji
i zapraszamy ponownie naszych
francuskich przyjaciół na gościnną
Ziemię Babiogórską.
Wanda Bucka

Uroczysta Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy

Uczniowie pogłębili wiadomości na temat procedur demokratycznych wyborów, zapoznali się
z ordynacją wyborczą do MRG,
przygotowali
i przeprowadzili
kampanię wyborczą, pracowali w Obwodowych Komisjach
Wyborczych oraz wzięli udział
w wyborach. Mandat do reprezentowania młodzieży naszej gminy
otrzymali: Julia Pająk (ZS w Zawoi
Centrum), Sebastian Bożek (ZS
w Zawoi Centrum), Dorota Marek
(ZS w Zawoi Wilcznej), Piotr Trzebuniak (ZS w Zawoi Wilcznej),
Rafał Kuś (ZS w Zawoi Wilcznej),
Wiktoria Pająk (ZS w Skawicy),
Ewa Ficek (ZS w Skawicy).
O wyborczym sukcesie wyżej
wymienionych zdecydowała dobrze przeprowadzona kampania
wyborcza oraz odpowiedzialność,
uczciwość, koleżeńskość i aktywność społeczna kandydatów na
radnych.

17 lutego 2012 roku odbyła się
pierwsza sesja Młodzieżowej Rady
Gminy Zawoja. Wzięły w niej udział
władze i radni Gminy Zawoja oraz
dyrektorzy szkół z terenu naszej
gminy.
Podczas uroczystej sesji radni
-elekci złożyli przysięgę i wybrali
swoje władze.
Przewodniczącym MGR został
Rafał Kuś, jego zastępcą Julia Pająk,
sekretarzem Wiktoria Pająk. Opiekunem młodych radnych z ramienia Rady Gminy Zawoja Pan Dominik Mikołajczyk.
Radnym Młodzieżowej Rady
Gminy Zawoja życzymy mądrych
i odpowiedzialnych decyzji oraz
owocnej współpracy z Radą Gminy
i wójtem Gminy Zawoja.
Przedstawicielom naszej młodzieży dedykujemy myśl chińskiego filozofa Konfucjusza „Pokonasz jedną
trudność, a zapobiegniesz stu innym”.
Urszula Mazur

Zajęcia garncarskie

Wybory władz Młodzieżowej Rady

Wizyta w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Pamiątkowe zdjęcie nowo wybranych władz MRG z wójtem Tadeuszem
Chowaniakiem, zastępcą wójta Aliną Kuś i przewodniczącym Rady Gminy
Krzysztofem Chowaniakiem. Fot. Autorki.
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V Mistrzostwa Amatorów w Skokach Narciarskich Południowej Polski

Skakać
każdy może…
Dla osób, które do tej pory skoki narciarskie mogły oglądać na ekranie telewizora, 12 lutego 2012 roku pojawiła
się możliwość wypróbowania swoich sił w skokach. Bowiem tego dnia w Skawicy – Królewskiej Wsi odbyły się
V Mistrzostwa Amatorów w Skokach Narciarskich Południowej Polski. Akcja tego cieszącego się popularnością
wydarzenia, rozegrała się na skoczni K-20 przy boisku sportowym „Huragan”.

W V Mistrzostwach Amatorów w Skokach Narciarskich na skawickiej belce stanęło 28. skoczków

Patronat medialny nad skokami
objął portal internetowy powiatsuski24.pl i Kronika Beskidzka.
Sprawne dostarczenie na miejsce
imprezy zapewnił motorniczy Mieczysław Zając, przewożący kibiców
„Zieloną ciuchcią” z placu Jana
Pawła II w Skawicy Centrum na
miejsce imprezy. Podróż okazała
się dla pasażerów wielką atrakcją,

zwłaszcza, że przejazd nie groził
kontrolą biletów.
Po opuszczeniu „pokładu” kolejki, przybyłych gości witał Piotr Jezutek, babiogórskiego górala. Wśród
przybyłych nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz m.in.: wicestarosta Powiatu Suskiego Jan Woźny, wójt gminy Zawoja Tadeusz
Chowaniak, wicewójt gminy Alina

Kuś, radni gminy. Swoją obecnością
zaszczycił ks. Józef Bafia proboszcz
parafii w Sidzinie z sołtysem wsi
Bolesławem Czarny. Proboszcz skawickiej parafii ks. Krzysztof Strzelczyk z przedstawicielem skoczków
otwarli zawody wspólną modlitwą:
„Boże, który dałeś nam ciało, aby
było narzędziem duszy, prowadź
nas ku wyżynom wszechstronne-

Gorący doping publiczności stwarzał niepowtarzalną atmosferę Mistrzostw

go rozwoju. Broń Nas od pychy
i wszelkich przejawów ciała. Naucz
nas skromnego przyjmowania sukcesów a nadto godnego i pokornego znoszenia porażek. Niech sport
przez nas uprawiany będzie dla nas
prawdziwą szkołą życia, zbliży nas
do ludzi i posłuży Twojej chwale”.
Wójt gminy Tadeusz Chowaniak skierował słowa powitania do
mieszkańców Skawicy, mieszkańców gminy oraz wszystkich gości,
a przede wszystkim do bohaterów
dnia – sportowców, życząc bezpiecznej rywalizacji. Podziękowania
skierował do kibiców za liczne przybycie porównując ich do fanów skoków z Predazzo, mówiąc że organizatorzy Pucharu Świata w Pradazzo
powinni się uczyć jak zorganizować
taką imprezę. Pani Małgorzacie Pacyga – sołtys wsi Skawica i Radzie
Sołeckiej przy współpracy z BCK w
Zawoi Wójt gratulował i dziękował
za przygotowanie zawodów, licząc
że będą kontynuowane z licznym
udziałem zawodników i publiczności. Na skoczni jako pierwszy zawodnik stanął ks. Krzysztof Strzelczyk oddając zjazd w sutannie.
W pracy nad przebiegiem zawodów i pomiarem oddanych skoków
zaangażowanych było 10-ciu sędziów: Jan Listwan – sędzia głów-

ny, Krzysztof Bartyzel, Stanisław
Makowicz, Stanisław Szafraniec,
Rafał Gasek, Krzysztof Gierat, Piotr
Listwan, Józef Dyrcz, Marcin Tatara,
Paweł Franczak. Do skoków zgłosiło się 28 zawodników, którzy byli
klasyfikowani w 4 kategoriach.
Licznie zgromadzona publiczność mocno dopingowała zawodników.
Dekoracji zwycięzców dokonali
wójt Tadeusz Chowaniak, wicewójt
Alina Kuś oraz sędzia główny Jan
Listwan przy dźwiękach „We are
the Champions” oraz sztucznych
ogniach. Najlepsi zostali uhonorowani nie tylko medalami, pucharami, dyplomami jak przystało na
zawody sportowe, ale również nagrodami rzeczowymi takimi jak rower, wieża, narty, odtwarzacz mp3,
aparaty fotograficzne, plecaki, koce,
kubki termiczne, piłki EURO 2012
i wiele innych.
Dla tych, którzy nie chcieli
w tym dniu tracić kontaktu z podłożem odbył się konkurs „Zjazd na
Cymkolwiek”, do którego przystąpiło pięć załóg. Uczestnicy w tworzeniu
pojazdów wykazali się
niezwykłą pomysłowością: Lokomotywa „Ciuchcia PKP Skawica” (Kazimierz, Kacper i Wiktoria Pająk),
za stery której zaproszono wójta

WYNIKI MISTRZOSTW
Kategoria I: Szkoły Podstawowe
1. Sebastian Pacyga (Skawica) – 48,5
2. Sebastian Kozina (Skawica) – 45,5
3. Daniel Pena (Białka) – 45,5
4. Marcin Wojtyczko (Skawica) – 41
Kategoria II: Szkoły Gimnazjalne
1. Marcin Nitoń (Grzechynia) – 48,5
2. Patryk Polak (Skawica) – 45,5
3. Bartłomiej Łysoń (Skawica) – 44,5
4. Kamil Kawulak (Skawica) – 43
5. Adam Drabik (Grzechynia) – 42,5
Kategoria III:
Modzież Ponadgimnazjalna

Prezentacja zawodników

1. Grzegorz Matusik (Skawica) – 54
2. Tomasz Pacyga (Skawica) – 52
3. Kamil Polak (Skawica) – 51,5
4. Arkadiusz Pacyga (Skawica) – 51,5
5. Marcin Zajda (Skawica) – 51
6. Dawid Świerczek (Łodygowice) – 50,5
7. Paweł Matusik (Skawica) – 50
8. Krzysztof Gasek (Skawica) – 49,5
9. Robert Rusin (Kojszówka) – 45,5
10. Adrian Warchoł (Mucharz) – 43,5
11. Dominik Pena (Białka) – 43,5
12. Mateusz Pieróg (Kojszówka) – 42

SPONSORZY

Kategoria V: Open
1. Mateusz Dyrcz (Skawica) – 55,5
2. Łukasz Dyrcz (Skawica) – 54
3. Krzysztof Leśniak (Skawina) – 52,5
4. Mariusz Pustułka (Jawornik) – 52,5
5. Fabian Cudak (Jawornik) – 48,5
6. Piort Cudak (Jawornik) – 47
7. Krzysztof Sewioło (Naprawa) – 45,5

Długie i piękne skoki oddawali wszyscy startujący w zawodach

Dekoracja zwycięzców

Wójt Gminy Zawoja – Tadeusz Chowaniak, Rada Gminy Zawoja,
Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zawoi, Firma „Marand” Ekspress Okno – Andrzej i Barbara
Pająk (Zawoja), ks. Krzysztof Strzelczyk – proboszcz Parafii w Skawicy, ks. Józef Bafia – proboszcz parafii w Sidzinie, Starostwo Powiatowe
w Suchej Beskidzkiej, Bank Spółdzielczy Jordanów Oddział w Zawoi,
Zakład Mięsny – Stanisław Panek (Ślemień), Producent Mebli – Agata i Józef Deja (Skawica), Firma „Drogbud” – inż. Kazimierz Sobaniak
(Zawoja), Janina Ficek i Włodzimierz Ficek – Skład Materiałów Budowlanych (Skawica), Firma „Marecki” – wszystko do produkcji mebli
(Wadowice), Sklep Spożywczy – Danuta Czarny (Skawica), Gminna
Spółdzielnia „S.CH” w Zawoi, Ciastkarnia – Czesława Siwiec (Zawoja),
Piekarnia – Maria Łysoń (Skawica), Babiogórski Park Narodowy, Stacja
Paliw „Zarus” – Mieczysław Zając (Zawoja), Tartak Suszarnia – Andrzej
Basiura (Zawoja), Drzewna Spółdzielnia Pracy „Spólnota” w Białce,
Firma „Budhaus” – Krzysztof Hutniczak (Zawoja), Sklep Spożywczy
Ceremuga (Skawica).
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gminy Zawoja „Taxi 3” (Tomasz
i Jakub Sikończyk), „Fotel Biuro” (Józef Dyrcz), Pojazd Nadzieja
(Piotr Dyrcz, Piotr Trzebuniak, Justyna Smyrak) reprezentujący Zawoję Wilczna i motor „Strasz” (Tomasz
Pacyga, Adam Piasecki). Właściciele
pojazdów po dwukrotnym pokonaniu pagórka zostali ocenieni przez
jury, które punktowało: sprawność,
wytrzymałość pojazdu oraz pomysłowość. I miejsce przyznano ekipie „Ciuchcia PKP Skawica”, drugie
miejsce zajął motorek „Strasz”, trzecie „Nadzieja”, a IV ex aeguo team
„Taxi 3” i „Polskie Biuro”. Pokazowe zjazdy rozbawiały publiczność
wprowadzając atmosferę radości
i zabawy. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Atmosfera tego dnia była gorąca oprócz widowiskowych skoków
i „Zjazdu na Cymkolwiek” kibice
mogli posłuchać góralskiej muzyki
w wykonaniu zespołu „Zbójnik”.
Ponadto o kulinaria zadbały Bożena Trybała, Renata Czarny, Anna
Pacyga serwując darmowe ciepłe
kiełbaski i kaszanki sponsorowane
przez skawickiego gazdę Stanisława Panka. Nad bezpieczeństwem
wszystkich uczestników imprezy
czuwały Beata Dyrcz, Grażyna Ficek oraz OSP Skawica Centrum
i OSP Skawica Sucha Gora. Mistrzostwa Amatorów w Skokach
Narciarskich odbyły się dzięki hojności sponsorów i bezinteresownemu zaangażowaniu mieszkańców
Gminy. Płyty CD i zdjęcia z przebiegu całej imprezy są do nabycia
w Zakładzie Fotograficznym Adama Brańka w Zawoi Centrum.
Dziękujemy Wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia imprezy i liczymy na dalszą współpracę – organizatorzy: Rada Sołecka
Skawica Centrum przy współpracy
Babiogórskiego Centrum Kultury
w Zawoi.

Pucharowy slalom
WYNIKI ZAWODÓW

Slalomowy zjazd po Puchar Wójta Gminy Zawoja

W sobotę 25 lutego br. na wyciągu narciarskim ,,BACA” w Zawoi Czatoży
odbyły się Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie o Puchar Wójta Gminy
Zawoja. Do zmagań na trasie slalomu zgłosiło się prawie 80 zawodników.
Startowali oni w czternastu kategoriach wiekowych. Tegoroczne Puchary
Wójta Gminy Zawoja przypadły w udziale mieszkańcom Suchej Beskidzkiej. Wśród pań najlepszą okazała się Justyna Polak, a wśród panów Wojciech Kubasiak.
Dekoracji najlepszych zawodników dokonali wójt gminy Zawoja – Tadeusz
Chowaniak, wójt gminy Wąpielsk – Henryk Kowalski, zastępca wójta gminy Zawoja – Alina Kuś i przewodniczący Rady Gminy Zawoja – Krzysztof
Chowaniak. Uczestnicy otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy,
a najlepsi nagrody rzeczowe.
(rpd)

PRZEDSZKOLAKI (Dzieci do lat 7):
1. Pietrusa Błażej (Zawoja), 2. Marek
Kacper (Zawoja), 3. Klimek Dominika
(Nowa Wieś), 4. Sulicka Aleksandra
(Brzyczyna), 5. Kostyra Kacper (Zawoja),
6. Denis Aleksandra (Kraków).
DZIEWCZĘTA (2002-2004):
1. Sulicka Natalia (Brzyczyna), 2. Mołek
Marta (Zawoja), 3. Mołek Magdalena
(Zawoja), 4. Tatara Małgorzata, 5. Stanaszek Weronika (Sucha Beskidzka),
6. Sarlej Joanna (Sucha Beskidzka).
MŁODZICZKI (1999-2001):
1. Kubasiak Maria (Sucha Beskidzka),
2. Denis Magdalena (Zawoja), 3. Stanaszek Maria (Sucha Beskidzka), 4. Klimek Weronika (Nowa Wieś), 5. Kransodębska Natalia (Zawoja), 6. Jakubowicz
Zuzanna (Nowy Targ).
JUNIORKI MŁODSZE (1996-1998):
1. Polak Justyna (Sucha Beskidzka),
2. Marszałek Marta (Sucha Beskidzka),
3. Stankiewicz Anna (Warszawa), 4. Kościelniak Patrycja (Sucha Beskidzka).
JUNIORKI (1993-1995):
1. Kościelniak Katarzyna (Sucha Beskidzka), 2. Kubasiak Magdalena (Sucha
Beskidzka), 3. Mięso Agnieszka (Sucha
Beskidzka), 4. Kościelniak Paulina (Sucha
Beskidzka).
OPEN Panie (1997-1992):
1. Zięba Katarzyna (Zawoja), 2. Brożek
Ewelina (Białka).
SENIORKI MŁODSZE (1962-1978):
1. Mięso Jolanta (Sucha Beskidzka),
2. Jakubowicz Małgorzata (Nowy Targ),
3. Pająk Dorota (Lachowice).
CHŁOPCY (2002-2004):
1. Karasek Jan (Bielsko-Biała), 2.Kuba-

siak Maciej (Sucha Beskidzka), 3. Długosz Benedykt (Sucha Beskidzka),
4. Kroczek Jakub (Kraków), 5. Dłużewski Antoni (Tychy), 6. Celak Radosław
(Sucha Beskidzka).
MŁODZICY (1999-2001):
1. Saletnik Szymon (Sucha Beskidzka),
2. Mięso Maciej (Sucha Beskidzka),
3. Tatara Łukasz (Sucha Beskidzka),
4. Krasnodębski Krzysztof (Zawoja),
5. Denis Szczepan (Zawoja), 6. Pająk
Mikołaj (Lachowice).
JUNIOR MŁODSZY (1996-1998):
1. Kubasiak Wojciech (Sucha Beskidzka), 2. Denis Kacper (Zawoja), 3. Saletnik Konrad (Sucha Beskidzka), 4. Natanek Jakub (Sucha Beskidzka).
JUNIORZY (1993-1995):
1. Zięba Krzysztof (Zawoja), 2. Marek Michał (Skawica), 3. Brożek Adrian (Białka).
OPEN (1997-1992):
1. Tomczak Mateusz (Zawoja), 2. Brożek Dominik (Białka), 3 Węgrzyn Grzegorz (Wojnicz), 4. Karasek Robert (Bielsko-Biała), 5. Kostyra Artur (Zawoja),
6. Marszałek Michał (Sucha Beskidzka).
SENIORZY MŁODSI (1962-1978):
1. Kościelniak Jan (Sucha Beskidzka),
2. Natanek Marcin (Sucha Beskidzka),
3. Saletnik Ryszard (Sucha Beskidzka),
4. Tatara Rafał (Sucha Beskidzka), 5. Kowalczyk Jacek (Sławkowice), 6. Pietrusa
Robert (Zawoja).
SENIORZY (-1961):
1. Listwan Jan (Skawica), 2. Zięba Marek
(Zawoja), 3. Pyka Henryk (Wadowice),
4. Węgrzyn Krzysztof (Tarnów), 5. Borkowski Jan (Zawoja), 6. Zając Mieczysław (Zawoja).

Rada Sołecka Skawica Centrum

Zwycięzcy zawodów: Justyna Polak i Wojciech Kubasiak

Dekoracja najmłodszych zawodników. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Tradycyjne Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej

Uczniowskie szusy

Tradycyjnie, dzięki gościnności właścicieli stacji narciarskiej „Wojtek” w Zawoi Czatoży, kolejny raz rozegrano
zawody narciarskie o Puchar Dyrektora Szkoły wśród uczniów Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.

Obok skoczni odbył się tradycyjny
Zjazd na cymkolwiek
Fot. BCK w Zawoi

Przeprowadzono je na zakończenie
sezonu zimowego 22 marca 2012 r.
Nowością w tegorocznej edycji było
to, że uczestniczyli w tych zawodach uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawoi, którzy byli bardzo dzielnie dopingowani przez
swoich rodziców. Sędzią głównym
zawodów był mgr Janusz Rusin,
a pomagali mu mgr Katarzyna Sieniawska i mgr Agnieszka Warta.
Nad całością czuwał Dyrektor Szkoły Aleksander Wiecheć, który dla
zwycięzców w danych kategoriach
ufundował puchary i medale. (zsw)

WYNIKI ZAWODÓW
Liceum (dziewczęta)
1. Zuzanna Makoś, 2. Paulina
Rożek.
Liceum (Chłopcy)
1. Patryk Mika, 2. Kamil Bury,
3. Daniel Sapoń, 4. Rafał Kuś.
Gimnazjum (Chłopcy)
1. Kacper Denis, 2. Szymon
Mazur, 3. Kamil Bartyzel,
4. Konrad Wiecheć.
Szkoła Podstawowa (Dziewczęta)
1. Magdalena Denis, 2. Natalia
Krasnodębska, 3. Wiktoria Surzyn,
4. Magdalena Mołek.

Uczestnicy zawodów o Puchar Dyrektora. Fot. arch. ZS w Zawoi Wilcznej.

Szkoła Podstawowa (Chłopcy)
1. Krzysztof Krasnodębski,
2. Szczepan Denis, 3. Patryk
Gigoń, 4. Dominik Gigoń.
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ROZMAITOŚCI

Szkolenia w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi oraz lider lokalny
uczestniczą w bezpłatnych warsztatach „Planowania Rozwoju Bibliotek”. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Wypoczynkowym „Twierdza”
w Zielonkach, a prowadzi je trener
Stowarzyszenia Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL Anna Miodyńska.
Na pierwszych zajęciach bibliotekarze z powiatu suskiego i wadowickiego prezentowali swoje
biblioteki w formie analizy porównawczej „Przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość biblioteki”. Była to okazja, aby zapoznać się z funkcjonowaniem innych bibliotek, skorzystać
z niektórych metod i form pracy.
Następnie, w wyniku pracy w grupie, uczestnicy określili potrzeby
społeczności lokalnej, a przede
wszystkim opracowali nową misję
i wizję biblioteki. Działania biblio-

tekarzy z Zawoi będą skupiały się
wokół misji „Biblioteka miejscem
rozmów na różne nurtujące mieszkańców tematy” i sprawią ,że instytucja stanie się ośrodkiem lokalnej
aktywności.
Na zakończenie przeprowadzono analizę SWOT stanu biblioteki
i potencjału rozwojowego. Każda część zajęć kończyła się podsumowaniem w formie refleksji

i wniosków wypowiadanych przez
bibliotekarzy. Uczestnicy szkolenia wszystkie aspekty pracy trenera (przygotowanie merytoryczne,
umiejętności przekazywania wiedzy, przydatność materiałów szkoleniowych) oceniają wysoko i są
przekonani, że zdobyta wiedza
i doświadczenie ułatwi pracę nad
planem rozwoju biblioteki. Wkrótce
kolejne spotkania.
(lm)

Warsztaty regionalne
W trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego Górali Babiogórskich Gminna Biblioteka Publiczna
w Zawoi zorganizowała warsztaty
haftu. Była to realizacja projektu
413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju objętego PROW 2007-2013.
Zajęcia prowadziła dr Urszula Janicka-Krzywda.
Odbyło się pięć spotkań, w których uczestniczyło 25 osób. Po
krótkiej prelekcji Z dziejów haftu,
nastąpiła część praktyczna. Uczestnicy podjęli próbę wykonania własnej serwety z drobnym motywem
roślinnym charakterystycznym dla
naszego regionu. Efektem naszych
spotkań było powołanie Koła „Babiogórską Igłą Malowane”, działającego przy bibliotece, które będzie
podtrzymywać tradycje rękodzieła
ludowego.
(lm)

Zajęcia hafciarskie. Fot. GBP w Zawoi

Ferie z filmem
Szkolenie bibliotekarzy w Zielonkach. Fot. arch GBP w Zawoi.

Szachowe zmagania
W niedzielę 26 lutego br. w pubie „Fantazja” w Zawoi odbył się III Turniej
Szachowy o Puchary Wójtów Gminy Zawoja i Gminy Wąpielsk oraz Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, w rozgrywkach wzięło udział 21 szachistów.
Organizatorem turnieju był pub „Fantazja” w Zawoi, a współorganizatorem
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi.

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Zawoi uczestniczyła w realizacji
projektu Ferie z filmem przygotowanego przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz Stowarzyszenie
Nowe Horyzonty.
W czasie ferii dzieci obejrzały
film „Yes Meni naprawiają świat”.
Autorzy poruszają w nim najbardziej palące problemy współczesności: globalny kryzys, niespra-

wiedliwość społeczną, zagadnienia
ochrony środowiska.
Już w trakcie projekcji odbyły
się warsztaty, które ułatwiły dzieciom interpretację dzieła filmowego.
Na zakończenie spotkania z filmem
uczestnicy wykonali plakaty „Jesteśmy przeciwni przemocy!”. Biblioteka dziękuje BCK w Zawoi za przygotowanie materiałów informacyjnych
oraz za wsparcie techniczne.
(lm)

Podczas seansu dzieci brały udział w konkursie plastycznym. Fot. BCK w Zawoi.
Rozegrany po raz trzeci w Zawoi Turniej Szachowy cieszył się dużym zainteresowaniem młodych i starszych
szachistów. Fot. arch. BCK w Zawoi.

WYNIKI TURNIEJU
1. Marek Bartyzel, 2. Jan Radwan, 3. Adam Smyrak, 4. Stefan Smyrak, 5. Kamil Pajdzik, 6. Józef Bartyzel, 7. Michał
Bartyzel, 8. Maksymilian Śmieszek, 9. Stanisław Pająk, 10. Tomasz Winczewski, 11. Paweł Kotowski, 12. Roman
Bartyzel, 13. Konrad Winczewski, 14. Sebastian Bury, 15. Marcin Marszałek, 16. Teresa Krzyś, 17. Jan Kielik,
18. Mariusz Groń, 19. Mateusz Bury, 20. Mariusz Mętel, 21. Wojciech Fujak, 22. Sławomir Rembielak.

12 marca br. Gminna Biblioteka
Publiczna w Zawoi zorganizowała
przedstawienie teatralne pt. „Złota
rybka”. Była to adaptacja bajki Aleksandra Puszkina z oryginalną scenografią oraz przepięknymi strojami.

Spektakl wystawiła krakowska grupa teatralna ART-RE. Lekka forma
wspólnej zabawy i współtworzenia
spektaklu, uświadomiła dzieciom
morał o znaczeniu uczciwości i szacunku.
(lm)

Nasza Skawica
wyróżniona

Wnuki Dziadkom
21 stycznia br. wychowankowie Przedszkola „Smerfna Kraina”
w Białce wraz z opiekunkami: Katarzyną Borowa, Katarzyną Jurczyk,
Dorotą Szwed i Dyrektor Jadwigą
Zajda zaprosili Babcie i Dziadków
na bogaty program artystyczny
z okazji Ich Święta.
Każde dziecko z osobna dostarczyło Solenizantom zaproszenie na
to niezwykłe spotkanie.
Z kolei w przedszkolu tego dnia
czekały na każdego z osobna barwne laurki i piernikowe serca, które
wręczono w czasie uroczystości.
Następnie wysłuchali mnóstwo
wierszyków i piosenek nawiązujących treścią jak ważni są oni w wychowaniu małych pociech, w zabieganym świecie, gdy ich rodzice
pracują to dziadek z babcią wspiera
maluchy w codziennych trudach.

Złota rybka

26 stycznia 2012 roku w Ślemieniu odbył się XIX Konkurs Kolęd i Pastorałek. W konkursie wzięli udział członkowie Stowarzyszenia „Nasza Skawica” i zdobyli wyróżnienie za kultywowanie tradycji rodzimego folkloru.
Serdecznie gratulujemy.

Wychowankowie przedszkola przygotowali bogaty program artystyczny

8 lutego 2012 roku zorganizowano Bal Karnawałowy, na którym
można było spotkać obok Pięknych
Księżniczek i Motylków, Spider-manów, Zorra, Supermana. Każde

dziecko w tym dniu czuło się jak
bajkowy bohater.
Przedszkole w Białce zrzesza
38 dzieci, z czego ok. 1/3 to mali
mieszkańcy naszej gminy.
(rs)

Członkinie „Naszej Skawicy” na scenie w Ślemieniu. Fot. Stowarzyszenia.
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Z KRONIKI WYDARZEŃ

Babiogórskie Podłazy
Podłazy (także „podłaźnik” – drzewko bożonarodzeniowe wieszane wierzchołkiem w dół u stropu) wiąże się
z określeniem „podłazić kogoś” co znaczy na Podtarzu i w rejonie Babiej Góry „iść do kogoś w noc wigilijną
z dobrymi życzeniami”; w Beskidach Zachodnich i na Orawie „podłaźnikiem” nazywano też każdego przychodzącego z życzeniami do domu w wigilijny wieczór lub w Boże Narodzenie czy w Nowy Rok. Te świąteczne
odwiedziny to właśnie „podłazy”.
Na Podtatrzu i we wsiach u północnych podnóży Babiej Góry składali je po wieczerzy wigilijnej, a przed wyruszeniem na pasterkę, młodzi mężczyźni stanu wolnego przede wszystkim mieszkańcom domów, gdzie były panny na
wydaniu. Odwiedziny kawalera, nierzadko w towarzystwie muzyki i kolegów, były znakiem, że ma on poważne
zamiary wobec dziewczyny. Jeżeli „podłaźników” przyjęto poczęstunkiem, zaproszono do izby na wspólne kolędowanie był to znak, że ewentualne swaty zostaną tu dobrze przyjęte.
Nazwa konkursu grup kolędniczych – „Babiogórskie Podłazy” to nawiązanie to tego starego zwyczaju – wzajemnych świątecznych odwiedzin, wspólnego kolędowania i zabawy.

Juzyna i Babiogórcy

Pastuszkowe
Kolędowanie
Grupa Kolędnicza chłopców (Michał Burdyl – Anioł, Piotr Dyrcz – Ewa,
Grzegorz Kobiela – Śmierć, Marcin Trzebuniak – Diabeł, Piotr Trzebuniak
– Adam, Michał Zajda – Pasterz) z zespołu regionalnego „Juzyna” podczas XV Ogólnopolskich Spotkań Dzięcięcych i Młodzieżowych Grup
Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu zajęli I miejsce w grupie młodzieżowej.
Przedstawili oni program „Kolędowanie z Rajem”. Oprócz zespołu Juzyna, gminę reprezentowali również „Babiogórcy” ze szkoły w Zawoi Gołyni, którzy za program „Kolędowanie z bańką” zajęli II miejsce w kategorii dziecięcej. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zespół „Juzyna” na scenie w Podegrodziu

Występ grupy kolędniczej zespołu „Zbójnik” z Zawoi – „Chodzenie z Dorotą”

14 stycznia odbył się w Zawoi Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Babiogórskie Podłazy”. Po
przesłuchaniu wszystkich grup odbyło się przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Bractwa
Zbójników Spod Babiej Góry.
Nowymi „Zbójnikami” zostali
Ivan Matis ze Słowacji, Drahos Dalos również ze Słowacji oraz Tomasz Pochopień z Makowa Podhalańskiego. Poniżej przedstawiamy
wyniki przeglądu.
Komisja w składzie: mgr Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog, dr Bożena Lewandowska – etnomuzykolog i dr Gustaw
Juzala-Deprati – etnolog wysłuchała
14 grup kolędniczych, w tym 3 dorosłe, 3 młodzieżowe i 8 dziecięcych.
Jury, po wnikliwym rozpatrzeniu wszystkich elementów, oceniło
wszystkie grupy i przyznało następujące miejsca wraz z nagrodami
pieniężnymi. W grupie zespołów

dziecięcych: I miejsce Zespół
„Zbyrcocek” z Juszczyna. II miejsce grupa kolędnicza z banią „Babiogórcy” z Zawoi. III miejsce grupa kolędnicza „Mała Ziemia Suska”
z Suchej Beskidzkiej. III miejsce
grupa kolędnicza z Jordanowa.
W grupie zespołów młodzieżowych: I miejsce zespół „Juzyna”
z Zawoi kolędowanie z Rajem,
II miejsce kolędnicy z gwiazdą
z Jachówki. Wyróżnienie otrzymał
zespół Herody z Juszczyna.
W grupie zespołów dorosłych:
I miejsca nie przyznano. Równorzędne II miejsca otrzymali: „Babiogórzanie – Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego,
„Zbyrcok” z Juszczyna i Zbójnik
ze Skawicy.
Komisja wytypowała do Podegrodzia dwa zespoły dziecięce:
„Zbyrcocek” z Juszczyna i „Babiogórcy” z banią z Zawoi oraz jeden
zespół młodzieżowy „Juzyna” z Rajem z Zawoi.

Do Bukowiny Tatrzańskiej na
Karnawał Góralski komisja wytypowała dwa zespoły dorosłe: zespół
regionalny „Zbójnik” ze Skawicy
z widowiskiem „Chodzenie z Dorotą” oraz zespół „Zbyrcok” z Juszczyna z programem „Chodzenie z Turoniem”.
Jury podkreśliło, że konkurs
przebiegał na bardzo wysokim
poziomie i było bardzo trudno
wyłonić najlepszych kolędników.
Jednocześnie zwróciło uwagę na
potrzeby większej pracy z młodzieżą i dziećmi w zakresie czystości
śpiewu oraz zasugerowało, by w
pracy z dziećmi i młodzieżą zwracać większą uwagę na zachowanie
gwary zwłaszcza w tekstach mówionych.
Jury podziękowało organizatorom za sprawne i w miłej atmosferze przeprowadzenie konkursu,
który jest potrzebny dla podtrzymania babiogórskich tradycji.
Wanda Bucka

Grupa kolędnicza zespółu „Babiogórcy” z opiekunami.
Fot. Stanisław Śmierciak

Zbójnik

Góralski Karnawał
Dla grupy kolędniczej zespołu regionalnego „Zbójnik” występ na jubileuszowym 40 Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej okazał się
wielkim sukcesem. Kolędnicy ze Skawicy zajęli II miejsce z programem
„Chodzenie z Dorotą”. Należy podkreślić, że był to debiutancki występ
„Zbójnika” w kategorii zespołów dorosłych.
Grupa kolędnicza „Zbójnik” ze Skawicy wystąpiła w składzie: Dariusz
Kaczmarczyk, Przemysław Pasierb, Szymon Kaczmarczyk, Adam Gasek,
Bartłomiej Marek, Przemysław Kaczmarczyk oraz Daniel Dyrcz. Gratulujemy wykonawcom tego sukcesu.

Występ grupy kolędniczej zespołu „Babiogórcy” z Zawoi – „Kolędowanie z Banią”. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Występ grupy „Zbójnik” w Bukowinie Tatrzańskiej. Fot. arch. Zespołu.
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NASZA HISTORIA

Chrystus Upadający pod Krzyżem
w kulturze ludowej Małopolski
Genezy ikonograficznego przedstawienia Trzeciego Upadku Jezusa
pod Krzyżem szukać należy w literaturze apokryficznej oraz w inscenizacjach i misteriach pasyjnych
w znacznej mierze bazujących na
apokryfach. W ewangelicznych opisach Męki Pańskiej nie ma nigdzie
nawet wzmianki o tym, że Chrystus
upadał idąc na Golgotę.
W polskiej literaturze do najstarszych tekstów apokryficznych związanych z Męką Zbawiciela należy
Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa
czyli tzw. Rozmyślanie Przemyskie
(połowa XV wieku), Żywot Pana
Jezu Krista Baltazara Opecia (1522)
i Rozmyślania dominikańskie powstałe w Krakowie w 1532 roku.
Najstarsze przedstawienia ikonograficzne Trzeciego Upadku
w sztuce polskiej sięgają XIV wieku. Do najdawniejszych należy
zaliczyć polichromie o tematyce
pasyjnej z prezbiterium kościoła
parafialnego w Czchowie nad Dunajcem. Scena Upadku znajduje się
też wśród malowideł ściennych w
krużgankach klasztoru oo.bernardynów w Przeworsku, powstałych
w latach 1489-I500, autorstwa Franciszka z Sieradza.
Początki inscenizacji, których tematem były epizody ewangeliczne,
w tym pasyjne, sięgają w Europie
Zachodniej X wieku. Na szerszą
skalę upowszechniły się w XII
i XIII stuleciu. Od początku najwięcej tego typu spektakli łączyło
się z okresem Bożego Narodzenia
i Wielkanocy, chociaż grano również sztuki oparte o apokryficzne
żywoty świętych. Także w Polsce,
prawdopodobnie już w XII stuleciu, widowiska religijne towarzyszyły obchodom głównych świąt.
Najstarszy zachowany na naszych
ziemiach scenariusz takiego widowiska znajduje się w tzw. Antyfonarzu Krakowskim, pochodzącym
prawdopodobnie z przełomu XII
i XIII wieku, spisanym przed 1253
rokiem. Został on opracowany
w języku łacińskim, a jego tematem jest wjazd Jezusa do Jerozolimy
w Niedzielę Palmową. Wiadomo
też, że w 1377 roku, w Kazimierzu,
wówczas samodzielnym mieście.
dzisiaj dzielnicy Krakowa, wierni
we Wielkim Tygodniu oglądali jakąś bliżej nieokreśloną grę wielkanocną, czyli prawdopodobnie widowisko oparte na Męce Pańskiej.
Tegoż roku z kasy miejskiej przeznaczono aż 6 groszy na przedstawienie pasyjne grane w kościele
Bożego Ciała. Z czasem widowiska religijne, będące początkowo
wręcz rodzajem nabożeństwa,
wzbogacały się o coraz większą
ilość wątków świeckich, nierzadko
o wybitnie humorystycznym, a nawet obscenicznym charakterze.
Z tego też powodu w niedługim
czasie zostały usunięte z kościołów
i klasztorów. W 1685 roku Kongregacja Rzymska podjęła uchwałę o zakazie grania tego rodzaju
przedstawień na terenie domów
bożych. W Polsce już wcześniej, bo
w 1603 roku, niektórzy biskupi wydali takie ograniczenia dla obsza-

ru swoich diecezji. Przez pewien
czas inscenizacje religijne funkcjonowały jeszcze w kręgach szkół
i burs akademickich, by w końcu
trafić do ludowej obrzędowości
dorocznej. Jedynymi widowiskami
nadal prezentowanymi w kościołach i klasztorach stały się misteria
Męki Pańskiej. Ponadto w wielu
miejscowościach we Wielki Piątek
odbywały się tradycyjne procesje
połączone z inscenizacją Drogi
Krzyżowej. Uczestniczyli w nich
często tzw. kapnicy czyli biczownicy, co odnotował w XVIII stuleciu
Jędrzej Kitowicz (J. Kitowicz, Opis
obyczajów za panowania Augusta
III, Warszawa 1985, s. 42-45).
Opisując taką procesję Marta
Borejszo pisze: W procesji wielkopostnej uczestniczył zwykle człowiek dźwigający krzyż z koroną

Zwyczaj urządzania Kalwarii, podobnie jak granych na ich terenie
misteriów, wywodzi się bezpośrednio z kultu Męki Pańskiej i związanej z nim specjalnej formy nabożeństwa pasyjnego – Drogi Krzyżowej.
Tradycje odprawiania Drogi Krzyżowej sięgają pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Pielgrzymi odwiedzający Jerozolimę przemierzali tu
w modlitewnym skupieniu drogę
jaką odbył Jezus ulicami miasta
z pałacu (pretorium) Piłata na Golgotę. Trasę tę wytyczało 14 krzyży
(stacji) upamiętniających 14 epizodów wędrówki Chrystusa. W Europie w takiej formie Droga Krzyżowa
pojawiła się po raz pierwszy w 1625
roku. Tylko 9 z 14 stacji potwierdzają relacje Ewangelistów; pozostałe
mają źródło w apokryfach, jak np.
spotkanie ze św. Weroniką czy trzy

w 1600 roku fundator i ówczesny
właściciel tego terenu wojewoda
krakowski Mikołaj Zebrzydowski i jego żona Dorota z Felsztyna
Herburtówna. W tym celu Zebrzydowski zlecił swojemu dawnemu
dworzaninowi Hieronimowi Strzale, udającemu się w 1599 roku
na pielgrzymkę do Ziemi Świętej,
wykonanie rysunków miejsc upamiętnionych Męką Jezusa i makiety kościoła stojącego na miejscu śmierci Zbawiciela. W efekcie
szereg kalwaryjskich kaplic to miniaturki autentycznych budowli
jerozolimskich. Obok nich przez
następne lata powstał szereg kaplic inspirowanych przez przekazy
apokryficzne. W 1754 roku została tutaj także zbudowana kaplica
Trzeciego Upadku. Jej fundatorem
był Franciszek Rusocki, podskarbi

Figura Chrystusa Upadającego z gilowickiej Komaniej Góry. Fot. http://beskidybeskidy.blogspot.com.
cierniową na głowie, wyobrażający Chrystusa. Pomagał mu Cyreneusz. Otaczali ich żołnierze, którzy
bili i poganiali idących, wołając donośnym głosem: „Postępuj
Jezu!”. Biczownik, przedstawiający postać Chrystusa, upadał pod
ciężarem krzyża, a potem odpocząwszy podnosił się i dźwigał go
dalej, czyli do kolejnego kościoła,
w którym odbywały się uroczystości pasyjne (M. Borejszo, W kręgu
zwyczajów wielkanocnych, [w:]
Wielkanoc w polskiej kulturze,
Poznań 1997, s. 35).
Zachowaniu się, a następnie rozwojowi misteriów pasyjnych, obok
wspomnianych wyżej przejawów
religijności ludowej, sprzyjało powstawanie począwszy od XV wieku,
plenerowych Kalwarii – stacji Męki
Pańskiej będących mniej lub bardziej
wierną kopią autentycznych miejsc
nawiedzanych przez pielgrzymów w
Jerozolimie. Pierwsza w Europie plenerowa Kalwaria powstała w 1420
roku w Hiszpanii, niedaleko Kordoby. Pierwszą Kalwarią na ziemiach
polskich była Kalwaria Zebrzydowska, zainicjowana w 1600 roku.

kolejne upadki. Początkowo ilość
i tematyka poszczególnych stacji
była bardzo różnorodna. Ujednolicono je nadając dzisiejszą formę,
dopiero pod koniec XVIII stulecia.
Np. jeszcze w XVIII wieku w Niemczech i Niderlandach odprawiano
nabożeństwa do siedmiu czy nawet
trzydziestu upadków Chrystusa.
Z Europy Zachodniej znane są XVII
i XVIII- wieczne miedzioryty i drzeworyty przedstawiające Jezusa Upadającego pod Krzyżem. Stanowiły
one najczęściej ilustracje tekstów
pasyjnych oraz były plastycznym
wyobrażeniem stacji Drogi Krzyżowej. W zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie znajduje się
kilka tego typu miedziorytów,. pochodzących z warsztatów holenderskich i niemieckich. Rozpowszechniane przez kościoły i klasztory,
służyły za wzór miejscowej twórczości dewocyjnej; tą drogą trafiały
także do kręgu kultury ludowej.
Istotne znaczenie w całej polskiej pobożności pasyjnej miało powstanie na początku XVII stulecia
wspomnianej już Kalwarii Zebrzydowskiej. Jej urządzanie rozpoczął

zatorski i oświęcimski. Wcześniej
stację tę znaczył jedynie drewniany
krzyż.
Świątynia jest murowana, wzniesiona na planie prostokąta z półkolistą apsydą. Umieszczono w niej
kamienną rzeźbę Upadającego,
barokową, wykonaną przed 1724
rokiem. Stoi ona na mensie dwustronnego ołtarza, umieszczona na
wysokim drewnianym postumencie o cechach rokoka. Nad figurą
znajduje się rzeźbiony rokokowy
baldachim. Sama postać Jezusa jest
naturalnej wielkości. Korpus został
przedstawiony w pozycji prawie leżącej, wsparty na ugiętych w łokciu
pod kątem prostym rękach i ugiętych nieco kolanach. Prawa noga
jest podkurczona pod korpus. Cała
postać wygląda jak gdyby czołgała
się na kolanach i rękach. Głowę
ma Jezus pochyloną ku przodowi,
twarz szczupłą, naznaczoną cierpieniem, okoloną zarostem. Włosy opadają na barki. Odziany jest
w długą do kostek szatę o zaznaczonych marszczeniach i fałdach,
przewiązaną w pasie sznurem. Na
głowie widnieje korona cierniowa.

Dźwigany przez Jezusa krzyż jest
duży, masywny, wsparty o rzeźbę
i postument. Artysta umieścił na
nim łaciński napis.
Rzeźba Trzeciego Upadku z Kalwarii Zebrzydowskiej już wkrótce
stała się przedmiotem szczególnego
kultu. Według tradycji w miejscu,
gdzie stanęła kaplica, jeszcze wczasach gdy znajdował się tu jedynie
krzyż, anonimowy pielgrzym doznał uzdrowienia. Informuje o tym
tablica wmurowana w ścianę kaplicy. Kult Cudownego Pana Jezusa Kalwaryjskiego, jak nazywano
figurę, ożywił się szczególnie po
poświeceniu jej, w 1823 roku, przez
biskupa tarnowskiego Tomasza Zieglera.
Od samego początku kaplica odgrywała także istotną rolę podczas
Misterium Męki Pańskiej, granego
we Wielkim Tygodniu na kalwaryjskich dróżkach, w którym uczestniczyli wierni. Była to jedna z bardziej dramatycznych stacji. Istotne
dla pielgrzymów było także jej symboliczne znaczenie; oto grzesznik
upada pod ciężarem grzechów, by
dzięki Odkupieniu podnieść się
do nowego życia. Według relacji
mieszkańców Podbeskidzia pielgrzymujących na Kalwarię, jeszcze
w okresie międzywojennym podczas odprawiania Drogi Krzyżowej
wiele osób przy tej właśnie stacji
padało na kolana, kładło się krzyżem, publicznie żałując za grzechy.
Jak wspomina jedna z informatorek
kiedy to ludzie doszli ku tej kaplicy,
to tak płakali, każdy się obwiniał,
że to skoli (z pwodu – UJK) jego
grzechów Pan Jezus tak się poniewiera. Tak każdy buch, na kolana,
nie patrzył czy błoto, czy śnieg (Rycerka 1990 rok). Podobnie zachowywali się jeszcze w niedalekiej
przeszłości uczestnicy misterium;
misteryjne przeżywanie Drogi Krzyżowej było często wręcz dosłowne.
Wielu z nich odbierało wydarzenia
bez żadnej teatralnej konwencji.
Odczuwano, a raczej wczuwano się
całym sobą w jednego „z nich”, wędrującego naprawdę na Golgotę.
Z pielgrzymowaniem do Kalwarii Zebrzydowskiej, podobnie jak
miało to miejsce w innych sanktuariach, od samego początku związane były różnego rodzaju wydawnictwa o charakterze dewocyjnym:
książeczki do nabożeństwa, modlitewniki, obrazki, druki odpustowe zawierające pieśni i modlitwy,
itp. Drukowaniem, zwłaszcza tych
ostatnich, w XIX stuleciu trudniły się
między innymi niewielkie wydawnictwa we Frydku (dziś Czechy),
Krakowie, Tarnowie, Wadowicach.
Wspomniane druki były ilustrowane najczęściej drzeworytami, które
w wypadku wydawnictw kalwaryjskich przedstawiały, obok cudownego obrazu Matki Bożej, także słynąca łaskami figurę. Poświęcono jej
nawet osobną książeczkę ze zbiorem modlitw i intencji pt. Serdeczne westchnienie duszy pobozney
do Pana Jezusa po trzecie z krzyżem upadając w Kalwaryi Zebrzydowskiey przy Krakowie. Techniką
drzeworytu wykonywano również
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Rzeźba Chrystusa Upadającego pod Krzyżem pochodząca z końca XVIII
wieku znajdująca się w kapliczce w Sidzinie. Fot. http://www.sidzina.net.pl.
obrazki dewocyjne. Niektóre z nich,
o większych rozmiarach, oprawione potem w ramki, zawieszano
w izbach obok innych świętych
obrazów. Przedstawiano na nich,
obok samej postaci Upadającego
pod Krzyżem Jezusa także widok
wnętrza całej kaplicy. Często wizerunki takie były opatrzone tekstem
w rodzaju: Wyrazenie Pana Jezusa
po trze-cie z krzyżem upadającego
– który cudam słyna-ci na Kalwa-ryi
ctiery mile od Krakowa. Umieszczano też na nich wierszowane modlitwy (cytowany tekst w inskrypcji
współczesnej):
W głębokość wielką grzechy
mnie wciągnęły
Powstać nie mogę bez Twej łaski,
siły
Jezu pod krzyżem po trzecie upadły
Ratuj mnie proszę abym tak upadły
Powstać z grzechowej przepaści
na nogi
Niech Twój upadek złamie nałogi
Zniszczy do szczętu za co
chwalić ciebie
Będę na ziemi a potem i w niebie.
Oprócz drzeworytów pielgrzymi
mogli też nabyć drewniane figurki
Cudownego Pana Jezusa z kaplicy
Trzeciego Upadku. Rzeźbili je ludowi artyści przywożąc swoje prace
na odpusty. Wybitny znawca sztuki ludowej, A. Kunczyńska-Iracka
pisze: Upadek Chrystusa pod Krzyżem – najpopularniejsza „pamiątka”
z Kalwarii Zebrzydowskiej – był
w licznych ludowych rzeźbach powstających w samej Kalwarii, a także na całym obszarze zasięgu pielgrzymek do niej wzorowany (…) na
barokowej figurze tzw. Trzeciego
Upadku. Sama kompozycja wizerunku była więc zawsze taka sama,
oparta o wspomniany pierwowzór,
reszta zależała już od umiejętności
i fantazji wykonawcy. Ludowi rzeźbiarze zaopatrywali też w wizerunki
Upadającego przydrożne kapliczki
wzorując się najczęściej na dewocyjnych drukach i ilustracjach z modlitewników. Temat ten jest obecny

w dorobku prawie wszystkich znanych ludowych artystów. Sięgali po
niego ,między innymi w XX stuleciu,
Karol Englert z Przyłękowa, Józef
Kania z Kalwarii Zebrzydowskiej,
Wojciech Oleksy z Paszyna, Jędrzej
Wawro z Gorzenia koło Wadowic
i inni. Twórcy wcześniejszych rzeźb
pozostają z reguły anonimowi. Tak
np. we wsiach u północnych podnóży Babiej Góry, w Zawoi i Skawicy, pod koniec XIX wieku rzeźbił małe, drewniane Upadki do
kapliczek i domowych ołtarzyków
niejaki Mazur, który swoje prace
nieudolnie podpisywał na deseczce – podstawce. Nic o nim więcej
nie wiadomo. Kilka jego Upadków
jest obecnie w zbiorach Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi. Niewielkie drewniane rzeźby
tego typu w liczbie kilkudziesięciu
znajdują się także w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Większość
z nich jest anonimowa, co najwyżej
o określonej (chociaż nie zawsze)
proweniencji. Rzeźbione Upadki
można też znaleźć w innych muzeach na południu Polski, między
innymi w Muzeum Tatrzańskim
w Zakopanem, w Orawskim Parku
Etnograficznym w Zubrzycy Górnej
na Orawie, w Muzeum w Rabce
itp. Zachowane obiekty świadczą
o dużej popularności tego tematu
w dawnej sztuce ludowej.
Wraz z pojawieniem się w XVIII
stuleciu kultu wspomnianej wyżej
figury Trzeciego Upadku, w rejonie
Kalwarii Zebrzydowskiej i na pątniczych szlakach wiodących do sanktuarium zaczęto wznosić kapliczki
przydrożne z wizerunkiem Upadającego i kamienne figury o tej tematyce. Najstarszy posąg tego typu
znajduje się w kapliczce w Gilowicach pod Żywcem i nosi datę 1761,
powstał więc w niecałe 40 lat od
chwili zbudowania kaplicy Trzeciego Upadku na dróżkach w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Kapliczki przydrożne z figurami Chrystusa Upadającego pod
Krzyżem mają bardzo charakterystyczny zasięg. Występują głównie

na obszarze Polski Południowej,
zwłaszcza w okolicach Kalwarii
Zebrzydowskiej. W wielu wypadkach niejako „wyznaczają” pątnicze szlaki wiodące do Kalwarii.
Szczególnie wyraźnie widać to na
mapie uwzględniającej zachowane kapliczki z rzeźbami Trzeciego
Upadku w odniesieniu do Beskidu Żywieckiego, doliny rzeki Skawy, a także okolic samej Kalwarii.
Józef Grabowski w opracowaniu
poświęconym polskiej rzeźbie ludowej pisał: W grupie raczej lokalnych tematów ikonograficznych dwa o bardzo znamiennym
dla siebie ukształtowaniu występują powszechnie jedynie na styku Krakowskiego i Śląska. Są to:
Chrystus Upadający pod Krzyżem i
Chrystus u Słupa. Pierwszy z nich
jest tematem wyłącznie polskim,
a jego przykłady zaliczyć wypada
do klejnotów polskiego ludowego
rzeźbiarstwa (J. Grabowski, Dawna
polska rzeźba ludowa, Warszawa
1970, s. 18).
Na terenie Polski północnej,
środkowej i wschodniej przedstawienie to spotykane jest niezmiernie rzadko.
Temat Trzeciego Upadku pojawia
się też w kapliczkach przydrożnych
na Słowacji, skąd od dawna, a nawet
w czasach "realnego socjalizmu”,
wędrowały pielgrzymki do Kalwarii.
Sporadycznie można go spotkać także w Czechach, nie jest to więc, jak
chce J. Grabowski wyłącznie polski
temat w sztuce ludowej.
Katalogi zabytków i rejestry
uwzględniające obiekty małej architektury sakralnej wymieniają z reguły tylko duże, okazałe rzeźby. Znajdują się one najczęściej we wnętrzu
domkowych kapliczek, występują
jako wolnostojące, nakryte jedynie daszkiem lub też są elementem
kamiennych figur przydrożnych.
Obok tych zarejestrowanych wizerunków, jeszcze do niedawna istniał cały szereg niewielkich, drewnianych rzeźb Trzeciego Upadku,
znajdujących się w wiszących kapliczkach szafkowych, we wnękach
dużych kaplic, w szczytach domów
itp. Niewielka ich ilość zachowała
się w muzeach, reszta padła ofiarą pseudokolekcjonerów, a wiele
z nich zostało po prostu usuniętych
z kapliczek i zastąpionych, zdaniem ich opiekunów, ładniejszymi gipsowymi figurkami. Tak np.
mieszkanka Grzechyni (1988 rok),
opowiadając o przydrożnej kapliczce, gdzie niegdyś była drewniana
figurka Trzeciego Upadku stwierdziła, że była ona brzydka, z daleka
wyglądała jak jakiś za przeproszeniem zwierz, a to tak nie może być!
Figurkę więc zabrano i spalono,
a jej miejsce zajęła ceramiczna Matka Boża Różańcowa. Z takiego samego powodu piękna, zabytkowa
kamienna figura Trzeciego Upadku
z Sidziny koło Jordanowa została
przeniesiona w pola, poza zwartą
zabudowę, gdzie dawniej stała przy
głównej drodze, bo, jak stwierdzili
informatorzy (Sidzina 1998), bały
się jej dzieci, taka była wrodna
(brzydka). Podobne przypadki miały miejsce także w innych wsiach
Podbeskidzia i Podtatrza. Na podstawie takich relacji można sądzić,
że jeszcze na początku XX wieku
figury Upadającego były na wspomnianym terenie bardzo powszechne, do dzisiaj natomiast zachowały
się jedynie najokazalsze, o najlepszym poziomie artystycznym.
Figury Trzeciego Upadku, w zależności od tego gdzie miały być

umieszczone, rzeźbiono w całości
lub tylko od strony zwróconej do
widza. W tym drugim przypadku
tylna część figury pozostawała płaska. Rzeźby umieszczone w kaplicach domkowych są opracowane
jedynie od strony skierowanej ku
odbiorcy. Świadczy to o tym, że zamawiane były od początku z przeznaczeniem do kaplic. Natomiast
wolnostojące, pod zadaszeniem,
opracowane są równie starannie
z każdej strony.
W sztuce ludowej przedstawienie Trzeciego Upadku występuje
w dwóch podstawowych wersjach.
Wersja pierwsza to scena wieloosobowa. Upadającemu Chrystusowi towarzyszy jedna lub kilka
postaci: Szymon Cyrenejczyk, żołnierz rzymski, niekiedy też św. Weronika lub lamentujące Marie. Takie
przedstawienie ze św. Weroniką
i dwoma Mariami znajduje się np.
w zbiorach muzeum oo. cystersów
w Szczyrzycu. Z kolei w Muzeum
Etnograficznym w Krakowie jest
niewielka drewniana rzeźba Upadającego, wykonana w 1961 roku
przez znanego ludowego rzeźbiarza Władysława Chajca z Kamiennej
Góry koło Jasła, gdzie za postacią
Jezusa stoi rzymski żołnierz uzbrojony w miecz i dzidę.
Wersja druga to samotna postać
upadającego Jezusa występująca
w grupie drzeworytów oraz we
wszystkich nieomal przykładach
rzeźby, tak drewnianej jak i kamiennej.
Sama postać Chrystusa, zarówno
w przedstawieniach wieloosobowych jak i w jednoosobowych, ma
dwie główne wersje plastyczne.
W rzadszej z nich Jezus nieomal
leży na brzuchu podtrzymując
lewą ręką oparty o ramię krzyż.
Prawa ręka jest najczęściej płasko

wyciągnięta na ziemi, nogi lekko
ugięte w kolanach, ułożone równolegle. W bardziej popularnej
wersji Jezus wspiera się o ziemię
obiema rękami i kolanami, przy
czym niekiedy jedna noga jest nieco wysunięta, jakby podkurczona
pod korpus. W niektórych bardziej prymitywnych rzeźbach owo
podkurczenie nogi zaznaczone
jest przy pomocy stopy wystającej
z boku spod szaty, często ułożonej
w sposób sprzeczny z zasadami
anatomii. Krzyż wspiera się o lewy
bok Jezusa lub wręcz leży na Jego
plecach. W wypadku drewnianych
rzeźb nierzadko jest po prostu
przybity gwoździem do pleców
Upadającego, rzadziej umocowany
na kołeczku.
Zróżnicowane jest też ułożenie
głowy Jezusa. Może być ona niejako
przedłużeniem korpusu, zwrócona
na wprost, pochylona nieco ku ziemi lub też lekko uniesiona ku górze, ale także odwrócona do widza.
Tak jest np. w wypadku Chrystusa
Upadającego z kościoła w Tokarni
koło Myślenic, gdzie głowa Jezusa
jest wręcz nienaturalnie skręcona
pod katem prostym w stosunku do
korpusu.
Cytowany już J. Grabowski
(J. Grabowski, Dawna Polska rzeźba ludowa, Warszawa 1970, s. 23)
uważa, że pewne odrębne cechy
posiadają rzeźbione Upadki z regionu krakowskiego (nie określa jednak dokładnie co rozumie
przez region krakowski. Wśród
tych świątków, zawsze o twarzach
ekspresyjnych, zdarzają się oblicza o wyrazie wprost zwierzęcego
bólu, głębokiej rozpaczy, domagające się jakby współczucia, litości,
pomocy. Taka jest właśnie między
innymi wspomniana rzeźba z Tokarni.

Pierwszy upadek Jezusa pod Krzyżem – kapliczka III stacji drogi krzyżowej
w Zawoi Zakamieniu. Fot. http://www.przyslop.zawoja.pl.
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Z reguły we wszystkich przypadkach postać Jezusa jest wykonana
prawie że schematycznie, bez wypracowywania szczegółów. Wyjątek stanowi twarz, której rzeźbiarze
starali się nadać rzeczywiście wyraz
pełen bólu i cierpienia. Efekt ten
uzyskiwano najczęściej przez pochylenie głowy, nieproporcjonalnie
długą szyję, co miało zaznaczyć wysiłek przy próbie podniesienia się z
upadku, skrzywienie ust, brwi itp.
Nie brak jednak także rzeźb, gdzie
nawet głowa i twarz jest jedynie zarysowana, toporna. Wydaje się, że
na ogół twórcom Upadków chodziło o przedstawienie samego faktu,
który już sam, przejmujący w swojej
wymowie, nie wymagał dodatkowych zabiegów artystycznych. Stąd
też wzięła się z pewnością opinia
dominująca wśród współczesnych
mieszkańców wsi, że rzeźby te,
oczywiście za wyjątkiem tych artystycznie opracowanych, są brzydkie, nieestetyczne.
Upadający Chrystus odziany jest
najczęściej w długą szatę, spod której niekiedy widoczne są bose stopy. Szata w pasie przewiązana jest
sznurem. Na głowie widnieje korona cierniowa. W szeregu rzeźb,
zwłaszcza kamiennych, przypomina ona raczej wieniec spleciony
z dwóch lub trzech gałązek. Ciekawe są cierniowe korony spotykane w rzeźbach drewnianych, gdzie
kolce wprawiano w wyrzeźbiony
otok na zasadzie zamocowywania
zastruganych kołeczków lub nawet autentycznych kolców tarniny. Dźwigany przez Jezusa krzyż
w wielu wypadkach opatrzony jest
napisem. Najczęściej są to inicjały INRI lub teksty w rodzaju; Jezu
Upadający zmiłuj się nad nami. Ciekawy, wierszowany napis znajduje
się na krzyżu figury Upadającego
z kościoła w Rzykach koło Wadowic:
Ciężarem naszych grzechów
przywalony,
Pada na twarz Jezus umęczony.
Dobry Jezu przez Krew Twą i znoje,
Odpuść, ach odpuść wszystkie
grzechy moje.
Większość
rzeźb
Trzeciego
Upadku jest polichromowana. Szata najczęściej ma kolor niebieski,
szafirowy lub czerwony, a sznur w
pasie złoty. Farbą zaznaczone są też
krople krwi spływające z korony

cierniowej, oczy i usta. Zarost najczęściej bywa w kolorze brązowym
lub czarnym. Rzeźby zazwyczaj
umieszczane są na postumentach,
niekiedy bardzo ozdobnych. Czasem drewniana rzeźba znajdująca
się w domkowej kapliczce ustawiona jest na uszytej z aksamitu, nierzadko haftowanej, poduszce.
Z relacji mieszkańców wsi wynika, że jeszcze w okresie międzywojennym kapliczki z wizerunkami
Trzeciego Upadku odgrywały istotną funkcję podczas peregrynacji
do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymki udawały się do sanktuarium najczęściej dwa razy do roku:
na odpust Wniebowzięcia Matki
Bożej 15 sierpnia i we Wielkim Tygodniu. Organizowali je w przeszłości i prowadzili specjalni przewodnicy wywodzący się spośród
tutejszych mieszkańców, a zajęcie
to często przechodziło z ojca na
syna. Oprócz dbałości o sprawy
organizacyjne, przewodnicy czuwali nad całym przebiegiem pielgrzymki, także pod kątem praktyk
religijnych. Między innymi to oni
inicjowali pieśni i modlitwy. Jak
wspomina wielu uczestników takich pielgrzymek sprzed pół wieku
do tradycji należało odprawianie
Drogi Krzyżowej, gdzie kolejnymi
stacjami były wybrane zwyczajowo
kapliczki, głównie właśnie z wizerunkami Trzeciego Upadku. Peregrynacjom towarzyszyły odpustowe
pieśni, mające najczęściej narracyjną formę, szczegółowo opowiadające o drodze Jezusa na Golgotę.
Sądząc z relacji informatorów odpowiednie zwrotki śpiewano przy kolejnych stacjach, zarówno podczas
wędrówki na Kalwarię, jak również
na Dróżkach Kalwaryjskich. Teksty
te, spisywane nieraz z pokolenia na
pokolenie posiadali wspomniani
przewodnicy, część ukazywała się
w XIX stuleciu drukiem w formie
nieme kich broszurek drukowanych
przez wspomniane wydawnictwa.
Pielgrzymi z Zubrzycy na Orawie
jeszcze w okresie międzywojennym
przy stacji Trzeciego Upadku, która
po drodze na Kalwarię wypadała
zawsze przy wspomnianej figurze
w Sidzinie śpiewali:
Słodki Zbawiciel na twarz upada,
Niech grzesznik płacze i srodze
biada!
Za jego winy Jezus uklęka,
Pod ciężkim krzyżem jęczy i stęka.

NASZA HISTORIA
Z kolei w typowej odpustowej
książeczce Pieśń nowa o całej męce
Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Witaj Matko uwielbiona (Wadowice. Drukiem Franciszka Foltyna,
1886) poświęcone upadkowi strofy
brzmią:
Biją Go srogo katowie, wlekli
okrutnie łotrowie,
Upadł pod krzyżem zemdlony
– a cały był poraniony. (…)
Gdy Go w pól góry przygnali,
a odpocząć Mu nie dali,
Upadł ciężko na ziemię, zranił sobie
twarz o kamienie.
Tam go za włosy dźwigali, bili
kopali, targali,
Aby powstał z ziemi, szedł na
miejsce Kalwaryi.
Warto jeszcze wspomnieć, że
wiele spośród figur Trzeciego
Upadku, znajdujących się w przydrożnych kapliczkach, uważanych
jest przez mieszkańców na wzór
kalwaryjskiej, za słynące łaskami.
Należy do nich np. kaplica w Zawoi Centrum. Umieszczona tu
drewniana figura pochodzi prawdopodobnie z końca XIX wieku.

Anonimowy rzeźbiarz przedstawił
Jezusa w przyklęku, obarczonego
krzyżem. Według tradycji figura
znajdowała się początkowo nieco dalej, w pobliżu nieistniejącej
dzisiaj żydowskiej karczmy. Sąsiedztwo to narażało ją na ciągłe
profanacje. Pewnej nocy stara kobieta przeniosła na obecne miejsce
ciężką figurę, którą ledwie mogło
udźwignąć czterech mężczyzn. Od
tej pory wizerunek ten uważany
jest za słynący łaskami, a w kapliczce zawsze pali się światło. Kapliczki Trzeciego Upadku były także
chętnie umieszczae w miejscach
uważanych za siedlisko dusz pokutujących. Sama obecność Zbawiciela, który przez swoją Mękę odkupił
rodzaj ludzki, miała przynosić tym
duszom wybawienie z czyśćcowych udręk. Do takich fundacji należy np. domkowa kapliczka Trzeciego Upadku z Kiczor na Orawię,
uroczyście poświęcona 27 czerwca
1924 roku. Wzniesiono ją, przy drodze do wsi, w cieszącym się złą sławą miejscu, gdzie strasyło.
Podsumowując można stwierdzić, że motyw Trzeciego Upadku
Jezusa pod Krzyżem zajmował waż-

śp. prof. dr hab. Krzesława Stokłosę
W sobotę 28 stycznia w kościele w Zawoi Centrum pożegnaliśmy śp. prof. dra hab. Krzesława Stokłosę,
nieodżałowanego miłośnika i sympatyka Zawoi oraz Babiej Góry, Honorowego Obywatela Zawoi.

Prof. dr hab. Krzesław Stokłosa,
zawodowo związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
oraz Politechniką Rzeszowską, swoją „przygodę z Zawoją” rozpoczął
jeszcze przed II wojną światową,
bo w 1937 roku. Był świadkiem
wymarszu polskich oddziałów wojskowych pod wodzą gen. Maczka
do walki z Niemcami. W czasie II
wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowym w Beskidzie
Średnim.

Już Pan ledwo sobą włada, trzeci
raz ciężko upada,
Lecz odpocząć Mu nie dali, na
Golgotę popychali.
Przez to święte upadanie,
z grzechów naszych zbaw nas
Panie,
Byśmy także powstawali, z Tobą w
niebie królowali.
Skrót tekstu o tym samym tytule publikowanego w: „Nasza Przeszłość” t. 94, 2000, s. 495-511.
Urszula Janicka-Krzywda

Chrystus upadający pod krzyżem w kaplicy Trzeciego Upadku w Zawoi Giertugi. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Pożegnaliśmy
Po wojnie, ukończeniu studiów
na Uniwersytecie Jagiellońskim,
a potem zdobyciu kolejnych stopni
naukowych i podjęciu działalności
naukowej i dydaktycznej, zaraził
swoja pasją wielu studentów. Zorganizował dla nich wiele wyjazdów
do Zawoi i na Babią Górę. Organizował również letnie obozy w Zawoi i Zubrzycy Górnej.
Profesor działał wiele lat w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, przewodniczył Komisji
ds. Szlaków Turystycznych i nazewnictwa miejscowego. Był w Komitecie Organizacyjnym i jednym z ini-

ne miejsce w ludowej pobożności
pasyjnej na obszarze Małopolski,
a zwłaszcza w najbliższych okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej. Był
tematem, po który chętnie sięgano nie tylko w ludowej plastyce,
ale także znalazł trwałe miejsce
w folklorze słownym i obrzędowości pielgrzymkowej. Przemawiał
do wiernych ekspresyjnością całego epizodu, pozwalał utożsamiać
się z cierpiącym Jezusem i zawierał motyw nadziei na „podniesienie
się” z grzechów, o czym mówi jedna z ludowych pieśni pielgrzymkowych:

cjatorów budowy Muzeum Turystyki
Górskiej na Makowych Szczawinach
oraz jego pierwszym kustoszem w latach 1966-70. Doskonale znał Zawoję,
angażował się w życie i działalność
miejscowych szkół i społeczności lokalnej. Na Babiej Górze był osobiście
ponad 500 razy, przede wszystkim w
celach związanych z działalnością naukową, dydaktyczną i społeczną.
Był także jednym z pomysłodawców utworzenia w Zawoi Liceum
Ogólnokształcącego,
przewodniczył Społecznemu Komitetowi powołania i organizacji Babiogórskiego Liceum Ekonomiki i Organizacji

Turystyki. Osobiście opracowywał
programy autorskie oraz angażował
do ich opracowywania kadrę uczelni krakowskich. W pierwszych latach funkcjonowania Liceum ściśle
współpracował z dyrekcją i kadrą
nauczycielską, organizował spotkania z pracownikami naukowymi, co
miało niebagatelny wpływ na prestiż szkoły.
Wspierał działalność Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Za swoje zaangażowanie został odznaczony
„Laurem Babiogórskim” I i II stopnia.
W 2009 roku Rada Gminy nadała Panu profesorowi tytuł Honoro-

wego Obywatela Gminy Zawoja.
8 października 2009 roku w uroczystości wręczenia tego tytułu
uczestniczyło wielu mieszkańców
Zawoi i Skawicy.
Mieszkańcy traktowali bowiem
Profesora jako swojego wielkiego
przyjaciela. Był wielkim człowiekiem, wielkiego formatu naukowcem, wielkiej klasy społecznikiem,
a jednocześnie ciepłym i bezpośrednim, przyjaźnie nastawionym
do ludzi i otoczenia człowiekiem.
Ciepły i bezpośredni w kontaktach
międzyludzkich nikomu nie odmówił pomocy. Ostatnie lata spędził w
ukochanej Zawoi, do której na stałe
przeniósł się na emeryturze.
Mawiał, że właśnie tutaj: w Zawoi, w okolicach Babiej Góry czuje się najlepiej, ładuje akumulatory
i odpoczywa. Bardzo sobie cenił
przyjaźń ludzi, podziwiał ich, doceniał nasze góralskie przywiązanie do
wiary, tradycji, natury i przyrody.
Michał Bartyzel
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VII Polar Sport Skitour
im. Basi German w Zawoi
3 marca, w Zawoi odbył się VII Polar Sport Skitour im. Basi German. Są to największe zawody skitourowe w obecnym sezonie w Polsce, zaliczane do Pucharu Polski Amatorów w Narciarstwie Wysokogórskim. Po raz kolejny padł
rekord frekwencji. Przy pięknej pogodzie w zawodach wzięło udział 185 zawodników. Znakomite warunki śniegowe umożliwiły wytyczenie ciekawej trasy dopasowanej do możliwości wszystkich startujących.

Start miał miejsce przy górnej stacji Mosornego Gronia (1047 m),
skąd wszyscy ruszyli pętlą wokół
Hali Śmietanowej, dalej w kierunku Brożki przez jej halę a następnie
przez tunel i ostatnie podejście na
szczyt Mosornego. Prócz krętych
i wąskich podejść, były też szerokie zjazdy przez las. Szykany na
trasie mogły dostarczyć wiele frajdy nawet mało wprawnym narciarzom. Piękne słońce przyciągnęło
do Zawoi skiturowców wszelkiej
maści. Najlepsi zawodnicy z kadry
narodowej pokonali 11 kilometrową pętlę z Mosornego Gronia poniżej jednej godziny.
O uniwersalności trasy świadczy
fakt, że zawody ukończył m.in. Zdzisław Knap (75lat), który rokrocznie
pojawia się na naszych zawodach
– tym razem przeszedł trasę w czasie 3 godz. i 31min. Natomiast najmłodszy uczestnik Tadeusz Kuchno
Junior (9lat) pokonał trasę w czasie
2 godz. i 51 min. Około godziny 17

impreza przeniosła się do OW „Zawojanka” w Zawoi Widły na pokaz
slajdów Aleksandry Dzik pt. „Kobiety na ośmiotysięcznikach Ternua
Female Team – Gaszerbrumy 2011”.
W tym samy miejscu odbyła się ceremonia dekoracji zwycięzców oraz
losowania nagród wśród wszystkich
185 startujących. Do rozlosowania
była rekordowa jak na takie zawody pula nagród, której wartość wyniosła 55 tysięcy złotych. Najszybsi zawodnicy, którymi okazali się
Tomasz Brzeski oraz Klaudia Tasz
otrzymali od głównego sponsora,
firmy DYNAFIT, bon o wartości
2000 złotych oraz buty marki Scarpa
a także regionalne upominki z rąk
zastępcy wójta gminy Zawoja Pani
Aliny Kuś.
Następnie przy dźwiękach kapeli oraz dj'a, wszyscy ubrani w
pamiątkowe t-shirt’y „PolarSport
Skitour'' do późnych godzin nocnych bawili się na „Ternua Party”.
Firma Ternua rozdała uczestnikom

imprezy pamiątkowe czapki z logiem firmy. W niedzielny poranek
przy pięknej pogodzie wielu uczetników zawodów wyruszyło na wycieczki w okolice Policy oraz Babiej
Góry.  Miło nam poinformowac że
wszyscy startujący poprzez udział
w zawodach wsparli Fundację „Na
Start im. Basi German” kwotą kilkunastu tysięcy złotych, za co serdecznie dziękujemy. Ogromne podziękowania należą się wszystkim
sponsorom, którzy zapewnili nagrody dla każdego z zawodników,
przede wszystkim marce Dynafit za
bony na łączną kwotę 10 tysięcy
złotych.
Najszybsze wśród kobiet okazały
się: Klaudia Tasz (KW Zakopane)
– 01:10:19, Magdalena DerezińskaOsiecka (KW Zakopane) – 01:12:33,
Małgorzata Czeczot (TRAILteam) –
01:19:40
Natomiast wśród mężczyzn najszybsi byli: Tomasz Brzeski (KS
Kandahar) – 00:57:23, Jacek Żebrac-

ki (GOPR, Kandahar) – 00:58:18,
Szymon Zachwieja (GOPR Podhale,
Kandahar) – 00:58:21.
Podziękowania należą się również: Gminie Zawoja, Babiogórskiemu Centrum Kultury, Ośrodkowi
Narciarskiemu PKL Mosorny Groń,
Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu, GOPR Sekcji Babiogórskiej,

Lasom Państwowym, Ośrodkowi
Wypoczynkowemu „Zawojanka”,
Restauracji Dominium.
Już dziś zapraszamy wszystkich
na VIII Polar Sport Skituru im. Basi
German i mamy nadzieję, że padnie kolejny rekord frekwencji oraz
puli nagród.
Piotr Krygowski

Zmagania skiturowców na babiogórskich szlakach. Fot. arch. Polarsport.

Na najwyższym stopniu

Slalom w sutannie

23 marca br., w Kluszkowcach rozegrano finał Mistrzostw Polski Amatorów Polskiego Związku Narciarskiego, pod
patronatem programu TAURON Bachleda SKI.

18 lutego br. odbyły się w Wiśle na Stożku XV Mistrzostwa Polski Duchownych w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Błogosławionego Jana Pawła II.
W rywalizacji wzięło udział około 40 kapłanów i kleryków głównie z archidiecezji katowickiej, krakowskiej i z diecezji bielsko-żywieckiej.
Jak co roku wykonali pierwszy zjazd w sutannach, następnie na starcie stanęli w kombinezonach i kaskach narciarskich. Jedynym reprezentantem naszego dekanatu makowskiego był proboszcz parafii
ze Skawicy ks. Krzysztof Strzelczyk. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
(rss)

W Kluszkowcah zakończył się trwający przez cały okres zimowy cykl
dziesięciu imprez skierowanych do
pasjonatów białego szaleństwa.
Do zawodów stanęło ponad stu
zawodników, którzy w całej edycji
eliminacji zebrali najwięcej punktów, uzyskując tym samym prawo
startu w wielkim finale.
W finale tym, oprócz tytułów
mistrzowskich w poszczególnych
kategoriach wiekowych, przyznano
także tytuły Super Mistrzyni i Super
Mistrza TAURON, klasyfikacji ogólnej finału.
Nasz wspaniały sportowiec –
narciarz alpejski Jan Listwan ze
Skawicy, oprócz Mistrza Polski
w kategorii wiekowej 66+ zdobył
również to najwyższe trofeum
SUPER MISTRZA TAURON.
Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów.
(rss)

Jan Listwan na najwyższym stopniu podium Mistrzostw Polski Amatorów
Fot.www.tauronbachledaski.pl

Na stoku obowiązywał jeden przejazd w sutannie. Fot. www:narty.pl.
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Na co komu
ludowi artyści…?
Sztuka ludowa na terenie gminy Zawoja to przede wszystkim snycerstwo i rzeźba w drewnie, ale
także malarstwo, bibułkarstwo i haft.
Najwięcej elementów zdobniczych (rzeźba, snycerstwo) związanych było z budownictwem.
Zdobiono odrzwia, szczyty dachów, ganki, a także przydrożne kapliczki – domkowe i szafkowe.
Zdobnictwo w drewnie związane było też z wyposażeniem wnętrza. Kuchenne szafki, półki,
łyżniki, solniczki zdobiło najczęściej wycinanie krawędzi, także rzeźbione szlaczki i snycerskie
ozdoby. Dla gminy Zawoja bardzo charakterystyczne były blaty stołów z jaworowego drewna,
dekorowane motywami rzeźbionymi, inkrustowanymi i intarsjowanymi. Najczęściej były to
motywy kielicha, serca, różańca, stylizowanej lilii (tzw. lelui).
Z przedmiotów użytkowych dekoracją rzeźbiarską zdobiono głównie czerpaki, foremki na ser
i masło, różnego rodzaju pudełka.
Rzeźba figuralna ograniczała się tu prawie wyłącznie do małych figurek o tematyce religijnej:
postaci Chrystusa (Frasobliwy, Nazareński, Upadający pod Krzyżem), Matki Bożej (Niepokalanie
Poczętej, z Dzieciątkiem, Bolesnej) oraz świętych (głównie św. Antoni Padewski, św. Jan
Nepomucen, św. Barbara, św. Katarzyna Aleksandryjska i inni). Twórcy ci byli z reguły anonimowi.
Najstarsze zanotowane nazwiska rzeźbiarzy to działający pod koniec XIX wieku i na początku XX
stulecia rzeźbiarze z Zawoi – Alojzy Trybała i Klemens Mazur. Wykonywali oni głównie figurki do
przydrożnych kapliczek i ołtarzyków domowych.
Gmina Zawoja wśród swoich twórców ludowych posiada dwie postacie o międzynarodowej
sławie: malarkę prymitywistkę Dorotę Lampart oraz rzeźbiarza prymitywistę Antoniego Mazura.
Do grona twórców ludowych gminy Zawoja zaliczamy także Józefa Gawła z Zawoi i Stanisława
Migasa ze Skawicy.

„Sąd ostateczny” malarki Doroty Lampart

Józef Gaweł

Rzeźbiarska pasja
Józef Gaweł urodził się 16 marca
1938 roku w Zawoi. Tu ukończył
szkołę podstawową i już jako młody
chłopak wyjechał w poszukiwaniu
pracy w opolskie, gdzie zatrudnił
się w PGR. W latach 1959-61 odbył
zasadniczą służbę wojskową. Po jej
ukończeniu podjął pracę w Przedsiębiorstwie Montażu Urządzeń
Elektrycznych „Katowice”. Od 1969
roku mieszka w Libiążu. Rzeźbić
rozpoczął w 1975 roku będąc chwilowo na rencie inwalidzkiej. W tym
czasie zainteresował się rzeźbą.
Pierwszą wykonaną pracą była
szopka betlejemska, od której to za-

częła się jego rzeźbiarska pasja. Wykonał setki małych rzeźb i przeszło
trzydzieści dużych (od 150 cm do
4 m wysokości). Swoje prace wykonuje w drewnie, kamieniu i graficie. Nie ma określonego tematu.
Wykonuje postacie ludzkie, górników, wojów, zwierzęta, ptaki, dzieła o tematyce sakralnej, figurki folklorystyczne, użytkowe dekoracyjne,
historyczne płaskorzeźby i rzeźby
pełno wymiarowe. Tak kiedyś napisał o nim na łamach „Pasji” Stanisław Sikor – „Żyją wśród nas, często niewidoczni, nie rzucający się
w oczy, w odosobnieniu, nieznani

szerszemu ogółowi obywateli naszego miasta, a jednak wpisują się
w jego krwioobieg, choć nie afiszują się ze swoimi talentami…”
(…) Poświęcają swój czas własnej pasji tworzenia w różnych
dziedzinach twórczości. Realizują
swoje pomysły w zaciszu domowych pieleszy. Czerpią inspirację
z różnych źródeł, mają zwiększoną
wrażliwość na piękno (…)
Józef Gaweł uczestniczył w wielu plenerach w kraju i za jego granicami.
Najważniejsze plenery, w których brał udział to: Sanok, Krynica

Górska, Bystra Żywiecka, Nowy Wiśnicz, Orawka, Niemcza na Dolnym
Śląsku, Libiąż, Francja, Niemcy,
Czechy – Jabłonków, Chełmek, Bieruń Nowy, Płaza, Więckowice koło
Rudawy, Grodzisk Wielkopolski,
Laskowa koło Zatora, Chrzanów,
Bukowina Tatrzańska, Glinka koło
Ujsół, Grojec, Górki Wielkie.
Prace Józefa Gawła znajdują się
w Muzeach (m.in. w Górnośląskim,
Babiogórskim) w, Izbach Regionalnych (w Zawoi Przysłop i Zawoi
Gołyni) oraz u prywatnych koneserów w kraju i za granicą.
oprac. Gabriela Trybała

Artysta ze swoimi rzeźbami: z góralem, z rzeźbą św. Barbary – partonką parafii w Libiążu i podczas pleneru w Chełmku. Fot. z arch. Józefa Gawła.
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Najważniejsze wystawy Józefa Gawła
Dni Libiąża w 1980 roku; Kopalnia „Janina” w Libiążu – nagroda I stopnia • „Libiąż w konkursie plastycznym
40 lat PRS” – I nagroda • Przegląd Twórczości Górniczej w Mysłowicach – eliminacje do ogólnopolskiego
w BWA Katowice 1983 r. • Eliminacje do drugiej wystawy w Sierszy Wodnej – wyróżnienie w 1984 roku
• Przegląd Twórczości Górniczej w Katowicach – II miejsce nagroda w BWA • Krynica Górska w 1984 roku
• Chiny – Pekin w 1986 roku • ZSSR – Donieck w 1964 roku • obrazki Hartmana do muzyki Musorgskiego
w WOSPRiT Katowice w 1985 roku oraz w Filharmonii w Krakowie w 1986 roku i w Nowej Hucie w 1989 roku
• Muzeum Górnego Śląska w Bytomiu pt.: „Drogi do Zwycięstwa” (rzeźby po wystawie zakupione zostały do
muzeum) • Trzecie eliminacje w Brzeszczach w Przeglądzie Twórczości Górniczej w Katowicach 1985 roku
i czwarte w BWA Katowice • Tydzień Kultury Beskidzkiej w Makowie Podhalańskim w 1986 i w 1991 roku
• Poznań w 1987 roku, wystawa pt.: „Ginąca przyroda w oczach plastyków” – wyróżnienie II stopnia • Indywidualna wystawa w Pałacu Młodzieży w Katowicach w 1988 roku • Drugie ogólnokrajowe kiermasze sztuki nieprofesjonalnej w Skawinie – I nagroda 1989 i 1991 roku • Przegląd artystów nieprofesjonalnych regionu Śląska
Dąbrowskiego, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Katowicach – wyróżnienie 1990 roku • Ogólnopolski konkurs
na drzeworyt i pełno wymiarową rzeźbę o tematyce muzycznej w Lesznie – lata 1991, 1995, 2000 • Udział
w Kiermaszu Twórczości Ludowej i Rękodzieła Artystycznego podczas Babiogórskiej Jesieni w Zawoi od 1991
roku aż po dzień dzisiejszy • Zbiorowa wystawa w Muzeum w Chrzanowie w 1995 roku • Indywidualna wystawa w Miejskiej Bibliotece w Chrzanowie w 1996 roku • Wystawa Folklorystyczna – spotkania nad Przemszą
w Chełmku w 1998 roku • Muzeum dom Urbańczyka – Chrzanów 1998 roku • KWK „Janina” w Libiążu na
90-lecie kopalni w 1997 roku • KWK Brzeszcze • Libiąż • Bielsko- Biała w 1998 roku • Harnes 1997 roku –
Francja w 1999 roku • Indywidualna wystawa Kraków Podgórze • Galeria Rękawka we Solwaju w 1998 roku
• „Anioły nad nami z nami” Chrzanów, Płaza, Libiąż, Trzebinia, Sucha Beskidzka w 1999 roku • Bielsko-Biała
– 1999; Zator – 2000; Żywiec – 2000 • Bukowina Tatrzańska w 2005 i 2008 roku • Przeciszów w 2005 i 2011
roku • Święto Kwiatów w Otmuchowie i Kołkowie w 2011 roku.

Prezentacja rzeźb na wystawie w GCKPiT w Zawoi (ataman kozacki na koniu,
wojowie Mieszka I, kapela góralska i krakowska. Fot. arch. BCK.

Rozmowa z twórcą ludowym,
rzeźbiarzem, Stanisławem Migasem

Drewno też ma duszę
Stanisław Migas urodził się 8 listopada 1958 roku w Makowie Podhalańskim. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Skawicy. Pracował w kopalni „Piast”. Wykonywał różne wyroby z drewna dla Spółdzielni Rzemieślniczej w Suchej Beskidzkiej. Były to kasetki, karafki z kieliszkami, dziewięciorniki. Obecnie wykonuje szachownice, domkowe kapliczki, szopki bożonarodzeniowe, półki ozdobne, stoły z kolorowymi kwiatami. W każdej
wolnej chwili rzeźbi.
– Mniejsze rzeźby wykonuję
nożem i dłutem a większe dłutem,
a czasami przycinam je nawet piłą.
– Jaka tematyka dominuje
w pana pracach?

Przy domu artysty można spotkać wiele jego prac

– Wszystko to, co mnie zaciekawi… Wykonuję obrazy o tematyce
religijnej, statki-żaglowce, talerze.
Z zamiłowania hoduję także kwiaty.
– Jaka jest Pana największa
rzeźba?
– Największa, jaką do tej pory
udało mi się wyrzeźbić jest postać
górala o naturalnych wymiarach.
– Proszę powiedzieć, gdzie
można zobaczyć Pana prace?
Stanisław Migas z własnoręcznie wykonanym statkiem

POD DIABLAKIEM: – Od ilu lat
zajmuje się Pan rzeźbiarstwem?
Stanisław Migas: – Pierwsze
prace zacząłem wykonywać zaraz
po ukończeniu szkoły podstawowej, czyli już od dosyć dawna…
– Czy Pana przodkowie również rzeźbili?
– Tak, mój ojciec prócz zajęć
zarobkowych zajmował się rzeźbieniem między innymi: postaci
w strojach regionalnych, ptaków,
zwierząt. Wykonywał także ruchome szopki bożonarodzeniowe.

co dzień zajmuję się pracą chałupniczą, wykonuję różnego rodzaju
galanterię drzewną.
– Ile czasu zajmuje Panu wykonanie jednej rzeźby?
– To zależy od jej wielkości.
Małą figurkę wykonuję w ciągu
trzech godzin, natomiast wielką nawet przez dwa dni. Jest to bardzo
pracochłonne. Trzeba poświęcić na
to dużo czasu.
– Z jakiego drzewa wykonuje
Pan swoje prace?

– Rzeźbiarstwo to Pana hobby, czy praca zarobkowa?

– Najlepiej jest rzeźbić w lipie,
figurki są koloru białego. Robię różne rzeczy też z drzewa jodłowego.

– Rzeźbiarstwo jest moją pasją.
Lubię to robić i każdą wolną chwilę poświęcam swojemu hobby. Na

– Jakie narzędzia wykorzystuje Pan podczas wykonywania
swoich prac?

– Najczęściej u rodziny i przyjaciół. Bardzo często daje im je
w prezencie. Poza tym kapliczka,
którą wykonałem znajduje się na
początku Skawicy w obejściu U Palucha.
– Czy jest pan zainteresowany wystawieniem prac na
różnego rodzaju imprezach organizowanych przez Babiogórskie Centrum Kultury w ramach
Kiermaszu Twórczości Ludowej
i Rękodzieła Artystycznego?
– Tak oczywiście. Jestem zainteresowany udziałem w tego typu
kiermaszu organizowanym podczas
imprez na terenie gminy. Musiałbym jedynie znać wcześniej daty
poszczególnych imprez, by móc się
do tego odpowiednio przygotować.
– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Gabriela Trybała

Drewniana kapliczka U Palucha. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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Ginące zawody…
Bednarstwo to dział rzemiosła zajmujący się wyrobem beczek i naczyń drewnianych techniką klepkową. Naczynia
doskonale służą także i dziś pod warunkiem, że są często używane. Drewniane klepki nasączone wodą, puchną
i tym samym uszczelniają naczynie. Zatem, drewniane maśnice (naczynie do wyrobu masła) nieużywane kurczą
się i wysychają.
Obecnie bednarstwo stosowane
jest do celów dekoracyjnych oraz
pamiątkarskich. Traktowane jako
sztuka ludowa, czy rękodzieło artystyczne. Tradycyjne bednarstwo
to nie tylko produkcja beczek,
czy inne wyroby sztuki ludowej.
Wszystkie te artykuły rzemieślnicze są unikalne i nieocenione przy
wystroju i dekoracji wnętrz, wyposażeniu restauracji, pubu, ogrodu,
domu. Każda drewniana, dębowa
beczułka, drewniany dębowy antałek może stanowić niezwykły upominek.
Ryszard Zajda urodził się w 1959
roku w Zawoi. Jest jednym z niewielu żyjących przedstawicieli niemal całkowicie już zapomnianego
zawodu, jakim jest bednarstwo.
Jego warsztat znajduje się w przysiółku Bielasy na granicy Zawoi
z sąsiednią Grzechynią. Tam znaj-

duje się jego rodzinny dom, gdzie
gospodarują rodzice i siostra. On
natomiast obecnie mieszka w Zawoi Mosorne.
W rodzinie Pana Ryszarda bednarskie tradycje sięgają kilku pokoleń. Bednarzem był już pradziad,
potem dziadek i obecnie ojciec Eugeniusz, który nadal pomaga mu w
pracy.
W warsztacie pana Ryszarda
powstają miski, wiaderka, czerpaki, kufle i masielnice. Do ich wyrobu wykorzystuje drewno drzew
iglastych – jodły, sosny, świerku,
Podstawowymi narzędziami pracy
są wałki i napędzane prądem piły
tarczowe.
Z relacji Pana Ryszarda wynika, iż kiedyś praca bednarza była
bardziej wymagająca, ponieważ
wszystkie elementy wykonywało się ręcznie. Przy wyrobie tych
przedmiotów używano cioseł, noży

do obcinania klepek i den, strugów,
siekier, toporów, dłut i świdrów
Choć proces powstawania wyrobów bednarskich znacznie się
usprawnił, pewne rzeczy pozostały niezmienione od dziesięcioleci.
Pan Ryszard korzysta z tych samych wzorców, z których korzystali jego ojciec, dziadek i pradziadek. Również techniki zdobienia
gotowych przedmiotów – struganie, rzeźbienie i wypalanie – pozostały te same. Tym, co zmieniło
się w ostatnich latach najbardziej,
jest spadek zainteresowania tego
typu wyrobami. Jeszcze kilka lat
temu, kiedy to działały spółdzielnie pracy, bednarstwo stanowiło
bezpieczne źródło utrzymania.
Teraz profesja ta staje się coraz
mniej opłacalna, dlatego też pan
Ryszard, podobnie jak wielu innych rzemieślników, nie ma następcy.

Wyroby bednarskie Ryszarda i Eugeniusza Zajdów

Nasza redakcja wybrała się w odwiedziny do warsztatu
Pana Ryszarda Zajdy i namówiła panów na krótką rozmowę, którą poniżej prezentujemy
POD DIABLAKIEM: – Czy z tego
czym dzisiaj się pan zajmuje da
się jeszcze wyżyć?
Ryszard Zajda: – Szczerze…?
Nie za bardzo. Dawniej bednarze
mieli pełne ręce roboty, ponieważ
beczki, wiadra, wanny czy czerpaki były niezbędne w każdym
gospodarstwie. Jednak, kiedy do
powszechnego użytku weszły materiały syntetyczne, zapotrzebowanie
na pracochłonne produkty drewniane spadło. Dziś bednarze wykonują niemal wyłącznie miniaturki
dawnych wyrobów. Tak jak wiele
innych produktów rzemieślniczych,
wyroby te sprzedawane były na targach i jarmarkach.
– Z czego zatem wyrabia pan
te przedmioty, na które dzisiaj
macie odbiorców?
– Najczęściej naczynia składane
są z klepek drewnianych, mocowanych obręczami metalowymi. To
wszystko uzależnione jest od rodzaju wyrabianego asortymentu.
– Te wszystkie wyroby idą na
eksport, czy ma Pan też odbiorców na miejscu?
– Głównie wykonujemy naczynia na konkretne zamówienie. Nasi
odbiorcy to głównie Francja, Zakopane, Słowacja oraz hurtownie na
terenie kraju. Na miejscu się tego
raczej nie sprzedaje, chyba że jest
konkretne zamówienie.
– A co głównie wyrabiacie? Co
powstaje w pana warsztacie?
– Tak jak mówiłem robimy pod
konkretne zamówienie wiadra (też
w całych takich kompletach od najmniejszego do największego), maśnice, miski, skopce, kufle i inne

przedmioty, w zależności od zapotrzebowania.
– A te miski, które pan tu ma,
do czego służą?
– Te miski robimy do Francji –
głównie do tamtejszych restauracji.
Zamawiają je jedni i ci sami odbiorcy. Do tej drewnianej miski wkładają swoją szklaną i podają w niej na
przykład ziemniaki w koszulkach
czy owoce. Dlatego robimy je na
konkretny wymiar.
– A te wiadra? Jakie jest ich
przeznaczenie?
– Te wiadra to zamawiali na
przykład do zawieszenia przy studni. Tych wiader jest kilka rodzajów. Są w stalowych obręczach,
ze sznurkiem czy z przykrywkami.
W zależności kto jakie potrzebuje.
– Czy oprócz was ktoś jeszcze
zajmuje się tym rękodziełem?
– Dawniej to całe osiedla zajmowały się wyrobem naczyń drewnianych. Robiło się z dziada pradziada
całymi rodzinami. Zalas, Magurka,
Grzechynia. Dziś zostaliśmy tylko
ja z tatą. Dawniej sprzedawaliśmy
swoje produkty na jarmarku w pobliskiej Suchej Beskidzkiej. Dzisiaj
prowadzimy wyłącznie sprzedaż
hurtową. Wyroby wysyłamy głównie do Francji, rzadziej do odbiorców w kraju. Przez lata wykonywaliśmy też drewnianą galanterię
dla CEPELiA, ale zakończyliśmy tę
współpracę ze względów finansowych.
– Czy przyucza pana kogoś,
aby przejął w przyszłości po was
pałeczkę?
– Kto by się tego uczył?! Moi synowie nie bardzo chcą, poza tym

Ryszard Zajda z ojcem Eugeniuszem. Fot. z arch. BCK w Zawoi.

co im z tego. Ja chcę aby się uczyli i stąd wyjechali, bo nie widzę tu
dla nich przyszłości… Wydaje mi
się że z całego Podhala to my tylko zostaliśmy i nadal zajmujemy się
wyrobami bednarskimi.
– A mnie się wydaje że się teraz wraca do tradycji do minionych czasów, czy nie tak?

były podstawowym wyposażeniem
każdego domu, a teraz wszystko
zastępuje się wyrobami sztucznymi, wielokrotnego użytku, bardziej
praktycznymi. Wiec teraz się ich nie
używa. Jedynie jak ktoś kupi sobie
na ozdobę to będzie miał na lata
i drugi raz tego już nie kupi. Robimy to bo lubimy, a ci będzie za
jakiś czas to niewiadomo…

– Nigdy się do tego tak naprawdę nie wróci, bo te wyroby dawniej

– Pozostaje zatem mieć nadzieję, że pewnego czasu wróci

„moda na regionalizm” a dawne
rzemiosła i rękodzieło wrócą do
łask i staną się nie lada atrakcją
dla gości odwiedzających nasze
tereny, a dla mieszkańców stanowić będą źródło dochodu.
– No… być może kiedyś się tak
stanie…
– Dziękujemy za rozmowę.
– Dziękuję i zapraszam ponownie.
Rozmawiały: Anna Mazur
i Gabriela Trybała
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To są krokusy,
to chabry, to maki a to stokrotki
– czyli Pani Emilia Surzyn oraz Marianna Małysa o magii tworzenia kwiatów z bibuły
Zima w Zawoi, mroźno, około -20 C. Dojeżdżamy do Zawoi Dolnej. W progu jednego z domów stoi już uśmiechnięta Pani Emilia. Zaprasza do środka a nam już przyjemniej, bo przecież szczery uśmiech sprawia, że nawet najmroźniejszy dzień przepełnia się słońcem.
Gorąca herbata, kawa, stół zastawiony bibułkowymi kwiatami i wspomnienia…
„W młodym wieku zajmowałam się
malowaniem wnętrz mieszkań, różne wzory na ścianach w pokojach.
Używaliśmy szablonów, na bristolu
wycinane były wzory, potem zapuszczaliśmy je pokostem żeby nie
przemokły od farby. Na niektóre
wzory były nakładane różne kolory
farb nawet pięć wzorów na jedną
różę. Wszystko było bardzo pracochłonne, ale to lubiłam. Malowałam
domy w Zawoi i na Skawicy. Dopiero jakieś 15 lat temu zaczęłam
się interesować kwiatami. Patrzyłam
jak sąsiadki tworzą je pod obrazy
świętych, przy feretronach w kościele, przy kapliczkach przydrożnych, na groby itd.” – mówi Pani
Emilia
Sztuka bibułkarstwa sięga czasów, kiedy ludzie zapragnęli dekorować swoje domy, miejsca kultu,
przedmioty. Szczególnie popularne było w górach, także w rejonie
Beskidów. Długie i mroźne zimy
sprzyjały spotkaniom gospodyń,
które za pomocą kwiatów z bibuły chciały na nowo wypełnić domostwa radością i kolorem. „Kiedyś kobiety się spotykały i razem
tworzyły. Pamiętam kobietę, która
mieszkała niedaleko kościoła. Robiła piękne kwiaty. Przychodziło
do niej dużo osób, aby wspólnie
tworzyć.” – wspomina Pani Emilia.
Bibułkarstwo było raczej domeną
kobiet. Główną inspirację stanowiła przyroda, górskie kwiaty, maki,
stokrotki, chabry, niezapominajki,
dzwonki.
„Robię różne kompozycje i bukieciki, w zależności od pory roku
i okazji czy nadchodzących świat.
Proszę spojrzeć. Tu na przykład
są tzw. gwiazdy betlejemskie, któ-

re robiłam przed Świętami Bożego
Narodzenia. Te obok to maki, róże,
klematisy, bratki, szafirki, te co
w zbożu rosną, tulipany i… narcyzy” – opowiada Pani Marianna Małysa ze Skawicy.
Bibuła znalazła zastosowanie
przy wyrobie ozdób w okresie
dwudziestolecia międzywojennego,
kiedy to, ten w miarę tani surowiec,
sprowadzili zajmujący się handlem
miejscowi Żydzi. Wcześniej izby
chłopskie na czas świąt dekorowano głównie gałęziami czy tzw. podłaźniczkami – wierzchołkami jodły
lub świerka, zawieszanymi pod sufitem izby. Wykonywano także tzw.
pająki – ozdoby ze słomy. Wykorzystanie bibuły dało większe możliwości dekoracyjne. [Beata Trybała
„Bibułkarstwo babiogórskie” (www.
zawoja.pl/index.php/kultura/bibulkarstwo)].
„Dawniej na cmentarzach nie
było innych kwiatów tylko z bibuły. Jeszcze się je woskowało. Z białej świeczki topiło się wosk i tego
kwiatka wkładało się do wosku,
z wosku do zimnej wody, żeby był
sztywniejszy i przy tym trwalszy.” –
wspomina Pani Marianna Małysa.
Kwiaty dostarczały niezliczonych
możliwości kompozycyjnych, wykorzystywane były do przystrojenia
świętych obrazów, a także do dekoracji palm wielkanocnych, wieńców dożynkowych czy rózg weselnych. Przystrajano także przydrożne
kapliczki i figury, najpiękniej w
maju, kiedy gromadzono się podczas śpiewania majówek. Kwiaty z
bibuły służyły także jako ozdoby
komunijne i weselne. Gospodynie
rywalizowały ze sobą, a o kunsz-

cie twórczyni świadczyło uzyskanie
efektu jak najwierniejszego oryginałowi. Wytwarzanie ozdób z bibuły
wymagało ogromnej precyzji i dokładności, dzięki czemu każdy wyrób miał niepowtarzalny charakter.
„Przede wszystkim trzeba to lubić.
To bardzo misterna praca, ale przyjemna. Osobno robi się listki, osobno łodygi – owija się druciki bibułą” – mówi Pani Marianna. Bibuła
jest bardzo delikatnym materiałem,
który pod wpływem nawet małej
ilości światła traci kolor i kształt.
Aby zapewnić dekoracjom większą
trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, gospodynie pokrywały gotowe kwiaty rozpuszczonym
woskiem. W efekcie ozdoby uzyskiwały ochronną powłokę, dzięki
której zachowywały żywe kolory
i idealne kształty.
W dzisiejszych czasach sztuka
bibułkarstwa zachowała się dzięki
artystkom ludowym, które chętnie
dzielą się wiedzą i umiejętnościami podczas warsztatów. W Zawoi
na szczęście tradycja bibułkarstwa
„kwitnie”, często prowadzone są
warsztaty dla dzieci w szkołach,
prace bibułkarek można nadal podziwiać w kościołach i nie tylko.
Stowarzyszenie Nasza Skawica, Regionalna Izba na Gołyni w końcu
też Koła Gospodyń Wiejskich to
miejsca gdzie bibułkarstwo jest ciągle żywe a my mamy nadzieję, że
przyszłe pokolenia będą tę tradycję
chłonąć i przekazywać ją dalej.
Dziękujemy serdecznie za ciepłą gościnę i przybliżenie tajników
pracy bibułkarek Pani Emilii Surzyn
oraz Mariannie Małysie.
Anna Mazur

Marianna Małysa z bukietem kwiatów wykonanym z bibuły. Po prawej dekoracja na stół. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Emilia Surzyn – bibułkarka z Zawoi. U dołu wykonany przez artystkę kwiat.
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Niecodzienny jubileusz
27 lutego 2012 roku w sam dzień
jubileuszu, czcigodną jubilatkę
nawiedziły liczne delegacje.
Wśród nich dyrektorowie szkoły
w Skawicy: Małgorzata Mętel,
Kazimierz Korzec, nauczyciele:
Marta Skupień, Jolanta Uryga,
Krystyna Szczurek, młodzież
szkolna reprezentowana przez
zespół regionalny „Zbójnik”
oraz ksiądz proboszcz Krzysztof
Strzelczyk.
Wieczorem w kościele odbyła się
Msza św. w intencji jubilatki,
na której Małgorzata Mętel
odczytała krótki życiorys pani
Heleny Bialikiewicz.
W koncelebrze Mszy św.
uczestniczyli ks. Kazimierz Buba
i ks. Bogusław Czarny, których
także uczyła Jubilatka.

Helena Bialikiewicz, z domu Mrugacz, urodziła się 27 lutego 1912
roku w Jordanowie. Od roku
szkolnego 1918/19 uczęszczała do
Szkoły Podstawowej w Jordanowie, którą ukończyła w roku szkolnym 1924/25. Następnie, od roku
szkolnego 1925/26 do końca roku
szkolnego 1929/30, była uczennicą
Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego w Jordanowie i tam
4 czerwca 1930 roku otrzymała
świadectwo dojrzałości, uprawniające do pełnienia obowiązków
tymczasowej nauczycielki w szkołach powszechnych. Na podstawie obowiązujących wówczas
przepisów otrzymane świadectwo
było równoznaczne z dyplomem
nauczyciela szkół powszechnych
(w archiwum domowym znajduje
się jego oryginał). W tym czasie,
z powodu kryzysu, nie było etatów
nauczycielskie i posady nauczycielskiej nie mogła otrzymać. Udzielała
więc korepetycji, bowiem sytuacja
materialna rodziny była bardzo
ciężka – matka, wdowa z sześciorgiem dzieci, utrzymywała rodzinę
z małego gospodarstwa rolnego.

Gratulacje i życzenia dla Heleny Bialikiewicz z okazji 100-lecia urodzin. Fot. Jan Malaga.

Ojciec poległ na pierwszej wojnie
światowej w 1917 roku.
Od 19 września 1935 roku Helena pracowała jako siła zastępcza
w Urzędzie Pocztowym w Jordanowie a od października 1937 do września 1939 roku jako stały pracownik
umysłowy w Urzędzie Pocztowym
w Krynicy. Tam też poznała swojego
przyszłego męża, Władysława Bialikiewicza (technik pocztowy w Krynicy), z którym zawarła związek
małżeński w 1940 roku. Po trzech
latach małżeństwa, 9 lipca 1943
roku, mąż został aresztowany przez
gestapo w Krynicy i wywieziony
najpierw do więzienia w Nowym
Sączu, następnie do Tarnowa, a po
jakimś czasie do obozu w Pustkowiu
koło Dębicy, zaś w końcu do obozu
koncentracyjnego Sachsenhausen-Oranienburg. Stamtąd w grudniu
1944 otrzymała od swojego męża
ostatnią wiadomość na kartce pocztowej. Od tej pory wszelki ślad po
nim zaginął. Przed aresztowaniem
był on czynnym członkiem oddziału Podgórze Huta Legion Śląski, do
którego należał od września 1939 r.
w charakterze łącznika (oryginały

zaświadczeń znajdują się w domowym archiwum, podobnie jak pismo
Sądu Grodzkiego w Muszynie, uznające go za zmarłego w dniu 9 maja
1946 roku).
Helena została z jednorocznym
synem Stasiem. Musiała samotnie
stawić czoła nowemu wyzwaniu,
nie poddać się. Tak też się stało –
pracowała, uczyła się sama, uczyła
innych i wychowywała dziecko. Cechowała ją zawsze silna wola, pewność siebie i dążenie do wyznaczonego celu.
W czasie okupacji, w latach 1940–
1945, w Jordanowie prowadziła tajne nauczanie. Poświadcza to Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu
Miasta Krakowa w wydanym zaświadczeniu, potwierdzającym jej
pracę w tajnym, niezorganizowanym nauczaniu. Do dzisiaj Helena
jest członkiem ZBOWiD-u, obecnie
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych (i do dzisiaj
opłaca składki). Od 11 września
1966 r. była członkiem Prezydium
Gminnej Rady Narodowej.
Po wyzwoleniu zgłosiła się do
pracy nauczycielskiej i z pierwszym

Rok 1968. W pierwszym rzędzie od prawej strony nauczycielka Helena Bialikiewicz, Maria Mrugacz, Krystyna Wąsek. W drugim rzędzie od prawej strony
uczeń Kazimierz Sobaniak, nauczyciel Jan Malaga oraz uczniowie Bogdan Stalmach i Kazimierz Łysoń.

dniem września 1945 roku objęła
obowiązki nauczyciela w Szkole Podstawowej w Skawicy, gdzie
pracowała do 1978 roku. W roku
szkolnym 1970/1971 Helena Bialikiewicz została mianowana dyrektorem szkoły i funkcję tę pełniła do
emerytury. Z jej inicjatywy nadano
szkole imię Zenona Klemensiewicza, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zginął w katastrofie
lotniczej 2 kwietnia 1969 roku na
szczycie Policy.
Z okazji wyboru patrona napisała wiersz:
Czyje nadać Ci imię?
By dziatwa pamiętała,
że w słowach chęć tylko drzemie,
że w czynach chwała!
Czyj obraz będzie wisiał
na honorowej ścianie,
i w czyje spojrzy oczy,
kto przed portretem stanie?
Nie szukajmy daleko,
gdzież szlachetniejszy wzorzec?
Ty będziesz naszym patronem
Profesorze!

Helena Bialikiewicz z uczniami kl. IV, rok 1966/67. Fot. z arch. rodziny Bialikiewiczów.

11 czerwca 1972 roku w nowym budynku szkolnym, z którego
rozpościera się rozległy widok na
Policę (miejsce katastrofy), odbyła
się uroczystość nadania placówce
imienia prof. Zenona Klemensiewi-

cza. Na uroczystość przybyli: córka
i wnuk profesora, wybitni uczeni
i przedstawiciele nauki: prof. Mieczysław Karaś (rektor UJ), Tadeusz Ruebenbauer (przewodniczący
prezydium krakowskiego oddziału PAN), przedstawiciele władz
oświatowych i gminnych, grono
pedagogiczne szkoły, uczęszczające do niej dzieci i rodzice. Redaktor Krystyna Pisarkowa na łamach
czasopisma „Język Polski”, opisując
tę uroczystość, wysoko oceniła poziom przygotowania uczniów, podkreślając ogromne zaangażowanie
nauczycieli, a zwłaszcza dyrektora
szkoły – Heleny Bialikiewicz, która
była główną organizatorką uroczystości.
Helena nieustannie dokształcała
się, podwyższając swoje kompetencje zawodowe. W roku 1960 kończy
kurs dla kierowników powiatowych
ognisk metodycznych języka polskiego. W roku 1962 uczęszcza na
kurs z matematyki, który pozwolił
jej starać się o przyjęcie na Zaoczne
Studium Nauczycielskie. W latach
1962–1964 studiuje matematykę
na Wydziale Zaocznym dla Pracujących Studium Nauczycielskiego
w Krakowie. 23 listopada 1964
roku złożyła egzamin dyplomowy
z wynikiem bardzo dobrym i otrzymała Dyplom Ukończenia Studium
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O wspólnocie
gruntowej słów kilka
4 marca 2012 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi. Na zebranie przybyli zaproszeni goście: senator RP Andrzej Pająk, przewodniczący Rady Gminy
Zawoja Krzysztof Chowaniak i wójt gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak. Podczas zebrania, któremu przewodniczył
Franciszek Klimasara wybrano władze Wspólnoty na następną kadencję.

Otrzymanie Aktu Nadania Tytułu: Zasłużony Dla Gminy Zawoja
za działalność na rzecz rozwoju oświaty w gminie. Fot. Tomasz Rępiński.

Nauczycielskiego nr 1480. Temat
pracy dyplomowej: „Działania na
liczbach zespolonych”, ocena pracy: bardzo dobry. W roku 1968
uczęszcza na kurs dla nauczycieli
prowadzących biblioteki szkolne.
Następnie kończy studium przygotowawcze w Instytucie Kształcenia
Nauczycieli i Badań Oświatowych
w Katowicach i wreszcie 17 października 1977 roku, mając 65 lat
(!), składa przed Państwową Komisją Egzaminów Kwalifikacyjnych
dla Nauczycieli egzamin kwalifikacyjny, równoważny wyższym studiom zawodowym, na kierunku
matematyka.
W 1978 roku przeszła na emeryturę i zamieszkała w Makowie Podhalańskim. Ponieważ jednak trudno jej było rozstać się ze Skawicą,
a zwłaszcza z młodzieżą szkolną,
pracowała nadal – najpierw na 1/2
etatu jako nauczyciel a następnie
w bibliotece szkolnej. Czynna zawodowo pozostawała do roku 1992
– czyli do 80. roku życia (!), potem
jeszcze społecznie działając w bibliotece parafialnej.
Helena zawsze lubiła dzieci, młodzież i pracę z nią, zawsze też służyła radą, wspierała dobrym słowem
zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Była i jest nadal przez wszystkich
podziwiana i szanowana. W pamięci kilku pokoleń skawiczan zapisała
się jako wybitny, wrażliwy, sumienny pedagog. Chociaż obecnie mieszka w Makowie Podhalańskim, interesuje się losem byłych uczniów. Do
niedawna uczestniczyła w różnych
uroczystościach szkolnych, takich
jak pożegnanie absolwentów, czy
Dzień Nauczyciela. Obecnie wysyła zawsze szczere i serdeczne życzenia. Wszyscy wspominają, że za
kadencji Heleny Bialikiewicz szkoła
tętniła życiem.
Nie sposób, w ograniczonym
miejscem
tekście,
wspomnieć
o wszystkich
zasługach
Heleny Bialikiewicz dla szkolnictwa
i życia społecznego Skawicy. Nie
sposób też wymienić wszystkie
odznaczenia, nagrody, podzięko-

wania i ordery, jakie otrzymała
w dowód oficjalnego uznania jej
zasług. Najważniejsze, że o sympatii i wdzięcznej pamięci świadczą
utrzymywane do tej pory kontakty
ze swoimi uczniami i nauczycielami.
Do dzisiaj otrzymuje zaproszenia
na uroczystości szkolne, do dzisiaj
jest odwiedzana przez nauczycieli,
uczniów a na każde święta (także te
nauczycielskie) i imieniny otrzymuje życzenia – wzruszające dowody
pamięci, sympatii, uznania, które
sobie ceni najbardziej.
Często słyszymy, że starość się
Panu Bogu nie udała. Tymczasem
należy popatrzeć na stan starości od
strony pełnego życiorysu człowieka. Oczywiście, nie każdemu Pan
Bóg daje ten dar: przeżyć długie
życie. Ale dopiero całe życie człowieka, włącznie ze starością, stanowi pełnię. Helenie Bialikiewicz Bóg
dał ten dar. Dożyć stu lat…
Los nie oszczędził Jubilatce
licznych chorób, wielu operacji,
wreszcie olbrzymiej tragedii osobistej – śmierci syna. To nie załamało
Jej. Nadal potrafi podźwignąć się
z każdego nieszczęścia i tragedii,
zadziwiając niejednokrotnie lekarzy
i otoczenie. To dzielna i niezłomna
kobieta. Nadal cechuje Ją zdyscyplinowanie, ciekawość świata i żywość umysłu, na które pracowała
całe swoje życie.
Teraz też nie zawsze jest łatwo
– trzeba dawać sobie radę z pogłębiającą się słabością fizyczną,
nieporadnością nóg czy bólem
zmęczonego kręgosłupa. Przed Jubilatką jednak ciągle nowe zadania:
żeby nie ulec, nie poddać się, nie
zrezygnować, ale przezwyciężać,
koncentrować się, mobilizować,
podrywać do działania. Helena Bialikiewicz wywiązuje się z tego zadania wspaniale – nadal kocha życie i
potrafi czerpać z niego radość. Żyje
nie tylko przeszłością, ale i przyszłością – żyje życiem swoich najbliższych a oczkiem w Jej głowie
jest wnuk Bartek oraz trzyletnia
prawnuczka Madzia.
Maria Bialikiewicz

Niemal jednogłośnie na prezesa
Wspólnoty wybrano ponownie
Sławomira Hajosa, a na członków
Zarządu również po raz kolejny zostali wybrani: Michał Ficek – sekretarz i Czesław Kudzia – skarbnik.
Także Komisja Rewizyjna pozostała
w niezmienionym składzie, tj. Władysława Trybała, Władysław Pająk,
Tomasz Mazur, Piotr Matyja i Bolesław Wilk.
Wspólnota zawojska gospodaruje na 460 ha lasów położonych
w Zawoi, w tym lasami potocznie zwanymi „dolnymi”, a więc
położonymi w bardziej dogodnych niższych terenach i lasami
wysokogórskimi znajdującymi się
w szczytowych partiach pasma
Babiogórskiego i Policy. W samym
Babiogórskim Parku Narodowym
własnością wspólnoty jest 107 ha
– prawie cały obszar Małej Babiej
Góry. Własnością Wspólnoty jest
także budynek tzw. Dworca Babiogórskiego w Zawoi Centrum oraz
budynek „Starej Piekarni” w Zawoi
Wełczy. Uprawnienie do udziału
we Wspólnocie powinno posiadać
707 osób z tym, że do dnia dzisiejszego w wyniku podziałów rodzinnych i majątkowych Wspólnota
zrzesza ponad tysiąc osób z Zawoi.
Warto pokrótce przypomnieć
genezę powstania Wspólnoty.
Zwyczajowym prawem chłopa
w dawnych gruntach dworskich
była możliwość poboru drewna na
opał, drewna na budulec, ściółki,
a także wypas bydła. W wyniku likwidacji pańszczyzny, głownie na
terenie zaborów rosyjskiego i austriackiego, powstawały wspólnoty
mieszkańców poszczególnych wsi.
Przez kilkadziesiąt lat XIX wieku
trwały uzgodnienia, pertraktacje
i ugody w sprawie odkupu i regulacji ciężarów gruntowych. Wyrokiem
krakowskiej CK Komisji Krajowej z

Sławomir Hajos ponownie został wybrany na prezesa Wspólnoty Gruntowej
i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi

dnia 19 listopada 1860 roku przyznano uprawnienie do poboru opału, budulca i ściółki tylko tym włościanom z gminy Zawoja w liczbie
707, którzy byli osiedleni na dzień
18 lipca 1821 r. Po protestach ostatecznie 15 lipca 1867 r. wyrokiem
CK Namiestnictwa we Lwowie jako
Komisji Krajowej do spraw odkupu i
regulacji ciężarów gruntowych wpisano prawo służebności bezpłatnego poboru drewna opałowego we
wszystkich lasach dworskich, które
wchodzą w skład dóbr Zawoja, a
za prawo poboru budulca i ściółki
z lasów dworskich przyznano ekwiwalenty w postaci lasów. Nieco później, bo 16 października 1871 r. przyznano posiadaczom polan w Zawoi
ekwiwalent za zniesione prawo
wypasu owiec w lasach dworskich
i to są właśnie obecne lasy wysokogórskie, a więc Hala Czarnego, Hala
Śmietanowa, Brożki i Szczawiny.

Obecnie
funkcjonowanie
Wspólnoty nie jest łatwe. W dalszym ciągu nie znowelizowano
Ustawy z 29 czerwca 1963 roku,
która reguluje prawne aspekty
działania wspólnot gruntowych.
Dlatego też m.in. nie można założyć ksiąg wieczystych dla Wspólnoty, które to niezbywalne prawo
Ustawa ta zniosła z przyczyn politycznych. Pojawia się problem
małej zasobności lasów w drewno, które można pozyskać. Przeważająca cześć lasów to lasy
młode, które trzeba pielęgnować,
a do pozysku pozostaje niewiele.
Z roku na rok rosną koszty utrzymania Wspólnoty głównie podatki.
Wszystko to sprawia, że perspektywy nie nastrajają optymistycznie,
ale trzeba mieć nadzieje, że Wspólnota będzie działać i rozwijać się
dla pożytku przyszłych pokoleń.
(rpd)
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Karanie Judasza
Jeszcze na przełomie XIX i XX stulecia w prawie całej Polsce centralnej i południowej w Wielką Środę lub w Wielki
Czwartek, przy akompaniamencie hałasu drewnianych klekotek wielkopostnych i obrzędowych śpiewów, palono
kukłę wyobrażającą zdrajcę Chrystusa. Obrzęd ten najdłużej, bo do lat 50-tych naszego stulecia, przetrwał na Podbeskidziu, koło Krakowa i Myślenic.
Judasza palili chłopcy i młodzi parobcy traktując karanie zdrajcy również jako wspaniałą zabawę. W roli
biernych uczestników i widzów niekiedy brali w niej udział także dorośli i dzieci obojga płci.

Podobiznę Judasza wykonywano ze słomy lub szmat, ubierano
starą, zniszczoną odzież starając się,
by strojem przypominała Izraelitę.
Kukle przyczepiano pejsy i brodę z
lnianej przędzy, owczego runa, ka-

wałków futra. Zdarzało się, że była
ona ucharakteryzowana na miejscowego, nielubianego Żyda. Czasem
też rozbawieni chłopcy podrzucali
ją na dziedziniec miejscowej synagogi lub do sieni żydowskich

domostw. Niekiedy egzekucję Judasza rozpoczynało zrzucenie jego
podobizny z kościelnej wieży lub
dzwonnicy.
Na początku XX stulecia o paleniu Judasza we wsiach u północnych stóp Babiej Góry w Beskidzie
Żywieckim ludoznawca Piotr Wyrobek pisał, że: Na wszystkich wzgórzach palą się ognie, a przy nich
dziatwa hałasuje i śpiewa, a właściwie w niebogłosy drze się:
Weź kija - obroń się,
Jakże się obronię,
Kie mi się kij łomie.
Dalej wymieniano różne narzędzia, których sądzony mógłby
użyć w swojej obronie i dolegliwości, które mu tę obronę uniemożliwiają.
Jeszcze na początku lat 80-tych
XX wieku w pamięci tutejszych
mieszkańców zachowały się archaiczne, ciekawe pieśni towarzyszące
paleniu Judasza.
Sed Pon Jezus na góro z apostołami,
spotkali Judosa ze zołnirzami.
Pytajo się zołnirze ło tego Pona.
co Go majo wiysać jutro z rana.
Nikogo tu ni ma pomiodzy nami,
nikogo tu ni ma jono my sami.
Na to sie Judos łozwoł w te słowa:

Plenerowy obrzęd „Palenie Judasza” w wykonaniu zespołu „Juzyna” w Zawoi. Fot. Janusz Kociołek.

Być może jest to część pieśni
opisującej poszczególne etapy Męki
Pańskiej podczas pasyjnego spektaklu. Niewykluczone, że w tym
regionie pewien wpływ na zachowanie takich tekstów, które gdzie
indziej poszły w zapomnienie, miała bliskość Kalwarii Zebrzydowskiej
i granych tam do dzisiaj misteriów
Męki Pańskiej.

Podobne pieśni musiały towarzyszyć obrzędowi palenia Judasza
także w innych regionach, ale niewiele z nich przetrwało do czasów,
kiedy badacze kultury ludowej rozpoczęli ich zapisywanie.
Obok tekstów poważnych, zbliżonych nierzadko do kościelnych
pieśni pasyjnych, podczas egzekucji Judasza śpiewano też humorystyczne, wykpiwające zdrajcę przyśpiewki.
Bez wątpienia jedne i drugie trafiły do ludowych obrzędów z dawnych widowisk i misteriów. Jak
wiadomo scenariusze pasyjnych
inscenizacji religijnych z reguły zawierały także humorystyczne epizody związane przede wszystkim
z osobą Judasza.
Gdy w 1685 roku zapadła
uchwała Kongregacji Rzymskiej zakazująca przedstawień różnego rodzaju misteriów i spektakli w kościołach, ten specyficzny rodzaj
teatru przeniósł się najpierw do
środowiska żaków, a stamtąd trafił
do obrzędowości ludowej. Palenie,
topienie, niszczenie kukły symbolizujacej zło, dokonywane u schyłku zimy a u progu wiosny ma też
niewatpliwie rodowód przedchrześcijański. Tak rozprawiano się
z symbolem zimy – śmierci witając
nadchodzącą wiosnę – nosicielkę
życia. W miejsce Zimy, Marzanny
tradycja chrześcijańska przyniosła
inną personifikację zła; oto Judasz,
który dopuścił się zdrady Chrystusa, a następnie zakończył swój
marny żywot samobójczą, a więc
złą, niegodną śmiercią. Razem
z nim niech więc znika wszelkie
zło ustępując miejsca odradzającemu się życiu.
Urszula Janicka-Krzywda

