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PISMO MIESZKAÑCÓW I SYMPATYKÓW ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ

Drodzy mieszkańcy Gminy Zawoja
oraz turyści i miłośnicy naszego regionu,
po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Was na wspólną
zabawę podczas największej wakacyjnej imprezy jaką są Dni Zawoi.
Układając kalendarz imprez założyliśmy, że ma być to wydarzenie,
na które co roku zaprosimy jakąś
gwiazdę polskiej estrady muzycznej. W pierwszej edycji gościliśmy
Myslovitz, w drugiej BRODKĘ oraz
Wilki, w tym roku na scenie pojawi
się jeden z najlepszych i najbardziej
rozpoznawalnych polskich zespołów rockowych – BRACIA.

Piotra Cugowskiego i Wojciecha
Cugowskiego. Ponadto o 14.00 już
po raz drugi spotkamy się z gwiazdami sportu. W zeszłym roku gościliśmy Wojciecha Fortunę, Józefa
Łuszczka, Lucjana Kudzię a tym razem – to już niespodzianka… Tuż
po spotkaniu Klub Orlika WILKI

zaprezentuje nam na murawie stadionu, co mali piłkarze potrafią zrobić z piłką.
Niedziela będzie na wesoło. Wystąpi Grzegorz HALAMA OKLASKY ze swoimi skeczami.
dokończenie na stronie 2

Grzegorz Halama. WYSTĘP: niedziela, godz. 17.00. Fot. źródło: www.halama.pl

Staraliśmy się ułożyć program
w taki sposób, aby każdy potencjalny odbiorca znalazł coś dla siebie.
Zaczynamy w piątek w Babiogórskim Centrum Kultury. Ten dzień
należy do młodzieży – grupa
Wolontariuszy Kultury, działająca
przy BCK, sama stworzyła piątkowy program. Na scenie zobaczymy
m.in. pierwszy w tym regionie pokaz teatralny IMPRO. Przez kilka
dni grupa młodzieży będzie miała
warsztaty z Arkadiuszem Ziętkiem,
reżyserem i twórcą teatralnym,
działającym w Berlinie. Efekt ich
pracy zobaczymy w pierwszy dzień
imprezy na scenie sali widowiskowej BCK. Następnie odbędzie się
pokaz filmów nadesłanych do nas
w ramach konkurs „Zawoja na zabój”, koncert zespołu „Ostro ale
z głową” i Dancing Lata 70., dzięki
któremu przeniesiemy się na chwilę
w ten barwny okres dzieci kwiatów,
rocka i disco.
Sobota to przede wszystkim
koncerty: Roots Rockets z Andrychowa – czyli słoneczne reggae,
Świst z Zawoi – folk w wydaniu
rockowym i nie tylko. O 20.30 wystąpi gwiazda wieczoru: BRACIA –
polska grupa rockowa, powstała
w 2001 roku z inicjatywy braci

Zespół Bracia. KONCERT: sobota, godz. 20.30. Fot. Łukasz Borkowski, Michał Ciepielewski.
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ZAPROSZENIE

LISTA SPONSORÓW
III DNI ZAWOI

„ŚWIĘTO ZAWOJSKIEGO PSTRĄGA”
Warbud, Żywiec, DROGBUD, P.K.L, Alzbig – Zbigniew
Spyrka, KAR-TEK,
Drewdom-Mętel – Wojciech
Mętel, Hotel „KAROLEK”, Nadleśnictwo Sucha,
Groszek – Elżbieta Czarna, Bank Spółdzielczy Jordanów
o. Zawoja, OR „KRAKUS”, Market „Zajda”, Meble –
Meble Jurowaty, Zawojski – Michał Jurowaty, PIL-KOS
Zawoja, Wędzarnia, Bogusław Żywczak, Małgorzata
i Piotr Kusiowie, Biuro Rachunkowe PROFER S.C.,
Bogusława Malik-Bartyzel, Cukiernia – Stanisława
Siwiec, Józef Surmiak, Krzysztof Kaczmarczyk, Tartak
Franczak DELTA S.C, Maja – Damian Lurka, Pizzeria
Sorento, Elżbieta Spyrka, Solution – Mirosław Trybała.

dokończenie ze strony 1.
Warto wybrać się także na
koncert zespołu The Beatlman
z Wrocławia, którego członkowie do złudzenia przypominają
najbardziej znaną brytyjską grupę
muzyczną. W ich wykonaniu usłyszymy oczywiście utwory Beatle-

sów. Na koniec koncert zespołu
Backbeat rozgrzeje uczestników
dobrym, starym rock and rollem.
Oprócz tego mnóstwo atrakcji
towarzyszących: program sceniczny dla dzieci, wesołe miasteczko
i akcja honorowego krwiodawstwa, Akademia GOPR dla najmłodszych (można wypróbować

Zespół Backbeat. KONCERT: niedziela, godz. 20.00. Fot. źródło: www.backbeat.pl

Czas na
ZAWOJĘ

AKTYWNE

swoich możliwości m.in. na tyrolkach).
Wielu zastanawia fakt dołożenia
podtytułu imprezy: „Święto Zawojskiego Pstrąga”. Zmiana podyktowana jest przez ogólną strategię
rozwoju naszej miejscowości zakłada m.in. promocję produktów
regionalnych, do których niewąt-

pliwie należy także pstrąg. W najbliższych latach chcemy skupić się
na wyeksponowaniu dla turystów
odwiedzających Zawoję nie tylko atrakcyjnych miejsc, ale także
produktów, których można tutaj
zasmakować – pstrąg, oscypek,
miód, kołacz zawojski, czy też leśne borówki. Dlatego też w tym

roku będzie można podczas imprezy spróbować pysznego pstrąga ze
specjalnie przygotowanego na tą
okazję stanowiska.
Serdeczne podziękowania składamy już na ręce wszystkich Sponsorów, którzy rozumieją jak ważna
jest kultura dla rozwoju gminy
Anna Mazur

Roots Rockets. KONCERT: sobota, godz. 17.00. Fot. źródło: facebook.com/rootsrocketspl

LATO w ZAWOI
www.orlikzawoja.pl

Moje Boisko „Orlik”
w Zawoi Wilcznej

ROZGRYWKI NA ORLIKU

20 lipca

PIŁKARSKI PIKNIK POD BABIĄ GÓRĄ

26 lipca

NOCNY TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR „WILKÓW”

27 lipca

SIATKARSKIE LATO POD BABIĄ GÓRĄ

4 sierpnia

SIATKARSKIE LATO POD BABIĄ GÓRĄ

10-17 sierpnia

ORLIKOWY TYDZIEŃ STREETBASKETU

1 września

POŻEGNANIE WAKACJI POD BABIĄ GÓRĄ
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ROZMAITOŚCI

Informacja

Turystyczna
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ZA NASZYM OKNEM

Wakacyjna wyprawa na Babią Górę. Fot. Alina Bąk.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 lipca 2013 roku w Zawoi Wilcznej,
w tzw. „Księżówce” (budynek naprzeciwko kaplicy Podwyższenia Krzyża
Świętego) będzie otwarty PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ.
Serdecznie zapraszamy

Piękne ogródki
Miło nam poinformować Państwa, iż laureatami gminnego etapu XIV Powiatowego Konkursu „Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście
w gospodarstwie rolnym”, którego celem jest m.in.. poprawa estetyki
ogrodów, obejść prowadząca do podniesienia atrakcyjności gmin i powiatu,
zostali:
W kategorii obejście gospodarskie:
I miejsce – Pani Anna Sołek z Zawoi
W kategorii ogrody przydomowe:
I miejsce – Pani Alina Kozina ze Skawicy Suchej Góry
II miejsce Pan Adam Kudziak z Zawoi i Pani Anna Marek ze Skawicy
III miejsce Pani Wioletta Wygasz ze Skawicy
Do etapu powiatowego zakwalifikowały się Anna Sołek z Zawoi i Alina
Kozina ze Skawicy Suchej Góry. Paniom gratulujemy i życzymy powodzenia w konkursie na etapie powiatowym.

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

Czas na
ZAWOJĘ

AKTYWNE

LATO w ZAWOI
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Strażackie święto

4 maja 2013 roku świętowaliśmy Dzień Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. polową w intencji strażaków z Gminy Zawoja, którą odprawił kapelan powiatowy strażaków ks. kanonik Stanisław Skowronek. Po nabożeństwie oficjalne uroczystości prowadził Kazimierz Korzec wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Zawoi.
Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął st. kpt. Krzysztof Okrzesik – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Suchej Beskidzkiej. Następnie
odbyło się podniesienie flagi państwowej oraz odegranie Hymnu
Państwowego.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele samorządu lokalnego,
starosta suski Tadeusz Gancarz,
zastępca Komendanta Państwowej
Straży Pożarnej Krzysztof Okrzesik,
wójt Gminy Zawoja a zarazem prezes Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Zawoi Tadeusz Cho-

Zbiórka przed uroczystością

waniak, zastępca wójta Alina Kuś,
przewodniczący Rady Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak, a także
radni Gminy Zawoja oraz pracownicy Urzędu Gminy w Zawoi.
Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń strażackich zasłużonym strażakom. Wójt Gminy
Zawoja złożył wszystkim strażakom
podziękowania za trud, ofiarność
i gotowość do niesienia pomocy
innym. W tym roku przypada również 95-lecie OSP w Zawoi Centrum, z tej okazji Wójt Gminy wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy
wręczyli strażakom z tej jednostki specjalny pamiątkowy ozdobny
topór. Dla druhów z OSP Zawoja Centrum pamiątkową statuetkę
wręczył również starosta powiatu
suskiego Tadeusz Gancarz. W dalszej części nastąpiło podsumowanie

Wręczenie medali za Zasługi dla Pożarnictwa

Strażacy z pamiątkowymi dyplomami i czekami podczas podsumowania Ligii Futsalu o Puchar Wójta Gminy Zawoja

Msza św. w intencji Strażaków. Odprawił ją kapelan powiatowy strażaków
ks. kanonik Stanisław Skowronek.

turnieju w strażackiej Lidze Futsalu o Puchar Wójta Gminy Zawoja.
Zwycięskie drużyny otrzymały okazałe czeki i puchary.
Podczas Dnia Strażaka przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół
Zawoi przeprowadzili zbiórkę publiczną na dokończenie remontu
oraz wyposażenie Muzeum – Izby
Pamięci Jana Pawła II w Zawoi

Wilcznej. Zebrano łącznie kwotę
644,06 zł. Wszystkim ofiarodawcom
składamy gorące podziękowania za
wsparcie finansowe tak potrzebne
do uruchomienia Muzeum – Izby
Pamięci Jana Pawła II.
Po części oficjalnej odbył się koncert Orkiestry Dętej z Zawoi, a następnie festyn strażacki z zespołem
muzycznym CONTRA.
(pj)

STRAŻACKIE ODZNAKI I MEDALE
ODZNAKĘ WZOROWEGO STRAŻAKA OTRZYMALI:
Magdalena Toka – Zawoja Centrum – Orkiestra, Magdalena Hujda – Zawoja Centrum – Orkiestra, Bartłomiej
Ficek – Zawoja Centrum – Orkiestra, Paweł Bury – Zawoja Centrum – Orkiestra, Rafał Chowaniak – Zawoja
Centrum, Łukasz Sałaciak – Zawoja Centrum, Damian Drwal – Zawoja Centrum, Janusz Kojder – Zawoja
Centrum.
BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA OTRZYMALI:
Jacek Bartyzel – Zawoja Centrum, Jacek Szarlej – Zawoja Centrum, Piotr Bury – Zawoja Centrum – Orkiestra,
Andrzej Paluch – Zawoja Centrum, Józef Baran – Zawoja Centrum – Orkiestra, Bartłomiej Kudzia – Zawoja
Centrum – Orkiestra, Zbigniew Jordanek – Zawoja Górna, Paweł Trybała – Skawica Centrum, Rafał Dyrcz –
Skawica Centrum.
SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA OTRZYMALI:
Michał Bartyzel – Zawoja Centrum, Krzysztof Hutniczak – Zawoja Centrum, Józef Hutniczak – Zawoja
Centrum, Wojciech Zemlik – Zawoja Centrum.
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA OTRZYMALI:
Mieczysław Kobiela – Zawoja Centrum, Jan Drwal – Zawoja Centrum, Piotr Hutniczak – Zawoja Centrum.

Strażacy z OSP z Zawoi Centrum otrzymali z okazji 95-lecia pamiątkowy ozdobny
topór ufundowany przez władze gminy Zawoja. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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Centrum Górskie
„Korona Ziemi”
„Większość myśli, że Góry znajdują się gdzieś wysoko, ale tak naprawdę zaczynają się na wysokości ok. 1 – 1.5 metra
na wysokości serca” tymi słowami Bartosz Krawczak (Prezes Korony Ziemi) uroczyście rozpoczął inauguracyjne
spotkanie Rady Naukowej Korony Ziemi na Markowych Szczawinach 14 czerwca 2013 r.

Pamiątkowe zdjęcie przy schronisku na Markowych Szczawinach uczestników spotkania założycielskiego

Wielu ludzi mogłoby zadać sobie
pytanie, co robili najwybitniejsi
polscy himalaiści gdzieś pośrodku naszej ukochanej Babiej Góry?
7125 metrów – taka wysokość dzieli
szczyt Królowej Beskidów od najwyższego szczytu świata jakim jest
Mount Everest (1725 – 8850). Tamtego dnia jednak te dwie góry, jakże różniące się od siebie, nigdy nie
były sobie tak bliskie, ze względu
na ludzi, którzy przybyli z wielu
stron Polski jak i świata, by uczestniczyć w czymś wzniosłym, pięknym i ważnym – ważnym dla gór
i dla człowieka, który pomimo trudu i ryzyka wyrusza w podróż na
szczyt ku wolności, doceniając to
co piękne, monumentalne i od tylu
tysięcy lat niezmienne.
To niezwykły zaszczyt dla naszej
Babiogórskiej Ziemi, iż stoi przed
nią szansa, stania się z jednej strony domem polskich alpinistów, ale
również ludzi, którzy kochają góry,
niezależnie od ich wieku, poglądów, statusu społecznego – tutaj
w Zawoi góry mają być tym co
łączy i wychowuje przyszłe pokolenia. W tym właśnie celu powstała Rada Naukowa, by czuwać nad
kierunkiem rozwoju projektu, by
korzystając z mądrości i doświadczenia specjalistów, stworzyć coś
funkcjonalnego, dającego najlepsze
owoce pracy. Stąd też do Rady Naukowej zostały zaproszone osoby
reprezentujące często bardzo różniące się od siebie instytucje bądź
dziedziny nauki. Pluralizm ten wynika z tego, że Centrum Górskie
Korona Ziemi ma być miejscem
związanym przede wszystkim z górami, do których poznania i zrozumienia potrzebna jest wiedza
i doświadczenie alpinistów, geologów, geografów, ludzi zajmujących
się ochroną środowiska. Ponadto
Centrum Górskie ma zajmować się
historią, zarówno polskiego alpinizmu jak i naszego regionu, stąd
też historia, archeologia, etnografia,
są kolejnymi naukami, na których
będzie bazować projekt. Oferta
Korony Ziemi ma być adresowana

do osób o różnym przedziale wiekowym, zwłaszcza mając tutaj na
uwadze dzieci i młodzież w wieku
szkolnym – zielone szkoły w Zawoi
to szansa na resuscytację turystyki
w Gminie Zawoja. Jednak by takie
zielone szkoły powstały potrzebna
jest odpowiednia oferta rekreacyjno
– edukacyjna, stąd też do Rady Naukowej zostały zaproszone osoby
związane z Oświatą. Należy zauważyć, iż Rada Naukowa ma charakter
„pro publico bono” – jest to organ,
który działa na rzecz dobra publicznego, bezinteresownie, nieodpłatnie. Fakt, że tak wielu wybitnych
ludzi, w swoim napiętym grafiku,
znalazło czas, by spotkać się razem
i zapoczątkować projekt, który ma
służyć wszystkim ludziom, może
napawać dumą i rodzić nadzieję na
sukces tego przedsięwzięcia.
Trudno jest wymienić wszystkie
osoby pracujące nad rozwojem projektu w ramach Rady Naukowej Korony Ziemi, jeszcze trudniej opisać
jest te osoby w kilku zdaniach, mając świadomość jak wiele literatury
na temat tych osób powstało i jeszcze bez wątpienia powstanie. Dlatego przytoczymy kilka kluczowych
postaci wchodzących w skład Rady
Naukowej. Stanowisko Honorowego Przewodniczącego Rady Naukowej objął sam słynny Krzysztof Wielicki, człowiek który w środowisku
himalaistów jest żywą legendą. Jako
piąty człowiek naszego globu zdobył Koronę Ziemi i Karakorum. Dyrektorem wykonawczym jest Jerzy
Porębski, autor wielu filmów o tematyce górskiej. Członkami Rady
Naukowej zostały takie postacie
jak Peter Hamor, najsłynniejszy słowacki himalaista, zdobywca Korony
Ziemi; Bernadette McDonald, autorka wielu książek o himalaistach,
w tym również polskich, organizatorka festiwalów filmowych o tematyce górskiej; Cecylia Kukuczka,
żona zmarłego polskiego himalaisty Jerzego Kukuczki, który jest
uważany przez wielu ekspertów za
największego himalaistę w historii
wspinaczki wysokogórskiej w skali

naszego globu; Piotr Pustelnik, Janusz Majer, Jerzy Natkański i wielu,
wielu innych wybitnych alpinistów.
Oprócz ludzi związanych stricte
z górami nawiązana została współpraca z przedstawicielami wielu in-

stytucji, organizacji takich jak: Lasy
Państwowe, Babiogórski Park Narodowy, Babiogórskie Centrum Kultury, GOPR – Grupa Beskidzka, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej
PTTK, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Polska Akademia Nauk, Kuratorium
Oświaty, Wyższa Szkoła Turystyki
i Ekologii, Małopolska Organizacja
Turystyczna, Lokalna Organizacja
Turystyczna oraz przedstawiciele
lokalnych władz samorządowych.
Ponadto został powołany zespół
Centralnego Archiwum Górskiego w składzie: Janusz Kurczab, Jan
i Małgorzata Kiełkowscy, Wojciech
Kukuczka. Celem Archiwum ma być
zgromadzenie w Zawoi wszystkich
możliwych materiałów związanych
z historią polskiego alpinizmu. Te
bardzo bogate zbiory, rozproszone
po całym kraju, niejednokrotnie walczące z czasem i złymi warunkami
przechowywania, dla dobra przyszłych pokoleń, oraz ludzi, których
często niestety z nami już nie ma,
powinny być zebrane i opracowane
w sposób należyty, tak aby mogły
służyć swoim „świadectwem” kolejnym pokoleniom. Niewątpliwie
materiały związane ściśle z historią
dokonań polskich alpinistów, himalaistów stanowiłyby dużą atrakcję
i przyciągałyby do naszej Gminy
wielu pasjonatów tej tematyki z całego kraju. Centralne Archiwum
Górskie cieszy się zainteresowaniem i uznaniem ze strony wielu
potencjalnych ofiarodawców, którzy
nawiązują kontakt i deklarują chęć
pomocy przy tworzeniu archiwum,
przekazując na jego rzecz swoje często bardzo osobiste pamiątki. Za przy-
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kład może tutaj posłużyć Pani Anna
Milewska, wybitna postać dużego
ekranu, poetka i żona śp. Andrzeja
Zawady – polskiego himalaisty, autora filmów i fotografii z wypraw
wysokogórskich, który zgromadził
ogromne kolekcje ze swoich podróży, ale i również materiały dotyczące
innych wybitnych alpinistów. Pani
Milewska zaoferowała nam swoją
pomoc i trwają rozmowy nad ewentualnym przekazaniem bądź opracowaniem, zdigitalizowaniem zbiorów
jej męża do powstającego archiwum
w Zawoi. Każda osoba, w której rękach spoczywają pamiątki typu zdjęcia, stare filmy, nagrania, pamiętniki,
mapy, prasa oraz inne przedmioty
mające merytoryczną ważność dla
projektu, mogą przyczynić się do
powstania miejsca, gdzie będą przechowywane całe kolekcje związane
z jakże piękną przeszłością polskiej
wspinaczki górskiej.
Na koniec należy pamiętać
o tych postaciach, bez których poparcia i przede wszystkim wiary
w to przedsięwzięcie, spotkanie
14 czerwca 2013 r. nie miałoby racjonalnego podłoża. Chodzi tutaj
o Prezesa Tatra Mountain Resorts
Bohusa Hlavatego oraz Wójta Gminy Zawoja Tadeusza Chowaniaka.
Miłość do gór tych dwóch panów,
wraz z pomysłodawcą tego projektu
– Bartoszem Krawczakiem, sprowadził do Zawoi zdobywców Korony
Ziemi – teraz nadszedł czas, by razem wspólnymi wysiłkami wybudować w Zawoi coś, czego jeszcze nie
tylko tutaj, ale w tej części Europy
nie było – tym czymś będzie CENTRUM GÓRSKIE KORONA ZIEMI!
Daniel Kobiela

Wójt gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak wita przybyłych gości

Spotkanie z himalaistami w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi. Fot. Bartosz Oczkowski.
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W niedzielę 19 maja 2013 r. na Bartyzelowej Górze odbyło się Zawojskie Święto Ludowe połączone z rocznicą
budowy Krzyża upamiętniającego rocznicę śmierci Ks. Stanisława Stojałowskiego. Uroczystość rozpoczęła się
o godzinie 14.00 Hymnem Państwowym w wykonaniu Orkiestry Dętej z Zawoi.

Zawojskie
Święto Ludowe

Koncelebrowana Msza św.

Uroczystości Zawojskiego Święta Ludowego na Bartyzelowej Górze. Fotografie z arch. BCK w Zawoi.

Złożenie kwiatów pod Krzyżem

Wszystkich zgromadzonych gości
przywitał przedstawiciel społecznego Komitetu Odbudowy Krzyża
Roman Bartyzel, następnie głos zabrał Wójt Gminy Zawoja Tadeusz
Chowaniak.
Po przemówieniu wójt gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak, ks. prof.
Maciej Ostrowski oraz przewodniczący Rady Gminy Zawoja Krzysztof Chowaniak złożyli wiązankę
kwiatów u stóp Krzyża. Dziewczęta
z zespołu regionalnego Babiogórcy
oraz Pani Irena Kosek z Koła Gospodyń wiejskich Zawojanki wyrecytowały okolicznościowe wiersze.
Następnie została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana,
której przewodniczył ks. prof. Maciej Ostrowski.

W Zawojskim Święcie Ludowym wzięło udział wielu mieszkańców i gości

Wśród licznie zgormadzonych
uczestników nabożeństwa było
wiele rodzin z dziećmi. Nie zabrakło również przedstawicielek Koła
Gospodyń Wiejskich Zawojanki z Zawoi Dolnej. W uroczystości uczestniczyły również poczty
sztandarowe z Ochotniczych Straży
Pożarnych z Zawoi Dolnej, Zawoi
Centrum i Skawicy Suchej Góry.
Po zakończonym nabożeństwie,
ks. prof. Maciej Ostrowski podziękował wszystkim za tak liczny udział
i zaangażowanie. W trakcie uroczystości przedstawiciele Towarzystwa
Przyjaciół Zawoi przeprowadzili
zbiórkę publiczną na dokończenie
remontu oraz wyposażenie Muzeum – Izby Pamięci Jana Pawła II
w Zawoi Wilcznej. Zebrano łącznie

kwotę 816,20 zł. Bardzo dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom!
Słoneczna pogoda sprzyjała
wszystkim zgromadzonym nie tylko podczas oficjalnych wystąpień
i Mszy Świętej, lecz również podczas wspólnego ogniska po zakończeniu części oficjalnej. Grał
i śpiewał wtedy zespół regionalny
Zbójnik ze Skawicy.
Krzyż na Bartyzelowej Górze postawiony został 3 maja 1937 roku
upamiętniając 25-tą rocznicę śmierci
Księdza Stanisława Stojałowskiego.
W wydarzeniu tym wzięło udział
wówczas około 3,5 tysiąca osób.
Nowy metalowy Krzyż postawiony
i poświęcony został równo 60 lat po
tym wydarzeniu 3 maja 1997 roku.
Piotr Jezutek

Wspomnienie
śp. Józefa Chowaniaka
W środę 21 czerwca 2013 roku, w kościele parafialnym w Zawoi Centrum odbyła się msza pogrzebowa, gdzie
rodzina, sąsiedzi, przedstawiciele Zespołów Folklorystycznych z terenu powiatu suskiego oraz przyjaciele
pożegnali śp. Józefa Chowaniaka.
Mieszkaniec Zawoi był skrzypkiem
– samoukiem, wielkim miłośnikiem
muzyki i folkloru. Już od wczesnych
lat dziecięcych, przesiąknięty był
folklorem, przekazywanym przez
starsze pokolenia mieszkańców.
Kiedy dostał upragnione skrzypce,
aktywnie włączył się w działalność
na rzecz upowszechniania tradycji
muzycznej Babiogórców. Sam Pan
Józef często mówił, że w tamtych

latach nie mógł poświęcić się tylko
i wyłącznie nauce gry na skrzypcach, ale również musiał pomagać
rodzinie na gospodarce oraz wyuczyć się zawodu krawca.
Jego początki z propagowaniem
kultury regionalnej wiązały się
z Franciszkiem Gazdą, założycielem Zespołu Pieśni i Tańca „Babiogórcy”. To z nim i innymi członkami zespołu zaczął występować na

różnych festiwalach i przeglądach
folklorystycznych na terenie Polski. Do najważniejszych osiągnięć
Pana Józefa zaliczyć można występy na imprezach tj. Tydzień Kultury Beskidzkiej, Przegląd Zespołów
Instrumentalnych – Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, Ogólnopolski Festiwal Kapel
i Śpiewaków Ludowych, Konkurs
Gawędziarzy – „Sabałowe Bajania”.

Po II wojnie światowej Pan Józef
grywał już w różnych orkiestrach
i kapelach m.in. w kapeli Zespołu
Polana Makowska, z którą również
występował w Polsce jak i na arenie
międzynarodowej. W latach późniejszych pracował jako akompaniator zespołów folklorystycznych
tj. Zespołu Regionalnego „Polana
Makowska” z Makowa Podhalańskiego oraz Zespołu Regionalnego
„Juzyna” z Zawoi.
Za swoją ogromną pracę na rzecz
rozpowszechniania folkloru został
wyróżniony odznaką „Zasłużonego
Działacza Kultury” oraz „Medalem
40-lecia Polski Ludowej”.
Pan Józef był wspaniałym człowiekiem, wrażliwym, ofiarnym,
życzliwym, pogodny oraz nie zrażającym się trudnościami. Jego miłość
do muzyki i chęć uczenia młodego
pokolenia „tego zamiłowania” pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Cała redakcja Babiogórskiego
Centrum Kultury w Zawoi składa
rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.
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ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

Obchody
święta w Skawicy
3 maja w Polsce obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych
wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza –
powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Na Placu bł. Jana Pawła II w Skawicy 3 maja odbyły się gminne
uroczystości z tej okazji. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt
gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak
oraz senator RP Andrzej Pająk.
Delegacje samorządowe oraz
przedstawiciele instytucji i szkół
złożyli kwiaty pod pomnikiem Pamięci Pokoleń. Uczniowie z Zespołu Szkół w Skawicy zaprezentowali
okolicznościowy program artystyczny, który niestety ze względu na
deszcz został przerwany. Całość
Święta Narodowego Trzeciego Maja
w Skawicy uświetniła Orkiestra
Dęta ze Skawicy.
Następnie w kościele parafialnym w Skawicy została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji
Ojczyzny.

Delegacje samorządowe, poczty sztandarowe i aktorzy programu artystycznego podczas obchodów 3 Maja w Skawicy. Fot. arch. BCK w Zawoi.

W hołdzie
Papieżowi

Promocja przewodnika „Szlaki
Papieskie – Beskid Żywiecki”

W sobotę 13 kwietnia o godzinie 11.00 na polanie Krowiarki została
odprawiona uroczysta Msza św. dla uczczenia rocznicy śmierci
błogosławionego Papieża Jana Pawła II. Mimo wciąż dużego śniegu
zalegającego polanę we wspólnej Eucharystii wzięli udział mieszkańcy
okolicznych wsi, turyści, ratownicy GOPR, Wójt Gminy Zawoja, strażacy
OSP Zawoja Centrum, pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego.

Wielu z nas doskonale pamięta słowa „Pilnujcie mi tych szlaków”. Dla wielu mają one ogromne znaczenie,
wielu z nich czerpie inspirację do wędrówek pieszych i podziwiania jednego z najcenniejszych darów od Boga –
otaczającego nas świata przyrody.
Tym bardziej należy podziwiać
tych, którzy z wielką determinacją
i poświęceniem czynią wszystko,
aby szlaki papieskie ocalić od zapomnienia – wyznaczyć, oznakować
i opisać. Do tych osób bez wąt-

pienia należy Pani Urszula Własiuk
– prezes Fundacji Szlaki Papieskie,
autorka IV już Przewodnika SZLAKI PAPIESKIE, tym razem zatytułowanego „Jestem synem tej ziemi…
Szlaki Papieskie”.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników promocji przewodnika
Msza św. na polanie Krowiarki. Fot. Tomasz Urbaniec.

W szczególności dopisała młodzież –
tak przecież miła Papieżowi. Uroczystą Mszę św. odprawiali ks. Szczepan
Gacek – proboszcz parafii Gliczarów
Górny oraz ks. Maciej Ostrowski diecezjalny duszpasterz turystów. Liturgię uświetniła gra i   śpiew zespołu
regionalnego Juzyna.
Inicjatorami odprawienia pierwszej takiej Mszy św. w 2005 roku
byli długoletni gospodarze schroniska na Markowych Szczawinach: Edward Hudziak – nieżyjący
już, tragicznie zmarły 28 stycznia
2011 r. w górach Ekwadoru, człowiek gór, ratownik Grupy Beskidz-

kiej GOPR, zasłużony działacz
i przewodnik PTTK oraz niedawno zmarła jego małżonka – Małgorzata Hudziak.
Po zakończonym nabożeństwie
ks. Maciej Ostrowski podziękował wszystkim za tak liczny udział
i zaangażowanie, a przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Zawoi
przeprowadzili zbiórkę publiczną
na dokończenie remontu oraz wyposażenie Muzeum – Izby Pamięci
Jana Pawła II w Zawoi Wilcznej.
Zebrano łącznie kwotę 876,25 zł.
Z całego serca dziękujemy wszystkim ofiarodawcom!
(rpd)

Spotkanie autorskie z Urszulą Własiuk. Fot. arch. BCK w Zawoi.

22 kwietnia odbyło się otwarte
spotkanie autorskie z Panią Urszulą, będące jednocześnie promocją
ww. książki. Po mszy św. o 11.00
w Babiogórskim Centrum Kultury
zgromadziło się kameralne grono
osób zainteresowanych książką.
Wzbudziło to nasze zdziwienie,
szczególnie ze względu na fakt posiadania szlaku papieskiego w naszej miejscowości i tak obszernemu
opisowi wędrówek ks. Karola Wojtyły w książce, o której promocji
informowaliśmy także za pośrednictwem księży we wszystkich parafiach.
Spotkanie otworzył wójt gminy
Zawoja – Tadeusz Chowaniak, po
kilku ciepłych słowach i refleksjach
związanych z wędrówkami papieża, głos zabrała autorka książki.
Pani Urszula Własiuk przybliżyła
nam historię tworzenia przewodnika, gromadzenia materiałów
i spotkań z ludźmi, którzy dzielili się niezwykłymi opowieściami
związanymi z wędrówkami Karola
Wojtyły. Spotkanie zakończył występ artystyczny zespołu Zbójnik
ze Skawicy. Dzieci i młodzież nie
tylko śpiewały, ale także recytowały wiersze związane z postacią Jana
Pawła II. Rodzinny nastrój spotkania udzielił się wszystkim uczestnikom, którzy na zakończenie wspólnie odśpiewali Barkę.
Osoby zainteresowane przewodnikiem, mogą go nabyć w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi.
Anna Mazur

8

| LATO 2013 | POD DIABLAKIEM |

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Laureatka
Nagrody Starosty
Z przyjemnością przekazujemy informację o uzyskaniu przez wieloletniego pracownika Babiogórskiego Centrum
Kultury – Pani Wandy (Janiny) Buckiej Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego za rok 2012!
Decyzją Kapituły Nagrody Starosty
Suskiego została wyróżniona za
trud pracy, który wkłada w upowszechnianie kultury i kierownictwo zespołem JUZYNA, który niedawno obchodził 20-lecie swojego
istnienia.
To doskonała okazja aby przybliżyć postać naszej laureatki,
w związku z czym przytaczamy
uzasadnienie nagrody, które zostało przedstawione podczas gali ich
wręczenia 4 czerwca 2013 roku:
„Janina Bucka urodziła się 31 lipca 1959 r. Mieszka w Zawoi. Od
1986 r. pracuje w Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi i jest ściśle
związana z zespołem regionalnym
„Juzyna” od chwili jego powstania w
1992 r. W 1999 r. objęła funkcję jego
kierownika, którą piastuje do dzisiaj.
Rozmiłowana w regionalnej
tradycji, posiada dużą wiedzę na
temat kultury ludowej Górali Babiogórskich, którą ciągle poszerza.
Pełna energii i twórczych pomysłów, świetny organizator, animator
folkloru, ma doskonałe podejście
do swoich podopiecznych – dzieci
i młodzieży z „Juzyny”.
Zespół to nie tylko jej praca, to
prawdziwa pasja, której poświęca
prawie każdą wolną chwilę. Nie
tylko obecna jest na wszystkich

próbach, występach i wyjazdach,
ale także dba o stroje oraz rekwizyty, których zdobycie nie zawsze
jest sprawą prostą i wymaga wielu
zabiegów. Stara się o konieczne na
ten cel fundusze, wyszukuje wyko-

nawców, penetruje rynek w poszukiwaniu odpowiednich tkanin, często sama pierze i naprawia stroje.
Jest prawdziwym menagerem
„Juzyny” – pilnuje kalendarza folklorystycznych konkursów i festiwali

i to dzięki jej operatywności zespół
znany jest w całej Polsce, występuje
na wszystkich ważnych konkursowych estradach z Międzynarodowym Festiwalem Ziem Górskich
w Zakopanem na czele.
Zespół jest laureatem szeregu
prestiżowych nagród na festiwalach ogólnopolskich. Najważniejsze
z nich to: wielokrotne I miejsca na
Wojewódzkim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych,
I miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych
i Obrzędowych „Żywieckie Gody”
i „Góralskim Karnawale”, I i II miejsca w Posiadach Gawędziarskich
Województwa Bielskiego (obecnie śląskiego), „Sabałowych Bajaniach”, Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym „Zagłębie

Wręczenie nagrody Janinie Buckiej. Fot. Tomasz Wala.

i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej,
Ogólnopolskim Spotkaniu Folklorystycznym „O Łowicki Pasiak”
w Łowiczu. „Juzyna” wielokrotnie
uczestniczyła też w programach telewizyjnych i radiowych.
Janina Bucka organizuje też zagraniczne występy „Juzyny”, która
występowała już między innymi na
Słowacji, Ukrainie, Węgrzech oraz
we Francji. Dba również, by zespół
propagował prezentowany przez
siebie folklor babiogórski we własnym środowisku: organizuje występy z okazji uroczystości gminnych,
powiatowych i kościelnych. Od lat
zapewnia uczestnictwo „Juzyny”
w Babiogórskiej Pasterce w kościele parafialnym pw. św. Klemensa
w Zawoi Centrum, a także w tradycyjnym święconym w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Zawoi Wilcznej. Jest inicjatorem i organizatorem gminnych,
a obecnie Powiatowych Posiadów
Gawędziarskich, które odbywają się
co roku w Zawoi.
Pamięta również o wyjazdach
rekreacyjnych członków zespołu
połączonych z występami; dzięki jej
zabiegom „Juzyna” gości nie tylko
w górach, ale także nad morzem,
nad jeziorami, zwiedza zabytki.
Przedmiotem osobnych starań
Janiny Buckiej jest dobór odpowiednich konsultantów zespołu:
etnomuzykologów, choreografów,
etnografów.
Bez wątpienia jej działalności
i oddaniu „Juzyna” zawdzięcza
w dużej mierze sukcesy sceniczne.
Swoim doświadczeniem i wiedzą chętnie dzieli się z innymi babiogórskimi zespołami i jak sama
mówi, cieszy się, że powstają kolejne: dzięki temu kultura ludowa
Górali Babiogórskich nie odejdzie
w zapomnienie”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Babiogórski Uniwersytet Dzień Dziecka

Zawsze niech będzie słońce, zawsze nich będzie uśmiech…

Dzięki podpisaniu umowy z Polską Akademią Umiejętności od ubiegłego roku w Babiogórskiem Centrum Kultury
odbywają się spotkania z autorytetami ze świata nauki. 31 maja 2013 roku gościliśmy z odczytem pt. „Dlaczego
myślimy” niezwykłą osobowość, jaką jest prof. Jerzy Vetulani.
Jerzy Adam Gracjan Vetulani
(ur. 21 stycznia 1936 w Krakowie)
– profesor nauk przyrodniczych,
psychofarmakolog,
neurobiolog,
biochemik, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 1976–2006 kierownik
Zakładu Biochemii, a obecnie wiceprzewodniczący rady naukowej
Instytutu Farmakologii PAN, profesor Małopolskiej Szkoły Wyższej im.
J. Dietla w Krakowie. Autor kilkuset
prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy
– downregulacji jako mechanizmu
działania leków przeciwdepresyjnych. W 1983 laureat Międzynarodowej Nagrody Anna Monika II klasy
za badania nad mechanizmami działania elektrowstrząsu. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców
polskich w dziedzinie biomedycyny. Popularyzator nauki, przez ponad dwie dekady redaktor naczelny
czasopisma „Wszechświat”. Krytyk
represyjnej polityki narkotykowej w
Polsce. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

Jednym z najradośniejszych świąt w ciągu roku jest Dzień Dziecka. Niezmiernie miło jest patrzeć na roześmiane buzie dzieci. W tym szczególnym
dniu dorośli bardzo chcą, aby ich pociechy się dobrze bawiły. Z okazji
Dnia Dziecka zaprosiliśmy do Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi
na spektakl teatralny „Kozucha Kłamczucha”. Po przedstawieniu odbywały
się konkursy i zabawy dla dzieci. Przygotowaliśmy również dużo słodkości.

AKTYWNE

Czas na ZAWOJĘ

LATO w ZAWOI
420 LAT SKAWICY
17 sierpnia

Profesor w sposób niezwykle ciekawy a często także wielce humorystyczny przybliżył nam mechanizmy
myślenia człowieka. Ponad dwie
godziny wykładu minęły szybko
jak mrugnięcie okiem. Zaproszenie
tego formatu autorytetów to stworzenie dla mieszkańców niezwykłej
okazji do pszerzenia swoich horyzontów. Prelegenci to osoby z przysłowiowych „pierwszych półek”, to

osoby na których wykłady na uczelniach przybywają tłumy studentów,
to popularyzatorzy nauki a przede
wszystkim miłośnicy pewnych dziedzin/zagadnienień, które próbują
przybliżyć także nam.
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Babiogórskiego Uniwersytetu, które odbędzie się 26
lipca br.
Anna Mazur

Skawica Centrum

DOŻYNKI POWIATOWE
8 września
Skawica,
plac przy
Zespole Szkół
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Podbabiogórskie
Posiady
24 maja 2013 roku, już po raz czternasty odbył się Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków I Instrumentalistów Ludowych „Podbabiogórskie Posiady”. Organizatorem było Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi oraz
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Patronat honorowy objął senator RP Andrzej Pająk.
Podbabiogórskie Posiady należą do
z największych konkursów folklorystycznych na etapie powiatowym.
Obejmują prezentacje grup śpiewaczych, solistów, instrumentalistów
i gawędziarzy ludowych. Zwycięz-

zastępca wójta gminy Zawoja Alina
Kuś, Naczelnik Wydziału Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Janusz Kociołek.
W tegorocznym przeglądzie
udział wzięło: 12 gawędziarzy,

wykonawcy nadal sięgają po nowe
wątki. Przykładem może być młodzieżowa grupa śpiewacza męska
z zespołu „Juzyna”, działającego
przy Babiogórskim Centrum Kultury, która zaprezentowała tym razem

Grupa śpiewacza „Zbójnik” ze Skawicy

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji oceniającej przegląd o charakterze konkursowym: Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych „Podbabiogórskie Posiady”, który odbył się 24 maja 2013 r. w Zawoi.
Celem konkursu była popularyzacja samorodnej twórczości ludowej jej rozwój.
Wyłonienie najlepszych wykonawców i wytypowanie ich na „ Sabałowe Bajania”
do Bukowiny Tatrzańskiej.
Komisja w składzie: dr Bożena Lewandowska – etnomuzykolog, mgr Dorota Majerczyk – etnolog, mgr Regina Wicher – etnolog po przesłuchaniu i gruntownej
ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie – 37 punktów programu
we wszystkich konkursach i kategoriach regulaminowych, w tym: 12 gawędziarzy
; 11 instrumentalistów; 2 śpiewaków solistów; 12 grup śpiewaczy ch postanowiła
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Babiogórzanie – „Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego

cy otrzymują nominacje na prestiżowy przegląd folkloru „Sabałowe
Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej.
Ze względu na tak ważną pozycję
w tego typu konkursach, oprócz
profesjonalnej komisji oceniającej
wykonawców, swoją obecnością
Posiady zaszczycili: Senator RP Andrzej Pająk, przedstawiciele władz
samorządowych: wice starosta powiatu suskiego Jan Woźny, wójt
gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak,

11 instrumentalistów, 12 grup śpiewaczych oraz 2 solistów.
Zarówno jury konkursu jak
i zaproszeni goście oraz widzowie
stwierdzili wysoki poziom prezentacji, tak pod względem repertuaru
jak i wykonawstwa. Rozdzielenie
konkursowych miejsc było więc
prawdziwym problemem, bo prawie wszyscy zasłużyli na nagrody.
Szczególnie cieszy fakt, że pomimo wielokrotnych przeglądów,

www.orlikzawoja.pl

wiązankę starych, pamiętających
czasy „matki Austrii” pieśni werbunkowych. Nie brakuje też coraz
nowych (i coraz młodszych) wykonawców sięgających po najwyższe
laury. Tak np. wszystkich zachwyciła licząca zaledwie 10 lat solistka z „Juzyny” – Adrianna Basiura,
która poradziła sobie z trudnym
repertuarem. Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom serdecznie gratulujemy!
(wb)

GRUPY ŚPIEWACZE
Dzieci: I miejsce – Dziecięcy Zespól Folklorystyczny „Kojszowiacy” z Kojszówki,
II miejsce – nie przyznano, III miejsce – Grupa śpiewacza ze Stryszawy.
Młodzież: I miejsce równorzędne – Zespół Regionalny „Juzyna” z Zawoi, Zespół
Regionalny „Zbójnik” ze Skawicy, II miejsce – nie przyznano, III miejsce – Zespół
Folklorystyczny „Kojszowiacy” z Kojszówki.
Dorośli: I miejsce równorzędne – grupa śpiewacza męska „Zbyrcok” z Juszczyna,
grupa śpiewacza żeńska „Zbyrcok” z Juszczyna, II miejsce równorzędne – grupa śpiewacza żeńska „Zbójnik” ze Skawicy, grupa śpiewacza KGW „Zawojanki” z Zawoi, III miejsce równorzędne – grupa śpiewacza żeńska Stowarzyszenie
„Nasza Skawica” ze Skawicy, Grupa śpiewacza żeńska Babiogórzanie – „Polana
Makowska” z Makowa Podhalańskiego.
Wyróżnienie: grupa śpiewacza żeńska Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” z Zembrzyc.
SOLIŚCI
Dzieci: I miejsce – Adrianna Basiura Zespół Regionalny „Juzyna” z Zawoi.
Młodzież: I miejsce – nie przyznano, II miejsce – Joanna Master z Suchej Beskidzkiej.
INSTRUMENTALIŚCI
Dzieci: I miejsce równorzędne – Samuel Guzik z Juszczyna, Wojciech Marek ze
Skawicy, II miejsce równorzędne – Gabriel Woźny z Juszczyna, III miejsce równorzędne – Karol Zajda z Juszczyna.
Wyróżnienie: Julia Grzechynia – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kojszowiacy” z Kojszówki, Julia Borys – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kojszowiacy”,
z Kojszówki, Monika Radwan, Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kojszowiacy”
z Kojszówki
Młodzież: I miejsce – Kacper Ceremuga z Juszczyna.
Dorośli: I miejsce – Jakub Guzik z Juszczyna, II miejsce – Jan Ryt ze Suchej Beskidzkiej, III miejsce – Angelika Kaczmarczyk ze Skawicy.
GAWĘDZIARZE
Dzieci: I miejsce – nie przyznano, II miejsce równorzędne – Natalia Ceremuga
z Juszczyna, Marcin Sroka z Bystrej.
Młodzież: I miejsce – Szymon Gigoń – Zespół Regionalny „Juzyna” z Zawoi,
II miejsce – nie przyznano, III miejsce równorzędne – Joanna Woźny z Juszczyna,
Marzena Marfiak z Bystrej.
Wyróżnienia: Angelika Figura z Bystrej, Anna Cyganik z Zembrzyc.
Dorośli: I miejsce – nie przyznano, II miejsce równorzędne – Maria Heldt z Zembrzyc, Helena Wojtanek z Jordanowa, Józef Krzak ze Śleszowic, III miejsce
– Irena Stopa z Jordanowa.
Decyzją jury do Bukowiny Tatrzańskiej na „Sabałowe Bajania” wydelegowani
zostali następujący wykonawcy: Instrumentaliści: Wojciech Marek ze Skawicy,
Kacper Ceremuga z Juszczyna, Angelika Kaczmarczyk ze Skawicy. Gawędziarze:
Szymon Gigoń – Zespół Regionalny „Juzyna” z Zawoi. Soliści: Adrianna Basiura
– Zespół Regionalny „Juzyna” z Zawoi. Grupy śpiewacze: „Zbójnik” ze Skawicy,
KGW Zawojanki z Zawoi, „Zbyrcok” z Juszczyna.

Grupa śpiewacza „Zbyrcok” z Juszczyna. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Serdecznie dziękujemy organizatorom „Podbabiogórskich Posiadów”, szczególnie pracownikom Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi za ogrom pracy, troskę okazywaną uczestnikom i wyjątkowo serdeczną atmosferę. Wyrażamy
również podziękowanie instruktorom, opiekunom oraz kierownikom zespołów
za poświęcony czas w trosce o zachowanie rodzimego folkloru.
Zawoja, 24 maja 2013 r.
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Złoty Jubileusz 50-lecia działalności

Zespołu Regionalnego „Babiogórcy”
Elias Canetii powiedział kiedyś: „Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija” – te słowa należy
przywołać mówiąc o półwieczu istnienia zespołu „Babiogórcy”, bo wciąż żywe wspomnienia nieustannie ich
budują.
Przenieśmy się na chwilę w okres
międzywojenny, kiedy to nauczyciel Franciszek Gazda założył
pierwszy zespół regionalny „Babiogórcy”, który działał do rozpoczęcia II wojny światowej. Ten

niezwykły człowiek, był także
pierwszą osobą która odtworzyła
strój męski. Stroje te zostały jednak zniszczone, zaś sam założyciel zespołu wyjechał. W sercach
pozostałych członków zespołu

cały czas żywa była myśl o odnowieniu zespołu na terenie gminy.
„W 1958 roku do Zawoi przybyła
Pani Zofia Bugajska obejmując stanowisko kierownika Szkoły Podsta-

wowej nr 5. Zafascynował ją region
babiogórski, a Zawoja stała się jej
ukochanym miejscem. W niedługim
czasie doszła do wniosku, że bogactwo pieśni, tańców, legend i obrzędów może stanowić bazę materiałową do założenia zespołu. Z uwagi
na to, iż literatura dotycząca regionu babiogórskiego była znikoma
i trudno dostępna, zbierała pieśni,
legendy, obrzędy, tańce w formie
zapisów i nagrań. Chodziła niemal
wszędzie: na zabawy, wesela, dożynki, chrzciny itp. Przysiadała się
do starszych mieszkańców Zawoi
przeprowadzając z nimi wiele wywiadów. Zebrany materiał posłużył
do założenia zespołu folklorystycznego po długiej przerwie – był to początek lat 60-tych.
Regionalny Zespół „Babiogórcy” został założony w marcu 1963
roku przez Zofię Bugajską i jej męża
Władysława Bugajskiego. Komitet
organizacyjny zespołu składał się
z 30 osób” – opisuje Weronika Balcer (członek Zespołu Regionalnego
”Babiogórcy”, wnuczka Pani Zofii
Bugajskiej).
Od tamtego dnia minęło wiele lat, setki osób przewinęło się
przez zespół (około 760), mnóstwo z nich odkryło w sobie wielkie talenty muzyczne – nie sposób
pominąć tutaj kwestii założenia
Rodzinnej Kapeli Bugajskich, która zaraża folklorystyczną muzyką
szeroką rzeszę odbiorców nie tylko w kraju ale także za granicą.

Ostatnie wskazówki przed występem kierownika zespołu

50-lecie Zespołu rozpoczęto od uroczystej Mszy św.

Rodzinna Kapela Bugajskich

A po Mszy św. można było posłuchac lokalnych przyśpiewek…

… czy też podpatrzeć jak tańczy się pod Babią Górą. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Obecnie zespołem kieruje Pani
Małgorzata Bogacz – córka Pani
Zofii Bugajskiej.
8 czerwca w OSP w Zawoi Dolnej wspólnie świętowaliśmy 50-lecie istnienia. Na imprezie królowała
„góralska muzyka i góralskie granie” – Babiogórcy, Rodzinna Kapela
Bugajskich, Juzyna, Zbójnik, Zawojanki, Nasza Skawica zgromadzili
się razem, aby przy tej niezwykłej
okazji wspólnie zaśpiewać i zatańcować. Nie zabrakło także regionalnego poczęstunku przygotowanego
przez KGW Zawojanki.
Świętowanie rozpoczęto od uroczystej mszy świętej, po której nastąpiło składanie życzeń – trudno
wymienić wszystkich, którzy chcieli
wyrazić słowa uznania dla zespołu
i jego założycieli, byli to m.in. senator RP Andrzej Pająk, wójt gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak
wraz z zastępcą wójta Aliną Kuś
oraz przewodniczącym Rady Gminy Zawoja Krzysztofem Chowaniakiem, przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich Marek
Listwan, przedstawiciele zespołów
regionalnych i wielu wielu innych
przybyłych gości.
Nie sposób wymienić wszystkich
zasług i nagród zespołu, wszystkich radości i pięknych wspomnień
– bo te zasługują na książkę a nie
tylko artykuł prasowy. Jeszcze raz
serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych 50 lat sukcesów dla zespołu!!!
Anna Mazur
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XXVI MAŁOPOLSKI FESTIWAL FORM MUZYCZNYCH I TANECZNYCH

Talenty
Małopolski 2013
17 kwietnia br. w sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi odbyły się eliminacje powiatowe
XXVI Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2013”. Uroczystego otwarcia
konkursu dokonali Tadeusz Gancarz – starosta suski i Tadeusz Chowaniak – wójt gminy Zawoja.

…solistów…

Tegoroczne „Talenty Małopolski” zgromadziły wiele znakomitych zespołów…

Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski” to
festiwal o formule konkursu adresowany do dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego, zainteresowanych różnymi formami muzyki
i tańca.
Na scenie zaprezentowało się
38 podmiotów muzycznych i 7 tanecznych z ośmiu gmin powiatu
suskiego, łącznie 230 osób. Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich
wykonawców jury, w składzie: Adrian Kulik, Joanna Slusarczyk i Wojciech Wachułka nominowało do finału wojewódzkiego w Dobczycach
9 wykonawców. Gminę Zawoja
w Dobczycach reprezentowała Alicja Wilczyńska oraz duet Bass Girls.
W kategorii muzycznej (w kolejności występowania): Alicja Wil-

…oraz tancerzy. Fot. arch. BCK w Zawoi.

czyńska – Zawoja, Emilia Kolanko
– Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Promocji w Jordanowie, Agnieszka
Wydra – Zespół Szkół w Zembrzycach, Martyna Smoleń – Gmina Jordanów, Katarzyna Lipka – Gminny
Ośrodek Kultury w Sidzinie, Justyna
Biedrawa – Gminny Ośrodek Kultury w Sidzinie, Zespół Muzyki Dawnej im. Gaspare Castiglione - Miejski
Ośrodek Kultury – Zamek w Suchej
Beskidzkiej.
W kategorii tanecznej: Zespół
FRESH CREW – Miejski Ośrodek
Kultury w Jordanowie, Duet BASS
GIRLS – Zawoja
Ponadto decyzją jury wyróżnienia otrzymali (wg kolejności prezentacji) w kategorii muzycznej:
Orkiestra Estradowa GÓRSKI BAND
– Stryszawa, Zespół CZIBO – Gmin-

ny Ośrodek Kultury w Stryszawie,
Dominika Urbańska – Zespół Szkół
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w
Tarnawie Dolnej, Angelika Migas –
Osielec, Zespół LETUM – Miejski
Ośrodek Kultury – Zamek w Suchej Beskidzkiej, Zespół KUMPLE
– Gminny Ośrodek Kultury w Sidzinie, Kacper Krzysztań – Biblioteka
i Ośrodek Animacji Kultury Gminy
Budzów w Budzowie, Marcelina
Chromy – Budzów.
Talenty Małopolski to festiwal,
który przyciąga corocznie liczną
grupę dzieci i młodzieży utalentowanych muzycznie i tanecznie.
Mają oni okazję, aby pokazać
swoje umiejętności przed profesjonalnym jury oraz przed publicznością.
(rpd)

…instrumentalistów…
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Zespoły
na festiwalach
15-16 czerwca 3013 r. odbyły się dwa konkursy folklorystyczne, w których brali udział najmłodsi członkowie
Regionalnego Zespołu „Juzyna”.

Juzyna na scenie w Rabce
Zespół Regionalny „Juzyna” podczas otwarcia Karpackiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Rabce

Pierwszego dnia, w amfiteatrze
Rabce Zdroju organizowany był już
XXXVII Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych
pod patronatem Miejskiego Ośrodka
Kultury oraz Małopolskiego Centrum
Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu.
Do festiwalu zakwalifikowało się
12 zespołów z regionów: Lachów
Sądeckich, Lachów Szczyrzyckich,
Górali Żywieckich, Górali Babiogórskich, Górali Kliszczackich, Górali Podhalańskich oraz Krakowiaków Wschodnich. Juzyna podczas
tego festiwalu zaprezentowała całkiem nowy program opracowany
przez dr Urszulę Janicką-Krzywdę
– „WYWIAD”. Program, w którym
etnografowie przychodzą na polanę
do dzieci pasących krowy, aby do-

Juzyna na scenie w Wiśle

wiedzieć się o ich kulturze (tańce,
zabawy, przyśpiewki) zaskoczył nie
tylko widzów, ale i też jury. W festiwalu tym, nie przyznaje się miejsc,
są natomiast nominacje na Święto
Dzieci Gór w Nowym Sączu. Za
oryginalny pomysł tematu, typowy,
tradycyjny śpiew i zróżnicowane
babiogórskie stroje, Juzyna została
nominowana na to święto w 2014
roku.
16 czerwca młodzi tancerze przenieśli się do Wisły na XXVII Wojewódzki Przegląd Dziecięcych
Zespołów Folklorystycznych, organizowany przez Wiślańskie Centrum Kultury i Regionalny Ośrodek
Kultury w Bielsku-Białej. W przeglądzie tym oprócz „Juzyny” wystąpił zespół „Zbójnik” ze Skawicy

Ideą powstania wyżej wymienionych przeglądów jest przede
wszystkim docenienie grupy młodych propagatorów kultury. Poza
oczywistym elementem rywalizacji
dzieci bardzo dobrze się bawiły,
a przy okazji nawiązały nowe znajomości i miały szansę poznać kulturę innych grupy etnicznych.
W Wojewódzkim Przeglądzie
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle „Juzyna” zajęła pierwsze miejsce, natomiast
„Zbójnik” za program „W niedzielo
po nieszporach” trzecie miejsce.
Wszystkim dzieciom i ich opiekunom
serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
(wb)
Fotografie:
Stanisław Pilch

Juzyna w Wiśle

Zespół Regionalny „Zbójnik” podczas Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle
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Aktywna Biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi wzięła udział w konkursie grantowym “Aktywna Biblioteka”, który jest
prowadzony przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek na dwa projekty „W kręgu
babiogórskich legend” i „Zielona czyli przyroda Babiej Góry”.
Projekty były realizowane od stycznia do czerwca 2013 roku. Główni
partnerzy to: Babiogórski Park Narodowy, Stowarzyszenie KultART,
Świetlica Środowiskowa oraz Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi.
Projekt „W kręgu babiogórskich legend” odpowiadał na zapotrzebowanie społeczności lokalnej i odnosił się do tradycji i kultury
naszego regionu. Jego głównym
celem było zaprezentowanie legend babiogórskich oraz zachęcenie dzieci i młodzież do poznawania bogactwa kulturowego swojego
regionu. Spotkanie „O legendach
babiogórskich” z ludowym gawędziarzem Piotrem Jezutkiem wprowadziło uczestników w magiczny
i fascynujący świat legend. Dzieci,
w bardzo radosnej i żywiołowej atmosferze, poznawały legendy: Jak
powstała Babia Góra, Zbójnicka
kaplica ,Jak się chłopu nie opłaciły
żarty z umarłych.
Kolejne działanie zrealizowane
w ramach projektu to „Malarska
interpretacja legend”, dokonana
przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawoi Gołynia. Podczas
warsztatów artystycznych powstało kilkanaście wspaniałych prac
wykonanych techniką malowania

Przedstawienie teatralne „W kręgu babiogórskich legend”

na szkle. Obecnie wszystkie obrazy są prezentowane na wystawie
w Karczmie Zbójnickiej w Zawoi
Policzne. Finałowym działaniem
projektu było przedstawienie teatralne „W kręgu babiogórskich
legend” w wykonaniu uczniów
Zespołu Szkól w Zawoi Centrum.
Premiera przedstawienia odbyła się
29 maja br. w sali BCK. Scenariusz
inscenizacji przygotowała Joanna
Pacyga, a scenografię opracowała
Agnieszka Warmuz-Trybała. Nato-

miast oprawę muzyczną przedstawienia wykonał Zespół Regionalny
„Juzyna”. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem
naszej społeczności lokalnej.
Projekt kończy wydanie kalendarza ściennego „W kręgu babiogórskich legend” na rok 2014
z ilustracjami legend, wykonanymi
przez uczniów SP nr 5 w Zawoi Gołynia. Ponadto 21 czerwca br. odbyło się uroczyste podsumowanie
projektu, w którym uczestniczyli

Kalendarz ścienny na rok 2014 „W kręgu babiogórskich legend”

przedstawiciele władz samorządowych: Alina Kuś – Zastępca Wójta
Gminy Zawoja oraz Józef Kozina –

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zawoja, uczniowie i nauczyciele.
(lm)

Zielona, czyli przyroda Babiej Góry Muuvit- Ruszaj się
Projekt „Zielona czyli przyroda Babiej Góry” przyczynił się do zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem
i pięknem przyrody Babiej Góry. Ponadto warsztatowa forma realizacji wszystkich działań była świetną okazją do
kształcenia umiejętności pracy w grupie z wykorzystaniem nowych technologii.
Cały cykl warsztatów przyrodniczych odbywał się w Babiogórskim
Parku Narodowym. Realizację projektu rozpoczęło działanie „Wszystkie odcienie zieleni”. W ramach
tego działania dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty fotograficzne, na których młodzież pod
czujnym okiem znanego fotografa
Grzegorza Leśniewskiego poznała
różne techniki fotografowania.
Kolejne działanie to „Gra w zielone” – warsztaty przyrodnicze dla
dzieci i młodzieży prowadzone
przez Katarzynę Fujak, pracownika

Happening przyrodniczy

Babiogórskiego Parku Narodowego.
Zajęcia terenowe były realizowane
na ścieżkach dydaktycznych BgPN
i odbywały się w trzech blokach
tematycznych, tj. drzewa, krzewy
i rośliny. Uczestnicy poznawali
przyrodę Babiej Góry, dokonując
obserwacji oraz pomiarów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Cały projekt zamykał happening przyrodniczy „Kraina zieloności”, podczas którego uczniowie
szkół podstawowych z Zawoi Centrum, Gołyni oraz ze Skawicy za-

prezentowali swoje własne projekty
nawiązujące do poznanej roślinności Babiej Góry.
Następnie odbyła się prezentacja „Multimedialnego zielnika”
opracowanego przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej pod kierunkiem Grażyny Trzebuniak. Ponadto
uczestnicy mieli okazję zobaczyć wystawę pokonkursową „Babia Góra
w fotografii” oraz piękne diaporamy
znanego fotografika Grzegorza Leśniewskiego. Na zakończenie imprezy w Ogrodzie Zmysłów reprezentacje szkół rywalizowały w łowieniu
jelenia na lasso i rzucaniu gniatkiem.
Wyżej wymienione projekty cieszyły
się dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców ,co motywuję bibliotekarzy do podjęcia dalszych działań
skupiających się na pracy z dziećmi
i młodzieżą.
(lm)

i odkrywaj świat!

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi bierze udział w innowacyjnym
projekcie Muuvit – Ruszaj się i odkrywaj świat. Realizacja działań jest
możliwa dzięki nawiązaniu współpracy między Filią Biblioteczną w Zawoi
Wilczna, a Orlikiem przy Zespole Szkół w Zawoi.
Obecnie w projekcie uczestniczą
trzy drużyny, których opiekunami
są animatorzy Orlika Jarosław Ficek i Adam Mazur oraz Pani Dorota
Polak. Ruszaj się i odkrywaj świat
otwiera bibliotekę na nowy obszar, jakim jest aktywność ruchowa
i zdrowy tryb życia. Uczestnicy odbywają wirtualną podróż po świecie, która jest swoistą nagrodą za
aktywność fizyczną, dbanie o odpowiednią dietę. Każdy z uczniów
zbiera kilometry za np. jazdę na
rowerze, w trakcie drogi do szko-

ły, czy grania w piłkę z przyjaciółmi. Następnie, wszyscy uczniowie,
sumują swoje kilometry zamieniają
je na mile i wspólnie podróżują po
świecie w internetowej grze „Muuvit Adventure”. Im więcej uczniów
jest aktywnych fizycznie, tym więcej mogą oni odkryć. Bibliotekarze
wraz z dziećmi poznają kulturę,
obyczaje i ciekawe miejsca wybranych państw.
Życzymy im wspaniałej przygody oraz miłego zwiedzania wielu
ciekawych miejsc.
(bm)

Uczestnicy wybierają cel podróży. Fotografie z arch. Biblioteki Publicznej w Zawoi.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do
komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
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Czerwcowy Festyn
Rodzinny
Dnia 8 czerwca 2013 roku w godzinach popołudniowych na terenie Skwerku Edukacyjnego Zawojskiego
Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych w Zawoi Wełcza odbył się Czerwcowy Festyn Rodzinny
zorganizowany przez Rodziców na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne.
Wspólną zabawę rozpoczęli pan
Dyrektor Janusz Trzebuniak i pani
Sołtys Jolanta Bojarowicz, którzy
serdecznie powitali wszystkich zebranych.
Następnie w promieniach pięknie świecącego słońca rozpoczęły
się występy artystów na leśnej estradzie.
Jako pierwszy wystąpił zespół
Świst, który zaprezentował widzom
przyśpiewki i tańce ludowe Górali Babiogórskich. W dalszej części spotkania, pod czujnym okiem

wychowawców swoje umiejętności
aktorskie zademonstrowali nasi milusińscy. Przedszkolaki wystąpiły
z przedstawieniem
„Niegrzeczne
żabki”, uczennice klasy I przedstawiły program muzyczno-taneczny,
a uczniowie klasy VI zaprosili zebranych do sześciu scen teatralnych
pt. „Może trzeba Ci pomóc?”, przygotowanych na podstawie książki
Ireny Jurgielewiczowej „Ten obcy”.
Popisy sceniczne zakończyła
uczennica klasy IV, która wystąpiła
z krótkim koncertem skrzypcowym.

Przedszkolaki z przedstawieniem „Niegrzeczne żabki”

Niewątpliwie, oglądając występy uczniów, można było zauważyć
wielką odwagę sceniczną dzieci,
odnaleźć w nich wszystko to co
bawi, jak również przyciąga uwagę
widowni. Gromkie brawa i słowa
uznania publiczności stały się wielką nagrodą dla artystów. Dziękujemy.
Podczas festynu nie było miejsca na nudę. Miłośnicy lasu mieli
okazję zmierzyć się w konkursie
wiedzy przyrodniczej przygotowanym przez przedstawicieli Zawojskiego Stowarzysze nia Właścicieli Lasów Prywatnych, a najmłodsi
mogli dowoli wyszaleć się na dmuchanych zamkach lub przeobrazić
się w postacie bajkowe dzięki malowaniu twarzy.
Pod czujnym okiem instruktorów uczestnicy festynu strzelali do
celu z karabinu pneumatycznego
i paintballowego.
Dużą atrakcją okazał się przyjazd
strażaków z OSP Zawoja Wełcza.
Dzieci, jak i dorośli mogli podziwiać druhów w akcji gaszenia pożaru, a także poznać budowę i przeznaczenie sprzętu gaśniczego.
Były też niespodzianki dla łasuchów oraz tych, u których duża
ilość wrażeń nieco zaostrzyła ape-

Występ uczennic z klasy pierwszej

tyt. Można było posilić się gorącym
bograczem lub oddać się przyjemności jedzenia wspaniałych ciast
upieczonych przez Rodziców.
Największe zainteresowanie wzbudziła wśród zebranych licytacja mebli
ekologicznych oraz loteria fantowa,
gdzie przy odrobinie dreszczyku
emocji i szczęścia wygrywano bardzo cenne nagrody.

Dochód jaki pozyskano podczas
festynu w całości został przeznaczony na rzecz szkoły.
Pan Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie ZSP dziękują Rodzicom za inicjatywę, wysiłek,
pasję, pomysłowość i zaangażowanie w organizację festynu oraz
sponsorom za pomoc rzeczową
i materialną.
(zsp)

Miniatura teatralna „Może trzeba Ci pomóc”

Zabawy na scenie
Konkurs wiedzy przyrodniczej

Występ zespołu „Świst”. Fot. arch. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi.

Sponsorzy 7. Festynu Rodzinnego
Wójt Gminy Zawoja Pan Tadeusz Chowaniak, Rada Gminy Zawoja, Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pan Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice ZSP w Zawoi
Mosorne, Prezes Lasów Prywatnych Pan Jan Smyrak, firma „Pacyga” – Kuków Krzeszów, Romar II Firma HandlowoProdukcyjno-Usługowa Roman Bojarowicz Marek Żakowski, „Beskidzki Raj”, Pan Wojciech Trybała, Pani Iwona
Mazur i Pani Magdalena Górska, Firma ZARUS, Pensjonat „Jawor”, Karczmy: „Zbójnicka”, „Styrnol”, „Nad
Potokiem”, Drzewna Spółdzielnia Pracy „Spólnota” Białka, Restauracje: „Zielona Przystań”, „Czarda”, Pizzerie:
„Fantazja”, „Sorento”, DW „Krakus”, Pan Marek Ostrowski, „ Pstrąg Zawojski”, F.P.H.U „Głuc”, Tartak „Makpol”,
Babiogórski Park Narodowy, Park Czarnego Daniela Państwa Eweliny i Sławomira Kudzi, Pan Michał Osika
i Nadleśnictwo Sucha Beskidzka, Firma „Drogbud”, Stolarstwo-Tokarstwo Pana P. Matyja, Państwo Małgorzata
i Piotr Kuś, Fryzjerstwo: Pani Elżbieta Spyrka, Pani Barbara Mazur, Pani Elżbieta Solowska, GS Zawoja, Galeria
„Na Uciechę”, Pan Mieczysław Szemik, Pan Marek Dyrcz, Sklepy: Pani Beata Kozina, Pani Nina Leśniewska, Pani
Aneta Kojder, Pan Tomasz i Wojciech Zemlik, Pani Ewa Sala, „Mikołaj”, „ Maja”, „Euro”, „Bajka”, „Szanelka”,
Pani A. Gaździcka-Dobrowolska, Pani Jolanta Zięba, Pan Marcin Nowak, Pani Małgorzata Pająk, Szkoła Językowa
Pani Bereniki Trzebuniak, Pani Marta Budzowska, OSP w Zawoi Wełczy, Pan Mirosław Trybała, Kantor w Zawoi
Centrum, Pani Bożena Kozina, Wulkanizacja Pan A. Bańdura, Firma „Włosiak”, „Melodia” Państwa Barbary i Pawła
Bury, Pan Józef Kawulak, Schronisko Młodzieżowe w Zawoi Wełczy, Pan Wiesław Trzebuniak, Apteka „Dbam
o Zdrowie”, Pan Adam Trybała, Pani Katarzyna Smyrak, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa
„ZAWOJA” Sp. z o.o, BCK w Zawoi, Ośrodek Turystyczno-Narciarski „Mosorny Groń”, „Mc-Tofik Gastrofaza”,
Pracownia „Cacane patchworki”, Pani Anna Kozina, zespół „Świst”, Firma „Drew-Max”, Gabinet Weterynaryjny
w Zawoi, Kwiaciarnie Pani Marty Szarlej i Janiny Tomczyk, Firma „Alzbig”, Biuro Podróży „Mount Trip”.
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Wakacje w Świetlicy
Środowiskowej
Rozpoczeły się wakacje, czas odpoczynku i wyjazdów. Dla tych, którzy nie mają możliwości spędzania czasu poza
domem w Świetlicy Środowiskowej w Zawoi i Skawicy znajdzie się miejsce. Jak co roku, placówka ta jest czynna
również w czasie wakacji.
Planujemy między innymi: wycieczki, warsztaty plastyczne, ogniska,
spotkania z ciekawymi ludźmi.
Nawiązana współpraca z Profilaktyczną Świetlicą Środowiskową w
Suchej Beskidzkiej pozwoliła na
zorganizowanie spotkania integracyjnego w Suchej Beskidzkiej połączonego z licznymi niespodziankami.
Naszą wakacyjną przygodę zaczynamy prezentacją prac podopiecznych w czasie III Dni Zawoi
(w tym roku będzie to już drugi
kiermasz prac dzieci na stoisku
w czasie Dni Zawoi).
Pierwsze dni wakacji to zasłużony relaks i zabawa. Dyskoteki
i konkursy z nagrodami to ulubione zajęcia wychowanków świetlicy.
Zajęcia plastyczne, rekreacyjne, zabawy zespołowe, spacery po okolicy, to tylko niektóre ze stałych
propozycji, które realizowane są

w naszych placówkach. Wszystkie
wyjazdy i zajęcia organizowane
przez Świetlicę Środowiskową dla
wychowanków są bezpłatne.
Świetlice w Zawoi i Skawicy są
czynne od poniedziałku do piątku

od godz. 12.00 do 16.00. Zapraszamy dzieci i młodzież z Zawoi i Skawicy do skorzystania z możliwości
spędzenia czasu w gronie rówieśników i urozmaicenia sobie wakacyjnego wypoczynku.
(gt)

Wycieczka podopiecznych

Prezentacja prac dzieci w czasie II Dni Zawoi

Wycieczka w sali zabaw. Fot. arch. Świetlicy Środowiskowej.

Piknik rodzinny w Skawicy

My kochamy nasze mamy
W kalendarz imprez Skawicy wpisał się już zapewne na stałe organizowany od 4 lat przez Radę Rodziców przy
współpracy Grona Pedagogicznego i Uczniów Piknik Rodzinny, który przyciąga rzesze mieszkańców i gości z całej okolicy. Każdy na niego czeka, planuje czas na „piknikową” niedzielę i marzy o dobrej zabawie. Nauczyciele
i uczniowie chętnie angażują się w przygotowanie występów i w czynności organizacyjne, gdyż mają pewność, że
publiczność dopisze i wszyscy będą się wspaniale bawić.

Na pikniku wszyscy bawili się świetnie, nie zabrakło atrakcji dla każdego

Publiczność z zaciekawieniem oglądała poczynania małych artystów

Chociaż w tym roku aura nie sprzyjała, bo błękit nieba od tygodnia
przykrywały ołowiane i ciężkie
chmury, to teren szkoły pełen był
rodzin, które przyszły, by dobrze
się bawić. A było w czym wybierać: występy dzieci z okazji święta
mam, konkursy sportowe, pokaz
zumby i mody ekologicznej, krótkie przedstawienia i wiele innych
atrakcji sprawiło, że nikt nie mógł
narzekać na nudę.
Ponieważ 26 maja obchodzony
jest jako Dzień Matki, a 1 czerwca
to Dzień Dziecka organizatorzy połączyli te święta i każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Mamom łza w oku się zakręciła, kiedy to najmłodsze i nieco

starsze pociechy wyszły na scenę,
by zaśpiewać i zatańczyć. Maluchy
w przebraniach biedronek, kwiatuszków, żuczków, motyli wystąpiły
w przedstawieniu „Grymaśna Stokrotka”. Starsi uczniowie z poważnymi minami wyrecytowali wiersze
i zaśpiewali piosenki. Mamy tradycyjnie obdarowane zostały upominkami w postaci laurek, kwiatuszków i samodzielnie wyhaftowanych
serwetek.
Następnie najmłodsze dzieci zaproszono do obejrzenia przestawienia pt. „Calineczka”, zaś nieco
starszych do wspólnej zumby w wykonaniu grupy Nord-Fit z Makowa
Podhalańskiego. Radość, taniec,
śpiew i ruch wszak w zdrowym ciele

zdrowy duch, dlatego też nie mogło zabraknąć konkursu sportowego – grupowe zmagania wywołały
uśmiech na twarzach zarówno zawodników jak i publiczności, która
okrzykami dopingowała swoich faworytów.
Nieco później na scenie pojawiły
się uczennice klasy II B gimnazjum
w pokazie Mody Ekologicznej. Były
sukienki wykonane z gazet, butelek, bluzeczka z kapsli i robiąca furorę „mała czarna” obszyta zużytymi
płytami CD. Za ich trud i pracę, właściciel Pizzerii „Milano” z Makowa
Podhalańskiego ufundował dziewczynom bony na pizzę, czym wywołał u nich radość i uśmiech na
twarzy.

Czy Mały Książę to tylko postać
z książki? Czy może pojawić się
niespodziewanie w naszym życiu
i przeprowadzić w nim rewolucję?
Owszem! Udowodniły to również
uczennice klasy II B w przedstawieniu inspirowanym opowieścią o przygodach ciekawskiego
chłopca. Okazuje się, że bohater
„podgląda” nas przez swoją lunetę,
a kiedy wydaje się nam, że miłości
nie ma, on bierze sprawy w swoje
ręce i udowadnia niedowiarkom, że
uczucie to można znaleźć wszędzie,
trzeba tylko cierpliwie czekać i skutecznie szukać. Niezależnie czy żyje
się w XXI wieku na Ziemi, czy jest
się mieszkańcem planety 326, 327,
trzeba wierzyć.

Każdy, kto to niedzielne popołudnie postanowił spędzić na IV Pikniku Rodzinnym w Skawicy, zapewne nie żałował swojej decyzji. Mógł
skosztować pysznych ciast upieczonych przez mamy. Dzieci miały okazję skorzystać z darmowych
atrakcji: dmuchanej zjeżdżalni,
malowania twarz i waty cukrowej.
Impreza nie odbyłaby się jednak
bez ludzi dobrej woli i wielkiego
serca. Rada Rodziców, Nauczyciele
i Uczniowie pragną w tym miejscu
podziękować wszystkim sponsorom za wsparcie i pomoc podczas
organizacji IV Pikniku Rodzinnego
w Skawicy.
Zespół Szkół
w Skawicy

W przedstawieniach teatralnych brali udział najmłodsi oraz uczniowie gimnazjum
Fot. arch. Zespołu Szkół w Skawicy
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NASZA HISTORIA

W ciągu ostatnich kilkunastu lat, południe Polski kilkakrotnie nawiedzane było przez wielkie powodzie, które
wyrządziły ogromne starty materialne. Wystarczy choćby wymienić takie daty jak 1997, gdy miała miejsce tzw.
powódź tysiąclecia; 2001, gdy zniszczony został Maków Podhalański wraz z okolicznymi miejscowościami, czy
też 2010, gdy pod wodą znalazły się miejscowości w dolinie Wisły. Jednakże w tym czasie na Skawicy wystąpiły
jedynie większe wezbrania.

30 lat po
NAJWIĘKSZEJ
POWODZI

Zlewnia Skawicy – czerwiec 1983 roku
Zlewnia górnej Skawy, której część
stanowi Skawica, zaliczana jest zasadniczo do zlewni bezpiecznych
pod względem występowania powodzi, jeśli porównać ją z dorzeczami Soły czy Dunajca, na których
powodzie przybierają katastrofalne
rozmiary. Jednakże i w tej zlewni
występowały w ostatnim stuleciu
liczne powodzie. Pierwsze wielkie przybory wód miały miejsce
w 1923 i 1926 roku, jednak do
jednej z najbardziej znanych zalicza się powódź z września 1931 r.,
której rozmiary na większości obszaru zlewni przewyższone dopiero zostały w 2001 r. Kolejny wielki
przybór wód nastąpił już trzy lata
później (w lipcu 1934 r.) gdy zalane
zostało całe dno doliny powyżej Jordanowa. Brak jednak informacji jakie rozmiary przybrały te historyczne powodzie na Skawicy. O tym że
duży przybór wód miał na niej miejsce w maju 1940 r. wiemy z opowiadań najstarszych mieszkańców
gminy. Natomiast można być niemal
pewnym że największa w ostatnim
stuleciu powódź na Skawicy wystąpiła w czerwcu 1948. Niestety nie
funkcjonowały wtedy jeszcze posterunki wodowskazowe mieszczące
się w Skawicy oraz Zawoi, przez co
ciężko ocenić jej rozmiary. Jednak
porównując jej wielkość na podstawie przeprowadzonych wywiadów,
z późniejszymi powodziami można
ocenić iż miał wówczas miejsce największy przybór wody.
W drugiej połowie znaczne przybory wód miały miejsce w roku
1958, 1960, 1970 i 1972. W tym
okresie Skawica była już monitorowana przez co znacznie łatwiej
można ocenić wielkość poszczególnych powodzi. Największą z nich
była powódź z lipca 1970 r., gdy
poziom Skawicy na wodowskazie w Skawicy Dolnej podniósł się
do 312 cm, a jej przepływ wyniósł
144 m3/s. Jednakże jedynie o 2 cm
mniejszy przybór wód miał miejsce
w czerwcu 1958 r. Z kolei w 1972 r.
maksymalny poziom wody był niższy, jednak jej morfofotwórcza siła
była tak duża że Skawica w Białce
zmieniła swój bieg przerzucając koryto w inną część doliny. Po tym
okresie na większości rzek Polski
wystąpił „spokojny czas”, gdy aż
do drugiej połowy lat 90. nie było

większych wezbrań. Jednakże nie
na Skawicy, na której w 1983 r.
wystąpiła największa odnotowana
powódź, a następnie miały miejsce
kolejne w latach 1991, 1996 i 2010.
Podczas tych trzech, najwyższy
przybór wody miał miejsce w sierpniu 1991 r., gdy na wodowskazie
w Skawicy odnotowano aż 330 cm,
a jej przepływ wyniósł 166 m3/s.
Należy jednak zauważyć że brak
w tym zestawieniu powodzi z roku
1997 i 2001 które w zlewni górnej
Wisły przybrały ogromne rozmiary.
Na Skawicy natomiast były jedynie
dużymi wezbraniami.
Powróćmy jednak do czerwca
1983 r., gdy równo trzydzieści lat
temu odnotowany został największy przybór wody na Skawicy. Od
połowy miesiąca w zlewni Skawy
występowały niewielkie opady
deszczu, których dobowe sumy wynosiły od 5,1 do 17,5 mm. W dniu
18 czerwca niemal na całym obszarze zlewni opady przekroczyły
20 mm. Najintensywniejszy opad
wystąpił następnego dnia gdy wyniósł od 47,9 mm w Makowie Podh.
do 67,1 mm w Rabce. Jednak zdecydowanie najwyższe opady wystąpiły w zlewni Skawicy, w której w
Zawoi odnotowano opad o wysokości 112,6 mm. Jednakże znacznie
wyższe opady wystąpiły nad Pasmem Polic oraz nad północnymi
stokami Babiej Góry, gdzie jednak
nie prowadzono pomiarów.
Przed wystąpieniem powodzi
stan wody na Skawicy utrzymywał się na niskim poziomie. Jej
przepływ w dniu 15 czerwca wynosił zaledwie 2,4 m3/s, przy stanie 150 cm. W ciągu następnych
trzech dni wystąpiły opady, które
nie doprowadziły jednak do znacznego przyboru wód. Niewielki
wzrost przepływu nastąpił dopiero 19 czerwca (w godzinach porannych). Natomiast w godzinach
popołudniowych rozpoczął się
gwałtowny opad nawalny, który
spowodował nagły przybór wody
w ciekach. Najszybciej maksymalny przepływ osiągnęła Skawica w swym górnym biegu, gdzie
o godz. 4.00 jej przepływ wyniósł
aż 120 m3/s. W jej dolnym biegu
pod dopływie wód z największych
dopływów wzrósł do 179 m3/s.
Podczas maksymalnego przepły-

wu poziom wody podniósł się do
340 cm. Powódź ta charakteryzowała się bardzo wysoką elewacją
fali wezbraniowej, która wyniosła
w Skawicy aż 1,90 m, a w górnym
biegu w Zawoi – 1,82 m.
Wezbrane wody Skawicy zalały
terasy zalewowe rozciągające się
w jej dolnym i środkowym biegu,
niszcząc ponadto przyczółki mo-

Zerwany most na Skawicy w Zawoi Marszałki. Fot. Bogdan Ziarko.

stów w Gołyni i na Sitkówce. Jednak największe straty wyrządziły jej
prawobrzeżne dopływy. Skawica
Sołtysia wystąpiła z koryta w swym
środkowym biegu, zalewając drogę
powiatową oraz podlewając zabudowania w Skawicy Suchej Górze
(okolice szkoły). Po powodzi powstał w tym miejscu duży kamieniec. Rotnia podtopiła zabudowania mieszczące się w jej ujściowym
odcinku, natomiast Skawica Górna
płynąca z Podpolic niszczyła brzegi w swym ujściowym odcinku,
gdzie mieścił się tartak. Największe
straty wyrządził jednak potok Jastrzębiec, który w wyniku zablokowania przez niesione konary
przepustów, rozlał się w centrum
Zawoi. Rozlewisko powstało po-

Droga do Suchej Góry. Fot. Bogdan Ziarko.

Maksymalne przepływy roczne Skawicy (1965-2011)

niżej kościoła, gdzie podtopieniu
uległa m.in. stara karczma.
O rozmiarach powodzi świadczą
fotografie zaczerpnięte z wydanego
po powodzi numeru Kroniki, które
przestawiają zerwany most w Zawoi oraz przemieszczone głazy na
drogę prowadzącą do Suchej Góry.
Rozmiary tej powodzi utkwiły również w pamięci mieszkańców poszczególnych części gminy, w których wzbierająca woda stanowiła
największe zagrożenie.
Paweł Franczak
Dane hydrologiczne i meteorologiczne dotyczące powodzi zaczerpnięto z pracy magisterskiej autora, natomiast fotografie z Kroniki
nr 26 (352) z 1983 r.
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Zawody Trialowe
o Puchar Babiej Góry
18 maja w Zawoi Centrum już po raz XIV mogliśmy oglądać zmagania rowerzystów, którzy walczyli o Puchar
Babiej Góry w trialu. Głównymi organizatorami byli tradycyjnie UKS „ZAWOJAK” i Koło Ligi Obrony Kraju
z siedzibą w Zawoi.

Zebrana publiczność mogła podziwiać zmagania mistrza świata w trialu rowerowym – Rafała Kumorowskiego

Zawody wspierał Urząd Gminy Zawoja, Babiogórskie Centrum Kultury, Klub Sportowy Aquila Wadowice, Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej i Babiogórski Park Narodowy.
Walka wcale nie była prosta.
Zawodnikom przyszło się zmierzyć z pięcioma etapami konkursu.
Część z nich była ulokowana przy
siedzibie UKS „ZAWOJAK”, a reszta
w samym centrum, przy Skate Parku. Uczestnicy sprawdzali się nie tylko w indywidualnych potyczkach,
ale mieli okazję zawalczyć także
o Drużynowe Mistrzostwo Polski.
Zawodnicy startowali w siedmiu

grupach wiekowych. Trasa przejazdu była naprawdę imponująca.
Trialowcy jeździli po specjalnie
przygotowanych torach przeszkód,
wyskakując na kilkumetrowe korzenie, opony, pnie i betonowe kręgi.
Organizatorzy podkreślali, że
nie tylko wyniki i puchary są najważniejsze. Wskazywali również na
wartość samego trialu rowerowego,
mając na uwadze popularyzację
tego sportu. Młodych zawodników
z pewnością mobilizowała obecność 3-krotnego Mistrz Świata w
Trialu Rowerowym – Rafała Kumorowskiego, który nie tylko służył im
poradą, ale i sam brał udział w za-

wodach. Po trzech rundach zmagań przyszedł czas na wręczenie
nagród, którego dokonali Zbigniew
Jordanek – członek Rady Powiatu
Suskiego i Krzysztof Chowaniak
– przewodniczący Rady Gminy
Zawoja. Z dumą informujemy, że
wśród zwycięzców było również
wielu zawodników trenujących
w UKS „ZAWOJAK” . Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników
czuwała sekcja ratownicza Ochotniczej Straży Pożarnej z Zawoi
Centrum. Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Klaudia Kuś

Pamiątkowa fotografia zawodników, organizatorów i gości. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Trialowe zmagania
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SIEDEM CUDÓW przyrody
nieożywionej gminy Zawoja
Cud 5. JEZIORKA OSUWISKOWE:
			 Mokry Stawek i Jastrzębie Jeziorko
Kontynuując rozpoczętą na łamach POD DIABLAKIEM prezentację
„Siedmiu cudów przyrody nieożywionej gminy Zawoja” przedstawiamy
obiekty zajmujące piąte miejsce na liście. Po zaprezentowaniu odsłonięć
warstw hieroglifowych i wodospadów ześlizgowych przyszedł czas na
przestawienie jeziorek osuwiskowych. Już po raz ostatni na jednym
miejscu na liście, sklasyfikowane zostały po dwa obiekty. Tym razem na
jednym miejscu znalazło się największe jeziorko wewnątrzosuwiskowe
i zaporowe.
Na obszarze Karpat Zewnętrznych
(fliszowych) opisano dotychczas
bardzo dużą liczbę jeziorek osuwiskowych. Jednakże w związku
iż część z nich znajduje się w mało
uczęszczanych i trudno dostępnych
miejscach, a inne powstały w ciągu ostatnich lat, to równie duża
ich ilość nie doczekała się jeszcze
miejsca w literaturze. Kilkadziesiąt
z nich odnaleziono na obszarze
rozciągającym się wokół Zawoi, a w
samej gminie odkryto ich dwadzieścia. Najwięcej, bo aż 15 odnaleziono na północnych stokach Babiej
Góry, 4 na obszarze Pasma Polic,
a jedno w Paśmie Jałowieckim.
Ze względu na bardzo duże
zróżnicowanie powierzchni tafli
wody i misy jeziornej tych obiektów, bardzo ciężko ustalić od jakiej
powierzchni można mówić o jeziorkach osuwiskowych. Przyjmuje
się więc że jeziorko osuwiskowe to
naturalny zbiornik śródlądowy stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu, powstałe w rezultacie wystąpienia ruchów masowych,
o wyraźnie wykształconej misie

i stosunkowo powolnej wymianie
wody. Obiekty te wykazują bardzo
duże zróżnicowanie morfologiczne. Występują bowiem powyżej
skarpy głównej osuwisk, w mieszczących się tam głębokich rowach
rozpadlinowych. Są to zazwyczaj
niewielkie obiekty o wyrównanym
stanie wody. Bardzo wydłużonymi,
lecz wąskimi formami są jeziorka
powstałe w rowach podniszowych.
Natomiast znacznie bardziej owalne
rozmiary przybierają obiekty powstałe u podstawy niszy osuwisk.
Duże rozmiary osiągają również
jeziorka powstałe w zagłębieniach
bezodpływowych, mieszczących się
wśród koluwiów osuwiskowych.
Całkiem innym typem jezior od
wyżej wymienionych są obiekty
powstałe w zatamowanych przez
zeszłe do den dolin osuwiska. Powyżej tak powstałej zapory powstały jeziorka, które są największymi
i najgłębszymi spośród jeziorek
osuwiskowych.
Pierwszym z sklasyfikowanych
na piątym miejscu obiektów przyrody nieożywionej jest Mokry Sta-

Mokry Stawek podczas niskiego stanu wody

Mokry Stawek
wek, będący jednym z najbardziej
znanych beskidzkich jeziorek. Ten
największy z babiogórskich stawków mieści się tuż poniżej szlaku
turystycznego biegnącego Górnym
Płajem. Wznosi się ono wśród wałów koluwialnych rozciągających
się pod Sokolicą na wysokości
1025 m n.p.m. Ten stały zbiornik
podczas maksymalnych stanów
wody, gdy jego głębokość docho-

dzi do 5 m, mierzy aż 1500 m2.
Jednakże podczas stanów średnich
jego maksymalna głębokość wynosi
2,5 m, a powierzchnia 450 m2. Niezwykle rzadko, podczas wyjątkowo
suchych lat jeziorko to całkowicie
wysycha. Natomiast podczas lat
wyjątkowo wilgotnych, jego głębokość dochodzi niemal do 10 m,
a powierzchnia znacząco przekracza wspomniane wyżej 1500 m2.
Dochodzi wówczas do przelania się
wody przez zamykający jeziorko od
strony odstokowej wał koluwialny
i dalsze płynięcie wody wartkim
nurtem w dół stoku. Do takich
sytuacji dochodziło w przeszłości
głównie podczas lat powodziowych
(m.in. 1934, 1958, 1960, 1970). Jeziorko to zasilane jest głównie wo-

Położenie Mokrego Stawku

dami opadowymi oraz roztopowymi, jednakże dochodzi również do
jego zasilania przez mieszczące się
w dnie źródła, która największą
wydajność osiągają podczas wilgotnych lat, gdy krążąca w popękanym
podłożu woda „przedostaje” się do
wód jeziora z dużą siłą. Jeziorko to
jest jednym z najbardziej cennych
obiektów hydrologicznych Babiej
Góry.
Drugim obiektem, który sklasyfikowany został na piątym miejscu
listy „Siedmiu cudów przyrody nieożywionej gminy Zawoja” jest Jastrzębie Jeziorko. Jest to największe
z jeziorek powstałych na obszarze
Pasma Policy oraz jedno z największych beskidzkich jeziorek zaporowych. Mieści się ono na potoku
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Jastrzębie Jeziorko
Jastrzębiec, w odległości ok. 1,5 km
od kościoła w centrum Zawoi (kilkadziesiąt metrów powyżej ujęcia
wody na tym potoku). Do jego powstania przyczyniło się osuwisko,
które zeszło z prawej orograficznie
strony potoku, tworząc rygiel zaporowy, powodujący spiętrzenie
wody. Obecnie podczas średniego
stanu wody, jego powierzchnia wynosi ok. 380 m2, a głębokość dochodzi do 0,5 m. Rozciąga się na długości 34 m, a w najszerszym miejscu

Położenie Jastrzębiego Jeziorka
mierzy 25 m. Jednakże w przeszłości było znacznie większe o czym
świadczy głęboko rozcięty rygiel,
którego wysokość w najniższym
punkcie dochodzi do 6 m. Podczas
maksymalnego wypełnienia wodą
misy, mierzyło ono 2330 m2 powierzchni i rozciągało się na długości 118 m. Dziś w zamulonej części
jeziorka, gdzie mieści się delta potoku zbudowana z osadów transportowanych z górnej części zlewni
rozciąga się zabagniony las łęgowy.

Ewenementem tego zbiornika jest
fakt iż pomimo długiego okresu
istnienia nie zostało ono całkowicie zamulone, tak jak to miało
miejsce na innych jeziorkach tego
typu. Wynika to z faktu iż mieści
się ono w górnym biegu małego
potoku o zalesionej zlewni, który
nie posiada dostatecznej energii,
aby transportować większą ilość
materiału.
Oba przedstawione w tekście jeziorka są łatwo dostępne do osób

Refleksje nad relizacją
programu Comenius
w Szkole Podstawowej nr 2 w Zawoi Wilcznej

W naszej szkole był realizowany
projekt Comenius. Współpracowaliśmy z uczniami z Belgii, Turcji, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii.
Podczas zajęć w szkole związanych z projektem doskonaliliśmy swój angielski, poznawaliśmy
tradycje i kulturę innych krajów,
równocześnie zawierając nowe
przyjaźnie. Dzieliliśmy się z przyjaciółmi wiedzą na temat Zawoi podczas Dnia Regionu. Podczas zajęć
Koła Europejskiego prowadzonego przez panią Agnieszkę Wartę

Czas na
ZAWOJĘ
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uzyskiwaliśmy nowe informacje
o projekcie Comenius. W czasie
wyjazdów degustowaliśmy potrawy regionalne, uczyliśmy się narodowych tańców, zwiedzaliśmy
zabytki, rozmawialiśmy po angielsku z poznanymi przyjaciółmi, podziwialiśmy przedmioty w muzeach, odwiedzaliśmy klasy podczas
lekcji, by poznać szkołę w odwiedzanym kraju. Na wycieczce do
Rumunii poznałem kuchnię tego
kraju, pałace i zamki (najbardziej
podobał mi się zamek w Sinaia i
zamek Drakuli). Nauczyłem się
wielu nowych słów w języku angielskim i spędzałem mile czas
z przyjaciółmi, a w naszej szkole
poznałem wiele nowych informacji
o moim regionie oraz dyskutowałem o projekcie.

Hasło „Uczenie się przez całe życie” jest znakomite, ponieważ przez
przygodę z europejskimi krajami
dużo się nauczyłem. Będę długo
wspominał ten projekt.
Karol
Uważam, że uczestnictwo naszej
szkoły w programie Comenius było
bardzo ważne i wartościowe.
Myślę, że ja oraz wszyscy
uczniowie, uświadomiliśmy sobie,
jak różnorodne są państwa Europy.
Mogłam poznać dokładnie kulturę, tradycję oraz historię różnych
państw europejskich, a w szczególności Belgii, Wielkiej Brytanii i Turcji. Uświadomiłam sobie, że należy
uczyć się pilnie języków obcych,
aby być prawdziwym obywatelem
Europy. Mogliśmy również zrozu-

chcących je odwiedzić. Mokry Stawek mieści się przy niebieskim
szlaku turystycznym prowadzącym
Górnym Płajem z polany Krowiarki
na przeł. Lipnickiej, do schroniska
na Markowych Szczawinach. Z kolei w celu dotarcia do Jastrzębiego
Jeziorka należy udać się z centrum
Zawoi (sprzed kościoła parafialnego) doliną Jastrzębiego Potoku
w kierunku Hujdowej. Po dojściu
do wyraźnego skrzyżowania dróg,
gdzie po lewej stronie mieści się

zbiornik z ujęciem wody, a na środku skrzyżowania na drzewie wzniesiona została drewniana kapliczka,
dotarliśmy niemal na miejsce. Od
skrzyżowania podążamy jeszcze
około 250 m w górę doliny, aż na
wysokości polany Koszorek zauważamy wyraźne spłaszczenie doliny.
Jest to zamulona część jeziorka a w
jego głębi mieści się obecnie funkcjonująca jego część.
Tekst, mapy i zdjęcia:
Paweł Franczak

mieć, co to znaczy tolerancja wobec
innych narodów, ich kultury, religii,
koloru skóry. Program Comenius
wszystkim się bardzo podobał,
uważam, że jest świetny!!!
Natalia

podobał mi się wyjazd do Rumunii.
Poznałam tam zabytki i miło z rówieśnikami z innych krajów spędziłam czas.
Aśka

Program Comenius rozszerzył
moją wiedzę na temat kultur innych państw. Niektóre państwa
mają ciekawe tańce, kolorowe
stroje narodowe, smaczne potrawy, ciekawe zabytki, a nawet specjalny sposób zaparzania herbaty.
W ubiegłym roku w naszej szkole
gościliśmy dzieci z Belgii, Rumunii,
Wielkiej Brytanii i Turcji. Zyskaliśmy nowych kolegów i koleżanki.
Wspólnie bawiliśmy się i zwiedzaliśmy naszą piękną Polskę. Nauczyliśmy się niektórych tańców, zabaw
i piosenek charakterystycznych dla
państw partnerskich.
Kinga
Program Comenius rozwija przyjaźnie i na pewno rozwija umiejętność mówienia po angielsku.
Nauczył nas tolerancji. Swoje doświadczenia możemy wykorzystać,
kiedy w dorosłym życiu większość
z nas wyjedzie za granicę podejmować tam naukę i pracę. Najbardziej

AKTYWNE

LATO w ZAWOI

11 sierpnia

TURNIEJ SOŁECTW

Stadion
w Zawoi Centrum

Zawody, w których startują przedstawiciele wszystkich sołectw gminnych.
Organizatorzy szykują kilkanaście konkurencji dla zawodników. Wszystkie
drużyny są dopingowane przez mieszkańców sołectw.

Uczestniczenie w międzynarodowym projekcie daje satysfakcję
z osiąganych efektów. Umożliwia
poznanie różnorodnych metod pracy z dziećmi, form organizacyjnych
w szkołach europejskich. Program
niesamowicie wzbogaca znajomość
języka angielskiego oraz technik
komunikacyjnych. Podczas projektu nauczyłam się podejmowania
odpowiedzialnych decyzji, osiągania kompromisów i porozumienia
w dużym międzynarodowym gronie. Uzyskałam nowe doświadczenia związane z organizacją i planowaniem wyjazdów zagranicznych.
Projekt angażował do pracy pozalekcyjnej wielu nauczycieli mojej szkoły, skutkiem czego były
atrakcyjne zajęcia i wycieczki dla
uczniów klas IV-VI. Motywowały
one dzieci do rozwijania swoich zainteresowań i zdobywania nowych
wiadomości. Zdobyte umiejętności
z pewnością wykorzystam w mojej
pracy zawodowej z dziećmi.
Agnieszka Warta
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Artyści ludowi
XXI wieku
Rozmowa z fotografem ŁUKASZEM SOWIŃSKIM o górach, tych powstałych z natury, oraz
tych w naszych sercach, które są powodem i tęsknotą wielu, ale i o ludziach, którzy starają
się, o to, żeby trwały.
POD DIABLAKIEM: – Jak oczami
kreatywnego artysty postrzegany jest nasz region? Patrzy pan
na niego tak samo przez obiektyw aparatu czy może inaczej?
ŁUKSZA SOWIŃSKI: – Kreatywny
artysta to może za dużo powiedziane. Nasz region, mój region – mam
tu na myśli Orawę (stąd pochodzę) –
postrzegam jako miejsce, które często jest niedocenianie bądź pomijane w różnych dziedzinach życia.
Nawet przez nas samych, mieszkających na tym terenie. Na pewno
nieraz słyszeliśmy, jak pięknie jest
nad morzem, nad jeziorami, a przecież Orawa czy region z drugiej
strony Babiej Góry jest tak niezwykły i bogaty w krajobrazy, tradycję
i kulturę, że nie trzeba wyjeżdżać
do Afryki, żeby zrobić ciekawe
zdjęcia lub po prostu to podziwiać.
Kiedy całe życie mieszkamy w tym
samym miejscu, wszystko wydaje
się być takie normalne, codzienne,
a w każdym innym miejscu jest ładniej. Kluczem jest tutaj chęć poznania swojej małej ojczyzny. Dopiero,
gdy zaczynamy szukać, możemy
znaleźć.
– Co pan ma na myśli?
– Prosty przykład – mówi się,
że mgła jest ponura, przytłaczająca.
Dla mnie wręcz przeciwnie, tworzy
magię. Wystarczy poszukać miejsca,
w którym możemy być ponad mgłą.
Wyjść na wyższą górkę, skąd widać,
jak ta nasza „beznadziejna” mgła
zamienia się w bajeczne morze,
a okoliczne góry stają się wyspami.
Patrzenie przez obiektyw aparatu
nauczyło mnie spoglądać inaczej
na nasz region. Można by rzec, że

aparat jest takim kryształem, dzięki
któremu dostrzegłem wyjątkowość
przestrzeni, w której żyję i mieszkam.
– Zauważa Pan potrzebę ukazywania piękna naszego regionu, uwieczniania zjawisk, które
być może nie są dane zobaczenia
wszystkim?
– Jestem zakochany w górach.
Stąd wynika moja potrzeba obcowania z górską przestrzenią. Fascynuje mnie możliwość zatrzymania
pewnych ulotnych zjawisk, które
być może już nigdy się nie powtórzą. Nieważne czy mówimy tutaj
o uchwyceniu momentu, w którym
promień słońca przebija się przez
mgłę, czy też o uśmiechu dziecka.
Są chwile, które nigdy już nie będą
takie same. Tak jak wszystko wokół
się zmienia, zmianom ulega również krajobraz, architektura, tradycja,
pewne zachowania. Fotografowanie
tego to również pewnego rodzaju
dokumentacja stanu obecnego.
– Jakie reakcje próbuje pan
wywołać swoimi pracami?
– Będąc twórcą, który chce coś
powiedzieć, przekazać, nie mogę
kierować się tym, co odbiorca chce
usłyszeć, a w tym przypadku widzieć. Szukam własnego tematu,
poprzez który coś wyrażam. Zmuszam oglądającego do tych właśnie
reakcji. Może to być zastanawianie
się nad tym, co autor miał na myśli,
dlaczego zestawił ze sobą pewne
motywy. Poprzez inne prace wprowadzam widza w moment zadumy,
zastanowienia się nad sobą, swoim
zachowaniem i postępowaniem.

– Pierwsza pańska wystawa
była niezwykle ambitna. Według
pana dotyczyła ludzkiej egzystencji w codziennej rzeczywistości. Mógłby pan wypowiedzieć się na ten temat?
– Temat na wystawę został zrealizowany w jednym dniu podczas
mszy beatyfikacyjnej Jana Pawła
II w Rzymie. Było to bardzo trudne, gdyż zdjęcia musiały powstać
w ciągu jednego dnia, bez możliwości wykonania ich ponownie.
Seria zdjęć obraca się w kręgu czterech tematów: potrzeb duchowych
człowieka, potrzeby manifestacji
odrębności narodowej, wyrażania
własnych emocji, a także komercjalizacji i medialności tego wydarzenia. Nie da przekazać treści tej
wystawy bez patrzenia na same
zdjęcia, gdyż brzmiałoby to zbyt
abstrakcyjnie. Była to wystawa inna
niż pozostałe, które udało mi się
zrealizować. W tym temacie ważną
rolę odgrywał tekst pod zdjęciami.
To on łączył pojedyncze fotografie w jeden spójny temat. Podczas
realizacji tego tematu moją uwagę
przyciągnęło to, że w jedno miejsce
na ziemi, w jednym dniu zjeżdża
się tyle różnych kultur, tyle różnych osobowości, z tyloma różnymi
odrębnymi problemami. A mimo
to zbierają się na jednej wspólnej
płaszczyźnie. Obce sobie osoby
tworzą jedną wielką grupę. Przewijają mi się teraz w myślach obrazy
rozśpiewanych osób ze swoimi flagami narodowymi, inni w skupieni,
jeszcze inni śpią zmęczeni gdzieś na
ulicy, a w innym miejscu człowiek
spowiada się bez konfesjonału, bez
kratki, tak po prostu na chodniku.
– Niedawno zorganizowana

została kolejna wystawa pańskich prac. Nosiła tytuł: „Udręka
w drzewie lipowym”. Skąd pomysł na uwiecznienie tak długiej
i ciężkiej pracy, jaką jest tworzenie rzeźby?
– Na co dzień, pracując jako
fotoreporter, mam do czynienia
z ciągłym pośpiechem, komercją.
Chciałem zrobić coś, co będzie wymagało zatrzymania się nad drugim
człowiekiem, coś, co będzie wymagało głębszego myślenia. To trochę
na przekór sobie. Z jednej strony
pośpiech i wszystko „na już”, z drugiej strony potrzeba długiej i powolnej pracy rzeźbiarza nad swoim
dziełem. Skonfrontowanie dwóch
światów. Muszę przyznać, że zawsze fascynowali mnie ludzie, którzy mają swoją pasję, ludzie, którzy
potrafią poświęcić swój wolny czas
na tworzenie czegoś wyjątkowego
i często niedocenianego w dzisiejszym komercyjnym świecie.
– Rzeźbiarz myślał nad tym,
jaki kształt wydobyć z kawałka
lipowego drewna, aby uzyskać
z niego wizerunek Jezusa w cierniowej koronie. A jak pan obmyślił plan przedstawienia jego trudu, tytułowej udręki?
– Tytułową udręką nie jest sam
trud artysty włożony w powstanie
rzeźby. Tą udręką jest także wymiar religijny. Rzeźba przedstawiała
wizerunek Chrystusa w cierniowej
koronie. I to jest ta udręka, jeszcze
większa, ponieważ jest to cierpienie
człowieka w imię miłości dla całej
ludzkości. Robiąc ten reportaż, musiałem skupić się na istocie człowieka. Całą swoją uwagę skierowałem
na poznanie rzeźbiarza, poznanie
jego pracy. Na samym początku
miałem bardzo ogólne zarysy pomysłu, nie był to ścisły plan, a tym
bardziej nie była to z góry założona
teza. Logiczne jest to, że aby opowiedzieć historię pewnego człowieka, trzeba go najpierw poznać.
Dlatego też, gdy pierwszy raz by-

łem w pracowni pana Andrzeja, nie
miałem ze sobą aparatu fotograficznego. Pozwalało mi to skupić się
na jego osobie. Aparat byłby przeszkodą, pewnego rodzaju kurtyną
w mojej relacji z artystą. Dopiero
poznawszy osobowość rzeźbiarza,
tajniki jego pracy, mogłem ułożyć
koncepcję swojej własnej. To tak
samo jak z rzeźbą. Rzeźbiarz zanim
przyłoży dłuto, musi poznać żywot,
emocje związane z cierpieniem Jezusa.
– Na wystawie „Orawa – Dumna Pani” można było natomiast
zobaczyć
liczne
krajobrazy.
Czym są dla pana góry, ich piękno? Idealnym modelem do pozowania czy odskocznią zapewniającą spokój?
– Nie nazwałbym tego modelem do pozowania. Być może wydaje się, że góry fotografuje się łatwiej, ponieważ są cierpliwe i stoją
w miejscu. O ile od modela można
oczekiwać konkretnej reakcji, ustawienia, pozy, o tyle górom i krajobrazowi nie da się powiedzie
stań tak, pokaż promień, zakryj się
chmurą. Przy fotografowaniu modeli sami kreujemy świat, przy fotografii gór jesteśmy skazani na łaskę
i oczekiwanie na ten jeden moment.
I właśnie dlatego góry są dla mnie
odskocznią zapewniającą spokój.
Wędrując po różnych ciekawych
miejscach, jest sporo czasu na różnego rodzaju przemyślenia czy na
przykład ułożenie sobie w głowie
codziennych spraw. Będąc w ciszy
i spokoju, mogę choć na chwilę
oderwać się od codzienności, być
jakby ponad tym wszystkim.
– Myślał pan nad tym, jak
przeciętny obserwator przyjmuje pańskie wystawy?
– Mogę odpowiedzieć, że i tak,
i nie. Tak – dlatego że każdy twórca potrzebuje odbiorcy; kogoś, do
kogo trafi jego pomysł, praca i tym
samym zastanawia się, czy tym ra-
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zem odniesie sukces, czy poniesie
porażkę w oczach obserwatorów.
Myślałem nad tym także w kontekście tego, czy sposób, w jaki przedstawię temat, będzie zrozumiały dla
odbiorcy. Temat nie może być podany zbyt banalnie i prosto, ale też
nie może być tak, że ktoś, kto patrzy na moje zdjęcia, nie wie, o co
w nich chodzi. Wszystkie fotografie
na wystawie musiały tworzyć spójną całość. Każde zdjęcie nawiązuje
do poprzedniego, wnosząc własną
treść.
– Zapewne w pańskim otoczeniu jest wiele osób, które pana
ciekawią, inspirują – tak samo
jak zaciekawiła pana osoba Andrzeja Madeja. Planuje pan stworzyć kolejne fotoreportaże?
– Jest wiele osób, które dostarczają inspiracji, które być może
będą bohaterami kolejnych tematów. Nie chcę wcześniej zdradzać
pomysłów, ale na pewno coś twórczego będzie się działo.
– Uwieczniając krajobrazy
górskie, „rzeźbiąc” przelotnie
ujrzane pejzaże, uważa się pan
za współczesnego artystę ludowego?
– Ciekawe pytanie. Szczerze mówiąc, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Czy fotografia może być
twórczością ludową? Na płaszczyźnie posługiwania się narzędziami
pewnie tak. Malarz wykorzystuje
pędzel, kartkę papieru i własne postrzeganie świata, tak samo fotograf
wykorzystuje aparat, techniki cyfrowe i własną wizję świata do twórczości. Natomiast jeśliby spojrzeć
szerzej, artyści ludowi wykorzystują
proste motywy bez wgłębiania się
w egzystencję i stany emocjonalne. Zaś poprzez fotografię często

staram się powiedzieć coś więcej
(może z wyjątkiem wspomnianego krajobrazu) niż tylko pokazać
sam obrazek. Tak jak mówiłem na
początku, ma to być zmuszenie odbiorcy do określonej reakcji, czyli np. zastanowienia się nad sobą.
Wydaje mi się, że w sztuce ludowej
raczej tego nie ma, choć może się
mylę.
– Za 20 lat fotografia jako jedyna pamiątka rękodzieła artystycznego w małopolskich górach? Jak pan sądzi?
– Miejmy nadzieję, że tak się nie
stanie. W ostatnim czasie jest wiele działań podejmowanych w celu
przywrócenia dawnych tradycji
i ginących zawodów, w tym tych
związanych z rękodziełem. Nawet
zaryzykowałbym stwierdzenie, że
robi się moda na rękodzieło. Nie
jest już ono w pełni tradycyjne,
a nowoczesne, niekiedy z wykorzystaniem niektórych tradycyjnych
motywów. Przykładem może tu
być wszywanie góralskich parzenic w jeansy. Takie nowoczesne
„portki” współczesnych górali. Być
może faktycznie za kilka lat zdjęcia
będą jedyną pamiątką tradycyjnego rzemiosła i twórczości. A może
kiedyś będą dokumentacją wykorzystaną do odtworzenia tego, co
zaginęło.
– Bardzo dziękuję za udzielnie
wywiadu.
– Ja również bardzo dziękuję
i serdecznie zapraszam na moją
stronę www.sowinskifoto.pl
Rozmawiała: Magdalena Mika
Fotografie Łukasza Sowińskiego
pochodzą ze strony internetowej
www.sowinskifoto.pl
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Jak to sie stoło ze…
tutyjsi zbójnicy
nie kco sie zynić
Łod niepamiotnyk casów zbójnicy
wtórzy bywali w Babi Górze, sprawowali łopieko nad nasymi dziadami i łojcami, co gazdowali w ty
nasy wsi, co jo nazywajo Zawoja.
A uni skorzyli sie na sytko: a to, ze
zwerbowali synów do wojska, a to,
ze nimajo co jeś i muso cały cos robić na ponów, co tu łod downien,
downa rzodzili. Ale nojbardzi,
to sie nasi dziadowie skorzyli na
swoje baby, co przebywały razom
śniomi. Źlamdały, ze to jes źle zrobione, ze tamto złe, a co jaki gros
chłop mioł przy sobie, to zaros im
wytargały! I chłoć by ka schowali,
to i tak baby znalozły.
Nad tomi rzodami bab, zbójnicy
dumali długo i pewnie by jesce do
dzisiok w ty Babi Górze siedzieli,
kie by nie Stasek ze Zowoi. Młodziutki był, bo sie dopiyro łyjskiego roku do kompaniji przyłucył, ale
jako jedon z nik zabroł głos:
– Musomy cosik z tomi babami
zrobić! – pedzioł
– Ale co?… Tu i som dieboł nie
poradzi – łodezwoł sie inksy.
– Ba! Ka cort nie poradzi, tam
babo pośle! Zeby jono chłopa zniscyć i na zło drogo sprowodzić –
łodezwoł sie harnaś Józek.
– No to, skoro nik nie kce nic
zrobić, to zbójnik musi cosik zaradzić – zacon Stasek.
– Stasiu! ale jakze to? – zapytoł
sie Maciek z Podpolic.
– I w tom synk. Trza cosik wydumać. Jo zek cosik umyśloł, ale
nie wiom, cy wtóry z wos się na to
zgodzi, bo to nie som śpasy! Posłuchojcie! Jedon z nos musi se śnolyź babo, łozynić sie śniom i zyc
z niom nojmni jedon rok. Wtedy
tyz bedomy wiedzieć, co dali robić! Zebranii zbójcy zaconi spozirać: jedni po sobie, inni zaś patrzyli
po klepisku, a jesce inni udali, ze
nic nie słyso…
– No i co! – godo Stasek – zodyn z wos sie nie łodwozy, przecie
przed chwilom zeście byli tacy morowi, a teroz strak wos łoblecioł?
– Skoro ześ ty taki modry to som
sie łozyń! – pedzioł Jyndruś ze Skawicy.
– A dy… coby nie? mom jo se
upatrzone piykne dziewce – wartko
zacon godać Stasek,
– To chyboj ku ni wartko, bo
pewnie ni mozes sie jus docekać!
– dodoł harnaś i sytka zaconi sie
śmioć.
– Tak bez dutków i w takik łachach? To przecie wstyd! – łodezwoł sie Stasek.
– Nicom się nie przejmuj, dudki
dostanies, a łodźynie tyz ci znojdomy! – pedzioł harnas.
Kie jus wyryktowali nolezycie
Staska, cało kompanija łodprowadziła go do wsi. Wystawili mu chał-

po, pokryto dachom gontowym.
Potom go łostawili. On łozradowany rusył na zyniacko. Jagna, bo tak
nazywali jego frajerecko, fnet go
przyjona, bo jus łod dłuzsego casu
cekała na niygo, coby sie śniom łozynił.
Jak przystało na zbója, wyprawiono hucne weselisko. Po weselisku Jagna i Stasek zaconi gospodarzyć na swoim kawołku ziomi.
Na pocotku było piyknie – Stasek
sie do nie uśmichoł, a ona mu tys
rada była. Ale wiecne scoście ich
długo nie trwało. Już na pocotku
jesioni zacono się piekło i pokutowanie Staska. Baba cały cos lamyntowała i przezywała łod rania
do wiecora. Piyniodzy Stasek tys
nimioł, bo jak mu dała, to musioł
z kozdego grosa się Jagnie wylicyć.
A pilnowała go straśnie, ze nawet
kie wracoł z pola umordowany, to
ona juz cekała na niego. Po drodze
mioł karcmo, ale cóz z tego, kie nie
mog do nie wlyź.
Przesła jesioń, nastoła zima,
z niom nowe narzykania, ze nic
nie robi, ze jono siedzi w chałpie
i zre. A biydok cały cos chorowoł.
Az wreście przysła wiesna. Kie śniygi stopnioły, Stasek jus broł sie na
Babio Góro. Babie nagodoł ze idzie
do Nowego Torgu, zeby cosik kupić. Ona mu jono pedziała, ze jak
wroci to bedzie cosik na niygo cekało.
Uradowany, ze sie pozbył swoji
połowicy, przysed do kryjówki zbójeckie. Tam jus na niygo kompany
cekali i łod razu wzioni go na spytki.
– Coś ta doświadcył zo ton rok,
ze swojom babom - spytoł sie Jasiek.
– Nawet mi nie godoj, piyrwse
pół roku było piyknie, a reśta to jus
same piekło. Było gorzy niz w łorawskik lochak – godoł Stasek.
– To jes jaz tak źle? – zdziwił sie
Maciek z Podpolic.
– Słuchoj, łod casu, kie kogut
zapioł, harowołek łod samiuśkiego
rania do nocy, jak gupi. Bez ton rok
jani rozu nie byłek w korcmie, cały
cos chodziłek trzyźwy.
I wszystko im łopedzioł – oni
zaś sie dziwowali, bo zodyn z nik
nie był zonaty. Kie bacowie wygnali łowce po Świotym Wojciechu, to
przyśli do nik , coby sie dowiedzieć,
co zrobić ze swojomi babami. Przywitali się po bozymu i siedli, coby
uradzić, co z tomi sprzycnymi babami zrobić. Piyrwsy łodwzwoł się
harnaś:
– Jo zek tak umyśloł – zacon godać
– No co, co? – dopytuje się gazda, godojciez warci, bo się nom
łowce po holi łozyjdo
– Rada jes jedno – zacon godać
harnaś i przerwoł.

– No jako?! – dopytywoł sie jedon z gazdów – godojciez, bo sie
nom te łowce łozlezo po holi.
– Coście tacy narwani? – łozwoł
sie Stasek – rada jes prościutko, ciescie sie, ze tak jes, a nie inacy.
– Ale jak? Przecie une nom na
łby włazo – łodezwoł sie gazda
Władek.
– Jono wom jedno na koniec
powiom, ze z babom jes źle, a bez
nie… jesce gorzy.
I na tyk słowak skojcyło się godanie, gazdowie łodeśli, a Stasek
sie łostoł przy swoik. Po poru
dniak przypomniol se słowa baby
– ze po powrocie cosik bedzie na
niego cekało. Zol mu sie je zrobiło
i godo:
– Teroz musom wos łopuścić,
wracom ku chałpie, bedom gospodarzył.
– Przecie godołeś ze tam piekło
mos, a ka znojdzies lepse miyjsce
niz tu, u nos? – łodezwol sie harnaś.
– No godołek, ale ckni mi sie za
niom, przykrzy sie mi bez nie.
– Jak kces to idź – pedzioł harnaś – a jak ci sie to gazdowanie
znudzi, to pamiotoj ze u nos zawdy
znojdzies dak nad głowom. Mos tu
cosik łod nos i doł mu tobołek z talarami.
Stasek wzion tobołek, przezegnoł sie i posed do swoji połowicy. Kie juz ku chałpie dochodził,
to serce mioł w gordle. Patrzy, a tu
na pogrodce stoi jego baba. Jak jo
uwidzioł u progu z wołkiom w rocak, to pomyśloł, ze kce go ukatrupić, ze na tak dwugi cas jo łostawił.
Ona zas wartkim krokiom rusyła
ku niomu i sie łozkrzycała. Padła
mu w ramiona i zacona go ściskać
i całować. On nie wiedzioł co sie
dzieje, ona za to łobezwała sie do
niygo słodkim głosom, jakiego nie
słysol łod downa.
– Stasiu musom ci cosik pedzieć.
Byłak dlo ciebie niedobro, ale cie
teros przeprosom.
I z tomi słowami powiedła go do
izby, a tam na samiućkim środku
w kołysce lezało dzieciotko.
– Jaguś i ty dopuściłas do tego,
cobyk cie łostawił?, przytulił jo i łod
tego casu zyli dwugo i scośliwie
Łot ty pory zbójnicy, wtórzy byli
w kompaniji, nie doś ze się zynic
nie chcieli, to jesce musieli przysiogać przed harnasiom, że pokiela
zbójowania nie skojco, baby se nie
wezno.
I bez te zbójeckie mecyje, baby
się kapecko łodmieniły. Teroz stoły
sie lepse, łagodnijse i piyknijse –
a co nojwoznijse, nie robio tego co
na pocotku Jagna ze Staskiem wyprawiała.
Szymon Gigoń
Na podstawie opowieści dziadka
Jana Zajdy
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MOJA ZAWOJA

Turystyka sama w sobie spełnia wiele warunków, zaspakajając potrzeby turysty jak i gospodarza turystyki. Każdy turysta, wybierający się w góry jest
inny, ma inne potrzeby i oczekiwania. Zwykle jest to mieszczuch, żyjący w środowisku betonu, asfaltu, nasiąknięty hałasem wielkomiejskim, mieszkający
w blokowisku. Z okien widzi sąsiednie bloki, słyszy szum pracujących pod oknami maszyn, ruch uliczny, stukot tramwajów po szynach.

Turystyczna Zawoja

Marzeniem mieszczucha jest posłuchać szumu potoku, zobaczyć
zieleń traw, drzew i łąki kwieciste.
Wybierając się na wypoczynek, wybiera według własnych upodobań
wczasy w górach, nad morzem lub
jeziorami. Jedni wsiadają na rower,
motocykl czy do auta i, mając wytyczone marszruty, zwiedzają kraj.
Oczekiwania turysty stacjonarnego, będącego na wczasach, są
wielce urozmaicone. Wytrawni „taternicy” planują w czasie pobytu na
urlopie w rejonach górskich, zdobywanie szczytów gór. Inni „miastowi”, a kiedyś mieszkający na wsi, na
urlop jadą do swoich rodzin, znajomych, inni preferują agroturystykę,
gdzie zżywając się z gospodarzami,
na wyciągnięcie ręki mają przyrodę
i gospodarstwo wiejskie. Przyglądają się, a nawet uczestniczą w „odbywaniu” zwierząt gospodarskich,
przy karmieniu, wyprowadzaniu
na pastwisko konia, krowy, kóz,
owiec. Uczestniczą z gospodynią
w dojeniu krowy, karmieniu świnek, drobiu, jak również wybierają
z kurzych gniazd jajka, uczestniczą
przy robieniu serów czy masła.
Z ogródka przydomowego zbierają jarzyny, owoce i z gospodynią przyrządzają zdrowe potrawy.
Z okna, zależnie od pory roku,
widzą poranną mgłę, rosę na trawie i gałęziach drzew, obserwują wschody i zachody słońca oraz
księżyca znad Babiej Góry. Przeżywają gwałtowne burze z „sikawicami”, błyskawice i echa lecących po
górach grzmotów. Podziwiają drzewa i łąki kwitnące za oknem, wieczorem naturalny bukiet kolorów
drzew jakie stwarza natura. Rano
zaś budzą się ze śpiewem ptaków.
Zima to wielka frajda dla łowców
tropów lisa, sarny, dzika, wilka, rysia, niedźwiedzia, ale, jak mawiają
najstarsi górale – „z górami śpasów
ni ma”. Warunki atmosferyczne potrafią zmieniać się w ciągu godziny

i wiedzą o tym, to jest najważniejsze przykazanie każdego zdobywcy
górskich szlaków. Wyruszając na
wyprawę podczas pięknej słonecznej pogody, nigdy nie wiadomo,
czy nie będziecie wracać wśród szalejącej burzy albo we mgle.
Dlatego, wychodząc w góry,
w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu.
Zanim jednak wyruszymy w drogę, przydadzą się przewodniki
i mapy turystyczne do zaplanowania
wycieczki. Trzeba poznać przebieg
wybranego szlaku, sieć schronisk
turystycznych w pobliżu trasy, oszacować czas marszu. Przyda się też
informacja o lokalizacji szałasów,
schronów, koleb i leśniczówek. Stanowią one schronienie w przypadku nagłej zmiany pogody.
Podstawą ekwipunku zdobywcy
gór jest wygodne obuwie. W plecaku przede wszystkim powinien
znaleźć się telefon komórkowy
z naładowaną do pełna baterią
i zapisanymi numerami Górskiego Pogotowia Ratunkowego – 601
100 300 oraz numerem alarmowym
985. Ponadto, pomimo tego, że to
lato, zabieramy czapkę i rękawiczki,
szaliki, zapasowe skarpety, koszulę
i płaszcz przeciwdeszczowy. Nie
zapominamy o podręcznej apteczce, latarce i zapałkach. Przed wyruszeniem na szlak, w książce adresowej swojego telefonu warto jeszcze
zapisać kontakty ICE, z numerami
telefonów osób, które należy powiadomić w razie wypadku.
Dla wypoczywających w Zawoi,
zwiedzanie okolicy bryczką, ciuchcią
a w zimie saniami, to również jedna z wielkich atrakcji. Jest również
możliwa jazda konna w Ośrodku
Jazdy Konnej „Dyzma”. W Zawoi
można zwiedzić Skansen im. Józefa
Żaka na Markowych Rówienkach,
Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego, kościół w Zawoi Cen-

trum oraz wiele innych atrakcyjnych miejsc.
Istnieje również turystyka związana z organizowanymi w Zawoi
imprezami folklorystycznymi, sportowymi, kulturalnymi oraz rekreacyjnymi. Organizatorem wielu
z nich jest Babiogórskie Centrum
Kultury. Babiogórska Jesień, Dni Zawoi, Trial Rowerowy, Międzynarodowe Wyścigi Psów Zaprzęgowych
i wiele innych imprez kulturalnych
czy sportowych, organizowanych
na tym terenie, ściągają rzeszę publiczności. Rajdy po górach, złazy,
zawody narciarskie itp. dają turyście
możliwość wyboru, w których chce
uczestniczyć.
Zawoja jest dobrze przygotowana na przyjęcie turystów. Kwaterodawcy, doceniając korzyści płynące
z przyjazdu turystów, zapewniają

im godny pobyt, co powoduje, że
do nich powracają. W Zawoi jest
ponad 3000 miejsc noclegowych
w różnego rodzaju obiektach wypoczynkowych.
Gmina Zawoja – Babiogórskie
Centrum Kultury uczestniczy w wielu regionalnych i ogólnokrajowych
imprezach turystycznych, targach,
na których promowana jest turystyczna Zawoja.
Jednym z najcenniejszych walorów przyrodniczych Zawoi są wspaniałe krajobrazy. Beskid Wysoki,
a z nim Zawoja ma niepowtarzalne
położenie na mapie kraju. Strome,
północne stoki Babiej Góry, należą
do Rzeczpospolitej, a część stoku
południowego należącego do Słowacji, należy do wsi Oravska Polhora.
Zawoja leży w województwie
małopolskim i jest częścią powiatu
suskiego. Dojazd od strony zachodnio-północnej samochodem prowadzi przez Suchą Beskidzką i Maków
Podhalański, od wschodu przez Maków Podhalański, z południa przez
Jabłonkę – Krowiarki. Nie ma linii
kolejowej, natomiast istnieje wiele
połączeń autobusowych.
Turysta na miejscu może zaopatrzyć się we wszystko co jest potrzebne w czasie pobytu w Zawoi.
Istnieją liczne punkty handlowe,
usługowe, a w każdą sobotę jest
targ w Zawoi Centrum. Jest poczta, bank i bankomaty. W Urzędzie
Gminy można uzyskać wszelkie
informacje. Jest również Informacja
Turystyczna w Babiogórskim Centrum Kultury.
Dla turysty, odwiedzającego Zawoję, najważniejszym jest zdobycie
szczytu „Diablak” – 1725m n.p.m.,
jak również zobaczenie wschodu
słońca ze szczytu.
W folderach, mapach, które
można na miejscu nabyć, turysta
znajdzie wystarczające informacje
gdzie i co może zwiedzić. W Zawoi

znajdują się kościoły w Centrum,
Wilcznej i na Przysłopie.
Zawoja i jej mieszkańcy przesiąknięci są regionalną kulturą górali beskidzkich – kulturą Babiogórców, żyją na co dzień, kultywując
region na wielu imprezach kulturalnych, folklorystycznych. Takimi imprezami, obrazującymi regionalny
folklor Babiogórców, cieszącymi się
dużą popularnością wśród turystów
są: Powiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów
Ludowych „Podbabiogórskie Posiady”, „Babiogórskie Podłazy”, „Babiogórska Jesień”.
W Zawoi powstało Stowarzyszenie „KultART”, którego celem jest
wspieranie i animowanie aktywności społeczności lokalnej, a w
szczególności dzieci i młodzieży,
rozwoju wspaniałej Babiogórskiej
Ojczyzny – propagują sztukę, kulturę, edukację, ekologię, turystykę.
Prezentowane są zespoły muzyczne jak – rockowy „The Chilloud”, zespół folkowy „Świst”, który
pokazuje kulturę Zawoi i Babiej
Góry, występują w strojach góralskich, korzystają z akustycznych
instrumentów muzycznych. Zespoły powyższe prezentują się z okazji
długich weekendów, imprez kulturalnych organizowanych dla turystów i społeczności miejscowej.
Wiele imprez odbywa się w przysiółku Policzne w Klubie Winiarnia –
w Karczmie „Zbójnickiej”.
Regionalny Zespół Folklorystyczny „Juzyna”, działający przy
Babiogórskim Centrum Kultury,
obchodził w ubiegłym roku 20-lecie działalności. W zespole tańczą
i śpiewają już dwa pokolenia Zawojan. Promuje Zawoję i Babią
Górę na wielu imprezach w kraju
i zagranicą, propaguje babiogórskie
tańce i pieśni, przedstawia miejscowe obrzędy.
Czołowa, trzydniowa, coroczna,
rozpoczęta w połowie lat 90-tych
impreza – „Babiogórska Jesień”,
bratnia do organizowanej folklorystycznej imprezy w Zakopanem
„Tatrzańska
Jesień”,
przyciąga
z wielu regionów kraju corocznie
publiczność. W historii organizowanej imprezy przewinęło się wiele
folklorystycznych znanych zespołów z Europy, ale i z pozostałych
kontynentów.
Zawoja miała i ma wybitnych
twórców ludowych z dziedziny malarstwa, rzeźby, muzyki, poezji. Jed-
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ną z najbardziej znanych twórczyń
ludowych jest nieżyjącą już Dorota
Lampart – malarka ludowa z Czarnotowej pod Policą. Równie znanymi twórcami ludowymi byli Antoni
Mazur – rzeźbiarz, Antoni Kobiela
– malarz, Józef Tatara – rzeźbiarz,
Edward Bronicki – rzeźbiarz. Obecnie tworzą Józef Mazur – rzeźbiarz,
Tadeusz Kudzia – malarz i inni.
Wśród artystów zawojskich znajdują się również zajmujący się garncarstwem, haftem, bibułkarstwem.
Coroczne imprezy to – „Dożynki” – pożegnanie lata – odbywają
się w Skawicy, „Sianokosy Zawojskie” – organizowane są na Markowych Rówienkach w Skansenie.
Interesująca impreza, mobilizująca miejscową społeczność do rywalizacji, w której biorą udział całe
rodziny to „Turniej Sołecki”. Wieloletnią imprezą jest „Święto Lasu”.
Pensjonaty oraz domy wypoczynkowe organizują dla swoich
gości ogniska, kuligi, wyjścia na
Babią Górę. Prowadzą rezerwację
noclegów, zapraszając do siebie na
„Babiogórską Jesień”, na Międzynarodowe Wyścigi Psów Zaprzęgowych, na Trial Rowerowy i inne
cykliczne imprezy, którymi zainteresowani są wczasowicze.
Aktywną działalność w ciągu
roku kalendarzowego na terenie
Zawoi jak i poza nią przejawia Koło
Gospodyń Wiejskich „Zawojanki”.
Atrakcyjną imprezą obchodzoną
w Zawoi jest – Małopolski Festiwal
Form Muzycznych i Tanecznych –
„Talenty Małopolski”.
Imprezy oświatowe i edukacyjne:
• Organizowane przez ZS w Zawoi
Centrum pod nazwą „Poznać mądrość świata przez doświadczenie”.
• Organizator ZS w Zawoi Wilcznej: międzynarodowy projekt „Comenius”, gdzie Zawojanie prezentowali kulturę Babiogórców, polskie
tradycyjne pieśni, przedstawienia
po angielsku, przez to nawiązano
międzynarodowe przyjaźnie młodzieży krajów europejskich.
• Babiogórskie Centrum Kultury
organizuje odczyty, pogadanki, wykłady przez znane autorytety nauki,
oświaty, edukacji, w których piszący miał przyjemność uczestniczyć,
a prelekcje prowadził z interesu-

jącymi przeźroczami prof. dr hab.
Jan Machnik na temat – „Trzcinica
– Karpacka Troja”.
• Liceum Ogólnokształcące w ZS
w Zawoi Wilczna, realizuje projekt
– „Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności”, który ma na celu
wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uroczystości państwowe, rodzinne,
okazjonalne:
• Powitanie Nowego Roku w Zawoi Wilczna – lodowisko na Orliku,
• Rok 2012 – XXVIII Babiogórska Jesień w Zawoi – wieloletnia impreza
regionalno-kulturalna z uczestnictwem zespołów folklorystycznych
miejscowych, z kraju i zagranicy,
gromadząca tłumy miejscowych
i przyjezdnych.
• Babiogórskie Centrum Kultury w
Zawoi organizuje Konkurs Pieśni
Patriotycznych, Powstańczych i Żołnierskich.
• Święto Niepodległości – 11 listopada – Zawoja Centrum, składanie
przez delegacje okolicznościowych
wiązanek przed pomnikiem obok
kościoła, naprzeciwko „Dworca
Babiogórskiego”, koncert pieśni
patriotycznych, powstańczych, żołnierskich, koncert orkiestry dętej.
• Dzień Dziecka – impreza organizowana w Skawicy i w Zawoi Wełcza i Wilczna.
• Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych w Zawoi organizuje na terenie Skwerku
Edukacyjnego w Zawoi Wełczy –
„Czerwcowy Piknik Rodzinny”.
• Wigilijne Spotkanie Koła Emerytów w Zawoi – corocznie.
• Coroczny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w kościele Zawoja
Górna.
Sport w turystyce Zawoi:
• IX Międzynarodowe Wyścigi
Psów Zaprzęgowych – Rok 2012,
rozpoczęte w 1994r. w Zawoi jako
pierwsze w kraju.
• Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Trialu Rowerowym – organizator
„Uczniowski Klub Sportowy Zawojak”.

• Zawody w Trialu Rowerowym
o Puchar Babiej Góry.
• Zawody w Diverse Downhill
Contest – na rowerach, podobne do
narciarskich konkurencji alpejskich.
• Zawody strzeleckie o puchar
Wójta Gminy Zawoja – organizator „UKS Zawojak”, zorganizowano już XIII Otwarte Zawody Strzeleckie.
• Zawody „Enduro Trophy” w Zawoi.
• „Babiogórskie Jaskinie” – w XVII
w. penetrowane przez poszukiwaczy skarbów, pozostawili znaki poszukiwaczy, najstarszy przy wejściu
do Słowackiej Studni napis „Annas
Lachowic z Żywca 1643”; opisy jaskiń rozpoczęły się z początkiem
XX w., oprócz Babiej Góry jaskinie
odkryto w Paśmie Jałowieckim, Policy, w dorzeczu Skawicy.
Bibliotekarstwo:
• Obchody „Tygodnia Bibliotek”.
• Powiatowy Konkurs Recytatorski
– „poezja z kropli rosy czyni diament”.

• Koło Artystyczne – „Babiogórski
Kuferek Rozmaitości”.
• „Dzień Dziecka” – spektakle teatralne, muzyczne.
• Ekspozycje-Wystawy – Babia
Góra, Zawoja w literaturze.
• Warsztaty Regionalne – ceramiczne, haftu, malowania na szkle w
ramach „Małych projektów” – LSD
Podbabiogórze.
• Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
Publicznych – konkursy plastyczne
najmłodszych w Fili Bibliotecznej w
Zawoi Wilcznej.
• Gminna Biblioteka Publiczna
– „Program Rozwoju Bibliotek” –
wraz z filiami eksponowano komputery, dostęp do internetu, oprogramowania, drukarki, skanery,
faks, ksero, projektor wraz z księgozbiorem – wspaniała edukacja
młodzieży.
Śmiałe, ale i rzetelne starania
Urzędu Gminy aby Zawoja uzyskała statut Uzdrowiska, które poprzez
budowę zakładów przyrodoleczniczych, domu zdrojowego, rozbudowę pensjonatów zrewolucjonizuje
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obszary Zawoi, da wiele miejsc pracy ludności miejscowej i podniesie
prestiż Zawoi.
Poprawa infrastruktury miejscowości poprzez rozbudowę sieci
wodnej i ściekowej, budowa kompleksu handlowego, usługowego,
gastronomicznego w Centrum Zawoi, ułatwi pobyt wczasowicza-turysty, przyniesie określone dochody
dla gminy i jej obywateli. Rozbudowa Stacji Narciarskiej – „Mosorny
Groń” poprzez budowę nowych wyciągów narciarskich w masywie Mosornego Gronia z hotelami, punktami gastronomicznymi i usługowymi,
parkingami, przyniesie dochody stacji narciarskiej i pensjonatom.
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Korona Ziemi” lokowana na
Morgach, to milowy krok w rozwoju turystyki w Zawoi.
Krzewieniem kultury regionalnej, dziedzictwa Podbabiogórza od
lat jest gminne czasopismo „Pod
Diablakiem”, w którym przedstawiane są najważniejsze wydarzenia
społeczne, kulturalne, sportowe
i wielce interesujące historyczne
z wiekowymi, niezmiernie interesującymi zdjęciami.
Od 2011 roku ukazuje się nowe
czasopismo o Zawoi o nazwie „Wieści Babiogórskie” i razem tworzą trybunę publicystyczną dla Zawoi.
Powyższy przegląd organizowanych imprez o znaczeniu historycznym, patriotycznym, kulturalnym, sportowym, daje wyobrażenie
czytelnikowi o ludziach z Zawoi,
o kultywowaniu dziedzictwa obszaru regionu Babiej Góry.
To wszystko rzutuje na postrzeganie Zawoi jako miejscowości o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych, ale także miejscowości, gdzie
mieszkają aktywni, przedsiębiorczy,
przyjacielscy, uczynni ludzie.
Władze gminy i każdy obywatel
Zawoi musi być przekonany, że jedyną dziedziną gospodarki, która
spowoduje rozwój wsi, jest gospodarka turystyczna. Turystyka aktualnie zaliczana jest do najszybciej
rozwijającej się branży gospodarki.
Świat – wielkość globalnego rynku
turystycznego w roku 2020 ogarnie
1,6 mld osób. Przewiduje się, że w
najbliższych latach w turystyce i jej
branżach zatrudnionych będzie 10%
ludności.
Wiesław Boryczko
Fotografie: Bartosz Oczkowski
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