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Małopolskie Dni Jana 
Pawła II zostały zainicjo-
wane z okazji beatyfika-

cji Jana Pawła II. Celem projektu 
jest przybliżenie osoby Św. Jana 
Pawła II poprzez różnorodne wy-
darzenia kulturalne i artystyczne. 
W programie Dni przewidziane 
były koncerty plenerowe, wysta-
wy, projekcje, animacje dla dzie-
ci i młodzieży, pikniki rodzinne 
oraz zwiedzanie klasztorów i ko-
ściołów z przewodnikami.

„Święty Janie Pawle II pro-
wadź ku szczytom” – takie ha-
sło przyświecało uroczystościom 
w Skawicy, gdzie to właśnie 
20 i 21 czerwca odbywały się 
V Małopolskie Dni Jana Pawła 
II. W sobotnie popołudnie spo-
tkaliśmy się w kościele w Skawi-
cy na mszy św. w intencji ludzi 
gór. We mszy św. uczestniczyli 
ludzie związani z górami, czy to 
z racji wykonywanego zawodu, 
czy też z uwagi na miejsce za-
mieszkania. Były poczty sztan-
darowe kół łowieckich z Zawoi 
i Sidziny oraz GOPR-u. Po mszy 
wyświetlony został film Barbary 
Szumowskiej „Szczyty gór należą 
do Niego”. Następnie, już w re-
mizie OSP, mogliśmy porozma-

wiać o obejrzanym filmie z re-
żyserem jak również przedstawić 
własne wspomnienia związane 
z papieżem Janem Pawłem II.

Niedziela 21.06. to przede 
wszystkim czas na modlitwy 
dziękczynne za dar Św. Jana 
Pawła II oraz prośby o bezpiecz-
ne wakacje. Po mszy św. o godz. 
10-tej na scenie pojawił się ze-
spół Zbójnik, który przedstawił 
krótki program związany z po-
stacią Jana Pawła II. Podobny 
program przygotowały dzieci ze 
szkoły w Skawicy, które wystą-
piły po mszy św. o godz. 12-tej.

V Małopolskie Dni Jana Pawła II w SkawicyW Archidiecezji Krakowskiej 

odbywały się V Małopolskie Dni 

Świętego Jana Pawła II. Mottem 

tegorocznej edycji było hasło 

Światowych Dni Młodzieży 2016: 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem 

oni miłosierdzia dostąpią”.

Instytut Dialogu Międzykulturowego 

im. Jana Pawła II w Krakowie 

we współpracy z samorządami 

lokalnymi i parafiami przygotował 

liczne atrakcje dla całych rodzin. 

W tym roku koncerty, wystawy, 

pikniki rodzinne i konkursy były 

organizowane w Bukowinie 

Tatrzańskiej, Dobczycach, 

Chrzanowie, Limanowej, Makowie 

Podhalańskim, Podobinie, Rzepiskach 

i Skawicy. 

Prowadź ku szczytom

Koncert Magdy Steczkowskiej 

Masza św. w intencji  młodzieży. Fot. portal sucha24.pl
Młodzież 

uczestnicząca we Mszy świętej

dokończenie na stronie 8.

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Miło nam poinformować Państwa, iż  26 maja br. na sesji Rady Powiatu Suskiego wręczono nagrody starosty suskiego za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz statuetki 

i dyplomy dla Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego.

Honorowy tytuł Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego przyznany został w tym roku ks. Krzysztofowi Strzelczykowi, 

proboszczowi parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Skawicy. Laureat odebrał okolicznościową statuetkę z brązu 

i pamiątkowy dyplom z rąk starosty Józefa Bałosa.

Natomiast Laureatem Nagrody Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania 

kultury i ochrony dziedzictwa został Zespół regionalny ,,Zbójnik" ze Skawicy. 

Laureatom gratulujemy!

Gratulacje

Ks. Krzysztof Strzelczyk odbiera z rąk starosty suskiego Józefa Bałosa 

Honorowy Tytuł Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego

W imieniu zespołu „Zbójnik”  

nagrodę odebrała Krystyna 

Szczurek. Fot. Janusz Kociołek.

Babiogórskie Stowarzyszenie 
Zielona Linia działa od 2004 r., 
skupia ludzi, którzy chcą przy-

czyniać się do rozwoju własnego 
regionu. Dzięki pracy społecznej 
swoich członków stowarzyszenie 
zrealizowało i nadal realizuje wraz 
z mieszkańcami wiele ciekawych 
inicjatyw, które wpisują się w roz-
wój zrównoważony gminy Strysza-
wa i regionu babiogórskiego. Ini-
cjatywy zostały zrealizowane dzięki 
pozyskanym środkom zewnętrznym 
– w tym pochodzącym z Unii Euro-
pejskiej. 

W programie „Działaj Lokalnie” 
wspierane są projekty, które inicjują 
współpracę mieszkańców na rzecz 
dobra wspólnego. Jest on prowa-
dzony z myślą o organizacjach po-
zarządowych oraz grupach niefor-
malnych, które podejmują wspólny 
wysiłek, aby w ich społecznościach 
żyło się lepiej. 

Granty na zajęcia sportowe, mu-
zyczne i plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży z naszej gminy pozyskali: 
Klub Orlika Wilki na projekt spor-
towy „Dziewczyny pod Babią Górą 
też grają w sokkera” (wartość dotacji 
wynosi 4 400 zł), Inicjatywna Gru-
pa Wełcza na projekt „Wakacyjna 
Akademia Przebojowej Sztuki” (war-
tość dotacji wynosi 3 140 zł) oraz 
Grupa KK – Kreatywnych Kobiet 
zrzeszonych przy Galerii Na Ucie-
che na projekt „Moje rękotwory” 
(wartość dotacji to  4 700 zł).

Działania 
z pomysłem

Więcej o projektach 
wewnątrz numeru

11
Moje rękotwory

23
Wakacyjna Akademia 
Przebojowej Sztuki

24
Dziewczyny pod Babią Górą 
też grają w sokkera 

Wystarczyło tylko spojrzeć 
na ruchy zawodników, aby 

wiedzieć, że znają się oni na rze-
czy. Z ogromną lekkością i, co 
najważniejsze, szybkością rozpra-
wili się z kawałkiem wydzielone-
go pola. 

W sobotnie popołudnie (11 lipca) 

przy Skansenie na Markowych 

Rówienkach odbyły się V Sianokosy 

Zawojskie o Puchar Wójta Gminy 

Zawoja. Zawodnicy pokazali, że 

tradycje pod Babią Górą są ciągle 

żywe. W szranki stanęło 5 drużyn.

Kosy 
poszły 
w ruch

Wakacyjna Zawoja

Materiały z których korzystali-
śmy i tworzyliśmy to pudła, 

ogrom zgromadzonych przez nas 
„śmieci” sprawił, że wyobraźnia 
dzieci ruszyła i powstały ciekawe 
odlotowe prace, wśród nich na-
wet nowy pojazd dla naszej gru-
py GOPR ;-). Osobą prowadzącą 
warsztaty była Lidia Olesińska – 
Dolech – mama z Klubu. Wszyst-
kim przybyłym ogromnie dzię-
kujemy za wspólnie spędzony 
czas. Już myślimy o następnych 
naszych spotkaniach.

W poniedziałek 6 lipca w Sali BCK o godz.: 10:00 Klub Odlotowych Mam 

zorganizował przy współudziale z Babiogórskim Centrum Kultury warsztaty 

zatytułowane „pojazdy naszych marzeń”.

Samochody z pudełek

dokończenie na stronie 30 .

ROZMAITOŚCI
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Jak co roku, na Placu Św. Jana Pawła II w Skawicy odbyły się gminne 

uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Przy pomniku Pamięci 

Pokoleń, zebrali się mieszkańcy Skawicy i Zawoi, przedstawiciele władz 

samorządowych oraz delegacje szkół i instytucji. Okolicznościowe 

przemówienia wygłosili: Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk oraz Senator RP 

Andrzej Pająk.

Delegacje samorządowe oraz przedstawiciele instytucji i szkół złożyli kwiaty 

pod Pomnikiem Pamięci Pokoleń a uczniowie z Zespołu Szkół w Skawicy 

zaprezentowali okolicznościowe przedstawienie. Po uroczystości wszyscy udali 

się na Mszę Św. do kościoła parafialnego w Skawicy.

Obchody
Święta 3 Maja

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania: Jan Borkowski, Agata 
Matyja,  Jerzy Pająk, Kazimierz Pająk, Barbara Marek, Romuald Pacy-
ga, Piotr Matyja.

Komisja Oświaty i Sportu: Sławomir Kudzia, Barbara Marek, Kazi-
mierz Pająk, Dorota Ficek, MałgorzataPacyga.

Komisja Spraw Społecznych, Obywatelskich, Porządku Pu-
blicznego i Ochrony Zdrowia: Władysława Trybała, Celina Król-
czyk, Hubert Kowaliczek, Małgorzata Pacyga, Dorota Ficek.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwo-
ju Przedsiębiorczości: Piotr Matyja, Bogdan Kidoń, Dorota Ficek, 
Piotr Żurek, Romuald Pacyga, Małgorzata Pacyga.

Komisja Rewizyjna: Hubert Kowaliczek, Władysława Trybała, Aga-
ta Matyja, Celina Królczyk, Piotr Żurek.

Komisja Turystyki, Promocji i Kultury: Kazimierz Pająk, Piotr 
Matyja, Sławomir Kudzia, Agata Matyja, Bogdan Kidoń.

Komisje Rady Gminy Zawoja

Celem konkursu jest promo-
wanie zasad ochrony zdro-

wia i życia w gospodarstwie 
rolnym.  Ocenę gospodarstw 
pod względem występujących 
w nich zagrożeń, komisja spo-
rządziła na specjalnych arkuszach 
sumując punkty za poszczególne 
zagrożenia, utraty zdrowia lub 
życia. W wyniku tych prac wy-
łoniono trzy najbezpieczniejsze 
gospodarstwa. W tym roku po-
ziom produkcyjny i estetyczny 
wszystkich gospodarstw był bar-
dzo wysoki i wyrównany dlatego 
o kolejności miejsc decydowały 

MARIAN BuRy I KRZySZtOf PłeSZKA 

laureatami XIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Bezpieczne 
gospodarstwo

drobne szczegóły w elementach 
bezpiecznej pracy.

Jedno z nagrodzonych gospo-
darstw tworzą sąsiedzi Marian 
Bury i Krzysztof Płeszka, którzy 
zajęli 5. lokatę w województwie 
małopolskim, i 3. pod wzglę-
dem produkcji i wielkości go-
spodarstwa. 

Panowie zajmują się hodow-
lą owiec, co zostało docenione 
przez jury.                              gh

Delegacje władz samorządowych, szkół 

i instytucji podczas uroczystości w Skawicy

Przedstawiciele Rady Gminy Zawoja złożyli kwiaty przed Pomnikiem Pamięci 

Pokoleń

Uczniowie Zespołu Szkół w Skawicy zaprezentowali 

okolicznościowe przestawienie. Fot. Piotr Mrowiec

Budynek mieszkalny

 Krzysztofa Płeszki

Fot. Jolanta Bojarowicz

ROZMAITOŚCI
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30 maja 2015 roku skawi-
czanie i goście z całe-
go powiatu suskiego 

celebrowali otwarcie chodnika 
zbójnickiego do jednej z naj-
piękniejszych beskidzkich jaskiń, 
czyli do Oblicy. Jaskinia Oblica 
ma 436 metrów długości, 21,1 m 
niwelacji i jest najdłuższą jaskinią 
Beskidu Żywieckiego, a także 
siódmą pod względem długości 
i głębokości pośród jaskiń w pol-
skich Beskidach. Jak mówią źró-

dła historyczne, podczas II wojny 
światowej ukrywali się w niej 
partyzanci, z kolei, jak mówią 
podania i legendy, była również 
pieczarą, którą zamieszkiwa-
li zbójnicy. Jest to więc kolejna 
atrakcja turystyczna naszej gmi-
ny, którą warto zobaczyć. 

Bez pomocy wielu osób nie do-
szłoby zapewne do tego wydarze-
nia. Otóż Rada Sołecka Skawicy 
zajęła się wytyczeniem trasy do 
Oblicy, nieoceniony Kazimierz 
Pająk wykonał rzeźby, które dum-
nie i dostojnie zachęcają turystów 
do zwiedzania szlaku.

Być Harnasiem 
czyli o tym, jak na Skawicy chodnik zbójnicki otwierali

„Ni mom jo łowiecek
Ni mom jo polany
Jono na Skawicy
Chodnik wyrubany”

Jak przystało na prawdziwych 
zbójników spod Babiej Góry 
i jak mówią słowa: „Nie bójcie 
się wójta, chłopcy skawicany, 
w Babi Górze ściezka, nikt wos 
nie dostanie” trzeba było przejść 
szlakiem, którym kiedyś wędro-
wali zbójnicy. Następnie wszy-
scy dotarli na miejscowy stadion 
Huraganu. Mimo padającego 
deszczu, jak przystało na dzielne 
Maryny (kobiety) i Harnasiów 
(mężczyźni), rozegrano mecz. 
Sędzia, Jerzy Pająk, zakończył 
go wynikiem korzystnym dla 
walecznych Maryn. 

Publiczność oraz goście mogli 
się posilić pieczoną na ruszcie 
świnią, grillowanymi kiełbasami, 
ciastem, pysznymi serami z po-
bliskiej bacówki. A do tego czas 
wszystkim umilał zespół regio-
nalny Zbójnik oraz kapela Oko-
vita, a także uczestnicy, którzy 
również chętnie śpiewali miej-
scowe przyśpiewki. 

Ej, Górale, Górale,
Górale zbójnicy,
A jedni są po Makowie,
Drudzy na Skawicy.

Marzena Polak

Zdjęcia z otwarcia chodnika 

zbójnickiego w Skawicy

Fot. portal sucha24.pl
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D
o przeglądu zgłosiło się 
dziewięć podmiotów wy-
konawczych tanecznych 

oraz czterdzieści sześć podmiotów 
wykonawczych muzycznych.

Jury postanowiło nominować 
do finału wojewódzkiego zespół 
taneczny „Hard Work” z Jorda-
nowa oraz 6 podmiotów wy-
konawczych form muzycznych. 
Do finału zakwalifikowali się: 
Agnieszka Wydra i Damian Janik 
z Makowa Podhalańskiego,  Sek-
stet saksofonowy „GórskiBand” 
ze Stryszawy, Dziecięcy Zespół 

XXVIII Małopolski festiwal form Muzycznych i tanecznych „talenty Małopolski 2015” – eliminacje powiatowe przeszły już 

do historii. 29 kwietnia w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi młode talenty z powiatu suskiego walczyły 

o nominacje do przeglądu wojewódzkiego.

Talenty 
Małopolski w Zawoi

Muzyczny „Maluchy” z Makowa 
Podhalańskiego, Mariola Miś-
kowiec z Kojszówki, Alicja Wil-
czyńska z Zawoi, Kinga Wójcik 
z Osielca.

Jury wyróżniło następujących 
wykonawców. Formy tanecz-
ne: Atomowy Duet z Makowa 
Podhalańskiego, zespół „Nutel-
la” ze Stryszawy, Patrycję Mi-
kołajek z Tarnawy Dolnej oraz 
grupę Krzysztof Michalik, Jakub 
Kołacz, Damian Prymula z Bień-
kówki. Formy muzyczne: zespół 
„Fermata” z Budzowa, Wiktoria 

Chorąży z Budzowa, Paulina Ka-
nik z Budzowa, Maria Chromy 
z Bieńkówki, Angelika Sobaniak 
z Zembrzyc, Karolina Wajdzik 
ze Śleszowic, Sabina Polak z Su-
chej Beskidzkiej, Angelika Migas 
z Osielca.

Wszystkim wykonawcom gra-
tulujemy. 

Powiatowy przegląd zorganizo-
wało Babiogórskie Centrum Kul-
tury w Zawoi przy współudziale 
Starostwa Powiatowego w Suchej 
Beskidzkiej.

mk

Na zdjęciach uczestnicy XXVIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski 2015”. Fot. Izabela Kowalska
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„Podbabiogórskie Posiady” to 

powiatowy konkurs gawędziarzy, 

śpiewaków i instrumentalistów 

ludowych organizowany przez 

Babiogórskie Centrum Kultury 

w Zawoi oraz Starostwo Powiatowe 

w Suchej Beskidzkiej. Celem 

tego konkursu jest popularyzacja 

samorodnej twórczości ludowej, 

rozwój tradycji, gawędziarstwa, 

śpiewu oraz muzyki ludowej.

Jest też konkursem w celu wyłonienia 

najlepszych śpiewaków, gawędziarzy 

i instrumentalistów ludowych, którzy 

będą reprezentować powiat suski 

w Ogólnopolskim Konkursie 

„Sabałowe Bajania” w Bukowinie 

tatrzańskiej. W tym roku, 20 maja, 

w Babiogórskim Centrum Kultury 

w Zawoi zebrało się aż 

37 podmiotów z całego powiatu 

suskiego. Wystąpiło 8 grup 

śpiewaczych, 6. solistów, 

14 instrumentalistów 

oraz 9 gawędziarzy. 

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Podbabiogórskie Posiady

GRuPy ŚPIeWACZe

Dzieci: I miejsce – Grupa Śpiewacza z Budzowa.

Młodzież: I miejsce – Grupa Śpiewacza „Juzyna” z Zawoi, II miejsce – Grupa 

Śpiewacza „Zbójnik” ze Skawicy. Wyróżnienie – Grupa Śpiewacza ze Stryszawy.

Dorośli: I miejsce – Męska Grupa Śpiewacza „Zbyrcok” z Juszczyna, II miejsce 

– Żeńska Grupa Śpiewacza „Nasza Skawica” ze Skawicy. Wyróżnienia: Żeńska Grupa 

Śpiewacza „Zawojanki” z Zawoi, Żeńska Grupa Śpiewacza „Mioduszyna” z Zembrzyc.

SOLIŚCI

Dzieci: III miejsce – Agata Chrząszcz ze Stryszawy. Młodzież: I miejsce – Natalia 

Ceremuga z Juszczyna, II miejsce – Sabina Polak z Suchej Beskidzkiej. 

Dorośli: 2 równorzędne II miejsca - Józefa Hołczyńska ze Skawicy, Anna Kowalska-

Wicherek z Makowa Podhalańskiego,  III miejsce - Władysława Chowaniak z Zawoi

INStRuMeNtALIŚCI

Dzieci: I miejsce - Maciej Kubasiak z Suchej Beskidzkiej, 4 równorzędne II miejsca – 

Karol Zajda z Juszczyna, Krzysztof Kubuszek z Budzowa, Gabriel Woźny z Juszczyna, 

Jakub Mosur z Juszczyna,  3 równorzędne III miejsca – Paweł Polak ze Skawicy, 

Łukasz Ficek ze Skawicy, Wojciech Jabcoń z Juszczyna.  Wyróżnienia: Faustyna 

Ceremuga z Juszczyna, Izabela Bisaga z Juszczyna.

Młodzież: I miejsce – Samuel Guzik z Juszczyna,  III miejsce - Weronika Bojęś 

z Juszczyna.  Wyróżnienie: Wojciech Marek ze Skawicy. Dorośli:  I miejsce – Wojciech 

Kubasiak z Suchej Beskidzkiej.

GAWĘDZIARZe

Młodzież: II miejsce – Marzena Marfiak z Bystrej-Sidziny. Wyróżnienia: Szczepan 

Łuczak z Budzowa, Gabriela Lenik z Budzowa. Dorośli: I miejsce – Irena Stopa 

z Jordanowa, 2 równorzędne II miejsca: Szymon Gigoń z Zawoi, Irena Kosek z Zawoi, 

2 równorzędne III miejsca: Helena Wojtanek z Jordanowa, Józef Krzak ze Śleszowic. 

Wyróżnienie: Maria Heldt z Zembrzyc. 

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

następujący wykonawcy:

Instrumentaliści: Wojciech Kubasiak z Suchej Beskidzkiej, Maciej Kubasiak z 

Suchej Beskidzkiej, Krzysztof Kubuszek z Budzowa. Gawędziarze: Szymon Gigoń 

z Zawoi, Irena Stopa z Jordanowa. Soliści: Anna Kowalska-Wicherek Z Makowa 

Podhalańskiego, Natalia Ceremuga z Juszczyna. Grupy śpiewacze: Męska Grupa 

Śpiewacza „Zbyrcok” z Juszczyna, Żeńska Grupa Śpiewacza „Nasza Skawica” ze 

Skawicy, Żeńska Grupa Śpiewacza „Juzyna” z Zawoi, Żeńska Grupa Śpiewacza 

„Zbójnik” ze Skawicy, Dziecięca Grupa Śpiewacza z Budzowa.

Wyniki konkursu

Występ grupy śpiewaczej zespołu „Zbójnik” ze Skawicy

Irena Kosek – gawędziarka Szymon Gigoń – gawędziarz. Fot. Izabela Kowalska
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O godzinie 16-tej odprawiona 
została msza św., podczas któ-
rej młodzież modliła się w in-
tencji Światowych Dni Młodzie-
ży 2016.

Jednak z wielką niecierpli-
wością wszyscy czekali na kon-
cert Magdy Steczkowskiej i na 
ogłoszenie wyników konkursu 
skierowanego do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum 
z gminy Zawoja „Święty Jan 
Paweł II wśród nas”. Dla dzieci 
z klas I-III szkoły podstawowej 
miał on formę plastyczną. Pierw-
sze miejsce zajęła Bernadeta 
Kaczmarczyk (Skawica), drugie 
miejsca przypadły Tobiaszowi 
Makosiowi (SP nr 5 w Zawoi), 
Joannie Mętel (SP nr 2 w Zawoi) 
i Amelii Pluta (SP nr 4 w Zawoi), 
a trzecie Norbertowi Smyrakowi 
(ZSP w Zawoi Mosorne) i Mar-
tynie Gigoń (Skawica). Wyróż-
nienie otrzymała Julia Basiura 
(Skawica) i Sylwia Dudek (SP nr 
4 w Zawoi). 

Uczniowie klas IV-VI szko-
ły podstawowej brali udział 
w konkursie literackim. Najlep-
sza praca należała do  Gabrieli 
Czarny (Skawica), równorzędne 
drugie miejsce zajęły Magdalena 
Piergies i Małgorzata Iciek (SP 
nr 1 w Zawoi), a trzecie Klau-
dia Głowacz (SP nr 2 w Zawoi). 
Wyróżnienie otrzymał Dominik 
Gaweł (SP nr 2 w Zawoi). 

Młodzież gimnazjalna miała 
przygotować prezentację multi-

medialną. Jurorzy najwyżej oce-
nili pracę Karola Zasadzińskie-
go (Gimnazjum nr 2 w Zawoi). 
Druga miejsce zajęła Katarzyna 
Smyrak (Skawica), a trzecia 
przypadło Filipowi Fujakowi 
(Gimnazjum nr 2 w Zawoi). 

Po wręczeniu nagród przed 
widzami wystąpiła Magda Stecz-
kowska, która prócz swoich 
utworów wykonała pieśń Ave 
Maria oraz wspólnie z publiczno-

V Małopolskie Dni Jana Pawła II w Skawicy

Prowadź ku szczytom
dokończenie ze strony 2.

ścią wykonała jedną z ulubionych 
pieśni Jana Pawła II „Barkę”.

Uroczystości w Skawicy zor-
ganizował proboszcz parafii 
ks. Krzysztof Strzelczyk oraz 
Instytut Dialogu Międzykulturo-
wego im. Jana Pawła II w Kra-
kowie przy współpracy Rady 
Gminy Zawoja, Wójta Gminy 
Zawoja, Rady Sołeckiej w Ska-
wicy, Babiogórskiego Centrum 
Kultury w Zawoi, Zespołu Szkół 

w Skawicy oraz przy wsparciu 
Babiogórskiego Parku Narodo-
wego w Zawoi, Nadleśnictwa 
w Suchej Beskidzkiej, Centrum 
Górskiego Korona Ziemi.

Małgorzata Kozina

Na zdjęciach wręczanie 

nagród w konkursach

 „Święty Jan Paweł II wśród nas”.

Fot. portal sucha24.pl

Na stronach 24-28

prezentujemy prace laureatów  

konkursu literackiego i plastycznego  

„Święty Jan Paweł II jest wśród 

nas” zorganizowanego  w ramach 

Małopolskich Dni Jana Pawła II 

w Skawicy.

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Daniel 
Tomczak 
diakonem

Po błogosławieństwie, które 
ks. Tomasz przyjął w domu 
od swoich rodziców mia-

ła miejsce uroczysta procesja  
wprowadzająca go w progi ko-
ścioła. Otoczony tradycyjnym 
wieńcem, przy wtórze chóral-
nych śpiewów, ks. prymicjant 
wszedł do świątyni i został po-
witany przez ks. proboszcza Ry-
szarda Więcka. Następnie przyjął 
życzenia od dzieci, młodzieży, 
służby liturgicznej oraz przedsta-
wicieli rodziny i parafian.

Msza  Święta była niezwykle 
uroczysta. Szczególnie porusza-
jąca i głęboko zapadająca w pa-
mięć była homilia, którą wygłosił 
promotor naszego prymicjanta 
ks. dr Krzysztof Marczyński. Były 
to piękne słowa zachęty i zapew-

nienia o Bożej opiece w każdym 
momencie życia.

Na zakończenie Mszy św. 
ks. Tomasz podziękował wszyst-
kim: rodzicom za życie i miłość, 
siostrze za wspólne wzrastanie, 
rodzinie, przyjaciołom, współ-
braciom oraz swoim opiekunom 
duchowym. Nie zapomniał rów-
nież o parafianach, którzy wspie-
rali go i modlili się za niego. Był 
to jeden z najbardziej emocjonal-
nych momentów tego dnia.

Eucharystia zakończyła się 
uroczystym indywidualnym bło-
gosławieństwem prymicyjnym, 
najpierw: rodziców, siostry z mę-
żem, najbliższej rodziny, kapła-
nów, sióstr zakonnych, służby 
liturgicznej, aż wreszcie wszyst-
kich obecnych parafian i gości. 

Prymicje 
ks. Tomasza Mniszaka

„Przechodzi to ludzkie wyobrażenie, 

że nieskończona dobroć Boża [...] 

raczyła w zadziwiający sposób 

spojrzeć na mnie

 i wynieść mnie do zaszczytu 

kapłaństwa.”   

św. Wincenty a Paulo

24 maja 2015 r., w uroczystość 

Zesłania Ducha Świętego, parafianie 

z Kościoła p.w. św. Klemensa w 

Zawoi przeżywali niecodzienne, 

radosne wydarzenie - prymicje 

naszego rodaka tomasza Mniszaka, 

kapłana Zgromadzenia Księży 

Pallotynów. uroczystą eucharystię 

ks. tomasz sprawował w swojej 

rodzinnej parafii w obecności 

rodziców, siostry, rodziny, 

współbraci zakonnych, księży 

z pobliskich dekanatów, a także 

wspólnoty parafialnej i gości, którzy 

licznie przybyli, aby wraz z nim 

przeżywać ten wielki dzień.

8 maja w Królewskiej Katedrze 

na Wawelu w Krakowie, 

kleryk Daniel Krzysztof tomczak 

otrzymał święcenia diakonatu 

z rąk Jego Eminencji 

Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

Każdy otrzymał pamiątkowy 
obrazek prymicyjny. Ksiądz To-
masz udzielał błogosławieństwa 
niespiesznie. Z namaszczeniem 
nakładał ręce na głowy licz-
nie zgromadzonych w kościele 
ludzi. To były kolejne bardzo 
wzruszające chwile.

Po przeżytej Eucharystii wszy-
scy zaproszeni goście udali się 
na przyjęcie, gdzie miało miejsce 
dalsze świętowanie i dziękczy-
nienie za dar nowego kapłana. 
Był to czas na wspomnienia, roz-
mowy a także radosne tańce.

Ksiądz Tomasz pełen pokory, 
nadziei  i radości w sercu rozpo-
czął „życie dla innych", rozpoczął 
bycie apostołem samego Jezusa 
Chrystusa. Jezus go wybrał, a ten 
posłuchał i poszedł za Nim, choć 

to droga niełatwa. Dziękujemy 
Księdzu Tomaszowi za piękną 
celebrację mszy świętej prymi-
cyjnej, za wszystkie modlitwy 
w naszych intencjach. Dzięku-
jemy za pogodę ducha, prostotę 
serca i młodzieńczy zapał. Oby 
te cechy towarzyszyły mu nie-
ustannie na nowej drodze życia. 

Życzymy wielu łask Bożych 
i opieki Matki Najświętszej.  Ota-
czamy ks. Tomasza szczególną 
modlitwą i prosimy za wstawien-
nictwem świętego Wincentego 
Pallotiego o to, aby całe jego 
kapłańskie życie przepełnione 
było siłą, odwagą i pokorą a tak-
że wytrwałością w drodze, którą 
Bóg dla niego wybrał.

Szczęść Boże Księże Tomaszu !
Agnieszka Warmuz-Trybała

Prymicyjna Msza św. ks. Tomasza w kościele w Zawoi Centrum

Ks. Tomasz przyjmuje życzenia od ks. proboszcza Ryszarda Więcka

Fot. Renata Hutniczak

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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13 czerwca 2015 roku 

w godzinach popołudniowych 

na boisku sportowym przy Zespole 

Szkolno–Przedszkolnym 

w Zawoi Mosorne odbył się festyn 

rodzinny zorganizowany przez 

Rodziców na rzecz szkoły 

i przedszkola.

Wspólną zabawę zain-
augurował pan Dy-
rektor Janusz Trzebu-

niak, który serdecznie powitał 
wszystkich zebranych. Następnie 
w promieniach świecącego słoń-
ca oraz przy powiewie ciepłego 
wiatru, wiejącego od naszej Kró-
lowej Beskidów, rozpoczęły się 
popisy artystów na profesjonal-
nej scenie.

Jako pierwsi wystąpili najmłod-
si uczestnicy festynu, którzy pod 
czujnym okiem wychowawców, 
w blasku fleszy aparatów foto-
graficznych i telefonów komór-
kowych, zademonstrowali swoje 
wybitne umiejętności aktorskie. 
Przedszkolaki wystąpiły z przed-
stawieniem Na jagody, a starsi 
uczniowi z klas I–VI ze sztuką 
teatralną pt. Dla Ciebie Mamo 
i Tato… Występy sceniczne na-
szych bohaterów, wzbogaciła 
uczennica ze szkoły muzycznej 
w Krakowie – Karolina Kocjan, 

która przypomniała publiczności 
piosenki z repertuaru Anny Jan-
tar. Zaś szóstoklasistka, Weronika 
Mazur, zaprezentowała widow-
ni bardzo oryginalne wykona-
nie piosenki zespołu Brathanki 
pt. „Czerwone korale”.

Niewątpliwie, oglądając wystę-
py dzieci, można było zauważyć 
ich wielką odwagę sceniczną, 
poświęcenie i zaangażowanie. 
Gromkie brawa, słowa uznania, 
uśmiech, a nawet łzy wzruszenia 
ze strony publiczności stały się 
wielką nagrodą dla naszych arty-
stów. Dziękujemy.

Podczas festynu nie było miej-
sca na nudę. Pani Anna Kozi-
na porwała zgromadzonych do 
tańca i ćwiczeń w rytm muzyki 
latynoamerykańskiej. Występ Or-
kiestry Dętej z Zawoi przywołał 
wspomnienia minionych lat dzię-
ki utworom muzyki rozrywko-
wej. Dużą atrakcją okazała się 
ścianka wspinaczkowa ustawio-

na przez ratowników GOPR oraz 
możliwość strzelania do celu 
z karabinu paintballowego i jaz-
da konna pod czujnym okiem 
instruktora.

Najmłodsi uczestnicy spo-
tkania mogli dowoli wyszaleć 
się na dmuchanych zamkach, 
zagrać w gry edukacyjne przy-
gotowane przez pracowników 
Babiogórskiego Parku Narodo-
wego lub przeobrazić się w po-
stacie bajkowe dzięki malowa-
niu twarzy.

Były też niespodzianki dla ła-
suchów. Można było posilić się 
kiełbaską lub oddać się przy-
jemności jedzenia wspaniałych 
ciast upieczonych przez Rodzi-
ców. Największe zainteresowa-
nie wzbudziła wśród zebranych 
licytacja mebli pokojowych 
i ogrodowych, karnetów oraz 
loteria fantowa, gdzie przy odro-
binie dreszczyku emocji i szczę-
ścia wygrywano bardzo cenne 

nagrody. Ostatnią atrakcją festy-
nu rodzinnego były rozgrywki 
sportowe. Osiem drużyn rywa-
lizowało w różnorodnych kon-
kurencjach sprawnościowych. 
Zwycięzcy zostali uhonorowani 
medalami i nagrodami.

Mamy nadzieję, że optymi-
styczny nastrój wspólnej, rodzin-
nej zabawy pozwolił wszystkim 
zebranym odpocząć od proble-
mów życia codziennego i nabrać 
energii oraz siły do podejmowa-
nia kolejnych wyzwań w życiu. 
Pan Dyrektor, Grono Pedago-
giczne, Pracownicy oraz Ucznio-
wie ZSP dziękują Rodzicom za 
inicjatywę, wysiłek, pasję, po-
święcony czas w organizację fe-
stynu oraz sponsorom za pomoc 
rzeczową i materialną.

Dochód jaki pozyskano pod-
czas festynu w całości zostanie 
przeznaczony na rzecz szkoły 
i przedszkola.

rpd

Ach, 
co to był za dzień…

Sponsorzy 9. festynu Rodzinnego

Hotel & SPA Jawor, karczma „Tabakowy Chodnik”, Ośrodek Wczasowy „Jędruś”, Anna Kozina NORDFIT,  Katarzyna i Mieczysław Budzowscy, DSP „Spólnota” – Białka, 

Ewelina i Jarosław Mazur, firma „Pacyga IMPORT– EXPORT ” – Kuków, „Drewmax”– Białka, „Pil-Kos”– Zawoja Centrum, „Zajdex” – Zawoja Centrum, 

„Alzbig’’– Zawoja Centrum, Teresa i Grzegorz Matyja, Drewniane Wyroby– Łukasz Kudzia, Barbara Mazur – Fryzjerstwo, „Anja” Anna Mazur, 

Wiesław Trzebuniak – Mechanika Samochodowa, Ewelina Radom – Fryzjerstwo i Kosmetyka, Berenika Trzebuniak – Szkoła językowa „ Happy time”, Sklep spożywczy 

AVITA– Zawoja Centrum, Centrum Górskie Korona Ziemi, pizzeria „Sorrento”– Zawoja Centrum, Bożena i Mieczysław Kozina, Bank Spółdzielczy Zawoja, 

F. H. SUDER, Stolarstwo meblowe Jan Ceremuga – Juszczyn, Zakład Fryzjerski Elżbieta Spyrka, Kostyra Halina Sklep Spożywczy, Cukiernia Beskidzka Czesława Siwiec, 

Jerzy Bury, Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA – Białka, Strefa Zamieszkania P.H BYSEWO Sp.zoo. – Białka, skład budowlany Ficek – Skawica, 

Pstrąg Zawojski – Zawoja Mosorne, Ośrodek Jazdy Konnej „Dyzma” Jarosław Piergies, Katarzyna Kudzia– Stylizacja Paznokci, Nadleśnictwo Zawoja, 

Katarzyna i Maciej Smyrak, Małgorzata Sałaciak, „DREWMAX”, Mirosław Trybała „Kamikadze”, Joanna Trybała, Dorota i Jerzy Tomusiak.
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Fotorelacja

Terminy zajęć
14 lipca, godz. 16.00 – PuSZKA NA „PRZyDASIĘ” 

21 lipca, godz. 16.00 – SeRCe Z APLIKACJą

28 lipca,  godz. 16.00 – tWORZyMy Z KORALIKóW

4 sierpnia, godz. 16.00 – SKARBONKA DReWNIANA OSOBIŚCIe OZDABIANA 

11 sierpnia, godz. 16.00 – BReLOCZeK DO KLuCZy Z RóżNIStyCH MAteRIAłóW

18 sierpnia, godz. 16.00 – SZyJeMy MASKOtKI

15 września, godz. 16.00 – CuDA Z MASy SOLNeJ

29 września, godz. 16 00 – MASKA GIPSOWA 

13 października, godz. 16.00 – tWORZyMy Z MODeLINy 

7 listopada, godz. 16.00 – WeRNISAż WyStAWy PRAC DZIeCI

Zapisy i szczegółowe informacje u organizatorek Grupie KK – Kreatywnych Kobiet: 

Barbara Trzebuniak „Galeria Na Ucieche”, tel. 696 818 211, 

Anna Trzebuniak, tel.  507 049 777, Bożena Kozina, tel.  662 048 461.

Dzieci mają możliwość wyboru interesujących je zajęć, nie ma  przymusu uczestnictwa 

w całym cyklu. Jednocześnie prosimy rodziców o pomoc i zaangażowanie w zorganizowa-

niu opieki podczas transportu dzieci do miejsca zajęć. Pozwól swojemu dziecku spędzić wa-

kacje kreatywnie z Galerią Na Ucieche. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w warsz-

tatach.

Ponadto Galeria Na Ucieche zaprasza w każdy wakacyjny piątek o godz. 16.00 

na warsztaty rękodzieła artystycznego  z cyklu „Zrób sobie pamiątkę sam!”

Moje 
Rękotwory
„Moje rękotwory” to projekt realizowany przez Grupę KK – Kreatywnych Kobiet 

zrzeszonych przy Galerii Na Ucieche. W skład grupy wchodzą Anna Trzebuniak, 

Bożena Kozina, Agata Małysa oraz Barbara Trzebuniak. Chcemy przeprowadzić 

cykl różnorakich zajęć współczesnego rękodzieła artystycznego dla dzieci.

Otrzymałyśmy dotację ze 
środków programu „Dzia-
łaj Lokalnie IX” Polsko- 

Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Ośrodka Działaj Lokalnie 
przy Babiogórskim Stowarzysze-
niu Zielona Linia w Stryszawie. 

Wysokość dotacji naszego 
projektu „Moje Rękotwory” wy-
nosi 4 700 zł, dlatego warsztaty 
są CAŁKOWICIE BEZPŁATNE. 
Wydarzenie to wsparł również 
wójt gminy Zawoja Marcin Pająk, 
od którego otrzymałyśmy 500 zł 
dotacji z przeznaczeniem na 
zakup materiałów na warsztaty. 
Oprócz bezpłatnych warsztatów, 
dzieci mają zapewniony trans-
port oraz poczęstunek na każ-
dych zajęciach. 

Na zakończenie projektu zor-
ganizowany zostanie uroczysty 
wernisaż i wystawa prac dzieci. 

Wystawa potrwa do 21 listopa-
da 2015 r.

Projekt jest skierowany przede 
wszystkim do dzieci z Zawoi, 
które dotąd nie miały możliwo-
ści wzięcia udziału w zajęciach 
rękodzieła. Zależy nam zwłasz-
cza na dzieciach mieszkających 
w sporej odległości od centrum 
wsi, i tych, które mają utrudniony 
dostęp do zajęć organizowanych 
przez np. Babiogórskie Centrum 
Kultury, czy też z rodzin wielo-
dzietnych, gorzej sytuowanych.

Zainteresowanie naszym pro-
jektem przeszło nasze najśmiel-
sze oczekiwania – mamy bardzo 
dużo zgłoszeń, dlatego rozważa-
my utworzenie drugiej grupy tak, 
aby wszyscy mogli wziąć udział 
w zajęciach.  Obecnie poszuku-
jemy sponsorów, którzy wsparli-
by nasze zamierzenia, potrzebu-
jemy dodatkowych pieniędzy na 
poczęstunek dla dzieci.

Fot. Gabriela Trybała
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Kino Kobiece, to cykl spotkań 

prowadzony przez Klub Odlotowych 

Mam w Babiogórskim Centrum 

Kultury, który nam patronuje i użycza 

sali. 

Kino Kobiece to impreza tylko 
dla Pań. Gorąco zachęcamy 

do przybycia wszystkie miesz-
kanki gminy Zawoja, wszystkie 
mamy, córki, babcie, panny 
i mężatki. Każda kobieta mile 

Kino kobiece

W sobotę 23 maja o godz. 10.00 

Klub Odlotowych Mam poprowadził 

warsztaty decoupage w sali BCK. 

Współorganizatorem warsztatów 

było Babiogórskie Centrum Kultury 

w Zawoi, za co ogromnie dziękujemy. 

Cieszy nas, że warsztaty spo-
tkały się z tak dużym zain-

teresowaniem ze strony Mam 
i dzieci. Na warsztatach było 
pracowicie, wszyscy skupieni 
i twórczo nastawieni. Przybyłe 
mamy pracowały nad tacami, 
a Pociechy ozdabiały drewniane 
koty. Osobą, która zapoznawa-
ła nas z tą techniką była Beata 
Jończyk – mama z Klubu. Na sali 
aż wrzało od pomysłów. Bardzo 
wszystkim dziękujemy za udział. 

Warsztaty decoupage 
dla mam z dziećmi

Odlotowe Mamy

widziana. Czekamy na Ciebie.
Nasza fantastyczna, luźna at-
mosfera podczas seansów ma 
już stałe fanki! Dziękujemy, że 
jesteście z nami. Tematyka filmu 
jak to u kobiet, jest dobierana do 
ich humorków.

Każde spotkanie kończy się 
aromatyczną kawą, domowym 
ciastem oraz dyskusjami, których 
końca nie widać.              (kom)

25 lipca, godz. 18.00  - sala BCK w Zawoi Centrum 
29 sierpnia, godz. 18.00 - sala BCK w Zawoi Centrum

Następne spotkania
w KINIE KOBIECYM

Chaszczok 
dzieciom
13 czerwca br. odbyła się II edycja Mammut – ultra Sky Marathon 

1, 3, 6 x Babia. O 3:00 rano wystartowali uczestnicy najdłuższych dystansów: 

3 i 6 x Babia. Zawodnicy mieli do pokonania trasę, na której wbiegali 

odpowiednio 3, 4 … razy na Babią Górę. W ramach tej sportowej imprezy 

w Centrum Górskim Korona Ziemi zorganizowane zostały warsztaty, biegi 

i animacje „Chaszczok -Dzieciom”. 

W godzinach dopołudnio-
wych odbyły się warszta-

ty, podczas których dzieci same 
tworzyły owce, sówki ptaszki 
– zabawki filcowe. Po południu 
rozpoczęły się zabawy z chus-
tą animacyjną oraz figle i psoty 
podczas konkurencji sporto-
wych. Dziękujemy portalowi 
czasdzieci.pl za upominki dla 
uczestników, „Chaszczok” –
Sławkowi Hohol za propozycję  

poprowadzenia zajęć i Centrum 
Górskiemu Korona Ziemi za 
udostępnienie miejsca i nagło-
śnienia podczas zabaw sporto-
wych. Warsztaty i animacje były 
prowadzone przez Klub Odlo-
tywch Mam. 

Wakacje 
z Odlotowymi Mamami

Dzieci uczestniczyły w zajęciach 

plastycznych oraz brały udział 

w zawodach sportowych.

Fotografie z arch. Klubu Odlotowych Mam

Pracowite warsztaty decoupage 

dla mam i dzieci

9 sierpnia, Zawoja Markowa, godz. 14.00 

Rodzinne podchody
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Ilość zdjęć wykonana na pikni-
ku jest idealnym obrazem tego, 
jak rewelacyjna była to impreza. 
Emocje po niej dalej nie opadły. 
Zadowolenie tatusiów jest dla 
nas – mam, najpiękniejszym pre-
zentem. 

A było tak. Około godziny 16. 
zaczęliśmy się wszyscy zbierać 
w Parku Linowym „Las przygód” 
przy Centrum Górskim Koro-
na Ziemi. Zaprosiliśmy naszych 

kochanych tatusiów do udziału 
w zmaganiach o Dyplom „Super 
Taty” oraz nagrody niespodzian-
ki. Hitem okazała się konkuren-
cja „Wieża ze skrzynek”. Każdy 
chciał spróbować, nikt się nie 
migał od wykonania zadania. 
Nawet mamusie postanowiły 
spróbować sił i poszło im na-
prawdę super. Kolejną konku-
rencją była ścianka wspinaczko-
wa na czas. 

A potem wszyscy wygłodnia-
li udaliśmy się na poczęstunek. 
Z najedzonymi brzuchami przy-
stąpiliśmy do kolejnej zabawy: 
„Dmuchanie balonów”. Okazało 
się, że tatusiowie mają całkiem 
dobre płuca. A żeby nam nie 
osłabli dostali za zadanie zjeść 
jabłko na sznurku. Ależ dzieci tu 
miały radochę. Na koniec rzuca-
liśmy ziemniakami do wiaderka. 

To był dzień pełen wysiłku, 
ale każdy tato był zadowolony 
i szczęśliwy. Szczęśliwe były też 
dzieci, które mogły obserwować 
zmagania. Szczególnie dzięku-

jemy za pomoc w organizacji, 
czuwanie nad bezpieczeństwem 
i szczery uśmiech – Tomaszowi 
Kozinie a także pracownikom 
Parku Linowego „Las Przygód”.
Serdeczne podziękowania dla 
Wójta Gminy Zawoja Marcina 
Pająka. Dziękujemy organiza-
torom Centrum Górskie Koro-
na Ziemi oraz Babiogórskiemu 
Centrum Kultury. Kierownikowi 
sklepu „Avita” za wypożyczenie 
skrzynek do konkurencji.

Wszystkim Tatusiom dziękuje-
my za przybycie i super zabawę.

Klub Odlotowych Mam

Do Parku Linowego „Las przygód” przy Centrum Górskim Korona Ziemi 

zaprosiliśmy naszych kochanych tatusiów do udziału 

w zmaganiach o Dyplom „Super taty” oraz nagrody niespodzianki.

Piknik 
z tatą

Fotorelacja

Fot. arch. Klubu Odlotowych Mam
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22 maja br. na sali narad 
Urzędu Gminy Za-
woja odbył się etap 

gminny Konkursu LEONARDO, 
w którym wzięli udział ucznio-
wie z trzech gimnazjów z naszej 
gminy wyłonieni w eliminacjach 
szkolnych. Gimnazjum z Zawoi 
Wilcznej reprezentowali: Gabriel 
Świtek, Julia Arcikiewicz, Tomasz 
Chowaniak i Maciej Woźnica. 

Rozstrzygnięcie 
konkursu Leonardo

Gimnazjum z Zawoi Centrum 
reprezentowali natomiast: Joan-
na Pocztowska, Lidia Chowa-
niak i Zuzanna Madej. Z gim-
nazjum ze Skawicy w konkursie 
wzięli udział Sabina Ruszkiewicz, 
Natalia Jochymek i Daniel Marek. 
Wszystkim uczestnikom konkur-
su wójt gminy Marcin Pająk wrę-
czył pamiątkowe dyplomy i na-
grody książkowe ufundowane 

przez Firmę Transdróg – Bogdan 
Kaczmarczyk Zawoja.

Uczestnicy konkursu musie-
li odpowiedzieć pisemnie na 
33 pytania w ciągu 45 minut. Po 
sprawdzeniu prac i podsumo-
waniu punktów przez komisję 
konkursową w osobach Joan-
ny Pacygi, Małgorzaty Dominik 
i Grażyny Mazurek, wyłonieni 
zostali najlepsi uczniowie, któ-

LeONARDO to konkurs wiedzy ogólnej  dla gimnazjalistów z gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Babiogórskich 

oraz Zdrużeniu Babia Hora.  Konkurs ten rozgrywany jest w trzech etapach: szkolnym, gminnym oraz finałowym, w którym 

udział biorą reprezentanci 14 gmin polskich i 11 gmin słowackich. Konkurs o randze międzynarodowej  swoim zakresem 

tematycznym obejmuje zagadnienia z przedmiotów obowiązujących w gimnazjum oraz dodatkowo wiedzę o regionie

rzy reprezentowali Gminę Za-
woja w Finale Głównym, który 
odbył się 3 czerwca br. w Zu-
brohlavie na Słowacji. 

I tak Laureatami konkursu „LE-
ONARDO 2015” na etapie gmin-
nym zostali: I miejsce: Maciej 
Woźnica – Gimnazjum w Za-
woi Wilcznej, II miejsce: Joan-
na Pocztowska – Gimnazjum 
w Zawoi Centrum (ta sama ilość 
punktów) i Gabriel Świtek – 
Gimnazjum z Zawoi Wilcznej (ta 
sama ilość punktów), III miej-
sce: Lidia Chowaniak – Gimna-
zjum w Zawoi Centrum.

W Finale Głównym, który od-
był się 3 czerwca w Zubrohlawie, 
wzięło udział łącznie 59 uczniów 
z Polski i Słowacji. Po części pi-
semnej wyłoniono dwunastkę 
najlepszych, którzy zmierzyli się 
w części ustnej czyli finale ści-
słym. Poprawność odpowiedzi 
oceniała Komisja w składzie: 
Krystyna Szczepaniak, Andrzej 
Sasuła, Maciej Mażul oraz Mar-
cin Leśniakiewicz. Każdy z fi-
nalistów odpowiadał na 5 pytań 
w wybranej przez siebie grupie, 
czyli matematyczno-przyrodni-
czej lub humanistycznej. Nieste-
ty reprezentantom naszej szkoły 
nie udało się wejść do ścisłej 
czołówki finalistów. Nie mniej 
jednak gratulujemy. Z pewno-
ścią było to dla nich ciekawe 
doświadczenie i możliwość spo-
tkania się z rówieśnikami z gmin 
zrzeszonych w stowarzyszeniu. 

Nagrodą dla tegorocznych 
finalistów była wycieczka do 
Krakowa, gdzie młodzież mo-
gła zapoznać się między innymi 
z podziemną trasą wycieczko-
wą pod krakowskim Rynkiem.

Gabriela Trybała

Uczestnicy gminnego 

konkursu „Leonardo”

Fot. Autorka

„Galeria na ucieche” w Zawoi Wilcznej, 19.00 

Wernisaż WystaWy malarstWa  

Karoliny Reckziegel-Antolak i Antoniego Antolaka pt. „BARWy ORAWy”

Organizator: „Galeria na Ucieche”, tel. 696 818 211.

Sala BCK w Zawoi Centrum, godz.19.00

Koncert  „Pomyśl o mnie – WsPomnieniami anny German” 

 Organizator: Babiogórskie Centrum Kultury, tel. 33 877 50 66

Sala BCK w Zawoi Centrum, godz.15.00

sPeKtaKl teatralny dla dzieci „złota rybKa”

Organizator: Babiogórskie Centrum Kultury, tel. 33 877 50 66.

Remiza OSP w Zawoi Wełcza, godz.16.00

WaKacyJna aKademia PrzeboJoWeJ sztUKi: zaJĘcia Plastyczne: „serce z papierowej wikliny”

Organizator: Inicjatywna Grupa Wełcza.

„Galeria na ucieche” w Zawoi Wilcznej, godz. 16.00

Warsztaty rĘKodzieła moJe rĘKotWory: „serce z aPliKacJĄ” 

Organizator: „Galeria na Ucieche”, tel. 696 818 211. Dofinansowano ze środków Działaj Lokalnie IX.

18
sobota

19
niedziela

21
wtorek

22
środa

25
sobota
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O godzinie 11.00 przybyłych na 
halę sportową uczestników 

imprezy przywitali: Małgorzata 
Sitarz – przewodnicząca Zarządu 
Koła oraz Piotr Jezutek, który 
wspólnie z Marcinem Pęczek – 
pełniącym obowiązki dyrektora 
OREW Juszczyn poprowadził 
imprezę. Po tym nastąpiło uro-
czyste otwarcie imprezy, czyli 
„Zawoi Pełnej Niespodzianek”.

W imprezie oprócz wicesta-
rosty suskiego pana Zbigniewa 
Hutniczaka gościli przedstawi-
ciele gmin, szkół, Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, 
GOPS-u, PCPR-u, księża, spon-
sorzy, wolontariusze i członko-

wie stowarzyszenia. Natomiast 
swoje umiejętności przy pomocy 
opiekunów prezentowali nie-
pełnosprawni ze ŚDS Jordanów, 
ŚTR Skawica, WTZ Zembrzyce, 
ŚDS Jabłonka, WTZ Kuków, DPS 
Maków Podhalański i OREW 
Juszczyn/Tarnawa Górna.

Były występy indywidualne 
i grupowe, popisy Strongme-
nów, występy teatralne i mu-
zyczne. Niektóre potraktowane 
bardzo profesjonalnie, a inne 
z humorem. Zaproszeni goście 
wspięli się na wyżyny swoich 
umiejętności tworząc prawdzi-
we SHOW, co można było od-

czuć w czasie trwania konkursu. 
Spotkanie dało szansę pokaza-
nia możliwości i umiejętności 
osób niepełnosprawnych, którzy 
nie mają możliwości zaistnienia 
w codzienny życiu a co dopie-
ro w ten sposób przedstawiając 
swoje talenty, przed prawdziwą 
widownią.

Jury „Talent Show” jak też 
publiczność, która licznie wzię-
ła udział w imprezie nagrodziła 
występujących dużymi brawami. 

Zawoja Pełna 
Niespodzianek
tALeNt-SHOW pod takim hasłem, 20 maja br. odbyła się impreza 

integracyjno-kulturalno-artystyczna, która organizowana jest co roku 

w Zawoi z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym 

Koło w Zawoi.

Po występach, każdy kto lubi 
czynnie spędzać czas przy mu-
zyce, mógł „zumbować” z in-
struktorką Anną Koziną z NORD 
FIT oraz towarzyszącą jej Basią 
Hujdą. Organizatorzy zadbali 
także o ciepły poczęstunek na 
świeżym powietrzu, jak również 
o coś słodkiego dla uczestni-
ków. W obsługę gości włączy-
li się wolontariusze z Zespołu 
Szkół z Makowa Podhalańskie-
go z opiekunem panią Anną 
Giertugą. Na zakończenie im-
prezy jury wraz z organizatorami 
rozdało uczestnikom konkursu 
pamiątkowe dyplomy oraz sło-
dycze.

Rozglądając się wokół siebie 
można było zauważyć integrację 
wielopokoleniową osób niepeł-
nosprawnych z pełnosprawny-
mi, udowodnili oni że wspólnie 
można wspaniale spędzić czas.

Małgorzata Chowaniak 

Popisy strongmena

Występy muzyczne 

cieszyły się dużym uznaniem 

gości spotkania.

Fot. arch.  OREW Juszczyn

Sala BCK w Zawoi Centrum, godz.18.00

Kino Kobiece

Organizatorzy: Babiogórskie Centrum Kultury, tel. 33 877 50 66, Klub Odlotowych Mam.

„Galeria na ucieche” w Zawoi Wilcznej, godz. 16.00

Warsztaty rĘKodzieła moJe rĘKotWory: „tWorzymy z KoraliKóW” 

Organizator: „Galeria na Ucieche”, tel. 696 818 211. Dofinansowano ze środków Działaj Lokalnie IX).

25
sobota

28
wtorek

zUmba
Lipiec: zumba gold 55+ (seniorzy) 
Sala BCK w Zawoi Centrum, wtorki, godz. 10.00.  Koszt: 5 zł od osoby.
Lipiec i  sierpień: zumba dla wszystkich 
Sala BCK w Zawoi Centrum, poniedziałki i środy, godz. 20.00. 
Koszt: 5 zł młodzież i dzieci; 8 zł dorośli.

sPortoWe WaKcJe Pod babiĄ GórĄ 2015. 
Orlik Zawoja Wilczna. Szczegóły na oddzielnych plakatach.

Warsztaty rĘKodzieła artystyczneGo: 
„zrób sobie pamiątkę sam”
Każdy piątek, godz. 16.00.   
„Galeria na Ucieche” w Zawoi Wilcznej, tel. 696 818 211.

tWórcze WaKacJe z PracoWniĄ cacane PatcHWorKi
terminy: 2, 9 16, 23, 30 lipca; 6 i 27 sierpnia, godz. 15.30
Pracownia Cacane Patchworki w Zawoi Wilcznej, tel. 605 220 397

WycieczKi Rodzinne 
Każdy poniedziałek: wycieczka do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.
Każda środa: wycieczka na drugą stronę Babiej Góry.
Każdy piątek: wycieczka na Słowację.
Zapisy i rezerwacje: Centrum Usług Turystycznych MOUNT TRIP, 
tel. 500 659 607, 508 553 138, mail: biuro@mounttrip.com.pl

po
na

dt
o

Z A P R A S Z A M Yzawoja.plwięcej na
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 apach świeżo ususzonego 
siana, zgrabnie wystrugana 
ostrewka ze świerka na drew-

nianym krzyżaku i stare, bez 
jednego zęba grabie, jeździły z 
nami jako najważniejsze rekwi-
zyty naszego przedstawienia. 
To dzięki niemu starsi członko-
wie zespołu nauczyli się „kopić” 
siano, zagrabywać, przewracać 
i wkładać do „oktuski”, a co 
najważniejsze dowiedzieli się 
jaką ono było wartością, i jakie 
dla kogo miało znaczenie.

Dziś dobrze pamiętam słowa 
pani Urszuli: „Krysiu, z tym wi-
dowiskiem powinnaś pojechać 
do Rabki, przecież masz wspa-
niałe dzieci, ładnie tańczą, do-
brze śpiewają, nie ma czego się 
bać”, to było w ubiegłe wakacje, 
kiedy odwiedziłam panią Urszu-
lę w jej rodzinnym domu „Zo-
fiówce” w Zawoi. To dzięki Niej 
i dla Niej w kwietniu wysłaliśmy 
nagranie programu i zostaliśmy 
jako zespół zakwalifikowani do 
udziału na Karpackim Festiwalu 
Dziecięcych Zespół Regional-
nych, który odbył się w dniach 
13-14 czerwca 2015 roku w Rab-
ce-Zdroju. Nasz koncert miał 
miejsce w sobotę, podczas pięk-
nej, słonecznej pogody. Wszyst-
kie zaprezentowane w tym dniu 
zespoły przemaszerowały koro-
wodem przez centrum miasta do 
auli koncertowej, gdzie uroczy-
ście, o godzinie 14-tej, ogłoszono 
rozpoczęcie Festiwalu trwającego 

,,Zbójnika” przygoda z sianem…

przez 2 dni. „Zbójnik” reprezen-
tował region górali Babiogór-
skich właśnie z przedstawieniem 
„Na polanie przy sianie”. Przed 
naszym wejściem na scenę pro-
wadzący Festiwal uczcili minutą 
ciszy pamięć pani Urszuli Janic-
kiej-Krzywdy.

Później zapachniało świeżym 
sianem, babiogórskim śpiewem, 
dziecięcymi zabawami, a na ko-
niec po robocie przy sianie przy 

skocznych dźwiękach kapeli 
„zatańcowano” obyrtkę, zawoj-
skiego i hajduka. Po występie 
był czas na spacer po mieście 
i wspólne spontaniczne śpiewy 
na scenie z innymi zespołami.

Nasz koncert w Rabce oraz 
inne w tym roku zdobyte nagro-
dy: w Podegrodziu w konkursie 
„Mistrz i uczeń”, w „Podbabio-
górskich Posiadach”, w I Ma-
łopolskim Przeglądzie Dziecię-

,,Na polanie przy sianie”, taki tytuł nosi ostatni scenariusz, jaki dla zespołu regionalnego ,,Zbójnik” napisała nasza nieodżałowana pani urszula Janicka-Krzywda.

Byliśmy z nim w Nowym Sączu na Międzynarodowym festiwalu Święta Dzieci Gór, w Wiśle, Makowie Podhalańskim,  a w ubiegłym roku na Babiogórskiej Jesieni 

w Zawoi.

cych Zespołów Regionalnych 
oraz nagrodę Starosty Suskiego 
za osiągnięcia artystyczne za rok 
2014, zespół regionalny „Zbój-
nik” dedykuje naszemu zmarłe-
mu kierownikowi artystycznemu 
pani Urszuli Janickiej-Krzywda, 
jako hołd i podziękowanie za 
lata wspólnej wędrówki w prze-
szłość przodków ziemi babio-
górskiej.

Krystyna Szczurek

Zespół regionalny „Zbójnik” na Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce. Fot. sokol.pl
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tym razem zostaliśmy za-
proszeni na Dzień Dziecka 

do Kolbuszowej. Sobotnie po-
południe, 30 maja, spędziliśmy 
miło na wspólnych zabawach 
z dziećmi i ich rodzicami. Wie-
czorem zaś zespół wystąpił na 
scenie, prezentując rodzimy 
folklor. Mimo potwornej ulewy, 
połączonej z piorunami, nikt nie 

Dzień Dziecka 
i Noc Świętojańska z Juzyną
Nie po raz pierwszy zespół Juzyna promuje naszą babiogórską kulturę w innych regionach Polski. Byliśmy na Dniu Dziecka 

w Kolbuszowej i na Nocy Świętojańskiej w Rudzie Śląskiej.

myślał o zakończeniu zabawy. 
Była nauka tańców babiogór-
skich (obyrtki, hajduk), zabawy 
w zajocki, wilka i łowce oraz 
przyśpiewki, które sprawiały 
kolbuszanom trudność, szcze-
gólnie jeżeli chodzi o gwarę. 

Natomiast 20 czerwca, z za-
przyjaźnionym Muzeum Miej-
skim w Rudzie Śląskiej, paliliśmy 
sobótkę. Ze względu na desz-
czowy dzień, nie udało nam się 
jej zapalić na wcześniej przygo-
towanej polanie. Mimo to, po-
przez nasz program jakim jest 
„Noc Świętojańska” zrobiliśmy 
to w pomieszczeniu na scenie. 
Szkoda tylko, że ognisko było 
sztuczne i nie udało się uzyskać 
zamierzonego efektu. Mamy na-
dzieję, że w następnym roku aura 
nie pokrzyżuje nam planów.   wb

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy 
modlitwą i wyruszyliśmy 
w trasę. Po paru godzinach 

jazdy dotarliśmy do Klasztoru 
Paulinów na Jasnej Górze, gdzie 
mieliśmy chwilę na modlitwę 
w sanktuarium. Drugą, dłuższą 
część podróży, przejechaliśmy 
śpiewając pieśni maryjne, a tak-
że piosenki regionalne. Po przy-
jeździe do Lichenia odprawili-
śmy drogę krzyżową w Lasku 
Gromblińskim, w którym miały 
miejsce objawienia Maryjne. Po 
drodze krzyżowej zostaliśmy za-
kwaterowani w domu pielgrzy-
ma „Arka”. Następnie zespoły 
rozpoczęły próbę gry i śpiewu 

Pielgrzymka do Lichenia
W sobotę, czwartego lipca 2015 r. rozpoczęła się nasza podróż na 23. Pielgrzymkę Sołtysów do Sanktuarium Matki Bożej 

Licheńskiej w Licheniu. W godzinach rannych z Zawoi wyjechał autokar zabierając pielgrzymów, wśród nich ministrantów 

oraz młodzież z zespołów „Juzyna” z Zawoi i „Zbójnik” ze Skawicy.

przed uroczystą niedzielną mszą 
św. Wieczorem zaś udaliśmy się 
na Apel Jasnogórski z procesją 
wokół dziedzińca głównego. 

Niedziela rano była czasem 
przygotowania do uroczystej 
mszy. Msza św. była ubogaco-
na służbą liturgiczną zawojskich 
ministrantów oraz naszym śpie-
wem. Eucharystii przewodniczył 
ks. Wojciech Kochański, wika-
riusz biskupi. W homilii odniósł 
się do znaczenia Ojczyzny jako 
największej wartości w życiu 
każdego Polaka. Mówił także 
o miłości do ziemi ojczystej.

We Mszy św. uczestniczyli 
samorządowcy na czele z se-

natorem Ireneuszem Niewia-
rowskim, prezesem Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów oraz 
Piotrem Florkiem, wojewodą 
wielkopolskim.

Po obiedzie pożegnaliśmy 
się z Matką Boską i ruszyliśmy 
w drogę powrotną zostawiając 
za sobą Licheń. 

Było to dla nas piękne i nie-
samowite przeżycie. Dziękujemy 
za wspólne spędzone chwile.

Grzegorz Kobiela

Uczestnicy pielgrzymki

Juzyna  i Zbójnik podczas Mszy św. 

w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 

w Licheniu

Fot. Autora

Występ Juzyny w Muzeum 

Miejskim w Rudzie Śląskiej

Fot. Krzysztof Gołąb

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Cud 1. Masyw Babiej Góry
Pod koniec 2012 roku., w zimowym numerze POD DIABLAKIeM rozpocząłem zamieszczać serię artykułów dotyczących „Siedmiu cudów przyrody nieożywionej 

gminy Zawoja”. W najnowszym, oddanym właśnie do rąk Czytelników numerze kończę prezentację największych atrakcji geoturystycznych gminy. Poszczególne 

prezentowane w tym okresie obiekty mogły stanowić dla większości Czytelników zagadkę i być pewną nowością, jednak co do tego który obiekt powinien znaleźć 

się na pierwszym miejscu rankingu z pewnością nie powinno być wątpliwość. Na pierwszym miejscu sklasyfikowany został Masyw Babiej Góry, a właściwie jego 

grzbietowa część.

B
ez wątpienia największą 
atrakcją turystyczną gmi-
ny Zawoja jest Masyw 
Babiej Góry, na który 

każdego roku wchodzi kilkadzie-
siąt tysięcy osób. Jednak masyw 
ten, oprócz swojej wyjątkowej 
jak na Beskidy wysokości oraz 
występowania na stokach nastę-
pujących po sobie pięter klima-
tyczno-roślinnych, posiada także 
wiele cennych obiektów geotury-
stycznych.

Poszczególne interesujące obiek-
ty geoturystyczne rozmieszczone 
są na obszarze całego masywu 
jednak najatrakcyjniejsze z nich 
mieszczą się w obrębie głów-
nego grzbietu, powyżej prze-
łęczy Brona (1408 m n.p.m.). 
Powyżej niej, po lewej stronie 
grzbietu, możemy zaobserwo-
wać Izdebczyska, stanowiące 
rozległe spłaszczenie powstałe 
w wyniku przemieszczenia się 
potężnego osuwiska. Na jego 
obszarze występują liczne rowy 
rozpadlinowe z niewielkimi ja-
skiniami, spośród których naj-
słynniejsza – Słowikową Studnią. 
Jednak z biegiem lat uległa ona 
zawaleniu. Występują tu naprze-
mianlegle rozciągające się wały 
o szerokości dochodzącej do 
20–30 m oraz kilkunastometro-

wej głębokości rowy ze skalny-
mi ścianami, których przebieg 
jest równoległy do grzbietu. Po-
wyżej Izdebczysk mieszczą się 
Kościółki, co do genezy których 
panowały na przestrzeni dziesię-
cioleci sprzeczne opinie. Część 
naukowców twierdziła, że jest to 
forma pochodzenia polodowco-
wego i stanowi cyrk lodowcowy, 
inni natomiast sądzili, że powsta-
ła ona w wyniku wystąpienia ru-
chów masowych. Być może po-
siada ona jednak złożoną genezę 
– ponieważ w jej powstaniu mo-
gły brać udział oba te procesy. 
Bez względu na to, jak powstała 
ta forma, to wyraźnie zaznacza 
się ona w terenie, ponieważ two-
rzące ją pionowe ściany skalne 
mierzą do kilkudziesięciu me-
trów wysokości. 

Podążając dalej w kierun-
ku szczytu, co jakiś czas szlak 
prowadzi po wyraźnych spłasz-
czeniach, które rozdzielone są 
stromymi podejściami. Są to tzw. 
terasy krioplanacyjne, powstałe 
w okresie oddziaływania klima-
tu polarnego (w wyniku tzw. 
soliflukcji). Dochodziło wów-
czas do rozmarzania wierzchniej 
warstwy gruntu i jego spełzywa-
nia po zamarzniętym podłożu. 
Terasy te oddzielają od siebie 

tzw. klify mrozowe, o stopniu 
nachylenia których możemy 
się przekonać podążając w kie-
runku szczytu szlakiem tury-
stycznym. Powstaniu tych form 
towarzyszyło także wykształ-
cenie słabo zachowanych gleb 
strukturalnych. Szczytowa ko-
puła Diablaka (1725 m n.p.m.) 
zbudowana jest z bezładnie wy-
mieszanych płyt piaskowca ma-
gurskiego, które tworzą ostaniec 
mrozowy. Ta bardzo oryginalna 
jak na beskidzkie szczyty kopuła 
wykształciła się w plejstocenie 
w wyniku oddziaływania inten-
sywnego wietrzenia mrozowe-
go. Ostaniec ten, o długości ok. 
100 m, wznosi się na 30 m po-
nad otaczającą go z trzech stron 
terasę krioplanacyjną. Z kolei 
w kierunku Kotliny Orawskiej 
opada znacznie łagodniejszym 
stokiem.

Ze szczytu Babiej Góry szlak 
prowadzi dalej grzbietem w kie-
runku Przełęczy Lipnickiej 
(1012 m n.p.m.). Dochodząc 
do kulminacji Kępy (1521 m 
n.p.m.), można zaobserwować 
mieszczącą się równolegle do 
szlaku Zimną Dolinkę. Jest to 
głęboki rów grzbietowy, powsta-
ły w wyniku głębokiego pęknię-
cia i przemieszczenia mas skal-

nych tworzących masyw Babiej 
Góry, w kierunku północnym. 
Od strony doliny Skawicy rów 
ten ogranicza wysoki wał, spię-
trzony przez materiał skalny 
przemieszczony w dół stoku. 

Ostatnim ważnym geostano-
wiskiem leżącym przy głów-
nym grzbiecie jest wielka zerwa 
skalna, powstała u północnego 
stoku Sokolicy (1367 m n.p.m.). 
Ta niemal 60-metrowej wyso-
kości ściana skalna założona 
została na poziomo ułożonych 
piaskowcach magurskich, za-
padających ku południowemu 
wschodowi pod kątem zaled-
wie 5°. Ściana ta przekształcana 
jest także obecnie, ponieważ 
zachodzi na niej nieustannie ob-
rywanie i odpadanie okruchów 
skalnych. Ścianę Sokolicy obser-
wować można w pełnej okazało-
ści, schodząc w dół stoku Percią 
Przyrodników (zielony szlak); 
która prowadzi dalej aż do połą-
czenia z Górnym Płajem.

Grzbietowa część Masywy 
Babiej Góry to więc nie jeden 
obiekt, lecz cała ich seria po-
wstała w wyniku różnorakich 
procesów kształtujących grzbiet 
„Królowej Beskidów” przez ty-
siące lat.

Paweł Franczak
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Siedem Cudów  
przyrody nieożywionej 
gminy Zawoja

1. Masyw Babiej Góry. Zawoja.

2. Wodospad na Mosornym Potoku. Zawoja Mosorne.

3. Jaskinia Oblica. Skawica.

4. Gorące Skały. Skawica.

5. Jeziorka osuwiskowe – Mokry Stawek i Jastrzębie  
     Jeziorko. Zawoja.

6.  Wodospady ześlizgowe – „Lajkonik” 
       i „Roztoczańskie Kaskady”. Zawoja.

7. Odsłonięcia warstw hieroglifowych w Zawoi Składy
     i na Paluchówce. Zawoja.

W niedzielę 21 czerwca br. 
z inicjatywy Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, na wadowickim 
rynku odbył się półfinał XI Ma-
łopolskiego Festiwalu Smaku. 
Było na co popatrzeć i czego 
spróbować. Niejednemu ciekła 
ślinka na widok rozstawionych 
20 stoisk z produktami i potra-
wami lokalnych wystawców z 
takimi regionalnymi smakowito-
ściami jak: miody, ryby, wędliny, 
flaki, soki, czy inne przysmaki. 
Mimo pogody, która zrobiła 
psikusa, na rynku tłumy miesz-
kańców, turystów i pielgrzymów 
próbowało lokalnych pyszno-
ści: boczku rolowanego, karpia 
w pomidorach, chłopskiego ja-
dła czy tortu chlebowego.

Produkty biorące udział w ju-
bileuszowym półfinale XI Ma-

łopolskiego Festiwalu Smaku 
oceniano w następujących ka-
tegoriach: „Ekologiczne smaki”, 
„Tradycyjne specjały”, „Smako-
łyki z legendą” i „Jak u mamy”.

Grand Prix wadowickiego 
półfinału zdobyli Agata i Sta-
nisław Ceremuga z Gospo-
darstwa Pasiecznego „Jodła” 
w Skawicy za Miód wielo-
kwiatowy leśny. To właśnie 
ten produkt będzie promowany 
w sierpniu na finale w Krako-
wie. Drugie miejsce zdobył sok 
jabłkowo – rabarbarowy z Tłocz-
ni Chocznia, a trzecie – twaróg 
półtłusty ze Spółdzielni Mleczar-
skiej w Wieprzu. Zwycięzcom 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.                             gm

Grand Prix dla „Jodły”
MAŁOPOLSKI FESTIWAL SMAKU

Małopolski festiwal Smaku jest cyklicznym przedsięwzięciem, realizowanym 

od 2005 roku. Jest największym wydarzeniem kulinarnym w regionie, ale także 

w Polsce. Stanowi zasadniczy element promocji małopolskich wyrobów i potraw 

regionalnych i ma na celu uhonorowanie najlepszych producentów żywności 

tego regionu.

Agata Ceremuga z dyplomem Grand Prix Małopolskiego Festiwalu Smaku

Prezentacja miodu z pasieki 

„Jodła”.  Fot. Organizatora
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Inicjatywy 
Biblioteki w Zawoi

Organizatorem akcji jest Woje-
wódzka Biblioteka Publicz-

na w Krakowie wraz z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego. Z tej okazji w na-
szej bibliotece został zorganizo-
wany Konkurs Literacki „Puść wo-
dze fantazji i napisz baśń o…”. 

XIV Małopolskie Dni Książki 
W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi uczestniczyła w obchodach Małopolskich Dni 

Książki „Książka i Róża”. Projekt ten ma na celu promocję książki i czytelnictwa. 

Głównym celem konkursu było 
zainspirowanie dzieci do własnej 
twórczości.

29 kwietnia 2015 r. Komisja 
Konkursowa oceniła 46 prac 
i przyznała następujące nagrody 
i wyróżnienia: I miejsce – Ty-
moteusz Jezutek kl. V i Michał 

Czarny kl. IV, II miejsce – Michał 
Sałaciak kl. IV i  Kinga Giertu-
ga kl. IV, III miejsce – Weronika 
Spyrka kl. V, Magdalena Piergies 
kl. VI i Patrycja Pena kl. IV.

Zgodnie z regulaminem kon-
kursu nagrodzone prace będą 
publikowane w naszej rubryce. 

D
awno, dawno temu, za 
tyloma górami, za ty-
loma rzekami, że nikt 
zliczyć nie zdoła, na 

wysokiej górze sięgającej chmu-
rze stał piękny i ogromny zamek, 
w którym mieszkał złowrogi 
książę tych ziem, a zwał się Ja-
rosławnik. Był on nie tylko księ-
ciem, ale też czarnoksiężnikiem. 
Władał on srogą ręką i karcił 
wszystkich, którzy odważyli się 
mu sprzeciwić. Miał on niemal 
wszystko: złoto, srebro, cudne 
zbroje, miecze, i inne błyszczące 
cudeńka. Wśród tych bogactw 
czuł się biedny, brakowało mu 
bowiem miłości. Pragnął mieć 
żonę. Słał więc posłów w świat, 
w poszukiwaniu tej jedynej.

Po kilku miesiącach posłań-
cy powrócili, każdy z obrazem 
księżniczki – kandydatki na 
żonę. Podobizny ustawiono na 
sali balowej. Po obiedzie Ja-
rosławik dokonał wyboru tej 
jedynej, która ma zostać jego 
żoną. Wybrał on dużo młodszą, 
niezwykłej urody księżniczkę – 
Matyldę. Wieczorem posłał goń-
ców na jej zamek. Dziewczyna 
nie była szczęśliwa, bowiem jej 
serce kochało już innego. Upa-
dła przed swym ojcem na kolana 
i błagała: „Ojcze nie rób tego, 
jeśli mnie miłujesz, oszczędź 
mnie i pozwól mi być żoną za-
cnego i dzielnego rycerza Jana 

z Bolkowa, który jest miły mo-
jemu sercu. Ja nie chcę złego Ja-
rosławnika.”

Ojciec usłuchał próśb ukocha-
nej córki i posłom Jarosławnika 
dał taką oto odpowiedź: „Cór-
ka moja twoją żoną nie będzie, 
chyba że mieczem moje wojsko 
zdobędziesz.” Gdy posłowie 
przekazali taką odpowiedź, czar-
noksiężnik wpadł w taki gniew, 
że kazał gońców wychłostać. Na-
tychmiast wezwał swoje wojska 
i kazał szykować się do drogi. 
Wkrótce dotarł zbrojnie do zam-
ku Matyldy. Bitwa rozgorzała 
na dobre. Jarosławnik zrównał 
zamek Matyldy z ziemią, śmier-
telnie zranił jej ojca, a ją samą 
porwał do swego zamku. Dziew-
czyna nadal opierała się i mówi-
ła, że nigdy nie zostanie jego 
żoną, co doprowadziło księcia 
do szału. Rozwścieczony władca 
kazał ją wtrącić do lochu, by tam 
skruszyło jej harde serce.

O tym, co zaszło wkrótce do-
wiedział się jej ukochany Matyl-
dy, Jan. Zebrawszy dwudziestu 
zbrojnych towarzyszy, ruszył na 
ratunek ukochanej. Po miesięcz-
nym oblężeniu szala zwycięstwa 
chyliła się ku Janowi i jego ryce-
rzom, wtedy to, Jarosławnik użył 
swoich tajemnych mocy. Wszedł 
do dziwnej komnaty i otwo-
rzywszy srebrną księgę mówił: 
„Ucha. Pucha. Kawał ucha, niech 

tam leci mała mucha.” Przewró-
cił kolejną kartkę, złapał muchę 
i mówił dalej: „Ugryź tu, ugryź 
tam, a zostanie Janek sam!” Jan 
walczył dzielnie, a oto pierwsze-
go dnia, drugiego miesiąca oblę-
żenia, jego ludzie zaczęli tracić 
siłę, zasypiają zmożeni dziwnym 
snem, chodzą bez celu jak obłą-
kani. Wśród walczących krążyły 
dziwne fioletowe muchy, które 
po ugryzieniu sprawiały, że ry-
cerze tracili zmysły. Jan wiedział 
teraz czyja to sprawka. Wkrótce 
nie miał już ani jednego wojow-
nika. Załoga zamku z łatwością 
pojmała ukochanego Matyldy, 
a zły Jarosławnik rozkazał, aby 
każdego dnia o wschodzie słoń-
ca wsadzać więźnia do mrowi-
ska. Tak torturowano Jana do-
póty, dopóki nie obmyślił planu 
ucieczki.

Pewnego dnia okazało się, że 
w celi obok, więziona jest jego 
ukochana. Szczęścia w nieszczę-
ściu nie było końca. Radowa-
ły się ich dzielne serca na głos 
wzajemny. Gdy ochłonęli, ob-
myślili plan. W nocy dziewczyna 
zaczęła nucić przepiękną pieśń, 
a jej słowiczy głos uśpił znu-
żonych strażników. Wtedy to, 
dzielny chłopak wyciągnął kij, 
który wcześniej zabrał ze sobą z 
mrowiska i sięgnął nim po klucz 
zawieszony na haku, tuż przy 
głowie strażnika. Jeden sprytny 

ruch i wolność przestała być je-
dynie ich marzeniem. Jan wraz 
z ukochaną Matyldą po cichu 
opuścili podziemie i wybiegli na 
dziedziniec. Stamtąd udali się na 
blanki, a z nich po drabinie ze-
szli na dół.

 Podczas gdy oboje opuszcza-
li złowrogi zamek, dostrzegł ich 
Jarosławnik, który właśnie się 
obudził. Nie czekając ani chwili, 
czarnoksiężnik rzucił czar: „Płyń 
tu, płyń tam. Wszystkie ścieżki 
zalej nam.” W tej chwili przed 
uciekinierami pojawił się ogrom-
ny wodospad. Zdołali przedo-
stać się jednak na drugi brzeg.

Złość ogarnęła niedoszłego 
męża bez miary, gorycz przela-
ła się z czary i chcąc w smoka 
przemienić się wielce, pomy-
liwszy zaklęcie, stał się żucz-
kiem w butelce. I tak to bywa 
na świecie, że żuczki cykają 
w lesie, i o Jarosławniku rozpo-
wiadają, choć czarów nie znają. 
Wiedzą jednak przecie, że złości 
za dużo na świecie, miłości nie 
da się kupić, a czary, to do siebie 
mają, że w bajkach zło w dobro 
przemieniają. A co z Janem i Ma-
tyldą? Żuczka do zamku zabra-
li, a potem w świat wysłali, za 
morza, za lasy, po wsze czasy. 
I tak żyli długo i szczęśliwie… 
i unikali owadów!

Tymoteusz Jezutek 

Szkoła Podstawowa nr 2  w Zawoi Wilcznej

O dzielnym Janie 

i pięknej Matyldzie
W bieżącym numerze 

prezentujemy baśń 

tymoteusza Jezutka, 

który zdobył I miejsce w Konkursie 

Literackim „Puść wodze fantazji i 

napisz baśń o…”

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 

Książki. Fot. arch. GBP w Zawoi
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W ramach tegorocznych obchodów 

odbyło się także spotkanie z 

Zygmuntem Pytlikiem, autorem 

i ilustratorem takich książek, jak: 

„Gewant z legend tatrzańskich”, 

„Tatry i Zakopane dla leniwych”, 

„Z Babikiem na Babią”. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie 

Zespołu Szkół w Zawoi Centrum. 

Artysta opowiedział uczestnikom 

o swojej twórczości oraz pasjach. 

Ponadto w celu promowania 

literatury i czytelnictwa odbyło się 

kolejne spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki.  

Tym razem klubowicze dyskutowali 

o najnowszej książce Barbary Rosiek 

„Ćpunka” oraz o „Obsydian” pióra 

Jennifer L. Armentrout.

Spotkanie z Zygmuntem Pytlikiem

Główny cele akcji to pod-
kreślenie roli czytania 
i bibliotek w poprawie 

jakości życia, edukacji oraz 
zwiększenie prestiżu zawodu bi-
bliotekarza. Tegorocznej edycji 
towarzyszyło hasło „Wybieram 
bibliotekę”. Z tej okazji w bi-
bliotece zorganizowano szereg 
imprez adresowanych do dzieci. 

11 maja odbyły się warszta-
ty wyobraźni, podczas których 
dzieci z Zespołu Szkół w Zawoi 
Centrum wysłuchały fragmentów 
bajek Kopciuszek, Calineczka, 
Kot w butach, a następnie po 
krótkiej analizie wykonały pla-
katy do poznanych utworów. 
Kolejne zajęcia plastyczne „Lite-
rackie inspiracje” miały miejsce 
12 maja i uczestniczyły w nich 
dzieci ze Świetlicy Środowisko-
wej, które z dużym zaangażowa-
niem malowały swoje ulubione 
postacie z bajek na profesjonal-
nych podobraziach. Powstałe 
prace były prezentowane na wy-
stawie w bibliotece, a następnie 
posłużyły jako doskonały pre-
zent z okazji Dnia Matki. 

Wymienione wyżej działania 
biblioteka realizowała wspól-
nie ze Świetlicą Środowiskową 
w Zawoi, która jest jej stałym 
partnerem w organizowaniu za-
jęć dla dzieci. 

Tydzień Bibliotek 2015

Z kolei 13 maja w Bibliotece 
Głównej odbyło się spotkanie 
W zaczarowanym świecie bajek. 
Było to również głośne czytanie 
utworów dla dzieci połączone 
z zajęciami plastycznymi. Pod-
czas tego spotkania przedszko-
laki z Zespołu Szkół w Zawoi 
Centrum z uwagą i zaintereso-
waniem wysłuchały fragmentów 
bajek, aktywnie odpowiadały na 
pytania bibliotekarza oraz wyko-
nały ilustracje do omówionych 
utworów. Zajęcia wprowadziły 
uczestników w wesoły nastrój, 
a także zaowocowało obietni-
cą powrotu do biblioteki. Na 
zakończenie spotkania każde 
dziecko otrzymało skromny po-
częstunek w postaci słodyczy. 

Następnie 15 maja w ramach 
obchodów Tygodnia Bibliotek 
zorganizowano spotkanie autor-
skie z Ewą Stadtmüller ,pedago-
giem, dziennikarką, autorką wie-
lu bajek, zbiorów wierszyków 
i zagadek dla dzieci, opracowań 
znanych baśni i legend, a także 
modlitw i opowieści o świętych. 
W tym niezwykłym spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Za-
woi Mosorne. Pisarka w bardzo 
ciekawy sposób opowiadała 
o swoich książkach, o tym jak 
powstają i skąd czerpie pomysły. 

Na spotkanie przybyła z czaro-
dziejskim kuferkiem, w którym 
znajdowały się kukiełki przed-
stawiające bohaterów jej książe-
czek. Dzieci zostały wciągnięte 
do zabawy w teatrzyk i razem 
z literackimi postaciami po-
dróżowały po bajkowym świe-
cie. Ponadto pisarka zapoznała 
uczestników z gatunkami literac-
kimi oraz przeprowadziła kilka 
gier i konkursów. 

Oprócz tego w Bibliotece 
Głównej od 11 maja do 3 czerw-
ca można było oglądać wystawę 
fotografii „Śladami Ani z Zielo-
nego Wzgórza” Zofii Zalewskiej. 
Autorka zdjęć jest członkiem 
Krakowskiego Klubu Podróżni-
ka i fascynacja Anią z Zielonego 
Wzgórza zawiodła ją na Wyspę 
Księcia Edwarda w Kanadzie, 
dzięki tej wprawie powstały 
piękne fotografie ukazujące miej-
sca znane z powieści L.M. Mont-
gomery. Wystawę prezentowano 
w bibliotece dzięki współpracy 
z Wojewódzką Biblioteką Pu-
bliczną w Krakowie. 

W obchody Tygodnia Biblio-
tek włączyła się również Filia Bi-
blioteczna w Zawoi Wilcznej i w 
Skawicy, w których odbywały 
się głośne czytanie bajek.       

lm

W dniach 8-15 maja br. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi brała udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo 

tydzień Bibliotek. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

CENNE INICJATYWY

Spotkanie „W zaczarowanym 

świecie bajek”

Warsztaty plastyczne dla dzieci 

„Literackie inspiracje”

Spotkanie autorskie z Ewą Stadtmüller 

Fot. arch. GBP w Zawoi
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Klubowicze spotkali się już 
29 maja, aby przygotować 
odpowiednio wystrój bi-

blioteki oraz plakat zachęcający 
do wzięcia udziału w akcji. Po-
niżej przedstawiamy relację ze 
spotkania.

O godzinie 18.00 biblioteki 
na terenie całej Polski cieszy-
ły się swoim małym świętem. 
Pomieszczenia biblioteki ude-
korowałyśmy lampkami, roz-
łożyłyśmy maty, a wokół nich 
poukładałyśmy książki. W czy-
telni znajdował się różowy stolik 
przeznaczony dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym. W głównym 
miejscu biblioteki siedziały-
śmy my, czyli członkinie DKK 

(Dyskusyjnego Klubu Książki). 
Rozpoczęłyśmy malowanie pla-
katów z tytułami naszych ulu-
bionych książek. Pojawiły się 
takie tytuły, jak „Zwiadowcy”, 
„Wybrani”, czy „Harry Potter”. 

Oczywiście maluchy przyłą-
czyły się do nas, gdyż ze swo-
imi zadaniami poradziły sobie 
zadziwiająco szybko. Plakaty 
także zostały udekorowane 
ślicznymi rysunkami, przed-
stawiającymi kwiatki, książki, 
a nawet miotły. Następnie zro-
biłyśmy sobie chwilę przerwy, 
aby zjeść kolację. 

Kolejnym zadaniem było 
przedstawienie „Kopciuszka”, 
co łączyło się z ogromną ilością 

Noc Bibliotek
W sobotę 30 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi 

odbyła się „Noc Bibliotek”, impreza promująca czytelnictwo i biblioteki 

jako miejsca, w których warto bywać. Dzięki Dyskusyjnemu Klubowi Książki 

owe wspaniałe przedsięwzięcie nie ominęło naszej gminy.

Inicjatywy 
Biblioteki w Zawoi

śmiechu i wygłupów. Zagra-
łyśmy również jeden z najbar-
dziej znanych wierszy Juliana 
Tuwima „Lokomotywa”. Minęła 
godzina 21.00. Pomieszczenie 
wyglądało naprawdę pięknie. 
Każda z nas czytała fragment 
swojej ulubionej książki, po 
czym podawała krótkie informa-
cje o powieści. Ostatnią rzeczą 
był konkurs wiedzy o Japonii, 
wymieszany z ciekawostkami 
na temat „Kraju Kwitnącej Wi-
śni”. Dzięki niemu można było 
uzupełniłam wiedzę o kulturze, 
którą się interesuję. 

Niestety, wybiła godzina 
22.00. Nastąpił koniec tegorocz-
nej „Nocy Bibliotek” w naszej 
gminie. Akcja przypadła nam do 
gustu. Za rok mamy w planach 
nocowanie w bibliotece. Miej-
my tylko nadzieję, że wspania-
łe przedsięwzięcie odbędzie się 
ponownie i będzie mieć coraz 
więcej zwolenników.”             am

Projekt zostanie w dużej mie-
rze sfinansowany w ramach 

„Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich – Małopolska Lokalnie”, 
wniosek złożyłyśmy za pośred-
nictwem Babiogórskiego Stowa-
rzyszenia Zielona Linia. Wartość 
projektu to 3 775 zł, z czego kwota 
dofinansowania wynosi 3 140 zł.

W ramach projektu będą od-
bywać się zajęcia taneczne i pla-
styczne. Zajęcia taneczne zor-
ganizowane zostaną dla dzieci 
małych i dużych, a po nich od-
będzie kurs tańca towarzyskiego 
dla dzieci starszych i młodzie-
ży. Zajęcia plastyczne w formie 
warsztatów: „Aniołek ze szpuli”, 
„Serce z papierowej wikliny” 
i „Malowany t-shirt”. W ramach 
projektu, na koniec wakacji od-
będzie się zabawa taneczna.

Zajęcia taneczne będzie pro-
wadził Mateusz Pochopień, na-
tomiast zajęcia plastyczne Lidia 

Olesińska-Dolech. Projekt ma 
na celu przede wszystkim zago-
spodarowanie wolnego czasu 
i uatrakcyjnienie okresu wakacji, 
zwłaszcza dla tych dzieci, które 
nie wyjeżdżają na wypoczynek 
poza miejsce zamieszkania. Ko-
lejnym celem jest wzbudzenie 
wśród mieszkańców poczucia 
wspólnoty, które to poczucie 
uległo rozprzężeniu po likwi-
dacji szkoły będącej namiast-
ką ośrodka kultury. To także 
wysłanie wyraźnego sygnału 
do władz gminy, aby zwróciły 
uwagę na potrzebę stworzenia 
świetlicy wiejskiej, o co będzie-
my zabiegać i mamy nadzieję 
na przychylność władz w tej 
sprawie.

Mamy nadzieję, że projekt zo-
stanie przyjęty z zainteresowa-
niem tych do których jest adre-
sowany.

Zapraszamy.

Akademia Sztuki
Wakacyjna Akademia Przebojowej Sztuki to kolejny projekt, który otrzymał 

grant na  cykl zajęć artystycznych dedykowanych dzieciom, dla których może to 

być atrakcyjną formą spędzenia wolnego czasu, a co ważne jest to alternatywa 

dla wirtualnego świata, w którym nasze pociechy spędzają zdecydowanie za 

dużo czasu. 

Malowanie plakatów

Fot. arch. GBP w Zawoi
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Wysiłek był nagrodzony 
wspólnym piknikiem inte-

gracyjnym z okazji Dnia Dziecka, 
który odbył się w Skawicy (na 
terenie filii Świetlicy Środowi-
skowej). 

Na początku zabawy rozegra-
no mecz piłki nożnej – Zawoja 
kontra Skawica. Dużym zaanga-
żowaniem wykazał się ksiądz 
proboszcz Krzysztof Strzelczyk, 
który wspomagał drużynę Ska-
wicy w zdobywaniu bramek. 
Ostatecznie wygrała Zawoja. 
Po chwili wytchnienia dzieci 
wzięły udział w konkursach na 
temat ptaków, które przygo-
towała i przeprowadziła pani 
Katarzyna Fujak z BgPN. Rywa-
lizacja drużyn Sokołów i Orłów 
była zacięta, a każdy z uczest-
ników otrzymał nagrodę. Zaję-
cia były nie tylko ciekawe, ale 
również pouczające. Następnie 
wszyscy posilili się pieczony-
mi kiełbaskami z grila. Na ko-

niec rozdane zostały słodkości 
ufundowane przez panią Annę 
Serafin-Galus, której bardzo ser-
decznie dziękujemy. 

 Jak co roku nasza placówka 
przygotowuje wiele atrakcji na 
czas wakacji dla swoich wy-
chowanków oraz włącza się do 
organizacji dodatkowych zajęć 
przy współpracy z Gminną Bi-
blioteką Publiczną i Babiogór-
skim Centrum Kultury w Zawoi. 
Będą to między innymi: wyjaz-
dy, warsztaty, gry terenowe, za-
bawa taneczna i wiele innych 
(szczegóły podane na plakatach 
i na stronie internetowej www.
zawoja.pl ). Zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcą aktywnie spę-
dzać czas do skorzystania z na-
szej oferty.                                 GT

Nasza 
Świetlica
Mija kolejny rok szkolny, czas wytężonej pracy i nauki. Nasi wychowankowie 

pomimo wielu obowiązków szkolnych,  chętnie uczestniczyli w zajęciach 

organizowanych w Świetlicy Środowiskowej.  Angażowali się we wspólne 

działania z Gminną Biblioteką Publiczną w Zawoi w ramach „tygodnia Bibliotek”. 

Piknik w Skawicy

Prace  plastyczne wychowanków

Fot. arch. Świetlicy

Zajęcia edukacyjne w Skawicy.

Wysokość dotacji dla nasze-
go projektu pt. „Dziew-

czyny pod Babią górą też grają 
w sokkera” wynosi 4 400,00 zł. 
Projekt trwa od 15 czerwca do 
30 września   2015r.  Głównym 
celem projektu jest zwiększe-
nie oferty życia sportowego 
dla dziewcząt klas I – IV szkoły 
podstawowej z terenu powiatu 
suskiego. 

Piłka nożna dziewcząt staje 
się dyscypliną sportową coraz 
bardziej popularną na całym 
świecie, również w Polsce po-
wstają liczne żeńskie szkółki pił-
karskie. W powiecie suskim jest 
on pierwszym klubem, który po-

dejmuje się tego zadania. Zaję-
cia treningowe dla uczestniczek 
projektu odbywają się 2 razy w 
tygodniu po 60 minut. 

Projekt „Dziewczyny pod Ba-
bią Górą też grają w sokkera” 
trwa od 15 czerwca do 30 wrze-
śnia  2015r. W ramach projektu 
zakupiony zostanie sprzęt spor-
towy konieczny do treningów 
oraz trofea sportowe.  W ramach 
projektu zakupiony zostanie 
sprzęt sportowy Piłki, znaczniki 
piłkarskie, płotki treningowe) 
konieczny do treningów oraz 
medale, puchary i dyplomy.

Udział dziewcząt w projekcie 
jest całkowicie bezpłatny.

Dziewczyny pod Babią Górą też grają w sokkera to projekt, na który Zarząd 

„Klubu Orlika WILKI” otrzymał dotację ze środków programu „Działaj Lokalnie 

IX” Polsko-Amerykańskiej fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Babiogórskim 

Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie. 

Dziewczyny gola!

CENNE INICJATYWY
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Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi  zaprasza do współtworzenia nowej rubryki  „Jan Paweł II jest wśród nas” w lokalnym kwartalniku 

kulturalnym „Pod Diablakiem”.  Zwracamy  się z prośbą o nadsyłanie osobistych przeżyć, wspomnień  i refleksji związanych ze spotkaniami 

z Janem Pawłem II . Pragniemy w ten sposób przybliżać młodym ludziom postać i pontyfikat Papieża Polaka. W bieżącym numerze 

publikujemy już pierwsze refleksje oraz  prace laureatów  konkursu literackiego i plastycznego  Święty Jan Paweł II jest wśród nas.

Papież Jan Paweł II – Święty  
Wielki Człowiek, Wielki Polak, Pielgrzym Dialogu, Pojednania i Dobra. Pokazał nam jak kochać Pana Boga i drugiego człowieka. Napełnił nasze serca 

miłością i wolnością. Odmienił dla nas oblicze ziemi. Bliski był każdemu z nas. Ogromny autorytet moralny nie tylko dla katolików. 

Papież podczas swego pontyfikatu, pielgrzymując do ponad 130 krajów świata pokonał 1 milion 166 tysięcy kilometrów. Tak jakby 30 razy okrążył 

naszą Ziemię. Naszą ukochaną Ojczyznę – Polskę  odwiedził 8 razy. W czasie pielgrzymek do naszej Ojczyzny bardzo głęboko przeżywaliśmy chwile, 

które będziemy pamiętać do końca naszych dni.
Natalia

Jan Paweł II jest wśród nas

PRACE PLASTYCZNE
UCZESTNIKÓW KONKURSU

W czasie swojej ostat-
niej pielgrzymki do 
Wadowic 16 czerwca 

1999 r. Papież powiedział, że 
„wiele lat minęło od czasu kiedy 
wyszedł z Wadowic, ale widzi, 
że jest tutaj ciągle mile widziany 
i oczekiwany.” Oglądałam razem 
z mamą film z tego spotkania 
w Wadowicach i zobaczyłam, 
jak ludzie bardzo miło go witali 
i cieszyli się, że do nich przy-
jechał. Mimo że był starszym 
człowiekiem, to widziałam, że 
ciągle się śmiał, żartował i miał 
dobry humor. Wspominał swo-
je dzieciństwo i młodość w tym 
mieście. Dowiedziałam się, że tu 
wszystko się zaczęło, czyli „ży-
cie się zaczęło, szkoła, młodość, 
teatr i kapłaństwo.” Powiedział: 
„Wszędzie dobrze, ale najlepiej 
w domu” i z tym się zgadzam. 

W Wadowicach w rynku była 
cukierenka, gdzie po maturze 
Karol Wojtyła chodził z kolega-
mi na kremówki. Był dobrym 
uczniem i lubianym kolegą. 

Święty Jan Paweł II jest wśród nas
Jana Pawła II nigdy osobiście nie poznałam, ale moja mama dużo mi o Nim opowiadała. Gdy Papież był w Polsce, to zawsze 

jeździła ze swoimi rodzicami na spotkania do Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa i Wadowic. Wiem, że Karol Wojtyła urodził 

się niedaleko Zawoi w Wadowicach, 18 maja 1920 r.,  czyli żył 85 lat.

W razie potrzeby pomagał in-
nym w odrabianiu zadań do-
mowych. W gimnazjum wystę-
pował w sztuce teatralnej pt. 
„Antygona”, gdzie grał Hajmona. 
Miał doskonałą pamięć, bo po 
tylu latach zacytował swoją rolę, 
co wzbudziło wtedy podziw 
pielgrzymów, którzy słuchali 
kazania na wadowickim rynku. 
Wspomniał też imiona swoich 
kolegów i koleżanek. 

Papież z wielkim wzrusze-
niem patrzył na swoje rodzinne 
Wadowice. Mieszkańcy  w hoł-
dzie dla Papieża przygotowali 
pieśń pod tytułem: „Moje miasto 
Wadowice”. Przypomnieli w niej 
Ojcu Świętemu, że „to są gór-
skie okolice, to jest moje mia-
sto Wadowice, to jest wieczny 
śmiech rzeki Skawy, to jest dom 
mój ukochany. Okolica ta jest 
bardzo miła, tu urodził się Ka-
rol Wojtyła, myślcie sobie o tym 
mieście co chcecie, ja nie oddam 
go za nic na świecie”. Papieżo-
wi bardzo się podobała ta pieśń, 

która była dla Niego prezentem 
od mieszkańców. Mnie też ona 
się podoba, ponieważ ma ładną 
melodię, rymuje się i ma wzru-
szające słowa.

W wakacje pojechałam z moją 
rodziną do Wadowic zobaczyć 
rodzinne miasto Jana Pawła II. 
Najpierw poszliśmy do Bazyliki 
Ofiarowania Najświętszej Maryi 
Panny, która znajduje się w cen-
trum Wadowic na placu Jana 
Pawła II. Wnętrze kościoła zdobi 
cudowny obraz Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy. Zauważyłam, 
że taki sam  jest w mojej para-
fii w kościele w Zawoi Wilcz-
nej. W bazylice widziałam też 
chrzcielnicę, przy której Karol 
Wojtyła otrzymał chrzest. Na  ze-
wnętrznej ścianie kościoła znaj-
duje się zegar, z napisem „Czas 
ucieka wieczność czeka”. 

Tuż obok świątyni stoi Dom 
Rodzinny Jana Pawła II, obecnie 
muzeum, w którym zgromadzo-
ne są pamiątki związane z Oj-
cem Świętym. Natomiast przed 

bazyliką można zobaczyć bar-
dzo ładny pomnik Jana Pawła 
II, który jest wykonany z brązu 
i ma dwa i pół metra wysoko-
ści. Przedstawia Papieża, który 
w lewej dłoni trzyma pastorał, 
a prawą rękę ma wyciągniętą 
w geście błogosławieństwa. 

Najbardziej podobała mi się 
fontanna i ułożone na ziemi ta-
bliczki z miejscami pielgrzymek 
Papieża. Niektóre z nich to: Pol-
ska, Włochy, Chorwacja, Grecja, 
Brazylia, Meksyk, Irlandia, Tur-
cja, Francja, Niemcy, Hiszpania, 
Kanada, Stany Zjednoczone, Ru-
munia, Japonia, Alaska, Portuga-
lia, Wielka Brytania i Indonezja. 
Dowiedziałam się wtedy, że Pa-
pież bardzo dużo podróżował. 
Odbył ponad sto pielgrzymek. 
W każdym z opisanych miejsc 
czuło się doniosłą atmosferę 
i obecność Ojca Świętego. 

Mimo że Papież zmarł dziesięć 
lat temu, to bardzo dużo pa-
miątek nam o nim przypomina 
i czujemy, że ciągle jest wśród 
nas. Święty Jan Paweł II jest dla 
nas wzorem do naśladowania 
i w formie modlitwy możemy 
się do Niego zwracać w każdej 
potrzebie. Nigdy o Nim nie za-
pomnimy.

Klaudia Głowacz 

III miejsce, kl. IV  Szkoła Podstawowa 

w Zawoi Wilcznej 

Bernadeta Kaczmarczyk, I miejsce, Szkoła Podstawowa w Skawicy
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Jan Paweł II
jest wśród nas 

W czasie drogi powrotnej 
tak jak zawsze rozma-
wialiśmy. W pewnym 

momencie tata na chwilę się za-
trzymał.

– Dominik, czy wiesz, co wy-
darzyło się 13 maja? – zapytał 
tata.

– Tak. To jest święto Matki Bo-
żej Fatimskiej – odpowiedziałem.

– Masz rację, ale w tym dniu 
wydarzyło się jeszcze coś, 
o czym przeczytam ci w domu. 
Byłem bardzo ciekawy, co ta-
kiego wydarzyło się jeszcze 
13 maja. Po powrocie do domu 
tata wyciągnął z półki książkę 
i zaczął czytać jej fragment.

„Było to na placu Świętego 
Piotra. Tam w trakcie audiencji 
generalnej został wymierzony 
do mnie strzał, który miał mnie 
pozbawić życia” (Jan Paweł II, 
Jasna Góra, 1983 r.).

– Jak to, ktoś chciał zabić Jana 
Pawła II? – zapytałem tatę.

– Tak, ale słuchaj dalej – prosił 
tata.

 „Jeśli pogoda na to pozwalała 
środowe audiencje odbywały się 
na placu Świętego Piotra. 13 maja 
1981 roku też tak było. Wielkie 
tłumy pielgrzymów cieszyły się 
z możliwości zobaczenia Ojca 
Świętego. Klaskali, machali rę-
koma. Wielu z nich unosiło ręce 
do góry z aparatami fotograficz-
nymi. Papież błogosławił dzieci, 
dorosłych, osoby starsze, nie-
pełnosprawne. Wśród pielgrzy-
mów była też duża grupa Pola-
ków. Papież najpierw objeżdżał 
plac dookoła, następnie wracał 
przed Bazylikę i tam wygłaszał 
katechezę. Jeep (papamobile) 
kończył drugie okrążenie pla-
cu Świętego Piotra. Jan Paweł 
II wychylił się z samochodu, 
wziął na ręce małą dziewczynkę 
Sarę. Podniósł ją do góry, uca-
łował. Ojciec Święty uśmiechnął 
się i oddał ją rodzicom. Śród 
obecnych na placu była rów-
nież zakonnica Letizia Giudici. 
Siostra Letizia należała do zgro-
madzenia franciszkańskiego. 

Cud i przebaczenie
 Był 13 maja 2015r. dzień rozpoczął się jak każdy inny. Wstałem rano, zjadłem 

śniadanie i poszedłem do szkoły. Jednak ten dzień był dla mnie wyjątkowy. Mój 

tata ma na imię Robert i obchodzi w tym dniu imieniny. Po powrocie ze szkoły 

złożyłem mu życzenia, a wieczorem poszliśmy razem na majówkę.

Studiowała w Rzymie i chętnie 
uczestniczyła w audiencjach. 
Dzięki temu mogła często oglą-
dać i słuchać Ojca Świętego. 
Siostra w tym dniu była bardzo 
zadowolona z miejsca, jakie zna-
lazła. Była szczęśliwa, ponieważ 
Papież miał przejechać w od-
ległości kilku metrów od niej. 
Siostra Letizia wierzyła w to, że 
Ojciec Święty spojrzy na nią, po-
błogosławi. 

Nagle stało się coś, czego nikt 
się nie spodziewał. Tamtego 
dnia… Była godzina 17.19. Roz-
legł się głośny huk, po chwili 
następny. Setki gołębi, które zo-
stały spłoszone wzbiły się nad 
plac. Ojciec Święty osunął się 
w ramiona swojego sekretarza 
Stanisława Dziwisza. Plac Święte-
go Piotra zamarł. W tym samym 
czasie zakonnica Letizia Giu-
dici zauważyła, że mężczyzna 
o śniadej twarzy zaczął uciekać. 
W ręku miał pistolet. Nagle po-
tknął się i runął jak długi. Siostra 
Letizia rzuciła się na niego. Szar-
pał się, ale nie dał rady. Pojawili 
się policjanci i kilka innych osób. 
Siostra podniosła się i rozejrzała. 
Zobaczyła przerażone i zapła-
kane twarze pielgrzymów. Po 
chwili obecni na placu zaczęli się 
modlić. 

Ojcze nasz któryś jest w nie-
bie… Zdrowaś Mario, łaski peł-

na, Pan z Tobą… Pod Twoją 
obronę…

Jana Pawła II zawieziono do 
karetki pogotowia, którą dzień 
wcześniej poświęcił. Podczas 
poświęcenia karetki Papież po-
wiedział: „Oby nigdy nie była 
potrzebna”. Karetka dotarła do 
polikliniki Gemelli w ciągu ośmiu 
minut, pomimo tego, że popsuła 
się syrena, a o tej porze z powo-
du korków powinna dotrzeć na 
miejsce w czterdzieści minut. To 
jednak był najmniejszy problem. 
W klinice nie było najbardziej 
doświadczonego chirurga, profe-
sora Francesca Crucittiego. Pro-
fesor odwiedzał chorego w innej 
klinice. Nagle odwiedziny zostały 
przerwane. Dowiedział się, że do 
Papieża ktoś strzelał. Pomyślał, 
że to niemożliwe, ale po chwi-
li wsiadł do samochodu i chciał 
jak najszybciej dotrzeć do kliniki 
Gemelli. Po drodze były korki. 
Jechał szybko lewym pasem za 
kolumną samochodów policyj-
nych. Nagle w lusterku zobaczył 
goniącego go na motorze poli-
cjanta. Policjant zrozumiał kogo 
goni i utorował drogę profesoro-
wi. Po dotarciu do kliniki ekipa 
dosłownie zdarła z niego ubranie 
i pomogła mu przygotować się 
do operacji. 

Dla Stanisława Dziwisza była 
to też trudna chwila. 

Prace nagrodzone w konkursie zorganizowanym w ramach obchodów 
V Małopolskich Dni Jana Pawła II w Skawicy

Tobiasz Makoś, II miejsce, Szkoła Podstawowa w Zawoi Gołyni Jolanta Mętel,  II miejsce, Szkoła Podstawowa w Zawoi Wilcznej
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Jeden z lekarzy poprosił go 
o udzielenie Ojcu Świętemu sa-
kramentu Namaszczenia Chorych.

Następnego dnia czyli 14–go 
maja, kilka minut przed pierwszą 
w nocy wydano komunikat, że 
operacja przebiegła pomyślnie.

To nie był zwykły zbieg oko-
liczności. To był cud, znak 
z nieba. „Czyjaś ręka strzelała, 
ale inna Ręka prowadziła kulę” – 
powiedział Jan Paweł II.

Zamachowiec Ali Agca był pe-
wien, że Jan Paweł II ma kami-
zelkę kuloodporną, dlatego nie 
celował w serce, ale w brzuch. 
Po dwóch strzałach Alemu Agcy 
zaciął się pistolet. Kula trafiła 
w palec Ojca Świętego i w pew-
nym momencie zmieniła kieru-
nek, jak gdyby napotkała kawa-
łek stali, a zraniony palec, który 
lekarze mieli zamiar amputować 
sam wracał do zdrowia. Kula 
ominęła tętnicę i tylko otarła się 
o narządy, których uszkodzenie 
spowodowałoby szybką śmierć.

3 czerwca Papież wrócił do 
Watykanu, ale nie na długo. Oka-
zało się, że zaatakował go jesz-
cze większy wróg. Był to wróg 
gorszy od zamachowca Ali Agcy. 
Wirus dosłownie powalił Papieża 
i zmusił do powrotu do szpitala. 
Był to wirus, który przedostał się 
do organizmu podczas transfuzji 
krwi. Podczas drugiego pobytu 

w klinice Ojciec Święty poprosi-
ło przyniesienie mu dokumentu, 
który spoczywał w archiwum 
Kongregacji Nauki i Wiary. Były 
to tajemnice fatimskie – przesła-
nia z Fatimy. Papież zauważył, 
że zamach, którego dokonał Ali 
Agca, miał miejsce w tym samym 
dniu, a nawet o tej samej godzi-
nie, co pierwsze objawienie Ma-
ryi w Fatimie w 1917 r.

W marcu 1984 roku, do Rzymu 
przyjechał biskup Fatimy Alberto 
Amaral. Biskup przywiózł figurę 
Maryi. Ojciec Święty modlił się 
przed figurą całą noc. Biskup 
Amaral przed opuszczeniem 
Rzymu odwiedził jeszcze raz Pa-
pieża. Jan Paweł II wręczył mu 
szkatułkę, w której znajdował się 
pocisk wyjęty z jego ciała w cza-
sie operacji. Wręczając szkatułkę 
z pociskiem Papież powiedział, 
że pocisk nie należy do niego, 
ale do Tej, która nad nim czu-
wała i go ocaliła. Poprosił o za-
wiezienie pocisku do Fatimy 
i złożenie w sanktuarium na 
znak wdzięczności dla Najświęt-
szej Panny za cudowne ocalenie. 
Biskup Amaral zabrał szkatułkę 
i wrócił do Fatimy. Zastanawiał 
się gdzie umieścić kulę. Jedy-
nym miejscem gdzie można było 
to zrobić, była korona figury. 
O pomoc poprosił rektora sank-
tuarium księdza Luciano Guerrę. 

Rektor zaakceptował pomysł, ale 
nie wiedział jak to ma zrobić. 
Kula nie pasowała do korony, 
nie nadawała się do dekoracji ta-
kiego arcydzieła sztuki złotniczej. 
Jednak i tym razem okazało się, 
że dziwnym zrządzeniem losu 
wszystko się udało. W miejscu 
gdzie w koronie spotykają się 
kabłąki był otwór. Ksiądz Guerra 
przyłożył kulę do tego miejsca. 
Kula pasowała idealnie”.

 Zrobiliśmy sobie z tatą chwilę 
przerwy, ale byłem bardzo cie-
kawy co wydarzyło się dalej. 

– Czytajmy dalej – poprosiłem 
tatę.

– Dobrze– odpowiedział.
„W grudniu 1983 roku Jan Pa-

weł II udał się do więzienia Rebi-
bia. Papież chciał spojrzeć prosto 
w oczy Mehmeta Ali Agcy, pro-
sto w oczy człowiekowi, który 
chciał go zabić. 

Z pochyloną głową wszedł do 
pomieszczenia i liczył na to, że 
zrozumie, dlaczego Agca doko-
nał zamachu. Osobiście chciał 
przekazać mu słowa przeba-
czenia, przekazać gest chrześci-
jańskiej miłości. Nagle podczas 
spotkania Papież został zasko-
czony pytaniem. Mehmet Ali 
Agca zapytał Papieża „dlaczego 
ty żyjesz”.

Ojciec Święty nigdy nie usły-
szał słów: „Przebacz mi”. Sta-

nisław Dziwisz nie był przy 
rozmowie, ale po rozmowie 
z Papieżem odniósł wrażenie, 
że Agca boi się sił, które go 
przerastają. Wiedział, że strzela 
celnie, a ofiara nadal żyła. Agca 
wielokrotnie mówił, że ta potęż-
na bogini go „unicestwi”. Wresz-
cie zrozumiał, że oprócz Fatimy, 
córki Mahometa, istnieje Fatima, 
którą nazywał „boginią fatimską”. 
Te słowa i to spotkanie jeszcze 
bardziej uświadomiło wszystkim, 
że to Matka z Fatimy uchroniła 
Jana Pawła II od śmierci”. 

 Tata odłożył książkę, a ja 
byłem pod wrażeniem i nadal 
nie wierzyłem, że ktoś chciał 
zabić Papieża. Wszystkie wyda-
rzenia, o których czytał mi tata 
to po prostu cud. Zrozumiałem, 
jak ważna jest wiara, zaufanie. 
Zrozumiałem jak wielką moc 
ma Matka Boża Fatimska, jak 
czuwała nad Janem Pawłem II. 
Dzięki lekturze dowiedziałem 
się, jak jeden dzień w życiu Pa-
pieża może zmienić ludzi. Jan 
Paweł II uczy nas jak się mo-
dlić, jak wierzyć i jak przeba-
czać. Pokazuje też, że należy 
wyciągnąć dłoń w geście prze-
baczenia, nawet do tych, którzy 
są przeciw nam.

 Dominik Gaweł 

wyróżnienie, kl. IV, Szkoła 

Podstawowa w Zawoi Wilcznej

Jan Paweł II
jest wśród nas 

Martyna Gigoń, III miejsce, Szkoła Podstawowa w Skawicy

Amelia Pluta, 

III miejsce, Szkoła Podstawowa 

w Zawoi Przysłop

Prace nagrodzone w konkursie zorganizowanym w ramach obchodów 
V Małopolskich Dni Jana Pawła II w Skawicy
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Był to niezwykły dzień, do 
parafii w Zawoi przyjeż-
dżał biskup Karol Wojtyła. 

Wtedy moja rodzina jeszcze nie 
miała pojęcia o tym, że spotkają 
się z przyszłym papieżem Pola-
kiem.

Każdy z sześciu ołtarzy był 
przyozdobiony nadzwyczajnie 
cudnymi kwiatami, a przez nawę 
główną biegł okazały dywan. Do 
każdej ławki był przyczepiony 
bukiet kwiatów. 

Msza rozpoczęła się bardzo 
uroczyście, parafianie z serdecz-
nością powitali biskupa Karo-
la Wojtyłę. Był On niezmiernie 
szczęśliwy, widząc tak dużą 
liczbę wiernych. Gdy odpra-

Jan Paweł II jest wśród nas

wiał Mszę Świętą, aż czuło się tę 
wielką wiarę i życzliwość wobec 
innych. 

Sześcioletnia Beata jeszcze kil-
ka razy powtarzała sobie w my-
ślach wiersz, który miała wyre-
cytować dla biskupa. W chwili, 
gdy dziewczynka miała przemó-
wić, zajęknęła się, lecz gdy tyl-
ko spojrzała na biskupa, zaczęła 
jeszcze raz. Po wyrecytowaniu 
przytulił Beatkę. Wtedy poczuła 
ona Jego dobroć i czystość serca.

Dziadkowie wspominają chwi-
le, gdy to z radia Wolna Europa, 
późnym wieczorem dowiedzieli 
się, że kardynał Karol Wojtyła 
został papieżem. Czuli ogrom-
ną radość, zachwyt i dziwny 

spokój ducha. Uczestniczyli oni 
w pierwszej Jego pielgrzym-
ce do Polski. Byli w Krakowie. 
Pomimo całej napiętej zewnętrz-
nej atmosfery, którą podsycała 
milicja, ludzie byli niezmiernie 
szczęśliwi ze spotkania z roda-
kiem. Wspomnienia te na za-
wsze zostaną w ich pamięci.

20 lat później moi rodzice 
uczestniczyli we Mszy Świętej 
w Zakopanem pod Wielką Kro-
kwią, wtedy odprawianej już 
przez Papieża Jana Pawła II. 
Tłumy ludzi radośnie wielbiły 
Boga, za dar spotkania z Ojcem 
Świętym. Rodzice czuli niewypo-
wiedzianą radość i siłę, którą wy-
nieśli z tego spotkania. Przeżycia 

duchowe przewyższyły chwile 
zmęczenia i trudności. 

Najsmutniejsze chwile życia 
mojej rodziny nastąpiły, gdy Jan 
Paweł II zaczął poważnie cho-
rować i media już zaczęły prze-
widywać Jego odejście. Pomimo 
zjednoczenia na modlitwie pra-
wie całego świata, Papież Polak 
powrócił do Domu Ojca, po-
zostawiając nam niezastąpione 
wskazówki, jak żyć by być blisko 
Boga. Wtedy to dotarło do ludzi, 
kogo stracili. Jednak zawsze się 
czuje, że nadal jest między nami 
i wspiera nas.

Często wspólnie z rodziną wra-
camy do filmów opowiadających 
o Janie Pawle II, czytamy książki 
i zawsze pamiętamy o rocznicy 
śmierci. W tym dniu wszyscy 
śpiewamy Barkę. Na co dzień 
czujemy jego wsparcie i opiekę.

Magdalena Piergies 

II miejsce, kl. VI B 

Zespół Szkół w Zawoi Centrum

Była to dla mnie bardzo 
wzruszająca podróż. Mo-
gła zobaczyć jak wygląda-

ło dzieciństwo małego Karola. 
To niezwykłe uczucie chodzić 
po domu, w którym mieszkał 
Ojciec Święty. Mogłam zobaczyć 
wiele fotografii Karola Wojty-
ły i jego rodziny, świadectwa 
szkolne i dyplomy. 

W muzeum zebrano mnó-
stwo dokumentów z różnych 
okresów życia Karola Wojtyły, 
a późniejszego Papieża. Siostra 
zakonna, która oprowadzała nas 

Moje spotkanie z Janem Pawłem II
Jana Pawła II poznałam dzięki wspomnieniom i opowieściom mojej rodziny. Z tym wielkim człowiekiem spotykam się 

również poprzez filmy opowiadające o jego życiu i pontyfikacie. Rodzice zabrali mnie do muzeum Jana Pawła II, 

które mieści się w jego domu rodzinnym w Wadowicach.

po domu papieskim, opowia-
dała nam o niezwykłych, rado-
snych, a także trudnych momen-
tach życia Jana Pawła II. Bardzo 
wzruszyłam się, kiedy mówiła, 
jak mały Karol stracił matkę, 
a później brata. Byli kochającą 
się rodziną. Z bratem łączyła 
go silna więź. Po stracie najbliż-
szych został sam z ojcem i wtedy 
przeprowadzili się do Krakowa. 
Trudno jest mi nawet wyobrazić 
sobie, co wtedy czuł mały Karol. 
Myślę, że były to bardzo trudne 
chwile w jego życiu. Zdałam so-

Jan Paweł II jest wśród nas

Był zwykły piątkowy dzień. Mieszkańcy Zawoi z zapałem przystrajali drogę oraz sprzątali kościół. Musieli wszystko mieć 

dopięte na ostatni guzik. 19 czerwca 1977 r. był dniem wizytacji biskupa w naszej parafii. W ten piękny, niedzielny poranek 

moja babcia Krysia i dziadek Stanisław wraz ze swoją córką Beatką przygotowywali się do wyjścia na Mszę Świętą. 

bie sprawę, jak ważna jest rodzi-
na, a życie to bezcenny skarb. 
Fakt ten uświadomił mi także 
inne bardzo dramatyczne wy-
darzenie, a mianowicie zamach 
na życie Jana Pawła II. 13 maja 
1981 r. Mehmed Ali Agca pró-
bował zastrzelić Papieża na pla-
cu Św. Piotra w Watykanie. 

Papież Polak po zamachu był 
w bardzo ciężkim stanie i le-
dwie uszedł z życiem. W mu-
zeum widziałam broń, z której 
strzelał zamachowiec, a także 
ślady krwi Papieża na marynar-

ce jednego z ochroniarzy Jana 
Pawła. Tak niewiele brakowało, 
aby Ojciec Święty tego dnia zgi-
nął. Opatrzność Boska czuwała 
nad Nim. 

Czasem wyobrażam sobie, jak 
mogłoby wyglądać moje spotka-
nie z Janem Pawłem II. Chcia-
łabym, aby pobłogosławił mnie 
i moją rodzinę, Wiem, że był to 
niezwykły człowiek o dobrym 
sercu, potrafiący kochać bezin-
teresownie. Każdy człowiek był 
dla niego ważny i wyjątkowy. 
Chciałabym nauczyć się od Nie-
go miłości do Boga i bliźniego. 
Chociaż nie poznałam Jana Paw-
ła II osobiście, jest dla mnie waż-
ną osobą i pozostanie w moim 
sercu na zawsze.

Małgorzata Iciek 

II miejsce, kl. V 

Zespół Szkół w Zawoi Centrum.

Sylwia Dudek, wyróżnienie, Szkoła Podstawowa w Zawoi Przysłop

Norbert Smyrak,

III miesce, Zespół

Szkolno-Przedszkolny 

w Zawoi Mosorne

KONKURSY
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Mój tata był wtedy dzie-
więcioletnim chłop-
cem, który na spotkanie 

przyszedł ze swoją mamą, a moją 
babcią. W pewnej chwili, kiedy 
kardynał zbliżał się, babcia szep-
nęła mu, by pocałował pierścień. 
Tata zrozumiał, że należy poca-
łować w rękę, co też tak szybko 
uczynił, że kardynał nie zdążył 
cofnąć ręki. Uśmiechnął się za to 
bardzo serdecznie i  z całych sił 
przytulił tatę do siebie. Gest  ten 
tata zapamiętał do dziś i zawsze 
miło to wspomina. Kiedy kardy-
nał Karol Wojtyła już jako Papież 
pielgrzymował do Ojczyzny, tata 
chętnie wyjeżdżał na spotkania 
pielgrzymkowe z Nim, m.in. do 
Wadowic, Częstochowy czy Za-
kopanego.

Szczególnie utkwiła mu w pa-
mięci pielgrzymka do Polski 
i wizyta Ojca Świętego w Czę-
stochowie. Był piękny, czerwco-
wy, pogodny dzień 1983 roku. 
Tata, jako kilkunastolatek, spa-
kował plecak i pociągiem sam 
pojechał do Częstochowy. Do 
klasztoru dotarł późnym popołu-

dniem, by zająć dogodne miejsce 
w swoim sektorze. Nocował pod 
gołym, rozgwieżdżonym niebem 
na ławce pod murami klasztoru. 
Emocje związane z nadchodzą-
cym dniem były tak wielkie, że 
nocleg ten tata zapamiętał jak 
w najlepszym  hotelu.

Nazajutrz wczesnym rankiem 
ludzie zaczęli się gromadzić. 
Tłumy były tak ogromne, że nie 
można było poruszyć nogą. Ni-
czym wielkie morze głów i oto 
pojawia sią  Jan Paweł II w białej 
szacie w papamobile. Przejechał 
tuż obok taty, zaledwie na wy-
ciągnięcie ręki. Wszyscy płakali 
ze szczęścia i wzruszenia – tata 
również.

Największy smutek , żal zapa-
nował w sercach Polaków, kie-
dy w kwietniu 2005 r. Jan Paweł 
II udał się w ostatnią podróż 
swojego pontyfikatu – do Domu 
Ojca, jak to wielokrotnie sam 
powtarzał. Miałam wtedy zaled-
wie roczek, więc znam to tylko 
z relacji dorosłych. Moi rodzice 
i domownicy czuli ogromny ból 
i osierocenie, jakby po stracie 

Jan Paweł II jest wśród nas
Będąc jeszcze małym dzieckiem, wielokrotnie przysłuchiwałam się  opowieściom babci lub rodziców o spotkaniu z wielką 

postacią naszego narodu, jaką był kardynał, a potem Papież Karol Wojtyła. Najbardziej utkwiło mi w pamięci wspomnienie 

mojego taty z 1977r.,kiedy to ówczesny kardynał krakowski Karol Wojtyła udzielał sakramentu bierzmowania w Zawoi. 

Ponadto wizytował punkt katechetyczny w Zawoi Marszałki. 

Spotkanie odbywało się w miłej atmosferze i miało charakter spontaniczny. Kardynał chętnie i bardzo serdecznie 

rozmawiał z ludźmi.

kogoś bardzo bliskiego i ko-
chanego. Tak, jakby odszedł na 
zawsze ich najbliższy przyjaciel, 
ktoś kogo znali i kochali od lat. 
Tak czuli się prawie wszyscy 

Polacy, tak czuły się miliony lu-
dzi na świecie. 

Święty Jan Paweł II nie od-
szedł na zawsze i nie opuścił 
swoich dzieci. Jak dobry Rodzic 
czy Przyjaciel oddalił się tylko 
na chwilę, by przygotować nam 
najlepsze miejsce w Domu Ojca. 
Wciąż żyje w naszej pamięci i w 
naszym sercu. Myślę, że Jan 
Paweł II najbardziej cieszyłby 
się  z tego, że Jego nauka jest 
obecna na co dzień w naszych 
uczynkach i postępowaniu.

Gabrysia Czarny, I miejsce, kl. IV  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawicy

Jan Paweł II
jest wśród nas 

Prace nagrodzone w konkursie zorganizowanym w ramach obchodów 
V Małopolskich Dni Jana Pawła II w Skawicy

Julia Basiura, wyróżnienie, Szkoła Podstawowa w Skawicy
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Wspomnienia 
ciągle żywe

Obudziło mnie głośne „Ha-
lina!” krzyczane przez 
mamę, która najwyraźniej 

wcześniej powtórzyła tę czyn-
ność wiele razy, ponieważ w jej 
głosie wyraźnie było słychać zde-
nerwowanie i zrezygnowanie. 

– Już! Chwila – otworzyłam 
więc oczy i odpowiedziałam. 
Przetarłam twarz i zrozumia-
łam, że zbyt długo czytałam 
w nocy.

– Już wpół do szóstej dziecko 
– odpowiedziała mama z kuchni 
i poszła w stronę drzwi wyjścio-
wych pewnie w celu zawołania 
taty na śniadanie.

Ja natomiast leżałam chwilę 
i patrzyłam na słońce próbują-
ce przedrzeć się przez okno do 
mojego pokoju. Okno nie było 
zbyt czyste, ponieważ myłam je 
ostatni raz na Święta Bożego Na-
rodzenia, a asystował mi tata, nie 
mama, więc nie wyglądało zbyt 
przejrzyście. Ale właśnie z tego 
powodu, że robiłam to z tatą pa-
trząc na nie każdego ranka mi-
mowolnie się uśmiecham. Byłam 
córeczką tatusia i nic nie mogło 
tego zmienić.

Wzrokiem wodziłam po po-
dwórku i zobaczyłam sąsiadkę 
obserwującą nasz dom. Była to 

tarza. Kiedyś obraz tego domu 
wywoływał u mnie uśmiech, 
widziałam dużą, szczęśliwą ro-
dzinę żydowską, mojego kolegę 
Joachima i jego wesołe rodzeń-
stwo, ale od tygodnia nie potrafię 
już patrzeć na ten dom.

Wszyscy zastanawiali się, jak 
to możliwe, że dotąd żyli obok 
nas spokojnie, a nikt nie zorien-
tował się o ich pochodzeniu. 
Rzekłabym nawet, że to typowo 
polska rodzina, która zamiesz-
kuje te ziemię od zawsze. Ale 
przyszedł zimny, zimowy wie-
czór i wywlekli ich na zewnątrz. 
Wracałam wtedy do domu od 
sąsiadki, która zamówiła u nas 
świeżo pieczony chleb i jajka, 
było ciemno i chłodno, więc 
nie odwracałam się za siebie 
i prawie biegłam. Z daleka po-
myślałam, że to do nas przyje-
chali, ale im bliżej byłam domu 
tym bardziej świadoma byłam 
tego wydarzenia. Na szczęście 
było na tyle późno, że niewie-
lu widziało całe wydarzenie. 
Podeszłam blisko, wydaje mi 
się, że zbyt blisko, ale to dlate-
go, że chciałam ujrzeć Joachima 
ten ostatni raz. Nie trzeba było 
mi tłumaczyć co zaraz stanie się 
z Żydowską rodziną. Nie wiem 
dlaczego nikt nie zapytał, co tam 
robię, nie wiem też jak to się 
stało, że jedno z jabłek, które 
dostałam od sąsiadki, wypadło 
z mojego koszyka i potoczyło 
się w stronę mojego przyjacie-
la. Nie pamiętam dlaczego pod-
niósł je tak spokojnie, pamiętam 
jedynie uśmiech, i łzy spływa-
jące z moich policzków. Pod-
niósł je, a gdy zrobił pierwszy 
gryz trójka z jego rodzeństwa 
już nie żyła. Od śmierci dzieliła 
go pozostała trójka – matka, oj-
ciec i ukochana córka, podczas 
gdy oni płakali i błagali o litość, 
on tylko się uśmiechał i patrzył 
prosto na mnie, a jabłko zostało 
rozdrabniane na coraz mniejsze 
części. Gorąco ufam, że są na 
świecie ludzie, którzy są w stanie 
w takiej sytuacji, myśleć, działać 
czy nawet zapamiętać niektó-
re sytuacje, ale ja nie potrafię. 
Nie pamiętam jak znalazłam się 
w domu, bo takich rzeczy się 
nie pamięta, zapamiętujesz jedy-
nie rzeczy nieistotne, niewielkie, 
drobne i pozornie nieważne. Pa-
miętam jedynie, że dużo czasu mi-
nęło zanim zorientowałam się, że 
moja noga broczy w kałuży krwi, 
jego krwi. Z rozmyślań o tamtym 
dniu wyrwała mnie matka, która 
wyraźnie nie była zadowolona 
z mojego leniuchowania. 

W celu przewietrzenia poko-
ju, lekko uchyliłam okno, prze-
brałam się i poszłam w stronę 

sympatyczna, starsza kobieta 
i nawet ją lubiłam, ale w dzi-
siejszych czasach to niestety nie 
wystarczało. Mówiono, że gdy 
znajdziesz się w niewoli, na-
wet za łyk wody jesteś w stanie 
sprzedać wszystkich. Zaraz obok 
domu przedstawionej kobiety 
stał ładny i zadbany budynek, 
pokryty był bluszczem, a za do-
mem znajdował się ogromny sad, 
pełen owoców, które zawsze 
zrywaliśmy z ojcem idąc z cmen-

OPOWIADANIE

Mam na imię Ania, jestem wnuczką Zofii. Pozwoliłam sobie spisać tę historię, ponieważ słyszałam ją od dziecka wiele razy, 

a będąc na wakacjach u kuzynki wielokrotnie oglądałam zdjęcie Władysława powieszone w salonie. ta historia miała 

miejsce naprawdę, a ludzie dla których jest niezwykle bliska dalej żyją. Ciocia Halina, jak i zarówno Anna ( nazywana w kręgu 

rodzinnych Ave, ze względu na pobożność, a także spokój ducha i przyjacielski uśmiech, którym nas obdarzała) wielokrotnie 

podkreślały swe pochodzenie, nie bały się wypowiadać na temat ówczesnych władz czy wojny, przekazały mi wiele prawd

i dały siłę, aby sprawiać, żeby ich historia zagnieździła się nie tylko w sercach członków rodziny. żadna z tych trzech kobiet nie 

była idealna. Były silne, wytrwałe, odważne i niezwykle inteligentne, nie pozwalały narzucać innym swego zdania, ale były też 

niezwykle  przyjacielskie, sprawiły, że ich historia żyje w nas. Gdy ciocia Halina spotyka mnie dziś na ulicy, wita się nie tylko 

ze mną, ale także z moimi przyjaciółkami. Nasza rodzina rozjeżdża się po świecie, ale Ave zawsze była tą, na której urodziny 

zjeżdżali się wszyscy i uśmiechając się do zdjęć Władysława rozmawialiśmy z nią na wiele tematów. Nie lubiła rozmawiać 

o polityce, ponieważ twierdziła, że jej nie rozumie, ale o Bogu rozmawiała często i wierzyła głęboko, że jej mąż czeka na nią

i zawsze czekał.  

Gdy umarła, miałam sen. Widziałam polanę obsypaną kwiatami ( zupełnie tak opisywała niebo moja babcia – Zofia) , z daleka 

dostrzegłam całą trójkę – Władysława, eugeniusza oraz Zofię. Ave szła do nich spokojnym krokiem – nie śpieszyła się, jakby 

zawsze towarzyszyła jej pewność, że spotka swą rodzinę. 

Niektórzy zarzucili mi, że tekst został napisany językiem zbyt współczesnym, a przecież opisana historia zdarzyła się ponad 

pół wieku temu. Jednak warto zauważyć, że opisywana przeze mnie rodzina należała do inteligencji, a wykształcenie było 

najważniejsze w rodzinie : „Czarnych”. Poza tym, tak przedstawiła mi to ciocia, która do dzisiaj wyraża się dużo poprawniej niż ja. 

eugeniusz nigdy nie został oficerem. Na prośbę rodziny po wojnie zaprzestał intensywnych działań i osiadł w Skawicy z żoną 

Zofią, z którą wychowywał  trzy córki, zmarł w 1996 roku. Historia drugiego z braci do dziś nie jest wyjaśniona, pamiętam 

tylko zdjęcie Haliny, która klęczy na ziemi katyńskiej oraz widok, ociekających po  jej policzkach łez. Jedni uważają, że zmarł na 

gruźlicę w czasie transportu w głąb Rosji, inni, że został rozstrzelany w lasach katyńskich. Z ostatnich dni jego życia pozostała 

obrączka, którą ściągnął i dał na przechowanie przyjacielowi oraz krótki list do żony, w którym obiecuje, że powróci do domu.

Dom, w którym mieszkała Halina, 

Bogdan, Anna oraz Władysław  

w latach 1940-1945

CZĘŚć I
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wanienki z wodą przepłukać 
zaspaną twarz. Z ganka słychać 
było wesoły głos ojca, znak 
tego, że wszyscy mieszkańcy 
domu już wstali. 

Faktycznie, tego dnia pobud-
ka odbyła się wyjątkowo późno, 
może z tego względu, że długo 
w nocy czytałam książki (tajnie 
wykradzione przez ojca) i trochę 
za późno zasnęłam. Wiedziała 
o tym moja mama, która zgasiła 
mi w końcu świecę i kazała iść 
spać.

Jednym susem znalazłam się 
na dole, wzięłam młodszego 
brata na ręce i zasiadłam z nim 
koło stołu:

– Dzień dobry – powiedzia-
łam, całując ciocię w policzek, 
na co mały Boguś widocznie się 
ucieszył.

– Któż to nam wstał! – krzyk-
nął ojciec całując mnie w czoło 
i siadając zaraz obok na krześle.

Ciocia pracująca u nas, zabrała 
do ręki pajdę chleba i zaczęła ją 
dzielić. Zabrałam więc kawałek 
i już zamierzałam czymś posma-
rować, ale mój brat najwidocz-
niej miał inne plany co do owej 
części chleba i wsadził je sobie 
w usteczka:

– Komuś tu chyba pójdą ząb-
ki, co Boguś? – zapytał tato, de-
likatnie muskając małego w po-
liczek.

– Już jednego ma! – zawoła-
ła mama niosąc świeże mleko 
i pięć jajek.

Była piękną kobietą o kruczo-
czarnych włosach, zaplecionych 
w długi warkocz. Ojciec uważał, 
że kompletnie się nie zmieniła 
od czasu ich pierwszego spotka-
nia, a było to już piętnaście lat 
temu. Matka była radosna i ni-
gdy nie brała pod uwagę najgor-
szego. Zawsze mnie pocieszała 
i rozbawiała, gdy ojca nie było 
przez długie dni, ponieważ zała-
twiał „swoje sprawy”. Co to były 
te „jego sprawy” myślę, nie trud-
no się domyślić – ratował komuś 

OPOWIADANIE

życie, organizował akcje dywer-
syjne i robił wiele innych rzeczy, 
o których nie chciałam wiedzieć. 

– Jem szybko i idę nakarmić 
zwierzęta , a potem muszę od-
wiedzić twoich dziadków i po-
móc im w organizacji święta two-
jego wujka. Otworzysz dziś sama 
Halinko? – zapytała mnie ciocia 
zajadająca chleb z marmoladą. 
Była miłą i bardzo opiekuńczą 
kobietą. Odkąd przeprowadzi-
liśmy się z Olsztyna do Skawi-
cy pomagała nam codziennie, 
a przede wszystkim była nie-
zwykle dobrą radczynią. Mimo, 
iż nie była wiele ode mnie star-
sza, bo około dziesięciu lat lubi-
łam w niej rozsądek i mądrość, 
którą ja dopiero nabywałam.

– Przybędzie nam oficerów 
w rodzinie? – zapytałam.

– Tak – powiedziała dumnie 
ciocia.

– I chyba szykuje się nam we-
sele co? – zapytała matka, na co 
ciotka się zarumieniła.

– Oj przestańcie już! – zakoń-
czyła uśmiechnięta ciocia.

– Normalnie powiedziałabym 
ci ciociu, że ci gratuluje oficer 
to dobra partia – ciocia zaczę-
ła przytakiwać – ale w czasie 
wojny to jednak najgorsza par-
tia z możliwych – zakończyłam 
czym zepsułam wesoły nastrój.

– Halina, na litość boską – 
postawił mnie do pionu ojciec 
– powinnaś być dumna, że twój 
ojciec i wujek są oficerami i wal-
czą za twój kraj .

– To otworzysz sama? – zapy-
tała smutno ciocia.

– Dobrze – odpowiedziałam 
niezbyt przekonująco. 

Otwieranie i prowadzenie 
baru było najmniej ciekawym 
zajęciem pod słońcem dla na-
stolatki. Szczególnie, gdy przy-
chodzili do niego Niemcy lub 
Rosjanie (których ostatnio coraz 
więcej się tu kręciło), ponieważ 
udawanie wtedy miłej przerosło 
nie raz moje umiejętności. Nie-
mniej jednak bar ktoś musiał 
otworzyć, krowy wyprowadzić, 
zwierzęta nakarmić i brata prze-
winąć… w czasie wojny lista 
obowiązków wydawała się ni-
gdy nie kończyć. 

Codziennie wypadało jeszcze 
jakieś nieprzewidziane zdarze-
nie. Na przykład ostatnio do-
nosiłam jedzenie dla rodziny 
żydowskiej do lasu ponad go-

dzinę oddalonego od domu, nie 
wspominając, że była to zima. 
Innym razem pomagałam tacie 
ciągnąć wielką kamienną tablicę 
z napisem „Ku pamięci Stokrotki. 
Zginęła tragicznie 1945”. Szliśmy 
w środku nocy pomiędzy doma-
mi i zamiast współczuć dziew-
czynie, która została zastrzelona 
przez narzeczonego, ponieważ 
pokochała innego, byłam na nią 
zwyczajnie zła. Zła o to, że dzia-
łała w AK, a także, że w ogóle 
umarła. Codziennie załatwiałam 
sprawę, za którą mogłam zapła-
cić własnym życiem, ale z cza-
sem się do tego przyzwyczaiłam. 
Na początku było trudno, ale po-
tem po prostu się żyje z dnia na 
dzień, nie myśląc o najgorszym. 
Większość obowiązków wyni-
kała z tego, że ojciec był szanu-
jącym się wojskowym i ludzie 
z całej okolicy „cichaczem” go 
o coś prosili, a on próbował im 
pomagać. Czasem zastanawiałam 
się, co by było, gdyby go zabra-
kło. Ale nigdy nie byłam w stanie 
myśleć o tym, dłużej niż parę 
sekund, bo miałam wrażenie, że 
im dłużej będę o tym myśleć, tym 
większe prawdopodobieństwo, 
że to się zdarzy. Pomagałam mu 
w „zbawieniu świata”, a nawet 
to polubiłam. Lubiłam, gdy lu-
dzie uśmiechali się na mój wi-
dok, bo w czasie wojny nikt nie 
ma ochoty się uśmiechać.

        Anna Ficek

Od lewej Władysław (mąż Anny, 

ojciec Haliny),  zaraz po prawej 

Eugeniusz (mąż ciotki Haliny Zofii, 

przyrodni brat Władysława).

Od lewej Anna, 

Greta (serdeczna przyjaciółka) 

i Zosia

Ciąg dalszy wspomnień 
w nastepnym numerze PD
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Uczestnicy musieli skosić swo-
ją część, a potem dokładnie roz-
trzepać pokosy. Na tym jednak 
nie koniec. Dość istotne było 
również samo kopienie. Nad 
przebiegiem całego konkursu 
czuwała specjalna komisja, czy-
li Jan Malaga, Maciej Mażul oraz 
Józef Kozina. Panowie zwracali 
uwagę zarówno na tempo kosze-
nia, jak i na sposób wykonywa-
nia poszczególnych czynności. 
Nie bez znaczenia był również 
strój zawodników oraz technika 
wykonywanych prac

Należy zaznaczyć, że żadna 
z drużyn nie odeszła z pustymi 
rękami. Jednak główną nagrodę 
odebrała Władysława Trybała 
i Damian Siwek. To właśnie ten 
duet okazał się być najlepszy. 
Każdy z uczestników otrzymał 
nagrodę pieniężną ufundowa-

Kosy poszły 
w ruch

dokończenie ze strony 3.

ną przez Wójta Gminy Zawoja. 
Dodatkowo, zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc dostali sprzęt, 
którego sponsorem była firma 
PIL-KOS. Upominki dla zawod-
ników przygotował także Babio-
górski Park Narodowy.

Podczas całej imprezy przy-
grywały kapele góralskie, 
a dzieci świetnie się bawiły 
w namiocie Babiogórskiego 
Parku Narodowego. Pracowni-
cy BgPN przygotowali dla nich 
wiele gier, zabaw oraz nagród.

Wyniki V Sianokosów: I miej-
sce: Władysława Trybała i Damian 
Siwek, II miejsce: Anna Żywczak 
i Andrzej Żywczak, III miejsce: 
Katarzyna Surzyn i Jacek Barty-
zel, IV miejsce: Stanisława Bo-
rowy i Józef Borowy, V miejsce: 
Małgorzata Bartyzel i Zygmunt 
Bartyzel.                      Elżbieta Makoś

Fot. Małgorzata Kozina

Wakacyjna Zawoja

WAKACYJNA ZAWOJA
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