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PISMO MIESZKAŃCÓW I SYMPATYKÓW ZIEMI BABIOGÓRSKIEJ

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
wszystkim Mieszkańcom Gminy Zawoja oraz Gościom naszej Gminy
życzymy zdrowych, wesołych Świąt Wielkanocnych,
obfitości Łask Zmartwychwstałego Chrystusa, wiele radości, wiosennego optymizmu.
Niech te święta będą dla Państwa czasem odpoczynku w gronie najbliższych
i źródłem energii tak bardzo potrzebnej w życiu codziennym.

Wesołych Świąt !
Jerzy Pająk
Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja

Fot. Michał Sośnicki
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w naszej pamięci
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CENE INICJATYWY

W Fotograficznym

skrócie

Poziom dofinansowania projektu z Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu DOM KULTURY + wyniósł 28 770 zł

Buduj z nami Dom Kultury
Jesiene spotkania kobiece

czyli słów kilka o partycypacji

Rok 2014 był dla Babiogórskiego Centrum Kultury rokiem bardzo dobrym nie tylko ze względu na wysoki poziom
dofinansowania naszych działań ze źródeł zewnętrznych, ale także pod kątem współpracy ze społecznością lokalną.

D
Powitanie jesieni

Tanecznie jesień zacząć

Na zbójnickim szlaku w Skawicy

Kultura na Orliku

Artysta mały i duży

zięki udziałowi w programie Dom Kultury +
realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury zrealizowaliśmy szereg działań, których
twórcami byli obywatele naszej
gminy. Powstał także pierwszy
profesjonalny dokument diagnozujący potrzeby mieszkańców
w obszarze kultury. Diagnoza,
która powstała mówi o wielu
problemach, które należy rozwiązać, o potrzebie rozwoju
działalności promocyjnej w gminie, jednocześnie jednak wynika
z niej wzrost poziomu zadowolenia mieszkańców z działalności
Babiogórskiego Centrum Kultury. Diagnoza jest dostępna do
wglądu dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie BCK. Jest
to także dokument wstępny do
stworzenia strategii rozwoju kultury i promocji w gminie, której
na dzień dzisiejszy niestety brak.
Druga część projektu obejmowała realizację wybranych
wcześniej w ramach konkursu
projektów mieszkańców gminy.
W ten sposób powstał barwny
kolaż różnorodnych wydarzeń,
które integrowały, bawiły, uczyły
a przede wszystkim łączyły uczestników. Poniżej przedstawiamy opisy wszystkich inicjatyw.
Jesienne
spotkania kobiece
Celem inicjatywy było zintegrowanie kobiet, mieszkających
w Zawoi. Poprzez Spotkania
zacieśniła się współpraca z Babiogórskim Centrum Kultury.
Kobiety, mające swoje pasje,
chętnie dzieliły się z pozostałymi
uczestniczkami projektu swoimi
pomysłami. W czasie spotkań

można było się wiele nauczyć,
porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami a przede
wszystkim przekonać się, jak
wielka siła tkwi w kobietach-matkach. Zaproponowane były
różne warianty edukacji oraz relaksu zarówno duchowego jak
i fizycznego dla Kobiet Matek
mieszkających w Zawoi.
Powitanie Jesieni
Impreza zintegrowała społeczność lokalną poprzez wspólną
pracę i zabawę, ukazała kultywowanie tradycyjnych obyczajów babiogórskich (gry i zabawy
dla dzieci, tradycyjne pieśni babiogórskie), przypomniała młodym mieszkańcom Zawoi zapominanego już zawodu furmana,
metod pracy w polu (wspólne
wykopki).
Tanecznie jesień zacząć
Inicjatywa zintegrowała najmłodszych mieszkańców sołectwa Zawoja Wełcza oraz
zaktywizowała rodziców do
zaangażowania się w życie społeczne, pobudziła i ożywiła potencjał kulturotwórczy uczestników oraz rozwinęła ich pasje
artystyczne, przełamała bariery
odległości w dostępie do oferty
kulturalnej.
Na zbójnickim
szlaku w Skawicy
Inicjatywa przyczyniła się do
stworzenia pierwszego w gminie
Questu na rzecz promocji regionu Skawicy przy wykorzystaniu
wizerunku słynnego zbójnika Józefa Baczyńskiego. Zintegrowała

mieszkańców sołectwa Skawica i Skawica Sucha Góra oraz
poszerzyła edukację regionalną
mieszkańców.
Kultura na Orliku
Inicjatywa zaangażowała i zaktywizowała różne grupy wiekowe mieszkańców Zawoi i Skawicy. Zintegrowała mieszkańców
gminy Zawoja, przeciwdziałała
wykluczeniu z życia społecznego osób niepełnosprawnych
oraz kształtowała postawy tolerancji u dzieci i młodzieży poprzez współdziałanie z osobami
niepełnosprawnymi, wspierała
talenty i pasje poprzez działania plastyczne, literackie i rękodzielnicze, ukazała wpływ kultury na sport.
Artysta mały i duży
swoją twórczością
dobrze się nam
wszystkim przysłuży
Inicjatywa umożliwiła dzieciom
spędzenia wolnego czasu i rozwinęła ich zdolności artystyczne
poprzez udział w warsztatach
plastycznych.Pomogła rodzicom
w zapewnieniu ich dzieciom
ciekawych zajęć i umożliwiła
im zaprezentowanie szerszemu
ogółowi swojego dorobku artystycznego.
Młodzi zawojscy
fotografowie
Inicjatywa przyczyniła się do
stworzenia pierwszej wystawy
młodych fotografów z gminy Zawoja oraz stworzenia platformy
współpracy, wymiany poglądów
dla młodych ludzi z Zawoi zajmujących się amatorsko fotografią. Ukazała potencjał kulturotwórczy tkwiący w młodych
ludziach szerokiemu gronu odbiorców poprzez realizację wystawy.
Anna Kulka, Małgorzata Kozina,
Gabriela Trybała
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Zawojscy fotografowie
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ROZMAITOŚCI

Wesołego Alleluja !
W uroczystym nastroju
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
Mieszkańcom i Gościom naszej gminy życzymy
Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Dni pełnych radości, nadziei i wzajemnej życzliwości.
Radosnego świątecznego nastroju
oraz
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Sezon targów
rozpoczęty
Targami Turystycznymi „Na Styku Kultur” w Łodzi rozpoczął się sezon na targi
turystyczne.
Wspólnie ze Starostwem Suskim, w dniach 13-15 marca, wystawialiśmy się na
targach turystycznych w Łodzi. Łódzkie targi, jak co roku, cieszyły się wielkim
powodzeniem wśród zwiedzających. Następne targi turystyczne odbyły się
w dniach 27-29 marca w Katowicach.
Ostatnie, wiosenne targi turystyczne odbędą się Warszawie w dniach 17-19
kwietnia.

Redakcja

PODZIĘKOWANIE
za rok 2014

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały w roku 2014 działalność Babiogórskiego Centrum Kultury – szkołom z terenu gminy Zawoja, Babiogórskiemu Parkowi
Narodowemu, Centrum Górskiemu Korona Ziemi, Orawskiemu
Parkowi Etnograficznemu, Zawojskiemu Stowarzyszeniu Właścicieli Lasów Prywatnych, Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów z Zawoi, Zawojskiemu Stowarzyszeniu Przedsiębiorców
oraz oczywiście Urzędowi Gminy Zawoja i Starostwu Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej.
Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich SPONOSORÓW, którzy finansowo pomogli w organizacji najważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszej gminie, to także dzięki
Wam zebraliśmy na naszą działalność dodatkowo 93 981,38 zł.
Pozostałe środki zewnętrzne uzyskane przez Babiogórskie Centrum Kultury pochodzące z projektów za rok 2014
to: 146 770 zł (szczegółowe informacje wewnątrz gazety).

Wszystkich zainteresowanych promocją na targach turystycznych
prosimy o dostarczenie materiałów reklamowych do BCK w Zawoi
do dnia 15 kwietnia.

Zespoły na konkursach
24 stycznia, tym razem w Makowie Podhalańskim, odbył się coroczny powiatowy konkurs kolędniczy „Babiogórskie Podłazy,”. W konkursie wystąpiły trzy grupy z naszej gminy. W kategorii dziecięcej
III miejsce zajęli kolędnicy z zespołu Babiogórcy, II miejsce Zbójnik
ze Skawicy, natomiast w kategorii dorosłych I miejsce przypadło w
udziale zespołowi Juzyna. Grupy te zostały wytypowane na dalszą rywalizację, ale już w konkursach ogólnopolskich, w kategorii
dziecięcej i młodzieżowej do Podegrodzia, a w dorosłej do Bukowiny Tatrzańskiej.
Juzyna dodatkowo otrzymała zaproszenie, jako gość na koncert
finałowy „Żywieckie Gody” w Żywcu.
W „Pastuszkowym Kolędowaniu” w Podegrodziu „Zbójnik” z babiogórskimi kolędami i pastorałkami zajął III miejsce, Juzyna z widowiskiem „Kolędowanie z Dorotą” zajęła również III miejsce w rywalizacji podczas Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

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

Wypowiedzi naszych czytelników zawarte w działach
OPINIE i POCZTA POD DIABLAKIEM prezentują poglądy ich autorów.
Z treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń Redakcja nie bierze odpowiedzialności.

Adres redakcji:
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, 34-222 Zawoja,
tel. (33) 877 50 66, fax 877 69 49, e-mail: diablak@zawoja.pl

Opracowanie graficzne i skład: Grzegorz Ficek.
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Jaroszowice 324, tel. 33 873 46 20
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A bocycie jako to ze ,,Zbójnikiem” było

Pamiątkowe zdjęcie z jubileuszu 10-lecia
zespołu regionalnego „Zbójnik”

10-lecie zespołu

regionalnego ,,Zbójnik” ze Skawicy
,,Zbójnicy, zbójnicy chłopcy urlopnicy, jedni na Makowie drudzy na Skawicy”… tak zaczyna się tekst Hajduka, który jest
pieśnią reprezentacyjną zespołu Zbójnik i od której poniekąd wywodzi się nazwa zespołu.
Minęło już 10 lat odkąd, tańcem i śpiewem ,,zbójujemy”, odtwarzając stare obrzędy, zwyczaje i zabawy, będące częścią życia
starszych pokoleń, a które zasługują na uwagę i pamięć ze względu na szacunek dla naszych dziadów i pradziadów.

Z

tej okazji 1 lutego 2015
roku, w remizie OSP,
radni skawiccy wraz
z radą sołecką zorganizowali uroczyste spotkanie dla
członków zespołu, ich rodziców,
byłych i obecnych władz gminy,
przedstawicieli władz powiatu
i wszystkich sympatyków zespołu, aby powspominać ,,jak to
ze Zbójnikiem było”.
A zaczęło się w czerwcu
2004 roku od pomysłu władzy
skawickiej – radnych, Jerzego
i Kazimierza Pająków oraz ówczesnego dyrektora szkoły Kazimierza Korca. Ponieważ w Skawicy nie działał wcześniej żaden
zespół regionalny, inicjatywa lokalnych pasjonatów folkloru została zaakceptowana przez władze gminy, które od początku
finansowo wspierają działalność
zespołu, umożliwiając dzieciom
rozwój ich talentu i zdolności
artystycznych. Dzięki tym pieniądzom, wielkiemu zaangażowaniu i pomocy Babiogórskiego
Centrum Kultury w Zawoi oraz
dzięki sponsorom zostały zakupione stroje dla dzieci, opłacone zajęcia z choreografem oraz
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opracowane scenariusze do
występów przez nieodżałowaną dr Urszulę Janicką-Krzywdę,
którą w tym dniu szczególnie
wspominaliśmy.
Tę krótką historię powstania
Zbójnika, wzbogaconą multimedialną prezentacją zdjęć i filmików z występów zespołu przypomniał Jerzy Pająk, który pełnił
rolę gospodarza spotkania. Swoje
wspomnienia dotyczące spotkań
z zespołem podczas różnych występów, uwieńczone życzeniami,
na moje ręce, jako kierownika
zespołu składali: ks. proboszcz
Krzysztof Strzelczyk, ks. proboszcz Józef Bafia, senator RP
Andrzej Pająk, były wójt Marek Listwan, wójt gminy Marcin
Pająk, wicestarosta Zbigniew
Hutniczak, były zastępca wójta
Franciszek Klimasara, poprzedni
dyrektor szkoły w Skawicy Kazimierz Korzec, kierownik zespołu
Zawojanki Zofia Bugajska, prezes stowarzyszenia Nasza Skawica Stanisława Zemlik, dyrektor
Babiogórskiego Centrum Kultury Anna Kulka oraz w imieniu
organizatorów przewodniczący

rady gminy Jerzy Pająk. Niespodzianką były życzenia z telebimu od starosty suskiego Józefa
Bałosa i wicemiss powiatu suskiego Justyny Radwan.
Wśród zaproszonych gości
byli również: dyrektor szkoły
Małgorzata Mętel, ks. Kazimierz
Szarek, Mieczysław Szemik oraz
radni gminy Władysława Trybała i Jan Borkowski.
Podziękowaniem za wszystkie
wyrazy uznania, miłe słowa, życzenia był krótki występ zespołu oraz ,,mini” koncert kolęd na

skrzypce i heligonki w wykonaniu najmłodszych dzieci, a muzycznym gościem wieczoru, pełnym góralskiego humoru, żartu i
skocznych przyśpiewek – zespół
Okovita.
Dopełnieniem całości był
słodki poczęstunek przygotowany przez radę sołecką, nietuzinkowa scenografia w wykonaniu
pana Kazimierza Pająka i niezwykła atmosfera życzliwości
płynąca z serc myśli i szczerego
uśmiechu na twarzach wszystkich gości, dzieci, młodzieży,
rodziców i organizatorów czego
dowodem jest wspólna fotografia - „świadek” przyszłych wspomnień.
Krystyna Szczurek, Stanisław Ficek

PODZIĘKOWANIA
W imieniu zespołu regionalnego ,,Zbójnik” składam serdeczne
podziękowania radnym skawickim; paniom Małgorzacie Pacyga i Dorocie
Ficek, panom Jerzemu i Kazimierzowi Pająk oraz Radzie Sołeckiej za
zorganizowanie uroczystego jubileuszu 10-lecia istnienia zespołu.
To dzięki Państwu, mogliśmy razem na nowo przeżywać wspaniałe chwile,
pełne wspomnień, przypomnieć sobie jak rozwijały się nasze zdolności i jak
ważne jest to co robimy.
,,Bo śpiywanie i granie to dlo dusy radowanie”...
Z poważaniem
Krystyna Szczurek
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JUBILEUSZE

Uroczysty apel w Zespole
Szkół z okazji 120-lecia szkoły

Szkoła Podstawowa w Zawoi
Wilcznej istnieje już 120 lat.
Z tej okazji 11 marca br.
w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej
odbyła się uroczystość nadania
sztandaru.

120

W

takt muzyki marszowej wyruszył pochód.
Na czele maszerowała Orkiestra Dęta OSP Zawoja,
prowadziła zaproszonych gości,
rodziców, uczniów i nauczycieli do kościoła MBNP w Zawoi
Górnej.
Proboszcz parafii ks. Bogusław Targosz poświęcił nowoufundowany sztandar Zespołu Szkół. Podniosłość chwili
uświetniły pieśni wykonane
przez tutejszą scholę. Pierwszy
poczet sztandarowy Zespołu
Szkół – chorąży Tomasz Maśnica
i w asyście przewodniczących
Rady Rodziców Magdaleny Krasnodębskiej i Doroty Miśkowiec
poprowadził orszak do budynku
szkoły. Uroczystość uświetniła
obecność pocztów sztandarowych: Zespołu Szkół w Zawoi
Centrum, Ochotniczej Straży Pożarnej z Zawoi Górnej i Babiogórskiego Parku Narodowego.
Na sali gimnastycznej, która
wyglądała jak amfiteatr, przywitał zebranych gości i uczniów

lat szkoły
w Zawoi Wilcznej

dyrektor Zespołu Szkół dr Aleksander Wiecheć. Przedstawiciele
Rady Rodziców przekazali sztandar najlepszym uczniom z Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Zawoi. Uczniowie złożyli
przysięgę na sztandar. Dyrektor
w przemówieniu podkreślił ważność tej chwili dla całej społeczności szkolnej i gorąco podziękował wszystkim darczyńcom.
Prezentacji sztandaru dokonały
wicedyrektor: Bogusława Ficek
i Beata Gloger.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy przemówił Senator RP – Andrzej Pająk. Między innymi wspomniał,
że szkoła jest kolebką społeczeństwa, to co z niej wyniesiemy,
daje nam możliwość prawidłowego rozwoju i realizacji własnych pragnień opartych na wartościach. Dyrektor Delegatury

Kuratorium Oświaty Elżbieta Kowalczyk podkreśliła wagę sztandaru i jubileuszu, oraz życzyła
dalszych sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Wójt
gminy Zawoja Marcin Pająk ujął
młodzież bezpośrednim zwrotem wskazując, że nauczyciele
tej szkoły również jego kształtowali i wiele im zawdzięcza. Wicestarosta Zbigniew Hutniczak
w imieniu Starostwa Suskiego
wręczył szkole pamiątkowy medal, a później został poproszony
o wręczenie okolicznościowych
medali przybyłym gościom i byłym dyrektorom placówki.
W części artystycznej wystąpił
chór szkolny pod kierownictwem Renaty Trybały. Następnie
uczniowie zaprezentowali ciekawe przedstawienie na temat
historii swojej szkoły. Fragmenty
kroniki, dokumentów historycznych i wspomnień stały się bazą

Podszas Mszy św. poświęcono sztandar Zespołu Szkół
Uroczysta część artystyczna z okazji jubileuszu

scenariusza autorstwa Katarzyny
Błachut, która wyreżyserowała
spektakl – niezwykłą lekcję historii. Mali aktorzy świetnie odegrali zawirowania historyczne
w ojczyźnie, które miały wpływ
na tutejszą placówkę oświaty
i uczniów. Występ zakończyły gorące brawa publiczności.
W finale dwóch uczniów Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Suchej
Beskidzkiej przy udziale nauczyciela Andrzeja Laska dało koncert
na skrzypcach i saksofonie.
Część artystyczna została zakończona zwiedzaniem kilku
wystaw poświęconych dorobkowi i historii szkoły. Emerytowani
nauczyciele z nostalgią oglądali
wystawy fotografii. Uczniowie
doświadczyli spotkania z historią, znajdując na kartach kronik
i dyplomów swoich dziadków
i rodziców. Zaproszeni goście
podziwiali prace uczniów, sprawozdania z przeprowadzonych
projektów unijnych, fotograficzne retrospekcje z imprez szkolnych, liczne nagrody z konkursów przedmiotowych i zawodów
sportowych.
Najważniejszym osiągnięciem
całej uroczystości było poczucie
dumy uczniów, rodziców i nauczycieli ze sztandaru i historii
swojej małej ojczyzny.
Jolanta Jurek
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XXX Babiogórska Jesień za nami

Przy pasterskim szałasie

Łukiem Karpat
„Najpierw jedzie wóz wyładowany pasterskim dobytkiem: osmolony miedziany kocioł, drewniane naczynia do dojenia
owiec – gielety i ustawione rzędem większe od nich faski – puciery gdzie gromadzi się mleko, wypełnione małymi
owczymi serkami – oscypkami. Wóz ubrany odświętnie gałęziami chojny, za nim kłębi się stado. Na czele pochodu baca
i pasterze – juhasi, wracają po kilku miesiącach do wsi do swoich”. (dr Urszula Janicka-Krzywda)

T

rzydziesta Babigórska Jesień przeszła już do historii. W ciągu kilkudziesięciu
lat swojego istnienia festiwal stał
się częścią pulsującego życia Zawoi. Co roku jesienią oczekujemy tej najważniejszej w naszym
regionie imprezy folklorystycznej. Jubileuszowa edycja prezentowała kulturę Babiogórców
na tle kultury pasterskiej łuku

Karpat, dlatego też na scenie
pojawiły się zespoły reprezentujące różne góralskie grupy
etnograficzne – górale Babiogórscy, górale Czarni, górale
Podhalańscy, Łemkowie, Huculi – Kapela BAI z Ukrainy,
górale rumuńscy – kapela
IZA, górale Węgierscy – zespół Tiszafured. W sobotę wieczorem gościliśmy na scenie z

programem prezentującym muzykę Karpat TREBUNIE TUTKI a w niedzielę zagrała nasza
rodzima kapela ZBYRCOKI ze
znanym nam wszystkim pełnym
ekspresji Kamilem Kołodziejczykiem.
Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury
Narodowego
i Dziedzictwa

mogliśmy stworzyć niezwykle bogaty program Babiogórskiej Jesieni oraz rozszerzyć
działania edukacyjno-animacyjne. Wszystkie te działania
miały na celu powrót do tradycji
i obyczajów oraz prezentację naszego babiogórskiego dziedzictwa kulturowego na tle kultury
ludowej Łuku Karpat. Efektem
obrania takiego kierunku jest ciągły wzrost jakościowy festiwalu.
Warto także zaznaczyć, że rozszerzenie działań edukacyjnych,
przede wszystkim zaś realizacja
konferencji naukowej kwalifikują
festiwal do jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalno-naukowych w Karpatach.
Jak już wyżej wspomniano
festiwal rozpoczął się od konferencji naukowej pt. „Kultura
pasterska łuku Karpat i jej oddziaływanie na kulturę Babiogórców”, nad której przebiegiem
czuwała dr Urszula Janicka-Krzywda. Nie sposób w tym
miejscu nie wspomnieć o ogromie pracy jaką włożyła Pani Urszula w przygotowanie festiwalu
od strony etnograficznej. Już na
etapie tworzenia wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego dzieliła się swoją
Występ zespołu dziecięcego z Białki
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wiedzą, tym samym współtworząc program festiwalu. Jednym
z efektów konferencji jest publikacja jaka ukazała się w listopadzie ubiegłego roku zawierająca
wszystkie referaty jakie zostały
wygłoszone podczas konferencji
(darmowa publikacja jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie Babiogórskiego
Centrum Kultury w Zawoi).
Przez trzy dni Babiogórskiej
Jesieni kultura pasterska ogarnęła Zawoję. Muzyka górali polskich, ukraińskich, rumuńskich,
węgierskich rozbrzmiewała od
rana do późnych godzin nocnych. Sobotni REDYK przyciągnął już tradycyjnie ogromną
rzeszę turystów i mieszkańców
naszej gminy. Tym razem w korowodzie szli nie tylko górale
polscy, ale także węgierscy co
jeszcze mocniej uatrakcyjniło
całe wydarzenie. Uczestnicy festiwalu mogli nabyć oryginalne
produkty od rękodzielników
i twórców ludowych, których
rzeźby, obrazy, biżuteria, kwiaty
wprost zachwycały swym pięknem. Wszędzie unosił się zapach regionalnych potraw, zaś
w specjalnie przygotowanej
bacówce można było zobaczyć
jak wyrabia się oscypki czy tez
inne produkty z mleka owczego. Bardziej „ciekawscy” mogli
podziwiać pełen proces obróbki wełny w namiocie, w którym
odbywały się także warsztaty dla najmłodszych. Dzieci
w czasie warsztatów poszerzyły
swoje horyzonty o wiedzę z zakresu kultury huculskiej, razem
z prowadząca budowały huculski piec, odkrywały tajniki muzy-

ki z ukraińskich Karpat i mogły
przymierzyć oryginalne stroje
z tamtych regionów. Specjalnie
dla najmłodszych we współpracy z pracownią Cacane Patchworki zrealizowano warsztaty
plastyczne, na których wyszywano koszulki, torby i tworzono
wspólny obraz BABIOGÓRSKA
JESIEŃ OCZAMI DZIECKA. Specjalnie na festiwal powstała także
wystawa zewnętrzna „XXX lat
Babiogórskiej Jesieni”, w tym
miejscu pragniemy podziękować wszystkim, którzy użyczyli
swoich zdjęć do jej stworzenia,
przede wszystkim zaś Panu Witoldowi Budzowskiemu oraz
Panu Michałowi Bartyzelowi.
Zeszłoroczna Babiogórska Jesień po raz kolejny zbliżyła nas
do tradycji i obyczajów regionu oraz połączyła kulturą setki
uczestników imprezy. We wrześniu kolejna edycja festiwalu, już
dzisiaj wiemy, że uzyskaliśmy
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny wsparcie finansowe na tę
najważniejszą imprezę pod Babia Górą. Dzięki temu odbędzie
się trzecia konferencja naukowa
poświęcona kulturze pasterskiej
pod Babią Górą. Zostanie ona
dedykowana śp. dr Urszuli Janickiej-Krzywdzie.

Na scenie zespół Oravan ze Słowcji
Fot. Bartosz Oczkowski

Tymczasem dziękujemy, że po
raz kolejny byliście z nami!
Anna Kulka

Podział stada owiec
Fot. Bartosz Oczkowski

Poziom dofinansowania
na Babiogórską Jesień 2014
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 100 000 zł
Sponsorzy zewnętrzni pozyskani przez BCK – 30 000 zł
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej – 2 500 zł
Koszt własny – 57 500 zł
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Młodzi fotografowie
W ramach projektu Babiogórskie Puzzle Kultury Babiogórskie Centrum Kultury
i Galeria „Na Ucieche” zorganizowała konkurs fotograniczny dla młodzieży pt.
„Młodzi Zawojscy Fotografowie”.

Na konkurs napłynęło do oganizatorów 35 prac od dwunastu
osób. Jury po zapoznaniu się
z pracami postanowiło przyznać
nagrody i wyróżnienia następującym autorom:
Kategoria I portret. I miejsce –
Xymena Smreczak, zdjęcie: „Portert Orawianki”; II miejsce – Kalina Mażul, zdjęcie: „Padam aby
powstać…”; III miejsce – Michał
Fujak, zdjęcie: „Dziewczyna we
mgle nr 3.”
Kategoria II pejzaż i przyroda. I miejsce –Szymon Trzebuniak, zdjęcia: „Bogatka”, „Gil”,
„Kos”; II miejsce – Sebastian Kozina, zdjęcie: „Babia Góra mroźną nocą”; III miejsce ex-equo:
Bartosz Oczkowski,
zdjęcie:
„Drzewna grafika” oraz Karina
Trzebuniak, zdjęcie: „Grzyby”.
Wyróżnienia. Bartosz Oczkowski, zdjęcia: „Wiecznie zabiegana” i „Pozujący”; Karina Trzebuniak, zdjęcia: „Zimowa sikora”
i „Gwiaździste niebo”; Krzysztof
Bartunek, zdjęcie: „Zima na Babiej”; Kalina Mażul, zdjęcie: „Tak
niewiele”, „Darkness”; Anna Sobiecka, zdjęcia: „Babiogórski
wstaje dzień. Widok z balkonu
pod Babią Górą” i „Potok z babiogórskiej baśni”; Michał Fujak,
zdjęcie: „Dziewczyna we mgle 2”;

Dominika Piwko, zdjęcie „O zachodzie słońca na Babiej”.
Nagrodzone zdjęcia można było zobaczyć na wystawie
w „Galerii na Ucieche”. Dostepne one są również na stronie zawoja.pl.

Szymon Trzebuniak: „Kos”

Michał Fujak: „Dziewczyna we mgle 3”

Xymena Smreczak: „Portret Orawianki”

Zapowiedź

Nowe wydawnictwa
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Wkrótce trafi do Państwa rąk pierwszy,
bezpłatny numer biuletynu, który będzie informował
o działaniach Rady Gminy Zawoja i Wójta Gminy Zawoja.
Biuletyn będzie wydawany cyklicznie.

| POD DIABLAKIEM | WIOSNA 2015 |

Z KRONIKI WYDARZEŃ
W niedzielę 15 lutego br. uroczyście otwarto Centrum Górskie Korona Ziemi w Zawoi. Himalaista Krzysztof Wielicki
podczas uroczystości zapewniał, że będzie to muzeum tętniące życiem. „Najważniejsze są muzea które żyją. Wiele jest
muzeów gór, ale często są to tylko martwe gabloty. To muzeum jest i będzie żywe” - mówił Wielicki.

Otwarto Centrum
Górskie Korona Ziemi

K

lucz do otwarcia Centrum
był ukryty w lodowej bryle, którą czekanami rozbili
Krzysztof Wielicki i prezes słowackiej firmy Tatra Mountain Resorts, która zainwestowała w budowę Centrum, Bohusz Hlavaty.
Na niedzielnej uroczystości
pojawili się obok Wielickiego
m.in. wdowa po Andrzeju Zawadzie – Anna Milewska, Leszek Cichy, Adam Bielecki, Maciej Pawlikowski, Janusz Majer,
Ryszard Gajewski, Peter Hamor,

Na otwarcie przybili zaproszeni goście i elita środowiska wysokogórskiego

Denis Urubko oraz Bernadette
Mac Donald.
Prezes Korony Ziemi Bartosz
Krawczak, który zainicjował i z
poświęceniem budował Centrum powiedział, że to miejsce będzie pełniło ważną rolę
edukacyjną i wyraził nadzieję,
że „będzie zaszczepiało miłość
i szacunek do gór”. „Ludzie,
którzy wierzyli w ten projekt

dopięli swego. Każdy z zaproszonych na otwarcie gości – wybitnych himalaistów i ludzi gór
będzie w świecie rozsławiał to
miejsce” – powiedział Krawczak.
Wójt gminy Zawoja Marcin
Pająk wyraził nadzieję, że ta inwestycja będzie wspierała rozwój turystyki pod Babią Górą.
We wnętrzu Centrum znalazło
się dziesięć makiet najwyższych

szczytów wszystkich kontynentów, a wśród nich Mont Everest, Elbrus, Mont Blanc, Góra
Kościuszki i Kilimandżaro oraz
makieta porównawcza Babiej
Góry. Zwiedzający będą wirtualnie zdobywali Koronę Ziemi,
czyli najwyższe szczyty świata. Dzięki interaktywnej mapie,
zwiedzający będą mogli wybrać
odpowiednią dla siebie ścieżkę
zwiedzania i wirtualnie zdobywać góry. "Cała przygoda zaczyna się od wirtualnego przygotowania ekwipunku, następnie
przechodzi się całą ścieżkę edukacyjną, z której dowiadujemy
się jak wygląda zdobywanie
gór" – opowiadał Krawczak.
W Centrum znajdują się pamiątki przekazane przez polskich
himalaistów. Wśród eksponatów
jest czekan Wandy Rutkiewicz,
kamień z Mont Everest oraz plecak Krzysztofa Wielickiego.
W Centrum Górskim można
zapoznać się z zagadnieniami
związanymi z górską przyrodą,
geografią oraz kulturą górską
i historią himalaizmu. Centrum
ma być miejscem spotkań wybitnych postaci himalaizmu.
W części zewnętrznej umiejscowiono ściankę wspinaczkową
i park linowy.
Zadaniem Centrum jest prowadzenie archiwum górskiego,
gromadzącego pamiątki z górskich wypraw polskich zdobywców jak mapy, książki, elementy ekwipunku. Centrum ma też
upamiętniać wybitnych polskich
himalaistów i wspierać środowiska wysokogórskich podróżników.
Informacja PAP
Podczas otwarcia była m.in. Anna
Milewska, żona ś.p. Andrzeja Zawady
(zdjęcie z lewej).
Ekspozycja w Centrum.
Fot. Bartosz Oczkowski
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Program
Biblioteki
Narodowej

Inicjatywy
Biblioteki w Zawoi

G

minna Biblioteka Publiczna
w Zawoi wraz z Zespołem Szkół
w Zawoi Centrum uczestniczyła
w Programie Biblioteki Narodowej
Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek – Priorytet 2 Celem projektu
było promowanie czytelnictwa oraz
kształtowanie postaw i nawyków
korzystania z literatury. Biblioteka
Publiczna przekazała w depozyt
Bibliotece Szkolnej działającej przy
Zespole Szkół w Zawoi Centrum
200 książek.
Szczegółowy wykaz zakupionych lektur
i nowości wydawniczych znajduje się na
stronie internetowej
www.biblioteka.zawojainfo.pl
Zgodnie z Porozumieniem
o Współpracy Partnerskiej
zrealizowano zadania służące do
osiągnięcia zakładanych celów,
tj. lekcje biblioteczne konkursy,
warsztaty czytelnicze, literackie
i plastyczne. W ramach projektu
zorganizowano: Konkurs poezji Jana
Brzechwy i Juliana Tuwima, warsztaty
plastyczne „Malarska interpretacja
wierszy Juliana Tuwima”, warsztaty
literackie „Mały literat”, wystawę
„Bohaterowie naszych lektur”, konkurs
czytelniczy „W świecie książek
Małgorzaty Musierowicz”. Realizacja
projektu przyczyniła się także do
wypracowania modelu współpracy
bibliotek, partnerzy projektu będą
podejmować działania na rzecz
podnoszenia kompetencji czytelniczych
i rozbudzania zainteresowań
czytelniczych.

Twórcze Ferie 2015
Gminna Biblioteka Publiczna oraz
Świetlica Środowiskowa
w Zawoi włączyły się w działania
Twórcze Ferie.

J

uż pierwszego dnia ferii
zorganizowano
warsztaty
plastyczne „Maski karnawałowe”, podczas których dzieci
wykonały piękne maski, a nastepnie zaprezentowały je na
balu karnawałowym.
Organizatorzy zabawy zadbali
także o wiele atrakcji. Były konkursy, bajkowe zagadki, wspólne
tańce, poczęstunek.
Natomiast 23 lutego br. w Babiogórskim Parku Narodowym

odbyły się warsztaty przyrodnicze „Zimowe spotkania z przyrodą”, które prowadziła Pani Katarzyna Fujak. W pierwszej części
spotkania dzieci zwiedziły stałą
wystawę Parku oraz zobaczyły diaporamy przyrodnicze, a w
drugiej w formie zabawy zbudowały makietę obrazującą historię
przekształceń środowiska przyrodniczego przez człowieka.
Na zakończenie zimowych
spotkań z przyrodą uczestnicy, w
Centrum Górskim „Korona Ziemi”, wyruszyli w interaktywną
wyprawę po najwyższych szczytach świata.
W czasie ferii zorganizowano
także warsztaty „Zabawa w te-

Dzieci podczas warsztatów
„Maski karnawałowe”

atrzyk kukiełkowy”. 24 lutego
br. dzieci wspólnie z rodzicami
wykonały kukiełki, które następnie zaprezentowały na przedstawieniu pt. „Czerwony Kapturek”.
Wykazały się niezwykłą pomysłowością, inwencją twórczą oraz
talentem aktorskim.
Ponadto dzieci miały także
okazję spotkać się z aktorami ze
studia Małych Form Teatralnych
„Sztuka” z Trzebini. Tym razem
artyści zachwycili publiczność
przedstawieniem „Lampa Aladyna”. Jest to adaptacja jednej
z opowieści Szeherezady, która zwraca uwagę na uczciwość
i odpowiedzialność.

Drodzy Czytelnicy,
zgodnie z Regulaminem Biblioteki
książki należy zwrócić po miesiącu
od dnia wypożyczenia. Jednak wielu
z nas o tym zapomina. Wiele nowości
i książek chętnie czytanych jest
przetrzymywane od wielu miesięcy.
Prosimy „zapominalskich” o zwrot
przetrzymywanych książek!

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza młodzież do udziału w spotkaniach
Dyskusyjnego Klub Książki. Celem działalności Klubu jest kreowanie mody na
czytanie oraz integracja środowiska lokalnego skupionego wokół biblioteki.
Klubowicze spotykają się raz w miesiącu, dyskutują o książkach w miłym
towarzystwie i przyjaznej atmosferze. Wszystkich chętnych prosimy o
zgłaszanie swojego udziału w Bibliotece, tel. 33 8775041.
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Warsztaty plastyczne dla dzieci
i młodzieży collage „Zawoja oczami Dziecka”

Ferie z pomysłem
Ferie zimowe to dla uczniów czas zasłużonego wypoczynku. Niektórzy spędzali je aktywnie na stokach narciarskich
czy na lodowisku inni natomiast woleli przyjść do Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi na różnego rodzaju zajęcia.
A  propozycji było co nie miara. Prawie każdego dnia podczas ferii coś w BCK się działo.

Z

aczęliśmy już w sobotę
14 lutego walentynkowymi warsztatami, na których
dzieci mogły samodzielnie wykonać upominki z okazji święta zakochanych.
Poniedziałkowe przedpołudnie dzieci spędziły na wspólnych zabawach. Mamy przygotowały zabawy integracyjne dla
dzieci: zabawy z chustą animacyjną, zabawa w dyrygenta, zajęcia koordynacji ruchowej z balonami, pajęczyna itp.
Następną feryjną propozycją
dla wypoczywającej młodzie-

ży była zabawa karnawałowa
i warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży collage „Zawoja
oczami Dziecka”. Każdy dzień
obfitował w wiele atrakcji. 19 lutego odbyły się warsztaty z techniki decupage a wcześniej dzieci
mogły obejrzeć film. Również
twórczo minął następny dzień.
W tym dniu dzieci poznały zasady robienia plakatów i same
tworzyły własne plakaty.
Było dużo atrakcji dla dzieci,
ale mamy także przygotowały
coś dla siebie. Przy wspólnym
czytaniu babskich gazet urządzi-

ły domowe Spa. Makijaż, pielęgnacja dłoni, a to wszystko przy
filiżance kawy.
Drugi tydzień ferii również obfitował w wiele atrakcji, szczególnie dla dzieci. Poniedziałek zaczęliśmy od „Kanapkowej ciuchci”.
Dzieci, przy pomocy rodziców,
przygotowywały kanapki. Niektóre z nich były niezwykle pomysłowe. Dwukrotnie zaprosiliśmy młodzież i dzieci do naszego
„kina”. Ciekawostką było to, że
widzowie sami wybierali filmy,
które chcieli obejrzeć, oczywiście
z kilkunastu przez nas propono-

Warsztaty „Kanapkowa
ciuchcia”

wanych. Na zakończenie feryjnych atrakcji odbyły się warsztaty plastyczne „Magia ze śmieci”.
Uczestnicy warsztatów robili ze
słoików i innych śmieci przedmioty do własnego użytku. „Ożywiali” niepotrzebne śmieci.
Ponadto, co proponowaliśmy
w związku z odbywającymi się
feriami, BCK organizował zajęcia
stałe. Czynna była „Wioska Internetowa”, odbywały się zajęcia
ruchowe dla dzieci jak również
Zumba dla wszystkich oraz Zumba Gold dla kobiet 55+.
Małgorzata Kozina

Klub Odlotowych Mam
„Klub Odlotowych Mam” to pierwszy taki klub nieformalny w naszej gminie, który działa przy Babiogórskim Centrum Kultury.
Tworzy go dziesięć uśmiechniętych, energicznych i pełnych pomysłów mam. Wspólnie działają już pół roku.

K

ażda z nich jest inna, więc
mają tysiące różnych pomysłów i zadań do działania. Przecież, kto lepiej jak nie
mama, zna się na potrzebach
i fascynacjach dziecka. Z myślą
o dzieciach zorganizowały kilka
twórczych i ciekawych warsztatów, na których była wspaniała
zabawa. „Poznajmy się, pobawmy się” – były tańce, zabawy
oraz collage. „Zawoja oczami
dziecka”, „Kanapkowa Ciuchcia”
– hm! jakie one były smaczne;
„Magia ze śmieci” – gdzie ze
zwykłego słoika powstał lampion, a z puszki kolorowy przybornik. Dla dzieci i mam były to
bardzo udane ferie.

Klub Odlotowych Mam” zadbał
również o mamy. Zorganizował
„Gazetowe babskie spotkanie”
oraz „Kobiece kino”. Nasze Panie
skosztowały dobrej kawy, poczytały nowinki z gazet, obejrzały
ciekawy film oraz zadbały o siebie korzystając z domowego SPA
przy rekolekcyjnej muzyce.
Na tym nie koniec! Klub ma pomysły na nowe warsztaty i spotkania, na które już serdecznie
zaprasza.
Klub Odlotowych Mam jest
efektem cylku szkoleń aktywizujących dla bezrobotnych kobiet
przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Pilneu z Krakowa.

„Poznajmy się pobawmy się”
– wspólna zabawa dzieci i mam
Fot. arch. BCK w Zawoi
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Jednym z głównych zadań
Świetlicy Środowiskowej
w Zawoi jest organizowanie
czasu wolnego dzieciom
i młodzieży. Wspólne
działania motywują
do aktywności.
Ostatnie miesiące dawały do
tego dużo okazji.

Aktywni w świetlicy

J

eszcze przed świętami Bożego Narodzenia wychowankowie zaprezentowali
swoje prace podczas kiermaszu świątecznego. Uzyskane
środki wykorzystane zostały na
potrzeby świetlicy i wychowanków.
Z dużą radością, przyjęliśmy
po raz kolejny, propozycję Przewodników z PTTK w Suchej
Beskidzkiej zorganizowania wycieczki dla naszych wychowanków w ramach Małopolskich
Obchodów Międzynarodowego
Dnia Przewodnika – akcja charytatywna Przewodnicy PTTK
Dzieciom 2015- Polaków Drogi
do Wolności. Pan Marcin Leśniakiewicz wraz z panią Halinką Mikołajczyk poświęcili dużo
swojego czasu aby przygotować
dla nas wyjazd. Zorganizowali
transport, ułożyli harmonogram
oraz pozyskali sponsorów, którzy między innymi ofiarowali
ciastka i pączki, które wzmocni-

ły nasze siły w czasie zwiedzania skansenu w Sidzinie w dniu
14.02.2015r. ( słodkości przekazał pan Henryk Bania cukiernia
„Mijax” z Makowa Podhalańskiego) wszystkim za pomoc bardzo
dziękujemy.
Świetlica Środowiskowa, jak
co roku, włączyła się do organizacji dodatkowych zajęć dla
dzieci naszej gminy w czasie
ferii zimowych, tym razem akcja miała nazwę Twórcze Ferie.
Dzieci brały udział w warsztatach plastycznych „Maski Karnawałowe”, technika zdobnicza
„Decoupage”.
W tym miejscu należą się serdeczne podziękowania panu
Piotrowi Matyja za bezpłatne
przekazanie atrakcyjnych elementów drewnianych, wykorzystanych w czasie zajęć. Bardzo
się cieszymy, że możemy liczyć
na pana Piotra kolejny raz.
Następnym działaniem, którego współorganizatorem była

Świetlica to zabawa karnawałowa dla najmłodszych. Dzieci
brały udział w konkursach z nagrodami, zabawie tanecznej a w
czasie chwil wytchnienia czekał
na nie poczęstunek i napoje.
23 lutego wybraliśmy się do dyrekcji BgPN na „Zimowe spotkania z przyrodą”, gdzie w formie
zabawy uczestnicy dowiedzieli sie jak ważne jest świadome
i odpowiedzialne wykorzystanie
środowiska naturalnego, za co
bardzo dziękujemy pani Katarzynie Fujak, która w atrakcyjny sposób prowadziła zajęcia.
W dalszej części wycieczki czekała na nas wyjątkowa atrakcja.
Dzięki uprzejmości pana Wojciecha Chowaniaka dzieciaki miały okazję zapoznać się z ofertą
Centrum Górskiego Korona Ziemi oraz wybrać się w wirtualną wycieczkę po najwyższych
szczytach górskich świata, samodzielnie wyznaczając trasę i kompletując ekwipunek.

Zajęcia plastyczne w świetlicy
środowiskowej w Zawoi Centrum.

W następnych dniach ferii nasi
wychowankowie brali udział
w warsztatach „Zabawa w teatrzyk kukiełkowy”, samodzielnie w czasie zajęć w świetlicy
opracowali kukiełki, które podczas warsztatów razem z panią
przedstawiali uczestnikom jako
wzór do wykonania. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, dzieci razem z rodzicami
wykonały kukiełki oraz dekoracje do drugiej części warsztatów,
w której prezentowały swoje aktorskie talenty, według scenariusza przygotowanego przez panią
Lucynkę Malczyk.
Czas ferii dobiegł końca, ale
zajęcia odbywają się dalej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Świetlica to miejsce, gdzie można
odrobić lekcje, porozmawiać
o swoich problemach a podczas rozmaitych zajęć rozwinąć
swoje zainteresowania i talenty. Dzięki sponsorom placówka
wyposażona jest w atrakcyjny
sprzęt, co znacząco wzbogaciło
ofertę. Spotykają się tutaj dzieci
w różnym wieku, jest to okazja
do integracji, wzajemnej pomocy i zrozumienia a możliwość
wspólnego przebywania jest nie
do przecenienia.
Wszystkim naszym sponsorom oraz współpracownikom
dziękujemy i zachęcamy do dalszego działania.
Grażyna Trzebuniak

Wspólne zdjęcie z wycieczki
z przewodnikami PTTK
Fot. arch. Świetlicy
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Karpacki Uniwersytet
Partycypacji
Gmina Zawoja podpisała, jako jedna z 6 gmin południowej Polski, porozumienie w ramach projektu „Karpacki
Uniwersytet Partycypacji”. Ponadto w projekcie uczestniczą: Gmina Krynica-Zdrój, Gmina Łużna, Gmina Przemyśl,
Gmina Raciechowice, Gmina Zarszyn. Projekt „Karpacki Uniwersytet Partycypacji” jest realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

C

elem projektu „Karpacki
Uniwersytet
Partycypacji" jest zaangażowanie
mieszkańców Karpat w wypracowanie kierunków rozwoju
lokalnego, w oparciu o Konwencję Karpacką. W ramach
projektu ukonstytuowało się 6
Rad Konsultacyjnych, złożonych
z przedstawicieli poszczególnych grup interesariuszy: samorząd lokalny, młodzież, nauczyciele, seniorzy, NGO, sołtysi,
przedsiębiorcy itp. Rady zostały
objęte wsparciem szkoleniowym
i doradczym w celu zwiększenia kompetencji w zakresie partycypacji.
Projekt jest realizowany w partnerstwie z Porozumieniem Kar-

packim i „Information Centre
Green Dossier". Tymczasowy
Sekretariat Konwencji Karpackiej
objął nad nim patronat. Dzięki
temu uwzględnione zostaną dobre przykłady z innych krajów,
a efekty projektu będą promowane we wszystkich krajach
Konwencji Karpackiej.
Karpaty, dzięki dziedzictwu
kulturowemu i przyrodniczemu, są obszarem unikatowym
na skalę Polski i Europy. Jednak
ukształtowanie terenu i klimat
powodują specyficzne problemy
gospodarcze i społeczne.
Konwencja Karpacka dotyczy
dwóch ściśle powiązanych ze
sobą lecz równorzędnych zagadnień, tj. „ochrony” i „zrów-

noważonego rozwoju” regionu
karpackiego. Równorzędne traktowanie tych zagadnień znajduje
pełne odzwierciedlenie w zakresie tematycznym Konwencji
i treści jej postanowień.
Stronami Konwencji Karpackiej
jest 7 państw: Republika Czeska,
Rzeczpospolita Polska, Rumunia,
Republika Serbii, Republika Słowacka, Ukraina i Węgry.
Pierwsze spotkanie, dotyczące Karpackiego Uniwersytetu
Partycypacji, odbyło się 8 października 2014 roku w Babiogórskim Centrum Kultury w Za-

Spotkanie w Łużnej.
Fot. karpackiuniwersytetpartycypacji.pl

woi. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Urzędu Gminy
Zawoja, Babiogórskiego Parku Narodowego, Zawojskiego
Stowarzyszenia Właścicieli Lasów Prywatnych, Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi,
sołtysi., baca ze Skawicy oraz
członkini KGW Zawojanki. Celem spotkania było przybliżenie
mieszkańcom projektu „Karpackiego Uniwersytetu Partycypacji” oraz utworzenie Rady Konsultacyjnej Gminy Zawoja.
W styczniu gościliśmy w naszej gminie Radę Konsultacyjną
Gminy Łużna. W czasie pobytu,
oprócz szkolenia, nasi goście
zwiedzali i podziwiali uroki naszej gminy. W ramach projektu
Rada Konsultacyjna Gminy Zawoja wyjechała do Gminy Łużna
z wizytą studyjną. W pierwszym
dniu wizyty odbyliśmy szkolenie
„Komunikacja interpersonalna
i współpraca”. Podczas szkolenie wyłoniliśmy cel, w jakim
kierunku ma pracować nasza
Rada. Będzie to Strategia Promocji – utworzenie marki Gminy Zawoja. Drugi dzień minął
nam na zwiedzaniu gminy Łużna. Widzieliśmy m.in. cmentarz
z I wojny światowej, gospodarstwo agroturystyczne oraz zabytkowy kościół w Szalowej.
Wyjazd do Łużnej był pierwszym etapem szkoleń. Następne
odbyły się już w Zawoi, w Babiogórskim Centrum Kultury.
Pierwsze dotyczyło „Ramowej
konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat –
Konwencja Karpacka”, natomiast
drugie spotkanie miało temat
„Współpraca NGO z administracją”. Następne szkolenie odbędzie się już w kwietniu.
Wszystkie szkolenia finansowane są z funduszy EOG.
Małgorzata Kozina
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Głównym sędzią i równocześnie
wykonawcą egzekucji Judasza
był z reguły, na większą hańbę
sądzonego, ułomny, niedorozwinięty mężczyzna. Po wymierzeniu kary, Judasza wleczono przez
wieś nad staw lub rzekę, gdzie
go palono. Gdy płomienie objęły kukłę, uciekano z krzykiem
od ognia do domów. Nie wolno
było obejrzeć się za siebie, groziło to bowiem pomieszaniem
zmysłów, bo przy ognisku szatan
wyprawiał przerażające harce.

Palenie
Judasza

Jeszcze na przełomie XIX i XX stulecia w prawie całej Polsce centralnej i
południowej w Wielką Środę lub w Wielki Czwartek, przy akompaniamencie
drewnianych klekotek i obrzędowych śpiewów, palono kukłę wyobrażającą
Judasza. Obrzęd ten najdłużej, bo do lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia,
przetrwał na Podbeskidziu, w okolicy Krakowa i Myślenic.

Z dawnych relacji
Judasza palili chłopcy i młodzi parobcy, traktując karanie
zdrajcy jako wspaniałą zabawę.
W roli biernych uczestników
i widzów niekiedy brali w niej
udział także dorośli i dzieci
obojga płci. Ten stary wielkotygodniowy zwyczaj jeszcze w
XIX wieku odnotowywali prawie wszyscy ludoznawcy i pamiętnikarze. Zygmunt Gloger
(1845-1910), badacz polskich
tradycji pisał: w niektórych okolicach Wielki Czwartek (zwany
także cierniowym) gromada
chłopców (…) zrobiwszy sobie
Judasza ze słomy (…) szła do
kościoła na „ciemną jutrznię”,
Judasza z sobą niosąc. W kościele pod chórem wśród ludu
stali uszykowani jak wojsko pod
przywództwem jednego. Po skończonej jutrzni, na cmentarzu,
chłostano Judasza kijami i siekano go drewnianymi pałaszami
wśród wrzawy i śmiechu zebranego ludu. Potem włożywszy go
14

na taczki wieziono na plebanię
i do dworu, gdzie powtarzano to
samo widowisko. Z dworu udawano się z Judaszem do gospody, a wreszcie albo topiono go
w rzece czy stawie, albo gdy się
ściemniło, palono na wzgórzu
nad wioską.
Z kolei o paleniu Judasza
w rejonie Warszawy wspominał
w 1864 roku Kazimierz Wójcicki
(1807 – 1879), wybitny znawca
kultury polskiej i archiwista. Pisał on: robiono w Wielki Piątek
bałwana na podobieństwo człowieka, przybierano go w stare
łachmany, kładziono mu w zanadrze worek z 30 kawałkami
szkła, jakoby tyluż srebrnikami,
a powtarzając imię „Judasz!
Judasz!” wodzono po ulicach
miasta czy wioski wśród bicia
i obelg, poczem palono na stosie, albo też topiono.

Karanie zdrajcy
Podobiznę Judasza wykonywano ze słomy lub ze szmat, ubie-

Na zdjęciach obrzęd Palenia
Judasza w wykonaniu zespołu
regionalnego „Juzyna”
Fot. Martcin Kaproń

rano w starą, zniszczoną odzież,
starając się, by strojem przypominała Izraelitę. Kukle przyczepiano pejsy i brodę z lnianej
przędzy, owczego runa, kawałków futra. Zdarzało się, że była
ona ucharakteryzowana na miejscowego, nie lubianego Żyda.
Czasem też rozbawieni chłopcy podrzucali ja na dziedziniec
miejscowej synagogi lub do sieni
żydowskich domostw.
Niekiedy egzekucję Judasz
rozpoczynało zrzucenie jego podobizny z kościelnej wieży lub
dzwonnicy. Już w XVIII wieku
jak pisze Jędrzej Kitowicz: chłopcy zrobiwszy bałwana z jakich
starych gałganków, wypchawszy
słomą na znak Judasza, wyprawiali z nim na wieżę kościelną
jednego lub dwóch z pomiędzy
siebie, a drudzy z kijami w pogotowiu przed kościołem stanęli.
Skoro Judasz został zrzucony
z wieży, natychmiast jeden porwawszy za postronek wiszący
u szyi tego Judasza, włóczyli go
po ulicy. Wleczono też Judasza
spod kościoła, a gdy kościół był
daleko, spod kapliczki.
W okolicach Jarosławia w nocy
z Wielkiego Czwartku na Wielki
Piątek wieszano kukłę Judasza
na drzewie w pobliżu świątyni,
a po południu odbywał się sąd
nad winowajcą. Strącano kukłę kijami na ziemię, wleczono
pod kościół i tutaj na dziedzińcu ogłaszano wyrok: 30 kijów
za 30 srebrników, które otrzymał Judasz, wydając Zbawiciela.

Na początku dwudziestego
stulecia o paleniu Judasza we
wsiach u północnych podnóżach Babiej Góry w Beskidzie
Żywieckim ludoznawca Piotr
Wyrobek pisał, że: Na wszystkich wzgórzach palą się ognie,
a przy nich dziatwa hałasuje
i śpiewa, a właściwie w niebogłosy drze się:
Weź kij – łobroń sie
Jakze sie łobronie
Kie mi sie kij łomie.
Dalej wymieniano różne narzędzia, których sądzony mógłby użyć w swojej obronie i dolegliwości które mu te obronę
uniemożliwiają.
Jeszcze na początku lat 80.
XX wieku w pamięci tutejszych
mieszkańców zachowały się archaiczne, ciekawe pieśni towarzyszące paleniu Judasza.
Sed Pon Jezus na góro
z apostołami,
spotkali Judosa ze zołnirzami.

Pytajo się zołnirze ło tego Pona,
co Go majo wiysać jutro z rana.
Nikogo tu ni ma pomiodzy nami,
nikogo tu ni ma jeno my sami.
Na to się judos łozwoł w te słowa:
Teroz cie, Ponie, bedom całowoł.
Być może jest to część pieśni
opisującej poszczególne etapy
Męki Pańskiej podczas pasyjnego spektaklu. Niewykluczone, że w tym regionie pewien
wpływ na zachowanie takich
tekstów, które gdzie indziej poszły w zapomnienie, miała bliskość Kalwarii Zebrzydowskiej
i granych tam do dzisiaj misteriów Męki Pańskiej.
Podobne pieśni musiały towarzyszyć obrzędowi palenia
Judasza także w innych regionach, ale niewiele z nich przetrwało do czasów, kiedy badacze
kultury ludowej rozpoczęli ich
zapisywanie. Jednym z nielicznych jest tekst z Wróblowic pod
Krakowem, zanotowany jeszcze
w 1071 roku. Recytowano go
przy judaszowym ogniu, czyli ognisku palonym w Wielki
Czwartek wieczorem.
Za coś to Judasie złota tyle dostał?
Zapłacił mi złotem żydowski
starosta!
Za co ci zapłacił, za jakie
staranie?
Za Jezusa Pana haniebne
wydanie!
Jako żeś Go wydał
na Ukrzyżowanie?
W Oliwnym Ogrodzie przez
pocałowanie!

Warsztaty
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Judasie przeklęty, będziesz
w piekło wzięty!
We smołę włożony, siarką
napojony!
Obok tekstów poważanych,
zbliżonych nierzadko do kościelnych pieśni pasyjnych, podczas egzekucji Judasza śpiewano
też humorystyczne przyśpiewki
wykpiwające zdrajcę.
Na Podhalu jeszcze na początku XX wieku w Wielki
Czwartek, po zamilknięciu, czyli
zawiązaniu dzwonów, aż do rezurekcji, chłopcy hałasując tzw.
kłapacami (drewniane kołatki
i grzechotki), biegali dookoła kościoła, goniąc wybranego
spośród siebie Judasza. Potem
cały orszak biegł przez wieś.
W Białym Dunajcu za uciekającym przed pościgiem Judaszem
krzyczano: Judos! Judos! I rzucano za nim końskim nawozem.
Za odegranie tak niewdzięcznej
roli chłopiec dostawał w Wielką
Sobotę od kolegów nieco święconego: kawałek kiełbasy, kołacza, jajka.
Często zbyt hałaśliwej zabawie, nie licującej z powagą
ostatnich dni Wielkiego Tygodnia, kładli dres duchowni,
przepędzając z terenów przykościelnych judaśników, jak
w niektórych regionach nazywano gromadę chłopców karzących Judasza.
Urszula Janicka-Krzywda
„Zwyczaje. Tradycje. Obrzędy” Wyd.
WAM&Księża Jezuici. Kraków 2013

Wielkanocne
W sobotę (21 marca br.) w sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury
w Zawoi odbyły się Warsztaty Wielkanocne, podczas których najmłodsi
mieszkańcy gminy przy pomocy swoich rodziców tworzyli ozdoby świąteczne.

Prezentacja wykonanych prac
Fot. arch. BCK w Zawoi

S

ala widowiskowa w kilka
chwil zamieniła się w pracownię pełną kolorowych
wstążeczek, guzików, jajeczek,
maleńkich różyczek, zielonych
gałązek bukszpanu i… dzieci bawiących się radosną twórczością.
Tym razem uczestnicy warsztatów mieli okazję nauczyć się
tworzyć ozdoby świąteczne,
a przy tym wykazać się pomysłowością w ich zdobieniu.
W ruch poszły nożyczki, tasiemki, kleje, kawałki materiałów i wiele innych kolorowych
ozdób. Odrobina chęci, czasu podczas warsztatów, i już
powstawały barwne i piękne
wianki i stroiki świąteczne. Na
sali panowała radosna atmosfe-

ra. Chyba wszystkim udzielił się
nastrój Świąt Wielkanocnych.
Dzieci miło spędziły czas podczas tworzenia ozdób i wspólnych pogaduszek. I już pojawiły
się pytania o kolejne warsztaty…
Bo rzeczywiście jest to wspaniała
inicjatywa i okazja do nauczenia
się nowych rzeczy. To także sposób na zabawę i spędzenie czasu
z dziećmi i przywrócenie świątecznego nastroju w czasach,
gdy świat pędzi do przodu i zapomina się już o tym, że Święta
to czas spokoju, radości i wspólnie spędzonych chwil.
Warsztaty zorganizowane zostały we współpracy z Pracownią Cacane Patchworki.
Gabriela Trybała

Świąteczne ozdoby zrobione
przez dzieci
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Urszula Janicka-Krzywda
(1949-2015)

Ś

wa się rok rocznie międzynarodowa już „Babiogórska Jesień”
impreza folklorystyczna, której
była wielka orędowniczką. To
była jej pasja, to było całe jej życie.
Mimo, że była za swoja pracę i
działalność wiele razy wyróżniana i nagradzana miedzy innymi

w naszej
Wiadomo, że wspomnienia to jedna z niewielu rzeczy, które są wieczne…

Fot. Marcin Kaproń

mierć człowieka to przejście do lepszego, wiecznego życia. Wszyscy staramy
się w to wierzyć, ale dla tych co
zostają jeszcze na tym łez padole: osób bliskich, znajomych
i przyjaciół to smutek, żal i niepowetowana strata. Trudno się
z tym pogodzić.

Pozostaną

Po długiej i ciężkiej chorobie w styczniu bieżącego roku
odeszła od nas osoba, która niewątpliwie wpisała się do historii
gminy Zawoja i Podbabiogórza.
Dla jednych pani doktor Urszula Janicka - Krzywda, dla dzieci
i młodzieży z Zespołu Regionalnego „Juzyna” kochana pani
Urszula, dla przyjaciół Ula lub
Urszulka.
Jakim była człowiekiem? Otóż
odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Robiła to co kochała
najbardziej, jako etnograf zajmowała się szeroko pojmowaną
góralszczyzną. Zaś z wielką pasją
pisała artykuły i wydawała książki poświęcone jej ukochanej Babiogórskiej Ziemi. Była bardzo
szczęśliwa, że babiogórski folklor po wielu latach zapomnienia,
powrócił i znalazł godne miejsce
w wielkiej rodzinie polskiej góralszczyzny. Cieszyła się kiedy
mieszkańcy gminy zaczęli nosić
tradycyjne babiogórskie stroje, kiedy powstawały „dorosłe”
i dziecięce zespoły regionalne,
śpiewające stare przyśpiewki
i tańczące na babiogórska nutę.
Była dumna, że w Zawoi odby16

państwową nagrodą im. Oskara
Kolberga, to pozostawała osobą skromną, a przy tym zawsze
wesołą, uśmiechniętą, życzliwą,
otwartą na innych ludzi. Pracowita jak mrówka, czy to pisząc
swoje naukowe prace, remontując rodzinny dom w Zawoi, czy
pielęgnując swój przydomowy
ogród. Znajomi i przyjaciele zawsze mogli liczyć na jej pomoc
w różnych sprawach i radę w
trudnych sytuacjach. Zawsze
znalazła czas na rozmowę, a kiedy trzeba było to i na wesołą zabawę. Kochana i bardzo lubiana
przez dzieci i młodzież z „Juzyny”. Była dla nich niekwestionowanym autorytetem i to nie tylko w sprawach pieśni i tańców
babiogórskich, lecz wręcz jak
mama ucząca jak żyć, jak pokonywać trudności związane z wiekiem dorastania.
To, co po sobie pozostawiła śp. Urszula Janicka-Krzywda
artykuły, publikacje naukowe,
opracowania, książki, to wielki
wkład w poznanie tradycji, zwyczajów i kultury ludowej Babiogórców. Trzeba mieć nadzieję,
że to wszystko nie ulegnie za-

pomnieniu, że znajdą się godni
jej następcy. Ona sama zawsze
twierdziła, że wychowana przez
nią młodzież nie pozwoli, aby
babiogórski folklor uległ znowu
zapomnieniu.

Urszula wiedziała, że zbliża
się kres jej życia, ale do samego
końca, mimo ciężkiej choroby,
była spokojna i uśmiechnięta.
Potrafiła rozmawiać z odwiedzającymi ją w hospicjum znajomymi, przyjaciółmi, młodzieżą
o sprawach dotyczących występów jej ukochanego zespołu,
o tym co nowego w Zawoi się
dzieje. Spokojnie wraz z mężem
Piotrem uporządkowała swoje
prywatne sprawy i spokojnie, cichutko odeszła.
Trudno się z tym pogodzić,
dla nas wszystkich odeszła za
szybko, ale widocznie Opatrzność miała dla niej inne już zadanie do wypełnienia. Teraz spogląda na nas z nieba i na pewno
widzi co dzieje się pod Babią
Górą. Widocznie tam w niebie
też są potrzebni etnografowie,
pasjonaci babiogórskiego folkloru. Aż chciałoby się powiedzieć,
parafrazując słowa Beskidzkiego
hymnu – „ niech te niebieskie
góry i te niebieskie doliny pełne
będą śpiewu góralskiej dziewczyny”, tej naszej dziewczyny,
(HBN)
kochanej Urszuli.

Tadeusz Kudzia (1944-2014 )

M

alarz, artysta nieprofesjonalny,
mieszkaniec
Górnej Zawoi – Świniarka. Rysować i malować zaczął już
w szkole podstawowej, potem
była szkoła zawodowa i przerwa w plastycznej twórczości. Po
raz pierwszy dał się poznać jako
twórca – amator podczas odbywania służby wojskowej. Po powrocie do Zawoi dalej malował,
już głównie olejnymi farbami na
płótnie. Duży wpływ na rozwój
jego twórczości miał kontakt ze
znanym malarzem nieprofesjonalnym - Władysławem Frontem
z sąsiedniej Stryszawy.
Był on pierwszym nauczycielem, duchowym przewodnikiem

i doradcą wskazującym artyście
między innymi nieznane mu
dotąd techniki, a także „mecenasem”, który zasygnalizował
istnienie nowego babiogórskiego twórcy kierownictwu Domu
Kultury w Suchej Beskidzkiej.
Wkrótce na zamówienie tej placówki Tadeusz Kudzią namalował sześć obrazów wystawionych następnie w Suchej z okazji
Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Trzy z nich zostały wytypowane
na Wojewódzki Przegląd Plastyki Amatorskiej w Bielsku-Bialej,
gdzie artystę nagrodzono dyplomem – pierwszym w jego dorobku. Wkrótce także Dom Kultury
w Zawoi nabył obrazy Tadeusza
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pamięci
Nikt nam ich nie zabierze, choćby nie wiadomo jak bardzo próbował…

Zofia Kozina z domu Burdyl
(1924-2014)

U

Fot. ze zbiorów prywatnych

rodziła się 24 października 1924 roku u stóp Babiej Góry. W czasie wojny
cała rodzina Burdylów pomagała „leśnym ludziom”, dostarczając im żywność. W 1950 roku
pani Zofia wyszła za mąż. Mimo
wielu obowiązków rodzinnych
zaczęła również pracować społecznie. Znalazła czas na działalność w Kole Gospodyń Wiejskich i działającym przy nim
zespole „Spod Grubej Jodły”. W
1975 r. została wybrana przewodniczącą koła KGW w Zawoi
Barańcowej. Dzięki jej dużemu
zaangażowaniu Koło przeżywało swój rozkwit. Członkowie
koła prowadzili m.in. kursy
gotowania, pieczenia, garmażerki, szydełkowania, szycia.
Organizowano pokazy kulinarne, sprzedaż piskląt, a także
wycieczki krajoznawcze m.in.
„Szlakiem Orlich Gniazd”, do

Ku chwale Stwórcy
Kiedy się budzę otwieram oczy,
to najpierw wzrok mój kieruje się tam,
skąd promień światła do okna się toczy,
na piękne niebo, gdzie mieszka mój Pan.
Gdzie małe ptaszki pod niebem fruwają
szczebiocąc z cicha swoją miłą pieśń,
czemuż me serce jest w takiej rozterce
nie może z nimi wspólnie chwały nieść?
Temu co stworzył świat taki wspaniały,
gdzie okiem sięgnąć widać jego moc,
wszystko, co ziemskie ginie gdzieś w oddali,
a dzieło Stwórcy widać nawet w noc.

Krakowa i Lichenia. Organizowali także konkursy na najładniejsze ogródki przydomowe,
uroczystości okolicznościowe
(Dzień Kobiet, Dożynki, Święcone). Swoją pomocą służyli
i pomagali ówczesnemu Gminnemu Ośrodkowi Kultury przy
organizacji imprez.
Wiosną 1992 roku, rozmiłowana
w tutejszym folklorze pani Zosia, wyszła z pomysłem stworzenia w Zawoi Górnej dziecięcego zespołu folklorystycznego.
Zebrała grupę dzieci, z którymi
przy współpracy z Urszulą Janicką-Krzywdą
przygotowały
krótki program artystyczny. Zespół ten miał możliwość zaprezentowania się podczas Babiogórskiej Jesieni i został nazwany
przez konferansjera „Wiośnianymi Dziećmi”. Pani Zofia za
własne pieniądze kupowała im
słodycze, organizowała zabawy,

aby zachęcić ich do kultywowania naszej tradycji. Pomysł
utworzenia zespołu dziecięcego
bardzo spodobał się pani Urszuli Janickiej, która zainteresowała
nim GOK (obecne Babiogórskie
Centrum Kultury ).W niedługim
czasie grupa dzieci z dwóch
szkół podstawowych w Zawoi
Mosorne i Zawoi Wilcznej zorganizowała się jako dziecięcy
zespół regionalny pod nazwą
„Juzyna”, który, nadmienić trzeba, działa do dnia dzisiejszego.
Tak więc, można śmiało powiedzieć, że matką chrzestną zespołu była pani Zofia Kozina.
Mało kto wie, że pani Zosia była
również autorką licznych wierszy mówiących o pięknie babiogórskiej przyrody, o trudach
dnia codziennego, a także wierszy sakralnych.
Powyżej prezentujemy jeden z jej
wierszy.

Kudzi. Od tej pory jego prace
były wielokrotnie prezentowane
na różnego rodzaju wystawach,
a ich autor otrzymywał nagrody
i wyróżnienia.
Malarstwo Tadeusza Kudzi, to
pejzaże malowane w żywych,
nasyconych kolorach, z natury,
także z pamięci i według różnego rodzaju wzorów. Częstym
tematem prac artysty była Babia Góra, widoki Zawoi, motywy zaczerpnięte z babiogórskiej
przyrody. Jego obrazy można
było oglądać na organizowanych
w regionie wystawach zbiorowych i indywidualnych oraz na
niewielkich stałych ekspozycjach
w regionalnych karczmach na terenie Zawoi.
Fot. BCK w Zawoi
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Pozostaną w naszej pamięci
Prof. Olgierd Smoleński
(1937- 2015)

C

zęsto zaszywał się w swoim domu w Zawoi, by odpocząć w cieniu Babiej
Góry albo zapraszał na robocze
spotkania. Lubiany i ceniony
również przez mieszańców Zawoi. Nikomu, kto zwrócił się do
niego, nie odmawiał pomocy.
Miał wrażliwe i dobre serce dla
każdego napotkanego człowieka. Był znakomitym lekarzem,
wytrawnym specjalistą.
Kochał życie i ludzi, a przede
wszystkim
był
niezwykle
skromnym i szlachetnym człowiekiem.
Ci, którzy spotkali go na swojej drodze, z pewnością na długo zachowają go w swojej pamięci…
Urodził się w Wilnie, dzieciństwo i wczesną młodość spędził
w Bochni, a potem na stałe związał się z Krakowem. Był profesorem nefrologii, wieloletnim
nauczycielem akademickim w
Collegium Medicum Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego, w Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie i w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Tarnowie,
jako Ordynator bez reszty oddał
się uruchomieniu i rozwojowi
Oddziału Nefrologii i Dializoterapii w Specjalistycznym Szpitalu
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, a potem jako koordynator
i konsultant naukowy w Centrum Dializ Fresenius Nephro
Care II w Krakowie. Obdarzony
był wybitnymi umiejętnościami
organizatorskimi oraz zdolnościami w stawianiu trafnych diagnoz i prowadzeniu skutecznej
terapii. Reprezentował typ lekarza, który widział pacjenta nie
tylko w kontekście choroby, lecz
również jego kultury i ducha.
Znajdował zawsze czas, by rozmawiać o stanie ich zdrowia, był
szczery do granic możliwości,
ale nigdy nie odbierał nadziei.
Przy Nim życie nabierało sensu
i najpiękniejszych wartości.

Środki zewnętrzne uzyskane do realizacji projektu
z Muzeum Historii Polski w ramach programu
Patriotyzm Jutra – 18 000 zł

Być patriotą
15 grudnia 2014 roku zakończyliśmy realizację projektu „Patriotyzm to my!”.
W ramach działań przeprowadziliśmy warsztaty aktywizujące dla młodzieży
Wolontariatu Kultury i Młodzieżowej Rady Gminy Zawoja. Warsztaty
prowadzone były przez trenerki z fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z
Krakowa.

P

odczas warsztatów młodzi
ludzie poznali formy i obszary działań aktywnych
obywateli oraz zasady i narzędzia do aktywnego uczestnictwa
w życiu publicznym. Ponadto
w ramach projektu wydrukowana została książka składająca się
z prac uczniów na temat „Patriotyzm w moim domu” – książka
jest dostępna do wyczerpania
zapasów w Babiogórskim Centrum Kultury.
Dzięki projektowi przeprowadziliśmy także dwa konkur-

18

Spektakl „Listopadowe Skojarzenia”
w wykonaniu zespołu „Juzyna”. Fot. Bartosz Oczkowski

sy – „Pieśni patriotycznej” oraz
konkurs na kartkę pocztową
z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Oba te działania spotkały się z bardzo
dobrym przyjęciem w naszej
lokalnej społeczności, a prace
plastyczne dosłownie zachwyciły jury. Projekt „Patriotyzm to
my” pozwolił nam także zrealizować piękny spektakl „Listopadowe skojarzenia”, który
zespół JUZNA wystawił 11 listopada w Babiogórskim Centrum Kultury.
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Pod koniec ubiegłego roku powstał film dokumentalny pt. „Babiogórcy Urszuli Janickiej-Krzywdy”, przedstawiający
zwyczaje i kulturę ludową Babiogórców. Jego premiera miała miejsce w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi

Dokument o Babiogórcach

D

okument opowiada o Góralach Babiogórskich jako
odrębnej grupie etnograficznej oraz Urszuli Janickiej-Krzywdzie (ur. 1949, zm. 2015)
– etnolożce, która swoją pracą
ogromnie przyczyniła się do
"wskrzeszenia" Górali Babiogórskich i zrekonstruowała od
podstaw wszystkie elementy
ich tradycyjnego stroju. W filmie
wzięli udział członkowie zespołu regionalnego Juzyna z Zawoi
oraz mieszkańcy Zawoi i okolic.
Reżyserami filmu są Marcin Kaproń i Anna Pankiewicz

Film powstał w ramach programu Filmoteka Małopolska, którego organizatorem jest Województwo Małopolskie. Partnerami
produkcji są: Babiogórski Park
Narodowy, Fundacja Nowych
Ujęć, Gmina Zawoja, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli
w Krakowie, Rada Gminy Zawoja, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich, Województwo Małopolskie.
Ten ciekwy dokument można obejrzeć m.in. w serwisie
YouTube.

Podczas realizacji projektu często zastanawialiśmy się
czym dzisiaj jest patriotyzm
i jak często władze w naszym
kraju usiłują wykorzystywać
hasła patriotyczne do osiągania
swoich celów politycznych. Realizując projekt miałam jednak
nieodparte wrażenie, że młodzież rozumie znacznie więcej
niż dorośli. Przede wszystkim
odróżnia patriotyzm od nacjonalizmu, czy szowinizmu. Wie,
że PATRIOTYZM NIE ISTNIEJE
BEZ TOLERANCJI i poszanowania innych narodów, grup
etnicznych a nawet poglądów.
Młodzież wyczuwa fałsz u tych,
którzy afiszują się narodowymi
symbolami, licząc na łatwy poklask, podobnie jak wyczuwał
to Jan Kasprowicz:

Jak dźwiękiem orkiestry
świątecznej
Resztki sumienia duszą.”

„Widziałem rozliczne tłumy
Z pustą, leniwą duszą,

Negacja i wroga postawa wobec różnych ogniw społeczności
nie może budować zdrowych,
cywilizowanych relacji międzyludzkich we współczesnym
świecie dążącym do integracji.
Patriotyzm we współczesnym
rozumieniu jest istotą dobrze
funkcjonującego społeczeństwa
i dążeniem ku lepszym warunkom życia. Wolontariusze i aktywna młodzież z naszej gminy
swoją postawą udowadniają,
że każdy może zmieniać świat
wokół siebie i wdrażać postawę
patriotyczną w życie poprzez
działalność dążącą do budowy,
do tworzenia, do kreatywnego
myślenia. Wielu może się od
nich uczyć.

Kadry z filmu „Babiogórcy
Urszuli Janickiej Krzywdy”

Kartki pocztowe wykonane
przez dzieci na konkurs
z okazji 11 listopada

Anna Kulka
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Mistrzostwa
w skokach narciarskich
W niedzielę 8 lutego w Skawicy na skoczni K-20 odbyły się VII Mistrzostwa
Amatorów w Skokach Narciarskich Południowej Polski. W trakcie zawodów
miała miejsce również impreza „Zjazd na cymkolwiek”.

N

a skoczni w Skawicy rywalizowało ze sobą 27 zawodników w pięciu kategoriach
wiekowych: szkoły podstawowe,
szkoły gimnazjalne, młodzież
ponadgimnazjalna, seniorzy oraz
kategoria open. W tegorocznych Mistrzostwach wystartowali
zawodnicy nie tylko ze Skawicy

WYNIKI
Szkoły gimnazjalne:
1. Szymon Styrczula (Ciche) 43 metry (22 i 21);
2. Sebastian Kozina (Skawica) 38,5 (20 i 18,5);
3. Daniel Pena (Białka) 37,5 (19,5 i 18);
4. Sebastian Pacyga (Skawica) 35 (19,5 i 15,5);
5. Oskar Hyciek (Łętownia) 34,5 (17,5 i 17);
6. Norbert Grajciun (Okocim) 33,5 (17,5 i 16);
7. Tadeusz Kotla (Okocim) 26 (13 i 13);
8. Kamil Wierzbicki (Lachowice) 15 (7 i 8);
9. Jonatan Hryńko (Żywiec) 9,5 (9,5 i 0)
Szkoły ponadgimanzjalne:
1. Tomasz Pacyga (Skawica) 44,5 (21,5 i 23);
2. Mateusz Palenica (Ciche) 43 (21 i 22);
3. Bartłomiej Pacyga (Skawica) 42 (20,5 i 21,5)
4. Patryk Polak (Skawica) 41,5 (21 i 20,5)
5. Marcin Pudisz (Klikuszowa) 41 (20,5 i 20,5)
6. Krzysztof Molek (Ciche) 40,5 (20 i 20,5)
7. Grzegorz Matusik (Skawica) 39,5 (19,5 i 20)
8. Jonasz Hyciek (Łętownia) 37,5 (18 i 19,5)
9. Marcin Pater (Katowice) 36,5 (19 i 17,5)
10. Andrzej Kudzia (Skawica) 34,5 (16 i 18,5)
11. Jan Porzuczek (Katowice) 29,5 (14,5 i 15)
Seniorzy do 25 lat:
1. Tomasz Pilarczyk (Tarnawa Górna)
42,4 (20,5 i 22)
2. Paweł Matusik (Skawica) 39,5 (18,5 i 21)
3. Michał Pacyga (Skawica) 39,5 (19,5 i 20)
4. Piotr Dyrcz (Skawica) 26,5 (13 i 13,5)
Open:
1. Norbert Harsche (Ustrzyki Dolne) 47,5
(23,5 i 24)
2. Bartłomiej Marczak (Łódź) 38,5 (16,5 i 22)
20
3. Tomasz Wipczak (Łódź) 13,5 (13,5 i 0)

i okolic, ale także z Okocimia,
Katowic, Ustrzyk Dolnych i Łodzi. Każdy z zawodników miał
za zadanie wykonanie dwóch
jak najdłuższych skoków. Punkt
konstrukcyjny skoczni, na której odbyły się zawody, ustalony
jest na 20 metrów. Rekord ustanowiony w lutym 2012 roku,
przez Mateusza Dyrcza ze Skawicy, wynosi 28,5 metrów. W tym
roku nikomu nie udało się skoczyć dalej. Wśród publiczności
skoczkom kibicowali także radni
gminy Zawoja, wójt gminy Zawoja Marcin Pająk, wicestarosta
powiatu suskiego Zbigniew Hutniczak, ks. Krzysztof Strzelczyk
– proboszcz parafii w Skawicy
oraz ks. Kazimierz Szarek – wikary skawickiej parafii.
Wśród dodatkowych atrakcji
tego popołudnia warto wymienić
możliwość przejażdżki na skuterze śnieżnym i quadem, a babiogórski głuszec „Djablok” ma-

Zimowe
skotka gminy Zawoja rozdawał
wszystkim cukierki. Na linii startu
„Zjazdu na cymkolwiek” pojawiły
się pomysłowe pojazdy; dziecięcy wehikuł Gabrysi, Nikolii i Darii z Skawicy oraz iście królewski smok spod Policy wykonany
przez Pana Kazimierza Pająka.
Nie dość, że skawicki smok pokaźnych rozmiarów, to jeszcze
zionął prawdziwym ogniem.

Idealne lądowanie jednego
ze skoczków biorących udział
w zawodach

Całe wydarzenie nie mogłoby
się udać, gdyby nie ogromne zaangażowanie głównego organizatora - Rady Sołeckiej Skawicy
przy współpracy Urzędu Gminy
w Zawoi, Babiogórskiemu Centrum Kultury oraz Starostwu Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Skawicy, licznych sponsorów
oraz wielu mieszkańców gminy.
Wiele osób zupełnie bezinteresownie poświęciło swój czas
w organizację imprezy. Dzięki
hojnym sponsorom dla najlepszych skoczków czekały atrakcyjne nagrody. Uroczystej dekoracji zawodników w asyście Miss
Beskidów 2014 Justyny Radwan
dokonał wójt gminy Zawoja Marcin Pająk oraz wicestarosta powiatu suskiego Zbigniew Hutniczak. Nie zabrakło też fanfarów
oraz sztucznych ogni.
Za chwilę skawicki smok będzie brał
udział w zjeździe na cymkolwiek
Fot. ze strony sucha24.pl
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zawody
Zawody Narciarskie
o Puchar Wójta
W sobotę (14 lutego) na stoku narciarskim ,,BACA” w Zawoi Czatoży odbyły
się Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie o Puchar Wójta Gminy Zawoja.
W sportowej rywalizacji wzięło udział ponad 90-ciu zawodników w 15
kategoriach wiekowych.

D

obrze przygotowana trasa, piękne słońce i lazurowe niebo zachęciło
narciarzy do wzięcia udziału
w zawodach. Była świetna okazja do sportowych emocji i dobrej zabawy, z czego bardzo
chętnie skorzystali mieszkańcy
nie tylko okolicznych miejscowości, ale także goście z kraju
i zagranicy.

Pucharowi zwycięzcy na podium:
Maria Kubasiak i Michał Styrylski

Do zmagań na trasie slalomu
stanęli zawodnicy z Zawoi, Skawicy, Juszczyna, Makowa Podhalańskiego, Zembrzyc, Huciska,
Skawiny, Krakowa, Pszczyny,
Zwardonia, Cichego, Mysłowic,
Dąbrówki, Katowic, Dąbrowy
Górniczej, Opola, Bytomia, Łodzi,
Warszawy oraz z Holandii i Argentyny.
Tegoroczne Puchary Wójta
Gminy Zawoja wywalczyli wśród
pań Maria Kubasiak z Suchej Beskidzkiej, a wśród panów Michał
Styrylski ze Skawiny. Statuetkę
Najmłodszego Zawodnika odebrał Paweł Miklaszewski z Suchej
Beskidzkiej, Statuetka dla Najstarszego Zawodnika powędrowała
w ręce Jana Listwana ze Skawicy,
zaś Najliczniejszą Rodziną biorącą udział w zawodach była rodzina Wojtan z Katowic Dąbrówki.
Dekoracji najlepszych zawodników dokonał wójt gminy Zawoja – Marcin Pająk. Zwycięzcy
otrzymali medale, pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim zawodnikom
gratulujemy i zapraszamy na kolejne zawody!
Organizatorami sobotnich zawodów byli: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Marcin
Pająk Wójt Gminy Zawoja i Wyciąg Narciarski „Baca”.
Gabriela Trybała

X Polar Sport
Skitour im. Basi German
28 lutego 2015 roku na Mosornym Groniu w Zawoi odbył się jubileuszowy
X Polar Sport Skitour im. Basi German. W zawodach wzięło udział 1 58
zawodników. W tym roku pogoda dopisała i znakomite warunki śniegowe
pozwoliły na wytyczenie ciekawej i wymagającej trasy mającej 12 km długości
i 850 m przewyższenia.

Z

awodnicy
wystartowali
z górnej stacji na Mosornym Groniu (1047 m
n.p.m), kierując się na Hale Śmietanową niezbyt stromym trawersem. Stamtąd rozpoczął się zjazd
przez Polanę Broski, po czym
zawodnicy rozpoczęli kolejne
podeście na grzbiet Mosornego
Gronia, skąd nastąpił długi zjazd
do wodospadu na Mosornym
Potoku, gdzie znajdował się odcinek z liną poręczową. Z tego
miejsca śmiałkowie musieli się
wyspinać przez Zimny Dół na
metę zlokalizowana na szczycie
Mosornego Groniu z przewyższeniem ponad 300 m. Atrakcji
na trasie zatem nie brakowało, a elementy skialpinistyczne
mogły dostarczyć sporo frajdy
nawet bardzo doświadczonym
skitourowcom, którym w Zawoi
nie brakowało.
Najlepsi na mecie okazali się:
wśród mężczyzn – Jakub Przystaś (KTN PTTK BESKID GOPR
KRYNICA) z czasem 00:58:56,
a wśród kobiet – Anna Figura
(KW ZAKOPANE/Dynafit) z czasem 01:03:56 (aktualna wicemistrzyni świata w sprincie)
W tym roku w pakiecie startowym każdy z zawodników
dostał spersonalizowany numer
startowy, pamiątkową koszulkę.
Każdy zawodnik po wbiegnięciu na metę otrzymał oryginalny medal w postaci góralskiego
dzwonka (oby przydał się na kolejnych zawodach i podgrzewał
atmosferę sportowej rywalizacji).

Na zdjęciach zmagania
skitourowców w Zawoi.
Fot. Jarosław Noga.

W ramach imprezy odbyły się
również testy narciarskie. Suma
uzyskana z wpisowego w całości została przekazana na cele
Fundacji Na Start im. Basi German za co organizatorzy serdecznie dziękują.
Zakończenie zawodów z dekoracją zwycięzców i losowaniem
nagród obyło się w Karczmie
Styrnol w Zawoi, po czym część
zawodników została na wspólnym biesiadowaniu, wymieniając
się wrażeniami ze skitourowej
wspinaczki. Wielkie podziękowania należą się wszystkim partnerom i sponsorom. Jak co roku
nasi sponsorzy nie zawiedli, dzięki czemu na wszystkich zawodników czekały atrakcyjne i wartościowe nagrody m.in. narty, buty,
wiązania marki Dynafit.
Już dziś zapraszamy wszystkich na kolejną edycję zawodów
za rok!
Piotr Krygowski
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Stylem
łyżwowym po stoku

Po raz pierwszy tej zimy narciarze
biegowi mogli korzystać
z przygotowanej trasy w Zawoi Czatoży

Rozmowa z Katarzyną Smyrak instruktorem-trenerem narciarstwa biegowego w LKS „Naroże”
Juszczyn, byłą Wicemistrzynią i Mistrzynią Polski LZS-ów w Narciarstwie Klasycznym.

Jak zrodził się pomysł na
utworzenie sekcji narciarstwa
biegowego w Zawoi?
Katarzyna Smyrak: Pomysł na
utworzenie sekcji narciarstwa
biegowego w Zawoi powstał
ponad 10 lat temu. Niestety, ze
względów finansowych gminy oraz sprzeciwu niektórych
prezesów klubów sportowych,
działających w Gminie Zawoja
(jedyną osoba zainteresowaną
utworzeniem sekcji w Zawoi
był i jest Pan Krzysztof Jordanek), utworzenie sekcji odciągnęło się. Pomysł powrócił, gdy
nadarzyła się okazja współpracy
bezfinansowej Gminy Zawoja,
LKS „Naroże” Juszczyn i Gminy
Maków Podhalański.
Czy narciarstwo biegowe – to
dyscyplina dla każdego?
Narciarstwo biegowe to dyscyplina dla każdego. Jest to sport
bardzo bezpieczny, można powiedzieć, ze nawet bezkontuzyjny. Bieganie na nartach można
uprawiać już od najmłodszych
lat do wieku późnego.
Z jaka grupą postanowiła Pani
pracować?
Tworząc sekcję narciarstwa biegowego w Zawoi, postanowiliśmy wraz z Prezesem LKS „Naroże” Juszczyn Krzysztofem Sarna,
że będzie to grupa w wieku od
22

7. do 15. roku życia. Sekcja liczy
18 osób z gminy Zawoja należących do klubu LKS „Naroże”.
Jako instruktor chcę wynaleźć
tzw. „perełki”, które w przyszłości zaistnieją, być może, na szerszej arenie.
Jakie trzeba mieć predyspozycje, aby móc trenować narciarstwo biegowe?
Co do predyspozycji wymaganych do uprawiania tego sportu, to jest nim przede wszystkim
zdrowie. Resztę, czyli technikę,
wytrzymałość i kondycję, można
wytrenować.
Jak wyglądają treningi?
Każdy trening rozpoczynamy od
rozgrzewki, następnie przechodzimy do nauki techniki, czyli
uczymy się kroków i prawidłowej postawy w stylu klasycznym
i dowolnym, tzw. „łyżwowym”.
Ile razy w ciągu tygodnia odbywają się zajęcia?
Treningi odbywają się dwa razy
w tygodniu i trwają od jednej do
dwóch godzin, a w sezonie startowym dzieci dodatkowo wyjeżdżają na zawody.
Co ze sprzętem?
Cały sprzęt i strój zawodnika
(narty biegowe, wiązania biegowe, buty do nart biegowych, kije
do nart, czapka, kurtka, rękawi-

ce i komplet dresowy) dzieci
otrzymują z klubu LKS „Naroże”
Juszczyn.
Gdzie trenujecie?
Treningi odbywają się w Zawoi
Czatoża, obok wyciągów narciarskich „Baca”. Dzięki życzliwości
Pana Tadeusza Tomczaka, właściciela wyciągu „Baca”, który
ratrakiem ubija nam, trasę, mamy
lepsze warunki do trenowania.
Trasa jest bardzo dobrze, wręcz
profesjonalnie
przygotowana.
Zwykle do przygotowania trasy wystarczy przejazd skuterem
śnieżnym, ślad po nim to idealne
tory do stylu klasycznego.
W jaki sposób finansowane
jest przedsięwzięcie ?
Całe przedsięwzięcie finansowane jest z projektu po d nazwą
„Szachy bodźcem do rozwoju
intelektualnego, oraz rozwój klu-

czowych kompetencji narciarstwa biegowego”, współfinansowanego w ramach działania 431
– Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów,
realizowanych przez LGD „Podbabiogórze”. Projekt został również zatwierdzony przez Urząd
Marszałkowski w Krakowie.
Jaki to koszt dla rodziców?
Koszt, jaki ponoszą Rodzice zawodników, to jedynie dowóz na
treningi.
Jaka to jest trasa i czy każdy
może z niej korzystać?
Jest to typowa trasa dla amatorów ślizgania się na nartach, jak
również nadaje się do trenowania początkującej grupy narciarzy biegowych. Można się ślizgać
na trasie o długości ok. 1,5 km,
250 m i 800 m.
Rozmawiała: Gabriela Trybała
Członkowie sekcji narciarstwa
biegowego
Fot. Katarzyna Smyrak

| POD DIABLAKIEM | WIOSNA 2015 |

SPORT
25 marca 2015 r., przy pięknej
słonecznej pogodzie, na stoku
wyciągów narciarskich „Wojtek”
w Zawoi Czatoży, odbyły się już
po raz trzynasty Zawody
Narciarskie o Puchar Dyrektora
Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.

Zawody
o Puchar
Dyrektora

R

ozegrane one były na koniec sezonu narciarskiego,
gdyż z przyczyn obiektywnych termin ich rozegrania oddalał się. Wzięli w nich udział
uczniowie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum, bowiem. liczba
startujących, którzy się zapisali na zawody, malała z każdym
słonecznym dniem. Ostatecznie
udało się je rozegrać, a panująca
atmosfera wśród zawodników
sprzyjała zdrowej rywalizacji,
co wynagrodziło zawodnikom
przedłużający się czas rozgrywek. Tylko szkoda, że bardzo
mocno operujące słońce, przyczyniało się do topienia dobrze
przygotowanej trasy.
Zawody narciarskie przeprowadzono w pięciu kategoriach
(narciarski i snowbordowy slalom gigant), a zwycięzcami zostali: Zuzanna Zając, kl. IB
(szkoła podstawowa – młodsze
dzieci, Magdalena Mołek, kl. VI
(szkoła podstawowa dziewczęta), Natalia Krasnodębska,
kl. III A (gimnazjum dziewczęta), Krzysztof Krasnodębski,
kl. I A (gimnazjum chłopcy)
oraz Paulina Ceremuga, kl. III
A w snowboardzie (dziewczyny
i chłopcy gimnazjum).
Kierownikiem oraz głównym
organizatorem zawodów był mgr
Janusz Rusin, a wtórowała mu
mgr Dorota Polak. Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwał dyrektor dr Aleksander Wiecheć, który również pełnił rolę
Aleksander Wiecheć
sędziego.

Turniej szachowy
22 lutego, po raz szósty odbył się Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Zawoja.
Jak co roku szachiści spotkali się w Pizzerii&Pubie „Fantazja” w Zawoi Składy.

W

turnieju wzięło udział
24 zawodników, którzy
startowali w dwóch kategoriach
wiekowych – open i junior. Po
siedmiu rundach najlepszych zawodnikiem turnieju okazał się
Artur Jagła z Myślenic.
Natomiast w poszczególnych
kategoriach klasyfikacja zawodników wyglądała następująco:
I miejsce – Artur Jagła, II – Maksymilian Śmieszek, III – Kacper

Iwicki w kategorii junior oraz
I miejsce – Kamil Żądło, II – Lidia Jasińska-Kuzia i III – Roman
Chowaniak w kategorii open.
Puchary oraz nagrody rzeczowe wręczał wójt Gminy Zawoja
Marcin Pajak.
Organizatorami Turnieju Szachowego byli: Pizzeria&Pub „Fantazja”, Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi oraz Babiogórski
(mk)
Park Narodowy.

Skupieni uczestnicy turnieju
podczas rozgrywania kolejnej
partii szachów.
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