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Wakacje z Kulturą
Lato się skończyło, nadeszła kolorowa jesień, a za kilka chwil przysypie nas biały puch. Tymczasem chcemy przypomnieć o wakacjach, które
staraliśmy się zapełnić wieloma atrakcjami. Jednocześnie zachęcamy Państwa do podzielenia się z nami Waszymi pomysłami na spędzanie
wolnego czasu, tak abyśmy mogli uzupełniać naszą ofertę dostosowując do potrzeb mieszkańców. W tym celu umieszczamy poniżej rozpoczęte
zdanie, zachęcamy do jego dokończenia i wysłania do nas do 14 listopada. Wśród osób które wyślą do nas listy rozlosujemy nagrody.

P

rogram tegorocznych wakacji z kulturą był obfity w warsztaty dla dzieci
i młodzieży. Po raz pierwszy
w Babiogórskim Centrum Kultury odbyły się warsztaty ROBOTÓW, na których uczestnicy
mogli pod okiem instruktorów
konstruować roboty z lego, które potrafiły wykonywać rozmaite czynności. Celem zajęć było
rozbudzenie u najmłodszych
zainteresowania robotyką, informatyką i nowoczesnymi technologiami. Zajęcia były prowadzone dla różnych grup wiekowych.
Dla
dzieci
początkujących
w wieku 5-7 lat przygotowano
zestaw edukacyjny Lego WeDo,
dla starszych uczestników kursu
– zestaw Lego Mindstorms NXT
2.0 oraz Lego Mindstorms EV3.
Nie zabrakło też warsztatów
plastycznych – Letnia Akademia Młodego Artysty to kolejny cykl zajęć z Pracownią Cacane Patchworki, z którą Centrum
Kultury współpracuje już od kilku lat. Tym razem tworzyliśmy
pojemniki z filcu, linoryty i torby, etui na telefony oraz ramki
na zdjęcia. W obszarze szeroko
pojmowanych zajęć plastycznych odbyły się także warsztaty
z Klubem Odlotowych Mam
– był „Papierowy Misz Masz”
i ciekawe zajęcia z tworzenia
„Pacynek”.
Wśród letnich zajęć pojawiły
się także Warsztaty Street Dance. Mateusz Pochopień zadbał
o to, aby wakacje były nie tylko
słoneczne, ale też rozśpiewane
i taneczne.
Z nowości w wakacyjnej ofercie cetrum kultury zamieściliśmy
warsztaty rysunku satyrycznego, w czasie których uczestnicy, pod okiem artysty Zygmunta
Pytlika, poznawali tajniki rysunku, którym można komentować
otaczającą rzeczywistość.
Wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczą oraz Świetlicą
Środowiskową zorganizowaliśmy wakacyjną zabawę dla dzieci, konkurs „Projektanci Mody”,
maraton malowania „Ile piękna
w Twojej okolicy”.
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W czasie wakacji staraliśmy
się zapewnić jak najwięcej atrakcji dla mieszkańców i turystów,
przebywających w naszej gminie. We współpracy z Centrum
Górskim Korona Ziemi odbyły
się wydarzenia: Dni z Kulturą Babiogórską, piknik sportowy „Sport, muzyka, pasja”
oraz koncert zespołu „Dom
o zielonych progach”. W lipcu zaprosiliśmy na „Zawojską
Potańcówkę”, w czasie której
staraliśmy się zapewnić bogaty
program dla dzieci – spektakl
plenerowy, dmuchańce, warsztaty oraz dużą dawkę rock and

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ DO NAS
do 14 listopada
„W wolnym czasie chciałbym…”
„Chciałabym/chciałbym aby moje
dziecko w wolnym czasie …”
(dot. tylko osób dorosłych)
Adres:
Babiogórskie Centrum Kultury
w Zawoi, Zawoja 1476,
34-222 Zawoja

rolla i nie tylko z zespołami
Back Beat i „Zbyrcoki”. W sierpniu już po raz 18-ty odbyły się
Dożynki Gminne w Skawicy,
o czym więcej w oddzielnym
artykule. Wakacyjny program
uzupełniliśmy także teatrem. 20
sierpnia na nowym „ryneczku”
w Zawoi mogliśmy uczestniczyć
w znakomitym spektaklu plenerowym pt. „Beczka śmiechu”
teatru ulicznego „Na walizkach”
z Wrocławia. Dni z kulturą Babiogórską odbyły się także przy
Gminnej Informacji Turystycznej
w Zawoi Wilczna. Pod koniec
lipca w Zawoi świętowaliśmy

Spektakl „Beczka śmiechu”
Teatru Na Walizkach. Fot. portal Sucha24.pl

wspólnie z młodzieżą z Hiszpanii
i Litwy Światowe Dni Młodzieży
(więcej w oddzielnym artykule).
Niestety tegoroczne lato nie
rozpieszczało nas upałami, dlatego też musieliśmy zrezygnować z kilku przedsięwzięć na
otwartej przestrzeni. Mamy nadzieję, że przyszłoroczne wakacje będą cieplejsze i będziemy
mogli wspólnie cieszyć się kolejnymi wydarzeniami kulturalAnna Kulka
nymi.

ROZMAITOŚCI
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KASZTANY
JÓZEF CZARNY
Spadają z głuchym trzaskiem kasztany,
Przędząc i ścieląc dywan jesieni,
Z zachodu suną czarne bałwany
Chmur, dotykając niemalże ziemi
A hen, daleko, strony rodzinne,
Zawojskiej ziemi skrawek kochany.
I tam też stoją, lecz jakże inne,
U bram cmentarza stare kasztany.
Obrosłe równie starą legendą,
Znające inne czasy i ludzi,
Szczególnie tęsknię za ich gawędą,
Gdy mnie wśród nocy puszczyk obudzi.
Gdy mi się przyśni SKAWICA – rzeka,
Pluszcząc i lśniąc się srebrzystą wstęgą,
Gdy Babią Górę ujrzę z daleka,
Z jej majestatem, dumą, potęgą.
A, gdy Krowiarek jodłowe stoki
Powicher halny łamie i targa,
Rzucając w otchłań dzikie potoki Uszu dobiega grobowa skarga.
Zmieszana z mokrym zapachem ziemi,
Nostalgię rodzi, serce kaleczy,
Czy pod kasztana liśćmi żółtymi,
Znajdę otuchę, co mnie uleczy?
Przasnysz, 2 październik 1990 r.

Warto przeczytać
Zapraszamy do nabycia wydawnictw dostępnych w Babiogórskim Centrum Kultury:
Najnowsze wydawnictwo BCK – „Legendy, bajki i dziwy z Babią Górą w tle”, Katarzyna
Ceklarz, cena 12 zł. Pięknie ilustrowana książka dla dzieci zawierająca 15 opowiadań
etnograficznych związanych z naszym regionem
„Kultura ludowa Górali Babiogórskich”, cena 40 zł. Podstawa wiedzy o naszej kulturze
ludowej, o tradycjach, obyczajach, stroju babiogórskim itd.

POD DIABLAKIEM
Pismo nawiązujące do tradycji pisma Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Babiogórskiej pod tym samym tytułem
Adres redakcji:
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, 34-222 Zawoja,
tel. (33) 877 50 66, fax 877 69 49, e-mail: diablak@zawoja.pl
Zdjęcie na okładce: Łukasz Ficek gra na heligonce. Fot. Bartosz Oczkowski
Z treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń Redakcja nie bierze odpowiedzialności.
Opracowanie graficzne i skład: Grzegorz Ficek
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Jaroszowice 324, tel. (33) 873 46 20
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„Górole, Górole, górolsko muzyka, cały świat łobyndzies ni ma takiej nika”

Babiogórska Jesień
Święto Karpat
Rozmawiając z wieloma osobami, słyszeliśmy, że trzeba mieć wyjątkowego pecha. Wszystkie weekendy września były piękne, słoneczne i ciepłe, tylko
podczas naszej imprezy padał deszcz. I dlaczego nie zrobiliśmy „Babiogórskiej Jesieni” tydzień wcześniej lub tydzień później. Jednak przygotowanie tak
dużej imprezy rozpoczyna się właściwie już w październiku poprzedniego roku. A tak długoterminowych prognoz nigdzie nie znajdziemy.

Jesienny redyk w strugach deszczu

32.

„Babiogórska Jesień” odbyła się 17 i 18 września
w Zawoi . Jak co roku, również
i tym razem impreza przyciągnęła liczną publiczność. Widzów
nie odstraszyła deszczowa pogoda. Dla wielu bowiem liczy
się niepowtarzalny klimat „Babiogórskiej Jesieni”. Oczywiście
najważniejszym punktem od
wielu lat jest jesienny redyk, czyli zejście owiec z hali Barankowej pod opieką bacy Stanisława
Szczechowicza oraz juhasów. Na
powitanie redyku wyszły zespoły
regionalne „Zawojanki”, „Juzyna”, „Makowska Polana”, „L’ariella” z Włoch oraz zespół „Holny”
z Zakopanego. „Holny” także
dokonał tradycyjnego podziału
stada.
W sobotę, tuż przed redykiem, dzieci mogły obejrzeć
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spektakl teatralny „Fintikluszki”
czyli folkowe okruszki. Ponadto dla dzieci przygotowaliśmy
wiele atrakcji. Było czytanie babiogórskich bajek, warsztaty plastyczne, konkursy organizowane
przez Babiogórski Park Narodowy. Dzieci mogły przyjrzeć jak
wyglądało życie w bacówce,
przygotowanej przez Bractwo
Zbójników spod Babiej Góry.
Nie zabrakło też innej rozrywki
– wesołego miasteczka.
„Święto Karpat”- pod takim
hasłem odbywały się imprezy
organizowane w ramach projektu Karpaty Łączą. Imprezy odbywały się w Jabłonce, Ustrzykach
Górnych,
Piwnicznej,
Krościenku, Wojkowej, Ochotnicy
Górnej, Kościelisku, Osławicy
w Bieszczadach oraz na Turbaczu. Zawoja i „Babiogórska

Jesień” również znalazła się na
szlaku „Święta Karpat” – święta
ludzi gór i karpackiej przyrody.
Niejednokrotnie
pisaliśmy na łamach Pod Diablakiem o udziale Gminy Zawoja
w projekcie „Karpaty Łączą”,
którego zakładanymi efektami
realizacji są ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat, zrównoważony
rozwój turystyki w Karpatach,
ułatwienie dostępu do informacji o Karpatach, stworzenie sieci
wymiany informacji, zapewnienie udziału społecznego we
wdrażaniu Konwencji Karpackiej. W celu promocji projektu
zorganizowany został cykl imprez związanych z pasterstwem
w Karpatach.
Po oficjalnym rozpoczęciu
imprezy przez Marcina Pająka,

wójta Gminy Zawoja i przez
Andrzeja Pająka, Senatora RP
oraz odśpiewaniu hymnu Górali Beskidzkich „Szumi jawor”
rozpoczęły się występy zespołów folklorystycznych. Wystąpił
zespół „Żywczanie”, „L’ariella” z Włoch, „Juzyna”, Muzyka
z Oravskiej Polhory, „Annutara”,
oraz „Trebunie-Tutki” i Urmuli
z Gruzji z premierowym programem „Duch Gór”.
W sobotni wieczór tradycyjne
odbywa się pasowanie na zbójników przez Bractwo Zbójników
spod Babiej Góry. Na zakończenie pierwszego dnia imprezy
była zabawa pod gwiazdami.
Tak, tak. W nocy niebo się rozpogodziło i mogliśmy się bawić
nie tylko pod gwiazdami, ale
również przy świetle księżyca
w pełni.
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Uroczyste otwarcie festiwalu

Niestety, niedziela także nie
była dla nas łaskawa. Prawie
przez cały czas padał deszcz,
ale nasza wspaniała publiczność
i tym razem nie zawiodła. Już
od godziny 12-tej scena dosłownie tętniła życiem. Występowały
dziecięce zespoły Wokół Babiej Góry. Babiogórski folklor
przedstawiły zespoły „Zbójnik”
ze Skawicy i „Babiogórzanie”
Podhalańskiego.
z Makowa
Orawę reprezentował 55 osobowy zespół „Małolipnicanie”
z Lipnicy Małej. Następnie na
scenie pojawił się zespół „Toporzanie”, „Tisza-tavi AMI” z Węgier, „Bratkowie”, „Sharena”, „L’ariella” z Włoch oraz „Zbyrcok”
z Juszczyna. Na zakończenie
„Babiogórskiej Jesieni” zagrał
zespół „Zgórcy” z Zawoi.

W scenerię „Babiogórskiej
Jesieni” wspaniale wpisują się
twórcy ludowi i rękodzielnicy. W tegorocznym Kiermaszu
Twórczości Ludowej i Rękodzieła Artystycznego wzięło udział
prawie 60 wystawców.
Na naszym terenie jest wiele
zapomnianych zawodów, między innymi kowalstwo. Odwiedzający „Babiogórską Jesień”
mogli obserwować ciężką pracę
kowala. Szczególnie efektownie
wyglądało kucie w metalu wieczorem, kiedy można było zobaczyć, sypiące się spod kowalskiego młota, snopy iskier.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam podczas organizacji 32. „Babiogórskiej Jesie-

ni” oraz tym, którzy nas wsparli
finansowo. Byli to: „Fabios”
z Białki, Bank Spółdzielczy
w Jordanowie, Firma Kar-Tek
w Białce, Hotel i Villa „Karolek” w Zawoi, Restauracja „Mały
Świat” w Zawoi, Pensjonat „Beskid” w Zawoi, Willa Zawoja
we Władysławowie, Market Budowlany Alzbigw Zawoi, Supermarket Rajski, Hotel „Beskidzki
Raj” w Stryszawie, Piekarnia
i Ciastkarnia Mijax w Makowie
Podhalańskim Firma Drogbud,
Piekarnia i Cukiernia Polański w Zubrzycy Górnej, sklep
Hitpol w Zawoi Wilcznej, Lasy
Państwowe Nadleśnictwo w Suchej Beskidzkiej, Zawojskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców,
Firma Transdróg w Zawoi,
Pracownia Cacane Patchwor-

ki w Zawoi, Pizzeria Sorento
w Zawoi, Auto Naprawa – Stanisław Kudzia w Zawoi, Restauracja Pełna Chata w Suchej Beskidzkiej, Kozinówkaw Zawoi.
Wielkie podziękowanie składamy również panu Janowi Buremu za udostępnienie terenu
Domu Wczasowego „Diablak”.
Od kilku lat z wielką pomocą
podczas „Babiogórskiej Jesieni”
przychodzą nam Wolontariusze skupieni przy Babiogórskim
Centrum Kultury w Zawoi. Dziękujemy im za tę pomoc.
Już dzisiaj zapraszamy na
33. Babiogórską Jesień. Do zobaczenia za rok.
Małgorzata Kozina
Foto: Bogusław Dobisz

Koncert zespołu „L’ariella” z Włoch
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W deszczu,
a jednak udana
Tegoroczny festiwal Babiogórska Jesień, jak zawsze, rozpoczął redyk schodzący z Hali Barankowej,
uroczyście uformowany w Zawoi Składach. Tu, mimo ulewnego deszczu, powitały go zespoły regionalne:
„Juzyna” i „Zawojanki” z Zawoi, „Makowska Polana” z Makowa Podhalańskiego, „Holny” z Zakopanego oraz…
grupa folklorystyczna „l’Ariella” z Włoch, z miejscowości Sessa Aurunca w Kampanii. Przybył też całkiem
spory tłumek mieszkańców Zawoi oraz turystów. Choć pod parasolami i pelerynami, to jednak wszyscy szli
śpiewajęcy. Na przyśpiewki konkurowali ze sobą górale spod Babiej Góry i włoska „l’Ariella”.

N

a placu przed Domem
Wypoczynkowym „Diablak” w Zawoi Widłach
owce zostały zamknięte w koszarze, a pasterze częstowali
zziębniętych gości „kropelką”
alkoholu i zagryzką w postaci
kawałków oscypka. A „Holny”
dokonał tradycyjnego podziału
stada pomiędzy gospodarzy.
Tymczasem na placu przed
DW „Diablak”, jak co roku, odbywały się Targi Sztuki Ludowej
i Rękodzieła Artystycznego (tego
roku uczestniczyło w nich ponad
sześćdziesięciu rękodzielników),
warsztaty promujące kulturę regionalną i jej twórców, degustacje potraw kuchni regionalnej,
w tym wyrobów z owczego
mleka. Przed bacówką Stanisława Sali – harnasia z Bractwa
Zbójników spod Babiej Góry,
można było spróbować tradycyjnych oscypków, a nieopodal
pieczonych na blasze moskoli.
Goście festiwalu z ciekawością
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oglądali pokazy szatkowania
i deptania kapusty, a także pokazy tradycyjnego ciesielstwa
i kowalstwa.
Szczególnie wiele atrakcji
przygotowano dla dzieci. W tzw.
strefie animacji odbywało się
malowanie twarzy, warsztaty
rękodzieła z wełny, quizy przyrodnicze, loteria fantowa. Gry i
zabawy dla dzieci przygotował
Babiogórski Park Narodowy,
Pracownia Cacane Patchworki
prowadziła warsztaty zszywania
barwnych kawałków tkanin w
dekoracyjne wzory (czyli właśnie patchworki: ang. patch =
łata, work = praca), a w Magicznym Namiocie Bajek i Legend
Babiogórskich „babcia” Zofia
Bugajska czytała dzieciom fantastyczne opowiadania, które – w
oparciu o podania regionalne
– napisała etnolożka Katarzyna
Ceklarz. Co ciekawe, z wielkim
zainteresowaniem słuchali ich
także dorośli. Miał też miejsce

znakomity spektakl pt. Fintifluszki wystawiony przez Wędrowny
Teatr Lalek Małe Mi z Wrocławia.
Były to zabawne i wzruszające
zarazem opowieści o skrzatach
i wielkoludach, wzbogacone
wierszykami,
przyśpiewkami
i efektami muzycznymi. Również i to wydarzenie przyciągnęło wielu dorosłych. Niestety, fale
deszczu uniemożliwiły działalność wesołego miasteczka.
Osobnym miejscem zdarzeń
była estrada. To tu, wkrótce po
zejściu redyku, nastąpiło oficjalne otwarcie festiwalu. Dokonali
go: Marcin Pająk – wójt Gminy Zawoja oraz Andrzej Pająk
– senator RP i były włodarz tej
Gminy. Padły wówczas ważkie
słowa o randze zawojskiego
festiwalu i jego niebagatelnym
znaczeniu dla zachowania rodzimej kultury i tożsamości kulturowej regionu. Odśpiewano
hymn Górali Beskidzkich „Szumi
jawor”. Zaraz potem rozpoczęły

się występy zaproszonych na
festiwal zespołów, które skutecznie rozgrzały zgromadzoną
publiczność. Energią emanowały także zapowiedzi świetnych
konferansjerów: Elżbiety Makoś,
Arkadiusza Hornika i Piotra Jezutka, którzy czarowali widzów
dowcipem i piękną gwarą.
W 32. edycji Babiogórskiej
Jesieni uczestniczyły zespoły
folklorystyczne i formacje z pogranicza folku, z Polski, Słowacji, Węgier, Włoch i… Gruzji.
Rozpoczął Zespół Pieśni i Tańca
„Żywczanie” z Żywca, po nich
wystąpiła włoska grupa „l’Ariella”, dalej zawojska „Juzyna”.
Muzykę etniczną inspirowaną
folklorem bałkańskim, romskim,
ukraińskim, żydowskim i arabskim zaprezentował zespół folkowy „Annutara” z Trójmiasta.
Etnograficznym rarytasem okazała się Muzyka z Orawskiej
Polhory (pol. Półgóra) pod
kierownictwem Ivana Matisa
(Słowacja), w której wyróżniał
się mały multiinstrumentalista
grający m.in. na rzadkich u nas
dudach oraz na heligonce (rodzaj małego akordeonu). Kapela
prezentowała prawdziwie autentyczny folklor. Kolejnym punktem programu było Pasowanie
na Zbójników zaprezentowane
przez Bractwo Zbójników spod
Babiej Góry. Tego roku pasowano Daniela Kozinę i Mirosława
Lasaka, którzy oprócz złożenia
zbójnickiej przysięgi musieli się
wykazać sprawnością w cięciu
drewna, noszeniu wody w nosidłach oraz umiejętnością gry
Trebunie Tutki i Urmuli z Gruzji
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i śpiewu. Gwiazdami sobotniego wieczoru, a właściwie całego festiwalu, była muzykująca
rodzina
Trebuniów-Tutków
z Białego Dunajca, która wystąpiła z zespołem górali gruzińskich – kwintetem „Urmuli”.
Przedpremierowo zaprezentowali oni wspólnie przygotowany
program pod nazwą Duch Gór,
który został świeżo nagrany na
płycie o takim samym tytule,
wydanej dwa tygodnie po Babiogórskiej Jesieni. Po polsko-gruzińskim koncercie, już po
godzinie 23.00, rozpoczęła się
ogólna Zabawa pod Gwiazdami.
Ponieważ pogoda uległa poprawie, nocne pląsy pod wodzą
DJ’a znakomicie się udały.
W niedzielne południe festiwalową estradę opanowały
dziecięce zespoły regionalne
spod Babiej Góry: „Zbójnik” ze
Skawicy, „Mała Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego
i „Małolipnicanie” z Lipnicy Małej na Orawie. Po nich na scenę
wyszli „Toporzanie” z Tenczyna
(pow. myślenicki), którzy zaprezentowali obrzęd weselny. Występy grup polskich przerwało
pojawienie się Węgrów z atrakcyjnego zespołu „Tisza-tavi AMI”
z miasta Tiszafüred, nawiasem
mówiąc od lat zaprzyjaźnionego
z zawojską „Juzyną” i Zawoją.
W tym roku przyjechali z nowym programem. Po Węgrach na
deskach estrady wystąpił zespół
„Bratkowie” z Monowic (osiedle
Oświęcimia), który przedstawił
tańce i pieśni Krakowiaków Zachodnich, a zaraz potem doszło
Tisza-tavi AMI z Węgier
Fot. Bogusław Dobisz

Juzyna z Zawoi

do zmiany muzycznego klimatu,
gdyż publicznością zawładnęła
Bałkańska Grupa Folkowa „Sharena” z Warszawy. Później ponownie pojawili się sympatyczni
Włosi z grupy „l’Ariella”. Festiwal
zakończył występ babiogórskiego zespołu „Zbyrcok” z Juszczyna, który skłonił widzów do
wspólnego śpiewania, oraz popisy młodzieżowej Kapeli Muzyczno-Rozrywkowej „Zgórcy”
z Zawoi (powstała w ubiegłym
roku), której publiczność nie
chciała puścić ze sceny.
Istotne jest, że Babiogórska Jesień 2016 odbyła się w ramach
cyklu Święto Karpat projektu
Karpaty Łączą. W łuku polskiej
części Karpat, od Ustronia po
Ustrzyki Górne, miało miejsce
dziesięć różnych imprez tego cy-

klu. W tym sensie można mówić
o wędrującym Święcie Karpat,
wędrującym jak redyk, z całą pasterską kulturą, góralskim folklorem i płonącym ogniem watry.
Bo to właśnie pasterstwo było
spoiwem łączącym wszystkie
karpackie regiony i to ono stanowi dziś kulturowe dziedzictwo
górali. Dlatego Karpaty łączą.
Organizatorem 32. festiwalu w Zawoi było Babiogórskie
Centrum Kultury wspomagane przez Urząd Gminy Zawoja,
Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej, Babiogórski Park
Narodowy, Bractwo Zbójników
spod Babiej Góry, Zawojskie
Stowarzyszenie Właścicieli Lasów Prywatnych i DW „Diablak”. Dofinansowanie imprezy,
w ramach Święta Karpat i pro-

jektu Karpaty Łączą, nastąpiło
też ze środków Swiss Contribution (Fundusz Szwajcarski), czyli
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach tego
programu Szwajcaria zapewnia
bezzwrotną pomoc finansową
nowym państwom członkowskim Unii Europejskiej, w tym
Polsce, na uzgodnione przedsięwzięcia.
Warto zauważyć, że dziś Babiogórska Jesień jest jedną z największych cyklicznych imprez
folklorystycznych
Małopolski,
a zarazem jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Beskidach. Dzięki niej
Zawoja i cała gmina „wychodzi
do świata” a świat zagląda pod
Babią Górę.
Piotr Krzywda
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Galeria na Ucieche w Zawoi
– malarstwo, fotografia, rysunek, rzeźba i magia wyglądająca z każdego kąta…

40 m sztuki
2

Najpierw był dom, z licznych opowieści wynika, że żydowski, potem była ciężka historia drugiej wojny światowej, która
odbiła swój ślad na tym domu, potem była Strażnica, inaczej zwana placówką a potem dom kupili Barbara i Ryszard
Trzebuniakowie, którzy ze swoimi dziećmi wnieśli do niego wiele radości i ciepła jednocześnie tworząc w nim Galerię na
Ucieche

M

ajowy ciepły wiosenny
dzień, ledwo zdążyłam
zaparkować samochód
i skierować się w stronę Galerii, a już od progu wita mnie już
uśmiechnięta Basia.
– Kawy, herbaty? – pyta.
Odpowiadam, że kawy, w tym
miejscu, w otoczeniu sztuki, smakuje ona naprawdę znakomicie.
Za chwilę schodzi równie mocno
uśmiechnięty Rysiek – mąż Basi,
za nim pojawia się ich najmłodszy anioł – złotowłosa Helenka.
Po kilku minutach siedzimy już
wygodnie przy drewnianym stole (o którym więcej później – on
przecież też ma swoją historię)
i zaczynamy rozmowę o życiu
tego magicznego domu i jego
mieszkańców.
– Od czego to się zaczęło? –
pytam.
– Rozpoczęło się 2010 roku.
Mieliśmy teren z domem, chcieliśmy zrobić coś czego jeszcze
nie było w Zawoi. Zainspirowała mnie Lokalna Grupa
Działania Podbabiogórze, która
chciała tworzyć sieć lokalnych
Wernisaż MSTK z Krakowa
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sklepików
podbabiogórskich,
gdzie sprzedawaliby lokalne
produkty. Tak przyszedł mi do
głowy pomysł otwarcia takiego
sklepiku- mówi Basia
– No tak, ale wcześniej musieliście ten dom kupić. Co Was
do tego skłoniło, budynek jest
przedwojenny, pewnie wymagał
solidnego remontu?
– Po pierwsze jego architektura i oczywiście dobra lokali-

Różne techniki, różni
autorzy. Wernisaż
MałopolskiegoStowarzyszenia
Twórców Kultury z Krakowa

zacja. Dom był też w dobrym
stanie techniczny. Przeszedłem
go wiele razy, a że sam jestem
budowlańcem od razu dostrzegłem jego atuty. Ciekawostką
jest także fakt, że stolarkę okien-

ną w nim robił mój dziadek –
opowiada Rysiek
W toku rozmowy zaczynamy
sięgać jednak pamięcią w późniejsze lata. Budynek w którym
znajduje się galeria, jest większości Zawojaków wciąż znany
jako Strażnica lub Placówka.
Historia tego miejsca jest niesamowita. Przed drugą wojną
światową dom zamieszkiwała
rodzina Żydowska, która przed
drugą wojną światową opuściła
Polskę (przekaz ustny; materiały
BCK). W czasie II wojny mieściła się tam placówka niemieckich
żołnierzy, następnie Strażnica
(placówka WOP).
– Pamiętam, że jako dziewczynka także chodziłam z rodzicami na placówkę, aby odwiedzić zaprzyjaźnioną rodzinę.
– mówię
– Jak powiesz placówka albo
strażnica to wszyscy wiedzą.
Każdy miał jakiegoś znajomego,
który tutaj kiedyś mieszkał. –
mówi Rysiek
– Dlatego tak miło, że znalazła się tutaj Galeria, którą każdy
może odwiedzić. Można powiedzieć, że był to otwarty dom
i taki został.
Nowi właściciele postanowili
zachować kształt architektoniczny i nie naruszać bryły budynku.
W 2010 roku powstała tu sklep
z pamiątkami, a w 2014 roku
poszerzono przestrzeń Galerii
na Ucieche o sale wystawienniczą. „Widzieliśmy ludzi którzy tu
przychodzą. Niektórzy z obrazami, niektórzy z rzeźbami. Pomyśleliśmy, że fajnie będzie móc
pokazać ich pracę w sposób
profesjonalny. Idea, która przyświeca temu miejscu to, żeby ludzie którzy coś tworzą mogli to

Opinie
Jesteśmy oczarowani pięknem
obrazów (…) Życzymy wszelkiej
pomyślności w życiu.
Bardzo miło jest być w Zawoi
i mieć przyjemność oglądania tak
miłych dla oka pełnych barw
i (…) obrazów. Dało mi to wiele
radości.
Super Galeria, niepowtarzalny
klimat miejsca. Wspaniali
gospodarze.
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Wernisaż wystawy pt. „Żuraw
i czapla” Agnieszki Krzywdzińskiej

pokazać publicznie, żeby Zawojanie i turyści mogli ich poznać,
mieć styczność z pełną pasji
twórczością” – mówi Basia.
Za każdym razem kiedy jestem
w Galerii podziwiam prostotę jej
wystroju, która pozwala na dobre wyeksponowanie obrazów,
czy też fotografii. Jest to bez
wątpienia najlepsza przestrzeń
wystawiennicza w naszym rejonie. Każdy szczegół wewnątrz
jest doskonale przemyślany.
Zasłonki i serwetki z haftem babiogórskim, wykonanym przez
panią Dorotę Kobielę. Piękne
drewniane meble koncepcji Janusza Sałaciaka i znakomite
oświetlenie sprawiają, że każdy
wernisaż który odbywa się w Galerii jest na bardzo wysokim poziomie. W księdze pamiątkowej,
która znajduje się w Galerii znalazłam komentarz pani Dominiki Dzierżymirskiej Podpłomyk
– artystki fotografki, który przytoczę: „…część galeryjna robi
wielkie wrażenie i niczym nie
ustępuje galeriom jakie dotychczas miałam okazję odwiedzać
w różnych częściach Polski. Jest
ona przygotowana nie tylko profesjonalnie, ale przede wszystkim z wielkim smakiem i wyczuciem estetycznym, ciesząc
oko i za sprawą Gospodarzy
podtrzymując rodzinną atmosferę tego naprawdę wyjątkowego
w Zawoi miejsca. (…) Przyznaję,
że jestem urzeczona atmosferą
jaka panuje w Galerii na Ucieche. Kiedy Państwo zechcecie ją
kiedyś odwiedzić (a naprawdę
warto), to sami stwierdzicie, że
nie tylko w trakcie wernisaży

jest tu wyjątkowo ciepło i miło
– tu pogodny nastrój utrzymuje
się przez cały rok”.
Galeria na Ucieche w Zawoi,
to nie tylko sklep i przestrzeń
wystawiennicza,
to
przede
wszystkim ludzie ją prowadzący, artyści którzy wystawiają
tam swoje prace i w końcu stali bywalcy tego pełnego ciepła
i radości miejsca. Gospodarze
organizują wystawy wspólnie
z artystami, którzy często zgłaszają się sami. Bywa też tak, że
są „wynajdywani” i zapraszani przez właścicieli Galerii, tak
było w przypadku Pani Karoliny
Antolak, którą Basia wspomina
tak: „Uwielbiam takich ludzi,
zapaleńców, którzy tworzą bo
chcą! Za uszy wyciągaliśmy ją
i jej męża, ale udało się.” Dzięki zaangażowaniu Gospodarzy
w Galerii zorganizowano piękną wystawę prac Pani Karoliny
Antolak, tworzącej obrazy w klimacie starych wiejskich chałup.
W Galerii Na Ucieche do tej
pory zorganizowano już 15 wy-

staw. Zanim powstała nowa
część galerii w starej odbyły się
trzy wystawy i promocja książki
Stanisława Raka pt. „Sumiynnie
tak było…”
Te wystawy to: wystawa fotografii Michała Sośnickego pt.
„Szlak architektury drewnianej”,
wystawa rzeźby Aleksandra Basiury pt. „Duchy Babiej Góry”
i wystawa rzeźby Józefa Gawła.
W nowej części wystawienniczej odbyły sie wystawy:
• wystawa fotografii pt. „W gościnie u Królowej Beskidów czyli Ludzie i Duchy Babiej Góry”
Dominiki Dzierżymirskiej Podpłomyk;
• pokonkursowa wystawa fotografii „Młodzi Zawojscy Fotografowie”. Był to pierwszy konkurs
fotograficzny dla mieszkańców
Zawoi, na wystawie zaprezentowano 20 wyróżnionych i nagrodzonych prac.
• wystawa fotografii Marzeny
Smyłły pt. „Pejzaż osobisty”;
• wystawa fotografii Agnieszki
Krzywdzińskiej „Żuraw i Czapla”;
• wystawa fotografii Pawła Sadlika pt. „Momenty”;

• wystawa fotografii Jana Sadlika pt. „Powroty”;
• wystawa malarstwa pt. „Barwy
Orawy” Karoliny Reckziegel-Antolak i Antoniego Antolaka;
• wystawa rysunku Zygmunta
Pytlika pt. „Górale i turystyka
okiem Zygmunta Pytlika”;
• wystawa fotografii Andrzeja
Spuły pt. „Kolęda”;
• wystawa fotografii Bożeny
Małysiak pt. „Grenlandia – wyspa zimnego słońca”;
• wystawa fotografii Marka Mżyka pt. „Caledonia – szkocki krajobraz tradycyjny”;
• wystawa twórczości rodziny
Dobrowolskich pt. „Rodzinne
pasje”;
• wystawa fotografii Michała Sośnickiego pt. „Góry, moje
góry…”;
• wystawa malarstwa Heleny
Piergies pt. „Z urodzenia Zawojanka…”;
• wystawa malarstwa Karoliny
Chorązka i grafiki KatarzynyOciepskiej „Uljado” pt. „Co nas
łączy”.
Galeria na stałe współpracuje
z Fundacją Centrum Fotografii z Bielska-Białej oraz Galerią
B&B w Bielsku-Białej. Jesteśmy
dumni, że także nasza instytucja
– Babiogórskie Centrum Kultury może dołożyć swój skromny
wkład w działalność Galerii Na
Ucieche poprzez wspólną organizację konkursu Młodzi Zawojscy Fotografowie, którego II
edycja odbędzie się jesienią tego
roku.
Tymczasem wspólnie z Gospodarzami Galerii zapraszamy
na kolejne wernisaże i wystawy.Styczność ze sztuką wpływa na rozwój nas wszystkich,
spotkajmy się zatem w Galerii
na Ucieche!
Anna Kulka
Fotografie ze zbiorów Galerii na Ucieche

Wystawa „Grenlandia” Bożeny Małysiak
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Patriotyzm to my!
Zbliża się 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, w związku z tym chcemy przypomnieć trzy teksty, które drukowaliśmy w naszej pozycji
„Patriotyzm to my!”. Była to publikacja, która powstała w ramach projektu realizowanego przez Babiogórskie Centrum Kultury dofinansowanego
z Muzeum Historii Polski w 2014 roku. W książce zawarte są artykuły młodzieży na temat szeroko pojmowanego patriotyzmu oraz teksty
o lokalnych społecznikach, ludziach którzy swoją postawą i pracą wpływają na nieustający rozwój naszej małej ojczyzny.

Patriotyzm w mojej rodzinie
Ojczyzna moja tam, gdzie zboża niosą wiatr
i gdzie zielony krąg zamyka pierścień Tatr…
Krzysztof Kamil Baczyński

P

atriotyzm pochodzi od łacińskiego słowa patria, czyli ojczyzna. Mamy do niego różnoraki stosunek, z jednej
strony emocjonalny, a z drugiej
prawno-ustrojowy.
Patriotyzm
emocjonalny to tożsamość kulturowa, więź z naszymi przodkami, ziemią, na której żyjemy,
i wspólnota historii. Jesteśmy
obywatelami Polski i mamy obowiązek i przywilej służyć swojemu krajowi poprzez produkcję,
handel, wynalazki. Powinniśmy
czuć satysfakcję, dobrze wykonując powierzone obowiązki,
tworząc wartościowe rzeczy,
szanując dobra pochodzące
z naszego kraju. Patriotyzm jest
silnym poczuciem odpowiedzialności za losy narodu i państwa
(Richard Aldington). Patriotyzm
jest dla nas czymś oczywistym.
Czujemy się związani z miejscem, w którym przyszło nam
żyć. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych przodków. Ale
nie depczcie przeszłości ołtarzy,
choć macie sami doskonalsze
wznieść; na nich się jeszcze
święty ogień żarzy […] i wy winniście im cześć! (Adam Asnyk).
Moi pradziadkowie i dziadkowie byli góralami z krwi i kości. W pocie czoła, w poczuciu
dobrze spełnionego obowiązku
karczowali nieużytki, siali owies,
sadzili ziemniaki. Byli bardzo
przywiązani do tradycji. Zwracali uwagę na takie szczegóły,
jak na przykład zrobienie znaku
krzyża przed pokrojeniem świeżego bochenka chleba. Całowali
kromkę, która spadła niechcący
na zie- mię. Tę oznakę szacunku
Polaków dla chleba pięknie opisał Cyprian Kamil Norwid: Do
kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszano- wanie dla darów nieba…
Tęskno mi, Panie… Babcia Kry-
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sia uczyła mnie i siostrę szacunku dla tego cennego daru, jakim
jest chleb. Moja babcia nauczyła
mnie też Katechizmu polskiego
dziecka Władysława Bełzy.
Kto ty jesteś? – Polka mała.
Jaki znak twój? – Lilja biała.
Gdzie ty mieszkasz? – Między
swemi. W jakim kraju? – W polskiej ziemii.
Czem ta ziemia? – Mą Ojczyzną. Czem zdobyta? – Krwią
i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę. Coś ty dla
niej? – Wdzięczne dziecię. Coś
jej winien? – Oddać życie.
I wpoiła we mnie, że Polaka
celem: [...] czyste sumienie, miłość Ojczyzny i poświęcenie.
Dziadek Aleksander z dumą
opowiadał mi o swoim ojcu,
który walczył na froncie włoskim w czasie I wojny światowej
i został ciężko ranny w nogę. Po
powrocie do domu, w podzięce za uratowanie życia odbył
pielgrzymkę do Częstochowy
i wyjętą z kolana kulę ofiarował Czarnej Madonnie. Pradziadek Franciszek był dla mojego
dziadka i dla mnie prawdziwym
bohaterem. Dzia- dek Olek zawsze interesował się polityką,
godzinami oglądał obrady Sejmu, dziennik telewizyjny, czasami nawet kosztem mojej Dobranocki.
Ojciec babci Krysi był leśniczym. Dbał o piękno naszych
górskich lasów. Sadził drzewka, pilnował zwierzyny przed
kłusownikami. Rodzice zawsze
uczyli mnie dbania o dobro
wspólne. Nie wolno nam było
zaśmiecać lasu, niszczyć sadzonek. Podczas pieszych wycieczek wzbudzali w nas miłość
do ojczystej przyrody. Podziwia-

liśmy […] wyzłocone słońcem
szczyty, co różowo w górze płoną
i pogodnie lśniące błękity nad pogiętych skał koroną (A. Asnyk).
Wspaniałą rzeczą jest dla mnie
kultywowanie tradycji. Boże Narodzenie w moim domu to czas
kolęd i rodzinnych spotkań.
Niesie się zapach suszonych
grzybów, gotowanej kapusty,
smażonej ryby, makowców
i pierników. Zasiadamy do stołu i na białym obrusie pojawiają
się tradycyjne potrawy: barszcz
z uszkami, zupa grzybowa, kapusta, kompot z suszu. Nikt
nie zapomni o białym opłatku
i wspólnych życzeniach poprzedzonych modlitwą. W Wielką
Sobotę przygotowujemy tradycyjny koszyk. Przyozdabiamy go
barwinkiem i ręcznie wyszywaną, białą serwetką.
W domu często gotujemy
tradycyjne, góralskie potrawy,
a przykład kulasę, kwaśnicę.
Tata nauczył się robić oscypki.
Ten aromatyczny, pyszny serek
wymaga wielu skomplikowanych zabiegów przekazywanych
z pokolenia na pokolenie.
Moja młodsza siostra – Jadzia,
zauroczona zawojską tradycją,
zapisała się do zespołu regionalnego „Juzyna”. Często śpiewa
w domu piękne góralskie pieśni.
Moja mama, która pochodzi
z okolic Przeworska, wielokrotnie opowiadała mi o czarnych,
żyznych ziemiach wschodniej
Polski i opisywała piękno: […]
tych pól malowanych zbożem
rozmaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem
(Adam Mickiewicz).
W dzieciństwie bardzo lubiłam czytanie książeczek na dobranoc. Mama albo tata czytali
mi bajki Brzechwy, Tuwima, Konopnickiej. Chłonęłam te wspaniałe, pobudzające dziecięcą wy-

obraźnię polskie utwory. Bawiły
mnie, uczyły, rozśmieszały... Być
może, dzięki temu pokochałam
poezję i zrozumiałam, że […] nie
miecz, nie tarcza bronią języka,
lecz – arcydzieła (C.K. Norwid).
Kiedy sama nauczyłam się czytać, zafascynował mnie świat
literatury ojczystej. Czytałam
wiersze naszych wieszczów narodowych: Adam Mickiewi- cza,
Juliusza Słowackiego. Cypriana Kamila Norwida, dałam się
uwieść poezji Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego. Wzruszyły mnie
jego słowa: Ojczyzna moja tam,
gdzie zboża niosą wiatr i gdzie
zielony krąg zamyka pierścień
Tatr, i gdzie jak posąg złoty morze wygina łuk.
Uważam, że moi rodzice są
dobrymi patriotami. Tata jest listonoszem, mama farmaceutką.
W ramach codziennej praktyki
farmaceutycznej mama stara się
wybierać pacjentom produkty
lecznicze tak, aby były one dla
nich jak najbardziej odpowiednie, skuteczne i bezpieczne. Rodzice pracują uczciwie, rzetelnie
wykonują swoje obowiązki, starają się pomagać innym. Biorą
udział w świętach patriotycznych, wywieszają flagę Polski
z okazji różnego rodzaju świąt
i głosują w wyborach samorządowych. Okazują szacunek symbolom ojczystym (godło, sztandar). Zachęcają mnie i siostrę do
nauki, żebyśmy zdobyły solidne
wykształcenie i codzienną pracą
budowały bogactwo i siłę naszej
Ojczyzny.
Jestem przekonana, że wartości, w jakie wzbogaca mnie moja
rodzina, kształtują mój charakter
i są fundamentem mojego patriotyzmu. Jestem Polką i czuję
się z tego powodu dumna!
Barbara Basiura
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NASZE TRADYCJE

Odwaga bycia patriotą

K

ażdy
człowiek
żyjący
w czasie wojny przeżył
istne piekło. Młodzi mężczyźni mieli plany na przyszłość,
chcieli założyć rodziny i wieść
spokojne życie. Nakazem chwili
stała się jednak walka o wolność
ojczyzny. Ile trzeba mieć w sobie odwagi, aby ofiarować się
swojej ojczyźnie? Ojczyzna była
ideałem dla milionów, nosili ją
w sercach. Tak, nosili, tymczasem dziś naprawdę niewielu ma

poczucie, że jest ona ważna.
Dlaczego tak jest?
Polska często uważana jest za
miejsce, w którym nie ma pracy.
W wielu miejscach w Europie
panuje stereotyp Polaka – złodzieja, brudasa, alkoholika. Polacy często wstydzą się przyznać
do swojego pochodzenia i ciągle
narzekają na prezydenta, na premiera, na wójta. Kiedy zaś przychodzi czas wyborów, to siedzą
w domach. Ciekawe, dlaczego

więcej flag wywieszano na domach, gdy Kamil Stoch wygrywał na olimpiadzie w Soczi niż
w dzień 3 maja, 11 listopada…
Jesteśmy patriotami tylko wtedy,
gdy wygrywamy.
Wydaje mi się, że większość
młodych ludzi nie poradziłaby
sobie, gdyby wybuchła wojna.
Ilu z nas byłoby w stanie organizować „mały sabotaż”? Podejrzewam, że nie wielu. Zapewne domagaliby się wolności, siedząc

Człowiek przez duże „C”
K
rzysiu Jordanek, popularnie „pan Jordanek ze
szkoły”, to wręcz klasyczny przykład człowieka o altruistycznej postawie. Życzliwy,
zawsze uśmiechnięty, lubiany
przez dzieci i młodzież, szanowany przez dorosłych.
Jeszcze jako dyrektor szkoły czy kierownik Schroniska
Młodzieżowego dał się poznać
jako człowiek zaangażowany
w to, co robi. W szkole umiał
znaleźć czas dla młodzieży, nie
tylko w godzinach pracy, ale
również po lekcjach, angażując
ich w różnego rodzaju zajęcia
sportowe: rozgrywki piłkarskie,

O

twarta furtka „Orlika”.
Na boisku chłopaki pod
czujnym okiem trenerów
grają w „nogę”. Młodsi na korcie usiłują trafić rakietą w piłeczkę tenisową. Drugiego takiego miejsca nie ma w Zawoi.
Mamy siedzą na krzesełkach.
Mogą spokojnie rozmawiać –
nad wszystkim czuwa, przechadzając się pomiędzy boiskami
w charakterystycznej czapeczce, pan Krzysztof.
Krzysztof Jordanek jest bardzo oddany „Orlikowi”. Już na
pierwszy rzut oka widać, że dla
Niego to nie tylko praca, ale
przede wszystkim pasja. Nie liczy czasu przeznaczonego na
pracę na rzecz dzieci. To właśnie
o nich myśli, spędzając długie
godziny nie tylko na „Orliku”,
ale także na licznych spotkaniach i zebraniach, za kółkiem
własnego samochodu, przemierzając rocznie pewnie i tysiące

budowanie lodowiska, zawody
narciarskie itp. W schronisku
sam wykonywał wiele prac porządkowych, robił ławki i stoliki
przed schroniskiem, aby przyjeżdżający mogli wypoczywać
na świeżym powietrzu.
Teraz jako emerytowany nauczyciel całym sercem poświęca
się pracy na wilczańskim „Orliku”. Jego pasją stał się Klub
Orlika „Wilki”. Dalej organizuje
różnego rodzaju zawody i rozgrywki sportowe. Miejscowa
młodzież i goście odwiedzający
Zawoję w czasie wakacji czy ferii zimowych zawsze znajdą na
„Orliku” ciekawe propozycje do

aktywnego wypoczynku, także
dzięki panu Jordankowi.
W środowisku Zawoi Wilcznej
Krzysiu ma wielkie poważanie
za jego społeczne zaangażowanie dla tej części Zawoi. To
między innymi dzięki jego zaangażowaniu i pracy obsadzono
świerkami teren wokół dzisiejszego placu zabaw i drogi do
szkoły. Razem z mieszkańcami bloku przy szkole budował
drewniane ogrodzenie, które
miało upiększyć ten teren.
Zawsze chętny do pomocy innym, urodzony majsterkowicz,
który nie może usiedzieć bez
pracy. Zawsze coś konstruuje,

w domu… Nastała era komputerowców, którym nie chce się
nawet ruszyć z kanapy po pilota. Myślą o sobie i widzą tylko
czubek własnego nosa. Nie chcę
nawet myśleć, co by było, gdyby
ojczyzna potrzebowała żołnierzy. A więc, jaki człowiek żyje
w dzisiejszej Polsce? Beztroski,
pewny siebie, albo zagubiony
i samotny. Poddaje się zdradliwym urokom życia. Dobrze, że
są jeszcze w naszym kraju starsi,
mądrzejsi ludzie, którzy nauczą
swoje dzieci myśleć o przyszłości. Trzeba być przygotowanym
na wszystko, co przyniesie nam
Katarzyna Deja
los.

naprawia, wymienia. Tak było
w czasie jego aktywności zawodowej jako nauczyciela i tak jest
teraz, kiedy jest już na emeryturze, na zasłużonym wypoczynku. Jeżeli komuś potrzebne są
jakieś narzędzia, to kto jak kto,
ale pan Krzysiu na pewno je ma
i bez problemu pożyczy.
Na podkreślenie zasługuje
fakt, że jest to człowiek bardzo
konkretny, nie lubi zbyt dużo
gadać, tylko konkretnie coś robić. A jeżeli już coś robi, to dokładnie, rzetelnie i do końca.
Nie lubi „bylejakości”, co jest
obecnie, niestety, rzadką cechą
młodzieży i dorosłych.
Można powiedzieć, że Krzysiu
Jordanek to konkretny „facet”,
który zawsze pomoże kiedy
trzeba, ale też zgani za fuszerkę
Henryk Bucki
czy „bylejakość”.

kilometrów, żeby zorganizować
lepsze zawody, atrakcyjniejsze
stroje, ciekawsze rozgrywki.
Rozmawia z chłopcami nie tylko o piłce i zachowaniu na boisku, ale także, a może przede
wszystkim, poza nim – w szatni,
szkole, domu. Pokazuje różne
możliwości spędzania wolnego
czasu. Chwali i gani, czasem nawet ostro. Troszczy się o wszystkie „orlikowe” dzieci i stara się
zapewnić im jak najlepsze warunki, mając na uwadze dobro
i równe możliwości dla każdego dzieciaka.
Niesłychanie zajęty, ale zawsze znajdzie czas zarówno na
rozmowę z dziećmi, jak i rodzicami.
Mamy szczęście, że spotkamy
Go my i nasze dzieci – Człowieka o Wielkim Sercu, Człowieka
przez duże C.
Katarzyna Fujak
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Jest zakątek
na Mosornym
Znów sięgamy po pióro, by pisać o Mosornym. Czy można pisząc, zachwycać się urokiem pasm górskich, potokiem
Mosorczykiem, a zapomnieć o mosorniańskiej perełce, którą jest kaplica? Nie, nie można.

T

en artykuł postaramy się
poświecić właśnie kaplicy
na Mosornym, kaplicy pod
wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Drewniana kaplica położona w mosorniańskich polach,
została wybudowana w latach
1905-1908. Ufundował ją miejscowy cieśla i stolarz Wojciech
Trybała. Nie udało nam się dotrzeć do źródeł informujących
o tym, jaką funkcję pełniła tutejsza kaplica, czy odprawiały
się w niej Msze św. Jeżeli tak,
to ile razy w roku? Opieramy się
na źródłach Monografia Zawoi,
gdzie znaleźliśmy informację, że
już od 1887 roku (wtedy jeszcze mosorniańska kaplica nie
istniała) ksiądz Michał Jurkowski, proboszcz kościoła w Zawoi Centrum, czynił starania,
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by odprawiać przynajmniej raz
w roku Msze św. w kaplicach
rozsianych po odległych zakątkach Zawoi. Możemy przypuszczać, iż po wybudowaniu
kaplicy takie Msze były tu odprawiane. W tamten czas odprawiano Msze w święto patrona
dawnej kaplicy, zaś od 1909 r.
odprawiano Msze w takich kaplicach dwanaście razy do roku.
Opierając się na ustnym przekazie naszych przodków wiemy,
że jeden raz w czasie istnienia
kaplicy odbył się na Mosornym
odpust w święto Matki Bożej
Anielskiej.
Mosorniańska kaplica jest filią
zawojskiego kościoła w Centrum, kościoła pod wezwaniem św. Klemensa. W kościele
w Zawoi Centrum jest obcho-

dzony dwa razy w roku odpust.
W święto Matki Bożej Anielskiej
– patronki naszej kaplicy, jak
i w święto patrona kościoła św.
Klemensa.
Przez ostatnie lata w kaplicy
na Mosornym jest odprawianych
rocznie sześć Mszy św., jedna
Msza w miesiącu – od maja do
października. Msze są ogłaszane
w kościele parafialnym w Centrum, na tablicy ogłoszeń przed
tymże kościołem, jak i w Internecie. W obecnym czasie jest mało
mieszkańców Mosornego. Starsi
ludzie koleją rzeczy poumierali,
sporo młodych opuściło swoje
rodzinne gniazda. Z tej to przyczyny bywa tak, iż jest niewielu
wiernych na Mszy św. Zapraszamy do wzięcia udziału w tychże
Mszach, w cudownym plenerze.

Skąpana w jesiennym słońcu drewniana
kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej
w Zawoi Mosorne. Fot. Michał Sośnicki

W czasie Mszy i zbyt praży słońce, i zbyt mocno pada a i pioruny
przeszywają czarne chmury. Ale
to nic – my te Msze kochamy bez
względu na aurę. – To jakby niebo dawało nam znaki, że nasze
modlitwy tam docierają. Dołącz
do nas z jakichkolwiek stron jesteś, przyłącz swój głos do modlitw i śpiewu. ZAPRASZAMY.
Dzwon „Benedykt” przypomina nam o istnieniu kaplicy
i wzywa do modlitwy trzy razy
dziennie, rano o 6:00, w południe o 12:00, wieczorem o 18:00.
Pamiętamy. Był to czerwiec
1977 roku, kardynał Karol Wojtyła w naszej kaplicy odprawił
Mszę świętą. Wtedy w dniach
18-20 czerwca przebywał w Zawoi z wizytą duszpasterską. Po
Mszy św. z nami rozmawiał,
dzieci błogosławił, do każdego
się uśmiechnął, wypatrzył wśród
wiernych najstarszą mosorniankę, i z uśmiechem na ustach zapytał, ile to już krzyżyków dźwiga na swoich plecach. Wszyscy
wiedzieliśmy, że jest wśród nas
na Mosornym metropolita krakowski, ksiądz kardynał Karol
Wojtyła, czy komu mogło przelecieć przez myśl, że patrzymy
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Kaplica Matko Boska Anielska,
Matko Pomocy Nieustająca,
Z kaplicy wśród pól
Na lud swój patrząca
W szczerym polu na Mosornym, tu pod Śmietanową,
jest Kaplica ofiarowana Tobie o Królowo.
Na lud swój codziennie patrzysz i chętnie pomagasz,
I u Syna swojego dla nas o łaski Ty błagasz.
Gdy na rozstajnej drodze niepewnie stoimy,
To prosimy Ciebie Matko prowadź, bo błądzimy,
Gdy styrani swoim życiem na twarz upadamy,
To prosimy pomóż powstać a pójdziemy dalej.
Nieraz z nieba Królowo Tobie przyrzekamy,
Lecz łamiemy przyrzeczenia, bo się potykamy.
Wstawiasz się za biednym ludem do Syna swojego,
My wierzymy że On rękę poda do każdego.
I do tego maleńkiego, co na świat spogląda,
I do tego stareńkiego, co śmierć mu w oczy zagląda,
I do tego, który woła Pomocy Nieustająca,
I do tego, co w zwątpieniu tę pomoc odtrąca.
Ten zakątek na Mosornym od dawna jest znany,
No i często przez pątników chętnie odwiedzany.
Matko Boska Anielska o wszystko błagamy,
I w zwątpieniu też do Ciebie wciąż się uciekamy.
Swoim płaszczem nas otulasz, dłoń pomocną dajesz,
A gdy znów się pogubimy, na właściwej drodze stajesz.
Do kaplicy przychodzimy o różnej godzinie,
Gdy spojrzymy w Twoje oczy, czas spokojniej płynie.
Gdy z ufnością się w opiekę Tobie polecimy,
To wierzymy choć zbłądzimy, swój błąd naprawimy.
A kiedy już czas się skończy przez Boga nam damy,
Ty poślesz Anioła Stróża , by wiódł w niebios bramy.
ZetEm

na kardynała z bliska ostatni raz,
że stoi przed nami ktoś, kogo
wzywa Piotrowy Tron. Na pewno nie. Ostatni raz był w Zawoi
we wrześniu 1978 roku, a 16
października tegoż roku został
Papieżem.
Chcemy jeszcze na moment
wrócić do naszych fotografii prosić czytelnika, by patrząc na kaplicę, na ołtarz, wyobraził sobie
że te „wyhaftowane” elementy
drewniane zdobiące ołtarz, obramowania okien, drzwi, zostały
zrobione przez naszych przodków przy pomocy ręcznych pił,

dłutów, hebla – (strug). Jakiż talent artystyczny mieli nasi prości
przodkowie. W tamtych czasach
na Mosornym prądu nie było.
Prąd zakładano w latach 50-60
ubiegłego wieku. Niektóre budynki były oświetlone prądem
z elektrowni w Diablim Młynie,
obecnie dom wczasowy, do niedawna Zakłady Energetyczne S.A.
– Rejon Energetyczny Wadowice.
…Przyjdź, na Mosorne szlak
poprowadzi…
WT
Archiwalne fotografie kaplicy
ze zbiorów Autora
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Demony Karpat
Człowiek od początku swojego istnienia był istotą duchową i jako taki odczuwał potrzebę duchowego
doświadczenia. Oddawał cześć ciałom niebieskim, świętym Gajom, źródłom utożsamiając je z bóstwami.
Zjawiska przyrody, obserwowane ale jeszcze nie wyjaśnione naukowo były zatem manifestacją sił istot
wyższych. Ludowa duchowość i bogata wyobraźnia zaowocowały całym panteonem najrozmaitszych
bóstw, duchów i demonów. W tradycyjnych społecznościach często wieczory spędzano na opowieściach
o tajemniczych zjawiskach i stworach a aura zmroku potęgowała doznanie grozy.

W

Księdze Hioba czytamy: W okropności widzenia nocnego, gdy
sen na ludzi zwykł przypadać,
zjął mię strach i drżenie, i wszystkie kości moje przestraszone są.
A gdy duch szedł przy bytności
mojej, wstały włosy ciała mego1.
Trzeba zaznaczyć, że głęboka
wiara w istnienie nieziemskich
istot niejednokrotnie napędzała
myślenie o nich i wizje.
Poniższy artykuł jest prezentacją najbardziej znanych demonów ludowych terenu Karpat ale
też ludzi, którzy w podaniach ludowych z jakiegoś powodu nie
mogą spokojnie przejść na drugą
stroną, rozpaczliwie szukając pomocy u żywych. Jest on również
przypomnieniem wierzeń mieszkańców tych gór, by ukazać ich
silny związek z przyrodą i fantastyczną duchowość opartą na
przeświadczeniu, że na co dzień
mamy do czynienia z obcowaniem dusz oraz że nie wszystko
musi być oparte na wyjaśnieniu
naukowym.
Istotom demonicznym przypisywano rozmaite cechy – demoniczne, nadprzyrodzone ale
też czysto fizyczne. Każda z nich
dysponowała określoną mocą,
a co za tym idzie, miała konkretny wpływ na ludzkie zdrowie, życie i śmierć. Porządek,
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w jakim przedstawię demonicznych bohaterów Karpat jest porządkiem alfabetycznym.
Pierwsza z postaci jest alchemik z Nowego Sącza – Michał
Sędziwój, postać autentyczna,
w siedemnastowiecznej Europie
uchodził za jednego z najznakomitszych mistrzów swojego
fachu. Według podań ludowych
pojawia się nocami na rynku
w Nowym Sączu, kroczy w uniwersyteckiej todze, nie rzucając
cienia nawet przy pełni księżyca,
i rozrzuca wokół siebie dukaty,
które spadają na ziemię zupełnie bezdźwięcznie a giną wraz
z pianiem pierwszych kogutów.
Podobno ten, kto go spotka będzie miał szczęście, szczególnie
w zdobywaniu wiedzy2.
Błędny ognik, przyjmował
postać niebieskiego światełka, ukazującego się w pobliżu
rzek czy mokradeł3. Światełko,
ognik, utożsamiane było z duszą nieochrzczonego dziecka
i prowadziło tam, gdzie zostały
pochowanego jego doczesne
szczątki, aby ktoś odkopał zwłoki i pochował je na cmentarzu
lub po prostu poświęcił mogiłę.
Panowało bowiem przekonanie, że ziemia nie chce przyjąć
ciała nieochrzczonego dziecka,
dlatego w miejsce jego pochówku bądź uderzają pioruny, by

je „wypalić”, bądź podmywa je
woda, zabierając ze sobą szczątki lub też powstaje wykrot,
a korzenie wyrwanego przez
wichurę drzewa wyrzucają przy
tym prochy. Ognik albo ukazywał się na krótko, by zwrócić na
siebie uwagę, albo wodził nieszczęśnika po bezdrożach nawet
do rana. Aby uniknąć przykrych
konsekwencji w spotkaniu z niebieskim płomykiem należało
uczynić znak krzyżai wypowiedzieć następującą formułkę:
Jakeś chłopiec krzcom cie Jadam, jakeś dziywco krzcom cie
Jewa, jeżeli natomiast taki zabieg
nie pomagał, należało udać się
za światełkiem i poszukać ciała,
a w razie niemożności podjęcia
poszukiwań, odmówić modlitwę
za zmarłych. Dusza, której takie
zabiegi pomogły, mogła zmienić
się w biały kwiatek, kulkę lub
białego ptaszka4. W wielu regionach Europy, także w rozmaitych
zakątkach Karpat można usłyszeć
inne nazwy tego demona, takie
jak świetlik czy trupia świeca5.
Kolejną demoniczną postacią
Karpat jest boginka, nazywana
także mamuną. W ludowych
wyobrażeniach boginki przybierały postać starych, brzydkich
kobiet z długimi, obwisłymi
piersiami albo wręcz przeciwnie, jako młode, niezwykle uro-

dziwe dziewczyny. Miejscem
przebywania boginek były lasy
położone w pobliżu wody,
w której demony te w nocy prały kijankami, oświetlane światłem księżyca. Trudniły się także
podmienianiem nie ochrzczonych dzieci. Władysław Kosiński
( 1844 – 1914), ludoznawca, który pod koniec XIX wieku badał
kulturę ludową Górali Babiogórskich pisał: Zabierały także
dzieci matkom, […] a w zamian
podrzucały swoje, które były nienasycone, brzydkie i niechlujne.
Porwane dzieci dręczyły bardzo
w swoich mieszkaniach, a wieczorami podsłuchiwały pod
oknami, gdzie były ich własne
dzieci, czy się im nie dzieje jaka
krzywda. Jeżeli spostrzegły, że
im tam jest źle, np. że są głodne,
natychmiast odnosiły zamienione dziecko, a zabierały swoje6.
Bardzo dawnym elementem
wierzeniowym w całej kulturze
ludowej jest diabeł – zły duch,
którego imienia lepiej było nie
wymawiać, aby nie dać mu
okazji do podjęcia działalności.
Mówiono o nim najczęściej Zły,
Corny, gwarowo w wielu regionach dieboł, diaboł. Zazwyczaj
przybierał postać mężczyzny,
ubranego po pańsku, czasem
też po niemiecku, czego potwierdzeniem jest jedna z legend
regionu Babiej Góry: Dieboł był
ubrany jako pon. Rogi schowoł
pod kapeluszom, pysk pomalowoł na cyrwono farbom, a łogon schowoł do portek. Na nogi
wdział buty z cholewami – tak
piyknie pozakrywoł ckliwe kopy-

| POD DIABLAKIEM | JESIEŃ 2016 |

WIERZENIA

ta7. Zły ofiarował często ludziom
pomoc, aby potem zażądać jako
zapłaty ich duszy8.
Teren Babiej Góry jako jedyny
stał się mieszkaniem bardzo ciekawej postaci demonologicznej
– głodnego ducha. Jego pochodzenie i wygląd ( nikt go nigdy
nie widział) owiane są tajemnicą,
za dobrze znana jest jego działalność. Uważa się, że owy demon
to dusza człowieka, który zginął
w górach z wycieńczenia, dlatego też jego ofiarą padali właśnie
górscy wędrowcy; ogarniał ich
ogromny głód i związane z nim
osłabienie, zmęczenie. Ponadto
nieszczęśnik tracił orientację w
terenie a błądząc przez dłuższy
czas mógł nawet umrzeć. Gdy
głodny duch zaczął nękać swoją
ofiarę ta powinna się pomodlić
i napić się wody z trzech potoków9. Ponadto nie należało wybierać się w góry bez odpowiednich zapasów żywności10.
Płanetnik – demon burzy,
znany również jako chmurnik.
Z reguły nie miał on konkretnej
postaci, choć w relacjach opisywany był jako wysoki, chudy
mężczyzna w mokrym ubraniu.
Miał zmierzwione włosy, spod
których spoglądały tajemnicze,
czarne oczy11.
Południce to żeńskie demony, których nazwa związana jest
z porą ich aktywności. Według
wierzeń pojawiały się one właśnie w południe, najczęściej na
miedzach. Pomimo, że przypisywano im napastowanie żniwiarzy lub porywanie dzieci, to jednak częściej jawią się jako duchy
opiekuńcze plonów i łąk12.
Upiór, nazywany także strzygoniem lub strzygą mógł przybierać postać człowieka lub
zwierzęcia. O wierze w tego
demona wspomina już Antoni
Schneider (1825-1880) w Encyklopedyi do krajoznawstwa Galicyi, wydanej w 1871 roku oraz
wielu innych ludoznawców.
Nad wodę kolorowymi wstążkami i błyskotkami zwabiał
swoje ofiary topielec czy inaczej utopiec. Najczęściej przyjmował postać małego chłopca
ze zmierzwionymi włosami.
Czasem też pojawiał się jako
zwierzę – koń, baran lub czarny
pies i przykuwając uwagę zwabiał ofiarę nad wodę. Według
wierzeń była to dusza człowieka, który się utopił i pokutował a kres pokuty następował
w momencie znalezienia „następcy”. W utopia mogła się też
zmienić dusza dziecka nieochrzczonego, wrzuconego do wody13.
W Karpatach a i poza nimi
znane są wampiry, a już z pew-

nością słynny Hrabia Drakula
z rumuńskiej Transylwanii. Wierzono, że wampirami mogą być
osoby prowadzące niegodziwy
tryb życia. Miały one opuszczać
groby o północy i pić krew ze
swoich ofiar. Aby uniemożliwić wampirowi działanie, osobie podejrzewanej o to, że staje
się wampirem wbijano osikowy
kołek w serce, kaleczono stopy a nawet rozczłonkowywano
zwłoki14.
W drzewach mieszkało często
utożsamiane z diabłem Złe. Rozbudzone bądź zaniepokojone
przeraźliwie krzyczało. Porą jego
szczególnej aktywności było południe – wtedy to na przykład,
zwłaszcza dzieci nie mogły podchodzić do kóp siana, gdzie często się chowało. Złe, podobnie
jak błędny ognik, mogło włodzić
człowieka po bezdrożach15.
Ciekawą postacią demoniczną była zmora, nazywana często kłogom ( kogą). Osoba zła
i zawistna mogła stać się mogła
stać się nią już za życia, nie wiedząc nawet o tym, lub dopiero
po śmierci. Aby dostać się do
domu demon ten mógł przemienić się w dowolne zwierzę
bądź rzecz. W nocy siadał na
piersiach swojej ofiary i dusił ją.
Śpiącego dręczyły wtedy senne
koszmary, a nie mógł się obudzić. Aby tego uniknąć, należało
przeżegnać się przed snem trzy
razy, a pod poduszką schować
zioła święcone w dniu Matki Boskiej Zielnej lub różaniec. Jedna
z relacji mówi, że zmora nie będzie dusić człowieka, jeśli ten
zje kromkę chleba w wychodku, ponieważ brzydzi się kimś,
kto nie uszanował daru bożego
i spożywał go w takim miejscu16.

Podobno przy uwalnianiu się od
zmory pomagało też poruszanie dużym palcem u nogi17, co
potwierdza także W. Kosiński:
Koga dusi człowieka i to tak bardzo, że nie może słówka przemówić, ani się ruszyć. Wchodzi
na człowieka od nóg. Jeżeli ten,
którego dusi, poruszy tylko wielkim palcem u nogi, natychmiast
schodzi z niego18. Wierzono także w inny rodzaj zmory, której
pochodzenia nie wywodzono
od człowieka. Dręczyła ona ludzi w ten sam sposób co wyżej
opisana i w ten sam sposób sobie z nią radzono.
Wiele wierzeń demonologicznych i magicznych wykazuje
sporo podobieństw w całych
Karpatach, zaś nierzadko swój
początek mają w pasterskich,
wołoskich tradycjach tego regionu. Wiara w istoty nadprzyrodzone – duchy i demony istniała
i istnieje na całym świecie. Dziś,
kiedy wiele rzeczy, zjawisk mo-

żemy wyjaśniać naukowo myślę,
że zachowanie w pamięci i udokumentowanie tych wspaniałych
wierzeń nadaje rzeczywistości
współczesnego człowieka klimatu tajemniczości, magiczności
i doświadczenia tejże rzeczywistości na nowo. Angielski poeta
i powieściopisarz Robert Graves
(1895-1985) napisał w swoim
artykule What I Believe Abort
Ghosts (1941) napisał: Myślę, że
zdrowy rozsądek każe traktować
duchy tak, jak traktuje się ogień
– zjawisko pospolitsze, lecz równie tajemnicze. Czym jest ogień?
Nie jest ani pierwiastkiem chemicznym, ani źródłem energii,
ani istotą żywą ani nawet chorobą, choć jak ona może się do
nas przenieść od sąsiadów. To
ani rzecz, ani zwierzę, ale wydarzenie. I wydaje się, że duchy
także nie są rzeczami ani zwierzętami, tylko wydarzeniem […].

Księga Hioba IV, 13-15.
P. Heining, Leksykon duchów, Warszawa
1990, s. 13-15.
3
Inf. kobieta, lat 65, Zawoja, bad. ter. autorki, 2010.
4
Inf. kobieta, lat 65, Zawoja, bad. ter. autorki, 2010.
5
P. Heining, Leksykon duchów…., s.127.
6
W. Kosiński, Materyały etnograficzne
zebrane w różnych
7
S. Bourdelle Zawojski, O Grześku i Dieble, „Pod Diablakiem” 1991, nr 3 (4) luty,
s. 7.
8
U. Lehr, Wierzenia demonologiczne [w:]
Górale Beskidu Żywieckiego, Kraków
1992, s.180.
9
U. Janicka-Krzywda, Elementy kultury
społecznej i duchowej Górali Babiogórskich
[w:] Monografia Zawoi, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków – Zawoja 1996, s. 236.

10
Inf. kobieta, lat 65, Zawoja, bad. ter. autorki, 2010.
11
Inf. kobieta, lat 65, Zawoja, bad. ter. autorki, 2010, U. Janicka-Krzywda, Elementy kultury społecznej…, s. 236.
12
L. Matela, Tajemnice Słowian, Białystok
2005, s. 44.
13
W. Kosiński, Materyały etnograficzne…,
s. 11.
14
L. Matela, Tajemnice Słowian…, s. 44.
15
U. Janicka-Krzywda, Elementy kultury
społecznej…, s. 237.
16
Inf. kobieta, lat 65 (zasłyszane przez inf.
od matki ok. 1963 roku), Zawoja, bad. ter.
autorki, 2010; W. Kosiński, Materyały etnograficzne…., s. 14.
17
Inf. kobieta, lat 65, Zawoja, bad. ter. autorki, 2010.
18
W. Kosiński, Materyały etnograficzne…, s. 13.
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„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Światowe Dni Młodzieży

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, odbywające się między 25 lipca,
a 31 sierpnia 2016 roku, skupiły na sobie uwagę niemal całego świata, dziś
przechodząc już do historii. Były one ogromną manifestacją wiary z udziałem
Piotra naszych czasów. Uczestniczyli w niej pielgrzymi z całego świata.

T

ysiące młodych ludzi tworzyło wspaniałą mozaikę
kulturową i niesamowitą
atmosferę. Pielgrzymi z gminy
Zawoja mieli możliwość przebywania w tym niecodziennym
klimacie świadectwa wiary.
W skawickiej wspólnocie parafialnej przygotowania rozpoczęły się z chwilą ogłoszenia, że
stolica małopolski jest miejscem
organizacji XXXII ŚDM. Było
to dla nas ogromne wyzwanie.
Powołano Komitet Parafialny
i podjęto pierwsze kroki w ramach przygotowań.
Zapowiedzią spotkania młodych z papieżem była peregrynacja symboli ŚDM tj. Krzyża
Roku Świętego i Ikony Matki
Bożej Wybawicielki Ludu. Naszej
wspólnocie towarzyszyły one od
19 kwietnia 2016 r. Peregrynacja symboli była dla nas czasem
oczekiwania i duchowego przygotowania się na to niezwykłe
wydarzenie. Gościły one cotygodniowo w rodzinach, które
zadeklarowały przyjęcie pielgrzymów. Na koniec dotarły do chorych, gdyż to modlitwa chorego,
wsparta ofiarą cierpienia, jest bardzo cenna w oczach Boga.
Podczas ŚDM skawicka parafia
gościła grupę młodzieży z Polski i Hiszpanii. Pobytowi pielgrzymów towarzyszyły koncerty
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chrześcijańskie, a także katechezy głoszone przez biskupa Marka Marczaka z Łodzi i biskupa
Henryka Wejmana ze Szczecina.
Nie zabrakło lokalnych wycieczek jak również formacyjnych
zajęć w grupach animacyjnych.
Mieliśmy czas, żeby przygotować
grupę młodzieży i wspólnotę parafialną do obficie duchowego
przeżycia tego czasu. 31 lipca
2016 roku, na zakończenie ŚDM,
udaliśmy się na Mszę Świętą
Posłania w Brzegach. Eucharystia z papieżem pozostanie na
długo w naszych sercach. Było
to niesamowite doświadczenie
widząc radość ludzi młodych,
dzielących się swoją wiarą. Na
poziomie społeczności lokalnej
można było dostrzec, iż rośnie
w naszej gminie wspaniała młodzież skupiona wokół Kościoła.
Młode pokolenie liczy na spotkanie na swej drodze przewodników – dobrych kapłanów, którzy
zaszczepią w młodych sercach
radość i entuzjazm. Takich wzorów w codziennym życiu potrzeba nam jak najwięcej.
Papież Franciszek po wizycie
powiedział o Polsce: „Tu dotyka
się namacalnie wiary ludu Boga”
i rzeczywiście będąc świadkiem
tych wydarzeń można było doświadczyć żywej wiary młodego
MG
pokolenia.

Światowe Dni Młodzieży już za nami. Był to niezwykły czas dla Polski, Krakowa,
jak i dla naszej parafii. Chyba każdy z nas wiele przeżył podczas przygotowań
do ŚDM, jak i w czasie trwania wydarzeń. 31. Światowe Dni Młodzieży odbyły
się w Polsce w dniach 26-31 lipca 2016 r. pod hasłem „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią…”

W

całym kraju goszczono pielgrzymów
z całego świata. Tak
również było u nas. Naszą parafię odwiedziło 300 pielgrzymów
pochodzących z Litwy i Hiszpanii. Mimo małych problemów
logistycznych ze strony centralnego komitetu organizacyjnego
w Krakowie – potwierdzenie
przyjazdu dostaliśmy niespełna
tydzień przed przyjazdem pielgrzymów – nasi parafianie stanęli na wysokości zadania i w nieoceniony sposób przyczynili się
do przyjęcia gości z zza granicy.
150 pielgrzymów z Litwy skorzystało z zaproszenia mieszkańców naszej parafii i gościło
w ich domach. Był to z Państwa strony wielki gest, za który jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy za noclegi dla
pielgrzymów, przygotowywane
śniadania oraz ciągłą gotowość
transportu pielgrzymów od Kościoła do domów i z powrotem,
często w późnych godzinach
nocnych, a nawet o 3 godzinie
nad ranem. Gościnność, którą
Państwo okazali na długo zapadnie w pamięci naszych gości,
którzy w licznych rozmowach
okazywali swoją wdzięczność.

W imieniu gości z Litwy dziękujemy za wszelką pomoc oraz
gotowość do niesienia pomocy
o każdej godzinie dnia i nocy.
Grupa 150 Hiszpanów została
zakwaterowana na Hali Widowiskowo-Sportowej w Zawoi
Centrum. Oni również dziękują
za wspaniałe przyjęcie. Mimo,
iż mieszkali na hali, byli bardzo
zadowoleni z warunków zakwaterowania, jakie otrzymali.
Bardzo budujące słowa padły
z ust jednego z organizatorów
z Hiszpanii – powiedział nam, iż
przyjechali oni na Światowe Dni
Młodzieży szukać Boga i Boga
znaleźli, nie tylko w samym
spotkaniu z Papieżem, ale także
w nas ludziach z Zawoi oraz
w pomocy, jaką im okazaliśmy.
Aby w pełni odczuć atmosferę panującą podczas ŚDM,
w dniach 26-29 lipca wszystkie
Parafialne Komitety Organizacyjne naszej Gminy wraz z wieloma
wolontariuszami, przy współpracy z Wójtem Gminy Zawoja oraz
Babiogórskim Centrum Kultury,
zorganizowali gminne obchody
Światowych Dni Młodzieży.
26 lipca w Zawoi i w Skawicy
odbył się Dzień Sportu. Mimo
złej pogody zawojska młodzież
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pokazała, że potrafi wspólnie,
w miłej i dobrej atmosferze, spędzić czas. Dla młodzieży z całej
gminy oraz pielgrzymów w tym
dniu odbyły się rozgrywki sportowe oraz gry zespołowe na hali
widowiskowo-sportowej w Zawoi Centrum oraz sali sportowej
w Skawicy. Nie ważne czy duzi
czy mali – każdy czuł się pielgrzymem godnym wziąć udział
w tych dniach.
27 lipca był dniem naszego
Regionu. Pogoda nas nie rozpieszczała, jednak nie odstraszyła naszych mieszkańców, jak
i gości zgromadzonych na ŚDM.
Scenę w tym dniu opanowały
regionalne zespoły – Zbójnik ze
Skawicy i Juzyna z Zawoi. Na
dźwięk góralskiej muzyki nogi
same rały sie do tańca. Nawet
jeśli pogoda sie nie poprawia,
to uśmiech i radość gościuły na
twarzach osób uczesticzących w
koncertach. Śpiewom i tańcom
nie było końca. Wieczorem publiczność została porwana do
wspólnej zabawy przez młodych
i energicznych chłopaków z zespołu „Zgórcy”. Taniec w deszczu okazał się niesamowitą
przyjemnością podczas występu
tego zespołu.
Podczas zabawy pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego prezentowali ofertę naszego terenu, a Panie ze
Stowarzyszenia „Nasza Skawica” przygotowały degustację
pysznych potraw promujących
region babiogórski. Dzień regionalny zakończył się błogosławieństwem i odśpiewaniem
Apelu Jasnogórskiego w atmosferze przyjaźni, radości i wspólnoty. Niesamowitym jest fakt, że
mimo niepogody, zimna, deszczu wiele osób przyszło, aby razem bawić się i modlić.
28 lipca – w czwartkowe popołudnie Dzień Uwielbiania rozpoczął się występem młodzieży KSM z Zawoi i zaproszonej
do naszej gminy Młodzieży ze
Ślemienia. Nastepnie na scenie pojawił się Marcin Pokusa,
współzałożyciel zespołu Siewcy
Lednicy, który zajmuje się oprawą muzyczną spotkań lednickich. Zespół „(I)Gramy z Pokusą” wniósł niesamowitą energię
na scenę i w jej pobliże. Uczestnicy koncertu nie mogli stać bezczynnie wobec tych pięknych,
góralskich dźwięków i szumnie
wkroczyli z tańcem i śpiewem
pod scenę. Przed występem zespołu „Talitha Kum” w nastrój
ewangelizacyjny wprowadziła

nas przygotowana przez młodzież pantomima. Przygotowania młodzieży, która poświęciła swój własny, prywatny czas
wynagrodziły gromkie oklaski
obserwujących to niezwykłe kilkuminutowe przedstawienie. To
była piękna lekcja Miłości, Miłości Boga do człowieka. Wzruszający obraz Miłosierdzia Bożego.
Zespół „Talitha Kum” zagościł
w tym dniu jako ostatni. Tworzą
go młodzi ludzie: studenci i licealiści, którzy śpiewem chwalą
Boga. Deszczowa pogoda, brak
peleryny czy parasolu przeciwdeszczowego nie przeszkadzały
we wspólnej zabawie. Zespół
wspólnie z mieszkańcami naszej
miejscowości, jak i pielgrzymami wielbił Boga przez taniec
i śpiew. Muzyka grana przez zespół pozwala niezwykle odczuć
bliskość Boga w każdym miejscu, nawet na stadionie sportowym, w deszczową, zimną noc.
Kolejny dzień zakończony został
wspólną modlitwą Apelem Jasnogórskim.
Parafialny Komitet Organizacyjny w Zawoi Centrum składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy w jakiś sposób
wsparli ideę Światowych Dni
Młodzieży w naszej parafii. Nie
sposób tutaj wymienić wszystkich. Dziękujemy osobom, które
przyjęły pielgrzymów do swoich
domów, dziękujemy wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie posiłków dla naszych
gości, dziękujemy tym, którzy
pomogli nam przy zorganizowaniu dni w naszej parafii. Szczególne podziękowania kierujemy
na ręce Wójta Gminy Zawoja –
Pana Marcina Pająka, za wsparcie finansowe, bez którego nie
byłoby możliwe zorganizowanie
wszystkiego tak profesjonalnie
oraz na tak wysokim poziomie.
Składamy wielkie podziękowania naszym Wolontariuszom,
bez których te wyjątkowe dni
by się nie odbyły. Ich praca
i zaangażowanie, niesamowita energia, którą nieśli ze sobą
począwszy od przygotowań do
zorganizowania ŚDM w naszej
parafii, sprawiły że były to niezwykłe i wyjątkowe dni. Dziękujemy wszystkim i każdemu
z osobna.

Pielgrzymi w skawickiej parafii

W kościele w Skawicy odbywały się katechezy dla pielgrzymów

Śniadanie hiszpańskiej młodzieży w Zawoi. Fot. Anna Kulka

„Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
W imieniu Parafialnego Komitetu
Organizacyjnego w Zawoi Centrum
Szymon Hujda

Koncert zespołu „Talitha Kum”. Fotografie: portal Sucha24.pl
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Inicjatywy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Zawoi
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Tydzień Bibliotek 2016
Spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi uczestniczyła w XIII edycji programu
Tydzień Bibliotek. Jest to ogólnopolska akcja, której głównym celem jest
podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz
zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich
kręgów społeczeństwa.

Tegoroczne obchody upływały
pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Z tej okazji w bibliotece zorganizowano szereg działań adresowanych do dzieci i młodzieży.
Już 6 maja br. odbyło się spotkanie z panią Barbarą Gawryluk
znaną pisarką książek dla najmłodszych, autorką programu
o literaturze dziecięcej „Alfabet”
prezentowego w Radiu Kraków,
tłumaczką literatury szwedzkiej (między innymi wszystkich
części Biura Detektywistycznego Lassego i Mai). Uczestnikami spotkania byli uczniowie kl.
I-IV Zespołu Szkół w Skawicy.
Spotkanie przebiegało w miłej

atmosferze. Najpierw pisarka
bardzo ciekawie opowiedziała
dzieciom o swojej pracy i twórczości. Następnie zaprezentowała swoje książki, takie jak „Dżok,
legenda o psiej wierności”, „Klifka”, „Klinika zdrowego Chomika”, „Kaktus, dobry pies”. Jednak
największe wrażenie na uczestnikach zrobiła książka „Baltic-pies,
który płynął na krze” – to historia, którą żyła cała Polska. Książka opowiada o psie, który płynął
Wisłą na krze i został uratowany
przez mechanika statku badawczego R/V Baltica. W ten sposób
pisarka przekonał publiczność,
że inspiracji do swoich dzieł

Gminny Konkurs
Pięknego Czytania
Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w ramach Tygodnia Bibliotek był
Gminny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych.
W poniedziałek, 9 maja br. uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje ulubione
utwory.

Można było usłyszeć wiersze
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima,
Marii Konopnickiej oraz fragmenty baśni Hansa Christiana
Andersena, braci Grimm. Komisja konkursowa w składzie: Janina Hajda, Grażyna Trzebuniak,
Lucyna Malczyk oceniła wykonawców w trzech kategoriach

wiekowych. W tym konkursie
nie było przegranych, organizatorzy postanowili nagrodzić
wszystkich uczestników. Każde dziecko otrzymało dyplom
i nagrodę książkową. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy
do udziału w kolejnych konkursach.

poszukuje przede wszystkim
w prawdziwych wydarzeniach.
Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały fragmentów książek czytanych osobiście przez
panią Barbarę Gawryluk i chętnie uczestniczyły w rozmowie.

Barbara Gawryluk na spotkaniu
w skawickiej szkole

Na zakończenie spotkania można było kupić wybraną książkę
i otrzymać autograf autorki.
Lucyna Malczyk

WYNIKI
Kategoria – klasa I
I miejsce : Anna Wilczyńska (Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej), Zofia Bogdan,
Natalia Bujak (Zespół Szkół w Zawoi Centrum),
II miejsce: Antoni Adamiak, Kamil Chowaniak (Zespół Szkół w Zawoi Centrum),
Mateusz Łatka (Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawoi Gołyni),
III miejsce: Oliwia Dobek, (Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawoi Mosorne),
Jakub Bartunek (Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej).
Kategoria – klasa II
I miejsce: Maciej Matysik (Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej), Nadia Trybała, Mikołaj
Chowaniak (Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawoi Mosorne),
II miejsce : Bartosz Sałaciak, Kozina Wojciech (Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej),
Grzegorz Sałaciak ( Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawoi Gołyni),
III miejsce: Daniel Radwan, Bartosz Bachul, Dominika Wronowska, Nikola Mazur
(Zespół Szkół w Zawoi Centrum), Katarzyna Zając (Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej),
Ewelina Dańczak (Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawoi Gołyni).
Kategoria – klasa III
I miejsce: Jakub Trybała (Zespół Szkół w Zawoi Centrum), Maciej Tomusiak (Zespół
Szkół w Zawoi Wilcznej)
II miejsce: Michał Kudzia (Zespół Szkół w Zawoi Centrum), Szymon Kot (Zespół
Szkół w Zawoi Wilcznej),
III miejsce: Roksana Marek (Zespół Szkół w Zawoi Centrum), Wiktor Pasierbek
(Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej).
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CENNE INICJATYWY

Warsztaty plastyczne
Bajkowa podróż
12 maja br. w naszej bibliotece
gościły dzieci wraz z opiekunami z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Zawoi Mosorne.
W pierwszej części spotkania
przedszkolaki uczestniczyły w
warsztatach plastycznych „Bajkowa podróż”, zorganizowanych
dzięki współpracy biblioteki z
Pracownią Cacane Patchworki.
Podczas zajęć dzieci wykonały
na podobraziach piękne ilustracje do wiersza „Kaczka – dzi-

Nowości wydawnicze

waczka” Jana Brzechwy. Następnie z wielką radością zwiedziły
bibliotekę, wszystkim bardzo
podobały się kolorowe i bogato
ilustrowane bajeczki. Zainteresowanie czytelnicze dzieci było
tak wielkie, że panie przedszkolanki postanowiły wypożyczyć
im kilka książek, by móc je czylm
tać w przedszkolu
Dzieci podczas warsztatów
plastycznych

Spotkanie z ornitologiem
Na zakończenie obchodów Tygodnia
Bibliotek, 13 maja br. zorganizowano
spotkanie z ornitologiem, autorem wielu
publikacji o tematyce przyrodniczej
Sebastianem Sobowcem. Prelekcja
odbyła się w Centrum Górskim Korona
Ziemi. Uczestniczyli w niej uczniowie
z pobliskich szkół podstawowy.

Autor w bardzo ciekawy sposób przybliżył młodzieży swój
warsztat pisarski oraz podzielił
się swoimi refleksjami na temat
czytania książek. Następnie wygłosił interesującą prelekcję pt.
„Dzikie zwierzęta obok człowieka”. Barwne opowieści o świe-

XV Małopolskie
Dni Książki Książka i Róża
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi po raz kolejny włączyła się w organizację
Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”. 22 kwietnia 2016 r. licznie
zgromadzeni uczniowie szkół podstawowych kl. I-III obejrzeli przedstawienie pt.
„Kłopoty Misia Zdzisia” w wykonaniu aktorów z krakowskiego teatru „Moralitet”.

Spektakl poruszył zagadnienia
dotyczące bezpieczeństwa dzieci
w szkole, w domu i na ulicy. Mali
widzowie z zapartym tchem śledzili perypetie tytułowego bohatera, który zgubił się w Krakowie.
Dzieci, obserwując zachowanie
i kłopoty Misia Zdzisia, uczyły
się bezpiecznego postępowania
w sytuacji zagrożenia. Ponadto
w ramach tegorocznych obchodów w Filii Bibliotecznej nr 2
wspólnie z Biblioteką Szkolną
w Skawicy zorganizowano konkurs plastyczny „Zwierzęta w
literaturze”. Konkurs był adresowany do dzieci klas I-III Zespołu Szkół w Skawicy i polegał na

zilustrowaniu postaci zwierząt,
wydarzeń z wybranego dzieła literackiego. Komisja konkursowa
oceniła 28 prac. Wszystkie dzieła
były bardzo ciekawie i pięknie
wykonane, toteż Jury stanęło
przed trudnym zadaniem mającym na celu wyłonić najlepszych.
Ostatecznie wyróżniono następujących uczniów: Amelia Zajda kl. III, Miłosz Pacyga kl. Ib,
Dawid Zajda kl. 0, Klaudia Ficek kl.II, Amelia Mazur kl. Ib.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody książkowe. Gratulujemy
i zachęcamy do udziału w kolejnych naszych konkursach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi
otrzymała dofinansowanie ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach „Narodowego
Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet
1 „Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych”. Kwota
dofinansowania wynosi 6120,00 zł. Celem
programu jest wzmocnienie aktywności
czytelniczej w bibliotekach poprzez
kreowanie wzrostu liczby wypożyczonych
publikacji oraz wzrostu liczby czytelników.
Szczególny nacisk został położony na
budowanie nawyków czytelniczych poprzez
stały dopływ nowości wydawniczych,
możliwość systematycznego ubytkowania
(aktualizacja zbiorów), a w konsekwencji
zwiększenie oferty czytelniczej dla
użytkowników bibliotek.

cie przyrody oraz świetny kontakt przyrodnika z młodzieżą
sprawiły, że spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.
Po spotkaniu uczestnicy mieli
możliwość nabycia książek oraz
pocztówek z autorskimi zdjęcialm
mi przyrodnika.

Narodowe
Czytanie 2016
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi włączyła się w ogólnopolską akcję
Narodowego Czytania. Celem akcji jest popularyzacja polskiej literatury
i czytelnictwa. W tym roku uroczystość została zorganizowana dzięki
nawiązanej współpracy Biblioteki z Zespołem Szkół w Zawoi Wilcznej.
Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk, emerytowany dyrektor szkoły Krzysztof
Jordanek oraz uczniowie czytali fragmenty powieści Henryka Sienkiewicza
„Quo vadis”.
Scenariusz uroczystości przygotowała nauczycielka języka polskiego Beata
Glogier. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i z pewnością zachęciło
licznie zebraną publiczność do uczestnictwa w kolejnym Narodowym Czytaniu.

Lucyna Malczyk

Uczniowie Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej czytają fragmeny „Quo vadis”
w ramach Narodowego Czytania
Uczestnicy konkursu plastycznego
Fotografie: arch. GBP w Zawoi
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ROZMAITOŚCI

Dożynki
Gminne
Tegoroczne uroczystości dożynkowe odbyły się 14 sierpnia w niedzielę. Jak co
roku rozpoczęły się Mszą Świętą dziękczynną w kościele parafialnym w Skawicy.
Koncelebrował ją ksiądz proboszcz Krzysztof Strzelczyk, który modlił się o
opiekę Bożą w pracy na roli, za wszystkich zgromadzonych i mieszkańców gminy
Zawoja, aby w zdrowiu i pokoju spożywali Dary Ziemi.

C

hociaż dzisiaj umniejszana
jest wartość pracy rolnika,
mimo to nadal uprawiana jest
ziemia, choć z roku na rok na
coraz mniejszym areale. Tymczasem mieszkańcy Skawicy
starają się nadal podtrzymać
tradycję przodków kontynuując
organizację dożynek połączoną
z pożegnaniem lata.

W bieżącym roku przygotowanie wieńca dożynkowego
i darów dożynkowych przypadło mieszkańcom roli u Steca.
Stworzyli oni piękny, okazały
i misterny wieniec w kształcie
łodzi, który to krył w sobie radość i wdzięczność za zbiory,
a przede wszystkim symbolizował mozolną pracę i codzienną

troskę mieszkańców wsi oraz ich
głęboki przywiązanie do tradycji.
Nabożeństwu towarzyszyło poświęcenie przyniesionych owoców ziemi, a po jego zakończeniu nastąpił przemarsz korowodu
dożynkowego na plac byłego
Kółka Rolniczego. Przemarszowi przewodziła orkiestra dęta ze
Skawicy, a za nią podążali sta-

Starostowie dożynek przekazują chleb
Marcinowi Pajakowi, wójtowi gminy

rostowie i gaździny w strojach
ludowych ze Stowarzyszenia
„Nasza Skawica” oraz pozostali
uczestnicy Mszy świętej.
Przybyłych na plac powitali
konferansjerzy: Daniel Kozina
i Katarzyna Makoś. Następnie
miało miejsce przekazanie poświęconego bochenka chleba,
upieczonego z mąki pochodzącej
z ostatnich zbiorów, włodarzowi
gminy Zawoja Marcinowi Pająkowi. Powinność tę wykonali
tegoroczni starostowie dożynek –
Józefa Grausz i Paweł Sasuła, dodając: „Przekazujemy ten chleb,
aby gospodarz dożynek dzielił
go uczciwie i sprawiedliwie. Nasz
Wójt to najchudszy gazda w gminie, chociaż zarządza największymi hektarami – chcielibyśmy
żeby nasza gmina za jego kadencji piękniała i się rozwijała i żeby
nikomu w naszej gminie nie zabrakło chleba powszedniego.”
Stowarzyszenie „Nasza Skawica”
świetujące jubileusz 5-lecia działalności

20

| POD DIABLAKIEM | JESIEŃ 2016 |

Występ Tadeusza Drozdy i Gabi Gold

Następnie panie ze Stowarzyszenia „Nasza Skawica”, świętujące jubileusz pięciolecia istnienia, zaprezentowały obrzęd
chleba i „ośpiewały” wieniec.
Jubilatki otrzymały z rąk przewodniczącego Rady Gminy Zawoja Jerzego Pająka statuetkę.
Miejscowa gawędziarka Helena
Babiarczyk napisała na tę okoliczność wiersz, zawierający
w swych strofach cały dotychczasowy dorobek skawickiego
stowarzyszenia. Przeprowadzono konkursy sprawnościowe dla
uczestników w każdej kategorii
wiekowej. Zadebiutował lokalny
kabaret Wacławek z Zawoi, a po
nim wystąpił znany artysta kabaretowy i telewizyjny Tadeusz
Drozda w duecie satyrycznym
z popularna czeską gwiazdą
kabaretową, muzyczną i telewizyjną – Gabi Gold. Oprócz tradycyjnych skeczy, bawili ludzi
zabawnymi polsko – czeskimi
tekstami i nie tylko. Kolejną
gwiazdą wieczoru był zespół Mr
Sebii z Mazowsza grający muzy-

kę disco polo, a po nim grupa
A TU PER TU odtworzyła największe hity muzyki tanecznej
lat 80 – tych. Do końca imprezy
bawiącym się przygrywał THE
LOOK.
Gminne Dożynki w Skawicy
zaszczycili swoją obecnością:
Poseł na Sejm RP Marek Polak,
Senator RP Andrzej Pająk.
Organizatorami Dożynek byli:
Rada Sołecka w Skawicy, Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Urząd Gminy w Zawoi.
Mieszkańcy Skawicy składają
serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, dzięki pomocy
których możliwe było zorganizowanie uroczystości dożynkowych i pragną złożyć życzenia
rolnikom, zakładom związanym
z przetwórstwem owocowo- warzywnym, mieszkańcom gminy
i gościom goszczącym na terenie gminy „aby nie zabrakło na
Waszych stołach chleba – najważniejszego symbolu dożynek,
symbolu dostatku, sytości i obfitości”.
(RS)

Koncert Mr Sebii. Fot. portal Sucha24.pl

Sponsorzy XVIII DOZYNEK GMINNYCH SKAWICA
Marcin Pajak Wójt Gminy Zawoja
Rada Gminy Zawoja
Ks. kanonik Krzysztof Strzelczyk, proboszcz parafii Matki Bożej
Częstochowskiej w Skawicy
Ks. kanonik Józef Bafia, proboszcz parafii Św. Mikołaja w Sidzinie
Agnieszka Mroszczak, Prezes Banku Spółdzielczego Jordanów
Oddział w Zawoi
Producent Mebli Kazimierz i Paweł MAREK, Skawica
Meble Sosnowe Agata i Józef DEJA, Skawica
Hurtownia Materiałów Budowlanych FICEK, Skawica
Mechanika Pojazdowa” Quatro” Kaczmarczyk & Pamrok, Skawica
Blacharstwo i lakiernictwo „AUTO-MAR” Mariusz Marek, Skawica
Producent Okien i Drzwi „ MARAND” Barbara Pająk, Zawoja
Tartak Suszarnia Andrzej i Urszula Basiura, Zawoja
Zakład Ślusarski, Skup Złomu i Surowców Wtórnych Stefan Polański, Białka

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRANSDRÓG, Zawoja
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe DROGBUD, Zawoja
Sklepy Spożywcze GABRIELA Katarzyna i Krzysztof Dyrcz, Skawica
Sklep Spożywczy SEZAMEK Joanna Ceremuga, Skawica
Sklep Spożywczy „GROSZEK” Danuta Czarny, Skawica
Firma Handlowo Usługowa „KOMATEX” Natasza Papushina, Skawica
Sklep Spożywczy Jolanta i Paweł Boćkowscy, Skawica
Naprawa Samochodów i Ogumień Adrian Bartyzel, Skawica
Wyrób Elementów do Palet Józefa Wojtyczko, Skawica
Stacja Paliw ZARUS, Zawoja
Piekarnia „ŁYSOŃ’’ Bartłomiej Wygona, Skawica
Adrianna i Tomasz Czarny, Skawica
Zakład Pogrzebowy „ANIMUS” Barbara Polańska i Andrzej Basiura, Białka
Wędzarnia Adam Myszogląd Mszana Dolna Sklep AVITA, Skawica
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NASZE TRADYCJE

Zbójnik na Święcie Dzieci Gór
w Nowym Sączu
W dniach od 10 do 17 lipca po raz 24 w Nowym Sączu odbył się Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów
Regionalnych. Organizatorzy festiwalu z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu w tym roku do
udziału w tym prestiżowym wydarzeniu zaprosili dzieci z zespołu regionalnego „Zbójnik”, reprezentującego region górali
babiogórskich.

W

ielką wartością tego
Festiwalu,
będącego miejscem spotkań
dzieci z różnych kręgów kulturowych, była ochrona i promocja
tradycyjnej kultury własnego regionu, przekazywanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu oraz wymiar artystyczny
prezentowanych przez zespoły
programów. Poznanie przez
dzieci różnych kultur, nauka tolerancji, poszanowanie innej tradycji, nawiązanie serdecznej więzi
i przyjaźni to główny sens i przesłanie festiwalowego tygodnia.
Każdy dzień łączył ze sobą dwie
odmienne kultury – polską i zagraniczną, której dzieci wspólnie
się bawiąc poznawały tradycje,
tańce i zwyczaje innych narodów.
Przez kolejne dni tygodnia tłumy
w hali sportowej mogły oglądać:
Chorwatów z Lachami Sądeckimi, Gruzinów z Babiogórcami,
Bośniaków z Góralami Spiskimi,
Basków z Rzeszowiakami, Rumunów z Góralami Żywieckimi oraz
Górali z Podhala z Ekwadorem
i Czechami.
Najważniejszym punktem dla
„Zbójnika” był wtorek jako dzień
narodowy: Gruzińsko-Babiogórski. Każdy z zespołów w tym
dniu prezentował swój region etnograficzny w formie widowiska
scenicznego podczas głównego,
wieczornego koncertu.Program
naszego zespołu zatytułowany
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„Prządki” nawiązywał do zapomnianej prawie już tradycji przędzenia wełny podczas długich,
jesienno-zimowych wieczorów.
Gospodyni uczyła starsze córki
prząść na kołowrotku, gremplować, a młodsze zwijać wełnę
w kłębek.
Po skończonej pracy i za przyzwoleniem matuli dzieci bawiły
się w ulubione zabawy: „Młynarza”, „Lisa i gąski”, „Ciuciubabkę”
lub „Igłę”. Pod koniec tygodnia,
po skończonej robocie u prząśniczek organizowano potańcówkę,
gdzie przy skocznych dźwiękach
heligonki, skrzypiec i basów tańczono obyrtki, polki, siustanego,
zawojskiego i pełnego góralskiego temperamentu hajduka.
Nasz kamracki zespół z Tibilisi pod nazwą ,,Latający Gruzini”
przedstawił tańce łączące z sobą
elementy kobiecego wdzięku,
delikatności baletowej z werwą
i wigorem w męskich podskokach, obrotach i piruetach. Opowiadały one o wojnach toczonymi z tureckimi i mongolskimi
najeźdźcami, o gruzińskiej rycerskości wobec kobiet, o rywalizujących ze sobą wojownikach
w rzucaniu sztyletami. Niezwykle widowiskowej choreografii
i kostiumom towarzyszyła dynamiczna muzyka grana tylko na
akordeonie i bębnie.
Formułą festiwalu jest wzajemna integracja zespołu polskiego

z przypisanym mu zespołem zagranicznym. Gruzińscy kamraci
uczyli nas swojego tańca, a my
naszego hajduka i siustanego,
z którego najbardziej zapadła im
w pamięci przyśpiewka ,,Dobrze
idzie, dobrze idzie, jak się zejdo
dobrzy ludzie, jak się zejdo popierdasi to się ino biyda kwasi”.
Dobrym momentem do zacieśniania wzajemnych relacji
i więzi było goszczenie gruzińskich artystów wraz z opiekunami w ZS w Skawicy w czwartek
14 lipca. Po obejrzeniu ekspozycji w centrum ,,Korona Ziemi”,
spotkaniu z władzami gminy
przy wspólnym obiedzie, odbył
się koncert obu zespołów dla
mieszkańców i turystów na hali
sportowej. Goście byli oczarowani polską życzliwością, gościnnością, otwartością w okazywaniu
uczuć. Smakowali się w naszych
potrawach, przysmakach regionalnych, zwłaszcza w oscypkach, ogórkach kiszonych i domowych ciastach z borówkami.
Bariera jezykowa nie stanowiła
prawie żadnej przeszkody, bo
muzyka, śpiew i taniec nie zna
granic.
Cały pobyt na ,,Święcie Dzieci
Gór” to czas wspaniałej zabawy,
radości, uśmiechu, zachwytu
drugim człowiekiem, kulturą,
muzyką, tańcem. To czas, gdy
jest się podziwianym przez innych, chwalonym za swoje

umiejętności. To również czas
nowych znajomości, sympatii,
przyjaźni, a na koniec, czas łez,
kiedy trzeba było się rozstać, pożegnać z tymi, z którymi możemy się już nigdy nie zobaczyć,
ale którzy na długo zostaną
w naszej pamięci.
Wszystko co było nam dane
przeżyć, nie byłoby możliwe,
gdyby nie pomoc, zaangażowanie i wsparcie ludzi życzliwych.
Dlatego w tym miejscu składam
wyrazy wdzięczności i pięknie
dziękuję:
• Wójtowi Gminy Zawoja panu
Marcinowi Pająkowi i przewodniczącemu Rady Gminy panu
Jerzemu Pająkowi za sfinansowanie kosztów transportu i poczęstunku podczas wizyty naszych gości w Skawicy,
• Babiogórskiemu Centrum Kultury w Zawoi za otrzymane publikacje i materiały promujące
region,
• Dyrektor Zespołu Szkół
w Skawicy pani Małgorzacie
Mętel za życzliwość i zaangażowanie podczas wspólnego spotkania w szkole,
• Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Makowie Podhalańskim za
wypożyczeni elementów scenografii do naszego przedstawienia,
• pani Kazimierze Wrona za
nieocenioną pomoc w kuchni
szkolnej,
• rodzicom: pani Marii Ficek, Joannie Ficek, Iwonie Polak, Iwonie Bimczok, Barbarze Leśniak,
Reginie Kuś, Sylwii Janik i Darii
Wojtyczko,którzy zajęli się przygotowaniem degustacji regionalnych potraw w Nowym Sączu
podczas dnia babiogórsko-gruzińskiego,
• wszystkim rodzicom za przygotowanie wspólnego spotkania
przy stole, w myśl powiedzenia
„Czym chata bogata”,
• panu Józefowi Malarczyk z Suchej Góry za drewniane wiaderka z logo zespołu,
• panu Janowi Smyrak Z Suchej
Góry za wełnę do przędzenia,
– pani Antoninie Marek z Suchej
Góry za użyczenie kołowrotka
i za cierpliwość w uczeniu nas
przędzenia,
• pani Danucie Fujak ze Skawicy za piękne bibułkowe bukiety.
W imieniu własnym i zespołu ,,Zbójnik''
Krystyna Szczurek
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Z zespołu przed ołtarz!
Mamy powody do radości. Zawojanin i wieloletni członek Zespołu „Juzyna”, Daniel Tomczak 28 maja br. został księdzem!
To nie koniec jego góralskiej przygody, to dopiero początek!

N

ie od razu wziął do ręki basy
góralskie. Wszystko zaczęło
się od tańca, w którym towarzyszyła mu siostra. Razem uczyli
się obyrtek, hajduka i wściekłej
polki. Wspólnie z całą „Juzyną”,
raz po raz, śpiewali też o niespełnionych miłościach juhasów, pasieniu owiec i o tym,
że dziewczyna „zamiast godać
pacierze chłopców licyła”. Potem przyszły basy góralskie, zza

których początkowo prawie nie
było go widać. Po kilku latach
basy, a potem i wiolonczela,
zakrywały jedynie fragment
jego góralskich portek.
Nawet teraz, kiedy bukowe
portki przykryte ma sutanną
nadal z uśmiechem gra góralskie nucicki. Mamy nadzieję,
że górale z Nowego Targu, do
których właśnie się wybiera nie
pozwolą mu zapomnieć o zbój-

nickich pieśniach i góralskim
zaśpiewie, a on sam będzie dobrym przykładem i wzorem dla
wielu swoich nowych parafian.
Życzymy też wszystkim, którzy staną na Jego drodze, aby
zobaczyli w nim nie tylko górala
czy księdza, ale przede wszystkim przyjaciela – takiego, jakim
jest dla nas.
Członkowie Zespołu „Juzyna”

KGW Zawojanki
na Dniu Otwartym TVP
Telewizja Polska SA w Krakowie wraz ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski zorganizowała III Konkurs
Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych w formie plebiscytu telewidzów pod nazwą „Telewizja od Kuchni” w trakcie
„Dnia Otwartego Telewizji Polskiej S.A.”.

T

egoroczny Dzień Otwarty
miał wyjątkowy charakter,
połączono go z obchodami jubileuszu 55-lecia Telewizji
Kraków, 50-lecia istnienia „Kro-

niki” Telewizji Kraków oraz
25-lecia Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Małopolski. Razem
z dziennikarzami, operatorami
kamer i całym zespołem świę-

towali widzowie Telewizji Kraków. Przez cały dzień zwiedzali
studio, a także wiekową rekwizytornię i inne miejsca niezbędne do produkcji programów.
Oprowadzali po nich prezenterzy i reporterzy.
W wydarzeniu, które miało
miejsce 3 września w Krakowie, wzięły udział także Panie
z KGW Zawojanki, które reprezentowały Gminę Zawoja podczas Dnia Otwartego Telewizji
Polskiej. Na tę okazję przygotowały mnóstwo potraw regioPamiątkowe zdjęcie Zawojanek
z Dnia Otwartego TVP 3 Kraków
Fot. arch .TVP 3 Kraków

Ks. Daniel już w parafii w Nowym
Targu. Fot. portal parafianowytarg.pl

nalnych, którymi częstowały
uczestników wydarzenia. Wśród
babiogórskich specjałów znalazły się m.in: królik w śmietanie,
zupa pokrzywowa, zupa na serwatce, kołacz zawojski, pstrąg
po zawojsku, placki tarciane ze
skwarkami, barszcz czerwony
na kwaśnicy, zawijoki z kapustą
i mięsem, kapusta weselna i ser
biały wiejski.
Z relacji uczestników imprezy wiemy, że potrawy bardzo
smakowały, a stoisko naszych
reprezentantek odwiedziło kilkaset osób, które częstowały
się pysznymi potrawami. Panie chętnie udzielały informacji
o naszej kuchni regionalnej,
opowiadały o malowniczych
zakątkach naszej gminy i zachęcały uczestników imprezy do
przyjazdu do Zawoi. Przepyszna
kuchnia, mnóstwo twórczości
ludowej, niesamowita atmosfera i piękna pogoda sprawiły, że
stoiska przed gmachem TVP 3
Kraków cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników Dnia
Otwartego Telewizji Polskiej
gt
w Krakowie.

Babiogórski
folkor na Węgrzech
Od 26 do 30 maja, na zaproszenie władz oraz zaprzyjaźnionego zespołu
folklorystycznego z Tiszafured, zespoły: Juzyna i Zbójnik promowały nasz
babiogórski folklor na corocznej imprezie TISZA-TAVI FOLKFESZTIVAL.
Młodzież, oprócz występów miała w programie wiele atrakcji. Zaczynając od
otwartych basenów, gdzie spędzili prawie cały dzień, a było bardzo gorąco,
poprzez naukę sztuki garncarskiej w warsztatach ceramicznych oraz rejs statkiem
po rzece Cisa. Wieczory spędzali integracyjnie, nasza młodzież uczyła Węgrów
tańców babiogórskich, a Węgrzy tańców węgierskich.
Dla dzieci i młodzieży było to duże przeżycie, gdyż dla większości był to pierwszy
wyjazd na Węgry w tak dużej grupie.
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Wielkie
ludzkie Serca
Wójt gminy Zawoja Marcin Pająk, dyrektor TVP3 Kraków Piotr Legutko, dziennikarze, nauczyciele, strażacy, radni i
urzędnicy – razem prawie 40 osób wyszło na boisko w czasie jednego z najważniejszych meczy piłkarskich, które w tym roku
odbyły się w Zawoi – meczu GRAMY DLA ANI!

SKŁAD DRUŻYNY GMINY ZAWOJA:
Marcin Pająk (wójt), Jan Borkowski
(radny), Adam Mazur (trener Wilków
Zawoja), Krzysztof Warmuz (prezes Watry
Zawoja), Aleksander Wiecheć (dyrektor
ZS w Zawoi Wilcznej), Józef Hutniczak
(prezes OSP w Zawoi Centrum), Hubert
Kowaliczek (radny), Marek Zawojski (trener
siatkarki, rehabilitant), Krystian Kaznowski
(dyrektor ZS w Zawoi Centrum), Katarzyna
Sieniawska (nauczyciel w SP nr 5 w Zawoi
), Mieszko Pająk (student), Agnieszka
Winczewska, Renata Hutniczak (obie
UG w Zawoi), Dawid Kobiela (Informacja
Turystyczna), Wanda Bucka (Babiogórskie
Centrum Kultury), Grzegorz Hajda (prezes
UKS Zawojak), Jacek Bartyzel (Watra
Zawoja), Celina Królczyk (pielęgniarka),
Maciej Kubiak (zastępca komendanta
Komendy Powiatowej Policji
w Suchej Beskidzkiej), Agata Matyja
(radna), Tomasz Wala (dziennikarz), Artur
Kozina, Wojciech Spyrka (obaj OSP Zawoja
Centrum).
SKŁAD DRUŻYNY TVP3 KRAKÓW:
Piotr Legutko (dyrektor – redaktor naczelny
– kapitan drużyny), Marcin Sienko-Emitel
(dyrektor – wieża telewizyjna), Olimpia
Górska (prezenterka, dziennikarz –
rzecznik prasowy drużyny TVP Kraków),
Marcin Jakóbczyk (dziennikarz Kroniki),
Tomasz Tyczyński (dziennikarz Kroniki),
Rafał Jachymczak (technika telewizyjna),
Marek Szczupak (technika telewizyjna),
Mateusz Kurowski (technika telewizyjna),
Krzysztof Baranowski (Zakład Ubezpieczeń
Społecznych), Jagoda Bylica (Agencja
produkcji), Dariusz Odrzywołek (Biuro
reklamy) , Yuga Buassa (ur. w Kongo
– obecnie po długich staraniach Polak).

10

lipca na stadionie LKS
„Watra” zjawiły się tłumy
kibiców o wielkich sercach, ludzi pełnych empatii i gotowych
do pomocy młodej dziewczynie
z Zawoi – Ani, która zmaga się
z nowotworem mózgu. Mecz
charytatywny odbył się pomiędzy reprezentacją Gminy Zawoja a redakcją TVP Kraków.
Piękna pogoda i wielość dodatkowych atrakcji dla dzieci były
dla mieszkańców dodatkowym
elementem zachęcającym do
uczestnictwa w spotkaniu.
Piłkarzy na murawę wyprowadzili przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Pająk oraz młodzi
piłkarze z Klubu Orlika Wilki,
a sygnał do rozpoczęcia zawodów dała Orkiestra Babiogórska.
Wydarzenie było prowadzone
przez naszych niezastąpionych
konferansjerów: Piotra Jezutka
i Elżbietę Makoś. Mecz skończył
się wynikiem 3 do 2 dla drużyny Zawoi, ale to nie gole były
najważniejsze. Uczestnicy mogli
podczas meczu przekazać wolne datki do puszek i licytować
przekazane vouchery, książki,
koszulki, zabytkową linę z kolei na Kasprowy Wierch a nawet

24

przejazd samochodem i przelot
helikopterem.
W czasie meczu dzieci mogły wznieść się w powietrze na
strażackim podnośniku, wspiąć
się po ściance ustawionej przez
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe a także wziąć
udział w quizach przygotowanych przez Babiogórski Park
Narodowy. Pod koniec meczu
na boisko wtargnęli zbójnicy z
Bractwa Zbójników spod Babiej
Góry, nie czekając długo przy-

stąpili do „porywania” zawodników. Zwalniani byli ci, za których wpłacano okup.
Podsumowując to wydarzenie
trzeba mieć na uwadze zaangażowanie wielu osób, bez których
nie odbyłoby się to przedsięwzięcie, przede wszystkim Pani
Gabrieli Trybały, która z ramienia urzędu gminy była główną
koordynatorką tego wydarzenia.
Podziękowania należą się także
wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazali dary na licytacje,

osobom, które przekazały ofiary
do puszek.
Atmosfera, która panowała na
meczu była niesamowita, pełna
życzliwości, ciepła i uśmiechu.
Ania sprawiła, że ogromna ilość
mieszkańców gminy spotkała się
ze sobą i wspólnie się bawiła.
Dziękujemy za to Aniu i życzymy szybkiego powrotu do
zdrowia!
Fotografie: portal Sucha24.pl
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Wsparcie
dla Zespołu Szkół
w Zawoi Wilcznej
Beneficjent Dotacji – Gmina Zawoja oraz Dyrekcja Zespołu Szkół w
Zawoi Wilcznej informują, że 5 sierpnia 2016 r. podpisana została Umowa
pomiędzy Wojewodą Małopolskim, Panem Józefem Pilchem a Gminą Zawoja
reprezentowaną przez Pana Marcina Pająka – Wójta Gminy, w ramach której
naszej Gminie przyznano dotację celową z NARODOWEGO PROGRAMU
ROZWOJU CZYTELNICTWA w wysokości 12 000 zł, której przeznaczeniem
jest realizacja zamówienia publicznego polegającego na zakupie książek do
biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej (do kwoty dotacji doliczamy
jeszcze 3 000 zł wkładu własnego ze strony Beneficjenta i w konsekwencji
całkowity koszt realizacji programu wyniesie 15 000 zł).

C

elem głównym tego programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję
i wspieranie czytelnictwa dzieci
i młodzieży.
Celem pośrednim dotacji jest
zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych poprzez
zwiększenie udziału nowości
wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych
oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi.
W ramach tego przedsięwzięcia do tej pory zrealizowano następujące zadania:
• przeprowadzono ankietę na
temat upodobań czytelniczych
(biblioteki) w kl. III-VI szkoły
podstawowej, I-III gimnazjum,
III liceum – wnioski zostały
względnione w wykazie nowości i planie pracy bibliotecznej;
• przeprowadzono konsultacje
tematyczne w klasach 0-II szkoły podstawowej;
• pokrótce zapoznano rodziców
z treścią opracowania „Wpływ
czytania na rozwój intelektualny
dzieci i młodzieży”;

• podjęto współpracę z Gminną
Biblioteką Publiczną w Zawoi
(sfinalizowano wymianę informacji o imprezach promujących
czytelnictwo,
zorganizowano
wydarzenie promujące czytelnictwo – szkolną edycję Narodowego Czytania, przeprowadzono konsultacje w zakresie
planowanego zakupu książek,
ustalono termin pierwszego spotkania autorskiego dla uczniów
szkoły podstawowej);
• przygotowano wykaz nowości
wydawniczych dla trzech poziomów edukacyjnych i wysłano
zapytania do czterech oferentów;
• zasięgnięto opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego (szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum) w sprawie zakupu
książek;
• na bieżąco podejmowane są
działania promujące przedsięwzięcie.
Szczegółowy harmonogram
działań, podejmowanych w ramach programu, udostępniony
będzie na stronie naszej szkoły
www.zswilczna.szkolnastrona.pl
Beata Gloger, koordynator Programu

SPONSORZY: Piekarnia-Ciastkarnia MIJAX Henryka Bani, Ciastkarnia- Piekarnia
URBAŃSCY, Piekarnia-Cukiernia IGNACY POLAŃSKI, Supermarket LEWIATAN
Adam Rajski – przekazanie ciast, ciasteczek dla uczestników imprezy oraz za
cukierki na poczęstunek dla dzieci.
ATRAKCJE DLA NAJMŁODSZYCH i NIE TYLKO: Grupa Beskidzka GOPR,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Suchej Beskidzkiej,
OSP Zawoja Centrum, Babiogórski Park Narodowy, Klub Odlotowych Mam.
Klub Orlika Wilki, Orkiestra Babiogórska, Bractwo Zbójników spod Babiej Góry.
POMOC LOGISTYCZNA: Babiogórskie Centrum Kultury, Wolontariusze Kultury.

Zebrano łącznie
19.437,09 PLN, 14 EURO i 5 Dolarów Amerykańskich
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Julian Fujak

Moje
przeżycia
z okresu
wojny
Kampania wrześniowa
1 września 1939 roku wróg hitlerowski z ogromną siłą uderzył na
ziemię Polską – zabijając żołnierzy, niszcząc i paląc wioski i miasta,
przerywając nasze pozycje obronne, przy czym osłabiając nasze wojska, które bronią Ojczyzny z wielkim zapałem i bohaterstwem. Gdy
wybuchła wojna byłem wcielony do 12 PP w Wadowicach i brałem
udział w kampanii wrześniowej na ziemiach śląskich.
Wojska hitlerowskie były w pełni zaopatrzone i wyposażone
w broń, a nam stale brakowało łączności przez silne ataki ze strony nieprzyjaciela. Niemcy z ogromną siłą uderzyli również na linię
frontową na Ziemiach Śląskich pod Rybnikiem, która wycofała się
do Żor coraz z mniejszą ilością żołnierzy i z coraz większym brakiem
uzbrojenia. Nie mogąc powstrzymać siły nieprzyjaciela, wycofaliśmy
się do Starej Wsi k/Pszczyny, gdzie mieliśmy zbudowaną fortyfikację
i byliśmy pewni, że tam nas wróg nie złamie. A tu okazało się, że
Niemcy przerwali boczne linie, a my pozostaliśmy odcięci od łączności z naszym dowództwem i wycofaliśmy się pod Stary Bieruń.
Tam okopaliśmy się pod lasem. Stamtąd mieliśmy dobry punkt widzenia odstrzału nieprzyjaciela.
Samoloty nieprzyjacielskie śledziły nas i po pewnej chwili nastąpiło natarcie na nas, więc każdy żołnierz przygotowywał się do walki,
czekając na rozkaz dowódcy. Wtedy Niemcy otworzyli silny ogień
do nas. My otrzymali rozkaz ognia. Ogień na ogień – jeden kurz,
mało co widać. Cztery czołgi niemieckie zostały podpalone a reszta
wojska wycofała się.
Po paru minutach można było zaobserwować, że dużo Niemców
zostało zabitych i rannych, jak również i Polaków.
Scena, jaką było widać, to wielki ból i przerażenie. To, co można
było wokół okiem dosięgnąć, to wszędzie dym oraz tłumy ludzi
uciekających z tobołkami, z krzykiem na ustach – „Niemcy w tych
okolicach wszędzie”.
Potem otrzymaliśmy rozkaz wycofania się ze starego Bierunia
w kierunku Oświęcimia tj. czwarty dzień i noc bez wypoczynku
i jedzenia. Na suchym prowiancie doszliśmy do Rajska pod Oświęcimiem, tam nasi dowódcy formułowali wojska z rozbitych punktów
z 12pp, 20 pp, 16 pp. Niewielką ilość pościągaliśmy na śniadanie,
które miało być wydane z kuchni. Jeszcze zbiórka nie została wykonana a myśmy zostali otoczeni ogniem z trzech stron. Natychmiast
zajęto stanowiska obronne i nastąpiła zacięta walka. Hitlerowcy byli
26

bardzo silnie uzbrojeni w czołgi , karabiny maszynowe. Lotnictwo
wyszukiwało nasze pozycje i cały czas wiedzieli, gdzie znajdują się
nasze wojska. Z powodu dużych braków amunicji, znaleźliśmy się
w ciężkiej sytuacji. Nie mogliśmy dalej walczyć ani się wycofać, gdyż
zostaliśmy oblężeni z trzech stron. Jednym wyjściem była rzeka Soła.
Zginęło wtedy wielu żołnierzy, gdyż wojska niemieckie oblężyły
rzekę ogniem.

Pierwsze lata w niewoli
Od tego czasu zostałem zabrany do niewoli niemieckiej w Rajsku
pod Oświęcimiem.
Po przebyciu jednego dnia w Oświęcimiu przetransportowano
nas do Pszczyny na plac szkolny. Przez cały tydzień dniem i nocą
przeżywaliśmy przykre i bolesne chwile.
Potem wywieziono nas w głąb Niemiec do Stalagu 3a Luckenwalde. Tam nas wyładowano, a ludność niemiecka i dzieci obrzucali
nas kamieniami i bluźnierczymi słowami. Kilkunastu naszych żołnierzy zostało poranionych przez kamienie.
Doprowadzono nas do Stalagu, gdzie osadzono nas pod namiotami. Tam przebywaliśmy całą zimę na piasku w warunkach trudnych
do przeżycia. W latach 1939-40 spisywano nas skąd kto pochodzi,
ile ma lat, gdzie pracuje itp. Wiosną czterdziestego roku tj., w marcu wywieziono nas jako rolników na duży plac, gdzie przyjechało
bardzo dużo bauerów po nas, chcąc zabrać na roboty rolne jako
cywilów a my byliśmy żołnierzami. Zmuszano nas do podpisania
przeniesienia z wojskowości do cywila. Myśmy na to nie chcieli się
zgodzić chcąc, nadal zostać jeńcami. Oni nam tłumaczyli, że będziemy mieć dobrze. Mimo tego nikt nie wyraził na to zgody.
Był dzień deszczowy. Niemcy rozpoczęli z nami ćwiczenia szermiercze jak: skakanie żabki, czołganie, a przy tym bito nas i kopano
za to, że nie chcemy wykonać ich poleceń. Byliśmy w wielkiej rozpaczy i myśleliśmy, co robić? Widok mieliśmy taki, że nas wykończą, niema na nas ani suchej nitki, dokucza głód i wyczerpanie do
ostatniego tchu.
Byli w śród nas kaprale, plutonowi, sierżanci. Powiedzieli nam,
że musimy to robić co Niemcy chcą, gdyż nie mamy żadnych praw.
Po wielkich trudach i wyczerpaniu zdecydowaliśmy się podpisać.
Po podpisaniu bauerzy zabrali nas do swoich domów. Rozjechaliśmy się wszyscy. Jeden o drugim nic nie wiedział. Ja byłem zabrany
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do Bauera – Karola Bergemana – do New Holland bai Liebenwalde.
Był to SS-man, wielki prześladowca Polaków.
Ja nie zaznałem żadnej poprawy losu. Bergeman wymagał dużo
pracy i stale mnie prześladował. Wyżywienie było niewystarczające,
bez smaku, była to brukiew z ziemniakami pokrojonymi wraz z łupinami. Ze względu na ohydne podejście do mnie, coraz bardziej
nienawidziłem Niemców, tak samo jak inni, co znajdowali się w tej
okolicy.
W niedzielę spotykaliśmy się wspólnie, rozmawiając na temat naszej ciężkiej sytuacji, czy zmieni się na lepsze, czy ciągle niewola,
terror i prześladowanie. Ale my, Polacy przekonywaliśmy siebie, że
musimy zwyciężyć, że Hitler nie będzie panował nad nami i rządził
– musi zginąć.
W naszych myślach marzyła się nam Polska wyidealizowana, bez
terroru i prześladowania jak również sprawiedliwa. Postanowiliśmy
bohatersko walczyć na terenie Niemiec, bez broni w różnych okolicach gospodarczych, urządzając sabotaż czyli niszczenie energii
elektrycznej, pojazdów ogumowanych, maszyn rolniczych itp. Za to
zostałem aresztowany i odwieziony na gestapo do Poczdamu. Tam
ustawiono mnie twarzą do ściany, gdzie stałem bezczynnie przez
cztery godziny. Nie wolno było mi się poruszyć ani obejrzeć bo
zaraz bito mnie pałką i kopano. Po upływie tych kilku godzin wezwano mnie na odczytanie protokołu. Przeczytano mi jakim byłem
szkodnikiem dla Niemiec. Ja się nie przyznawałem do żadnych win.
Za to mnie bito, maltretowano w nieludzki sposób. Mimo tego żadnego słowa nie dowiedzieli się ode mnie. Jednak mnie nie dobili.
Zostałem tam na pół przytomny.
Na drugi dzień opamiętałem się, byłem już w celi, gdzie było przeszło 600 więźniów. Co rano gimnastyka wojskowa czyli skakanie
żabką, inaczej musztra. W celi, w której przebywaliśmy wylano około stu wiader wody na posadzkę i kazano nam to wycierać maleńkimi ścierkami, rozkaz był - do pięciu minut podłoga ma być sucha.
Gestapowcy bili nas po gołym ciele (nie mieliśmy żadnego okrycia
na sobie). Skórę nam poprzecinano, pręgi mieliśmy po całym ciele.
Po godzinnej masakrze kazano nam iść do łaźni pod prysznic zimnej
wody. Wydawało się nam, że oszalejemy z bólu, z pieczenia i zimna.
Takie „imprezy” były dwa razy w tygodniu, a codziennie inne
wymyślano w skandaliczny sposób.

Obóz koncentracyjny
Przeżycia z roku 1941-42 na zawsze pozostaną nam w pamięci. Z Poczdamu zostałem wywieziony do lagru koncentracyjnego
w Buchenwald. Tam skierowano mnie oraz innych do pracy w kamieniołomach. Praca była ciężka, niebezpieczna, pod ścianą, gdzie
usuwały się kamienie z góry.
Codziennie było kilku zabitych i rannych, od uderzeń łopatą czy
kilofem od nadzorujących nas SS-manów. Kamieniołom znajdował
się 1,5 km od lagru. Idąc z pracy, każdy musiał nieść duży kamień
do lagru, albo zabitych lub rannych.
Kazano nam wycinać las na wzgórzu i wynosić drzewa w całości na dane miejsce. Często były one długie i grube. Przy tej pracy
ginęło najwięcej ludzi, gdyż niosąc drzewo, musieliśmy iść prosto,
a teren był różny. Człowiek pod ciężarem drzewa uginał się, gdyż
go ono gniotło robiąc rany a ss-mani bili po nogach i gdzie się dało.
Upośledzali niosącego i dobijali na miejscu, wrzeszcząc faflukter faul
oraz inne brutalne wyrazy.
Któregoś dnia podejrzano mnie i kolegę, że paliliśmy papierosy w pracy i spisano nasze numery. Gdyśmy powrócili z pracy na
plac apelowy, wyczytano nasze numery do wystąpienia z szeregu.
Myśmy wystąpili. SS-man zabrał nas pod główną bramę. Za karę powiesili nas do słupka za ręce z tyłu tak, że palce nóg ledwo dotykały
ziemi, a dwóch obozowców polewało nas wodą. Po godzinie odwiązano nas, ale nie potrafiliśmy iść, to odniesiono nas do baraku.
Jednego dnia ss-mani urządzili przegląd ludności we wszystkich
barakach. Myśmy stali ustawieni w rzędzie, a oni nas obserwowali. Kto się nie spodobał, kazano mu wystąpić. Kapo spisało numery wszystkich wybranych, gdzie wśród nich znajdowałem się i ja.
W drugi dzień wyczytano te numery i odesłano do gazowni, gdzie
nas zamknięto, a z otworów, znajdujących się w samej górze, pod
sufitem, sterczały lufy, którymi były wpuszczane strzały gazowe.
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W komorze myśmy się dusili i wymiotowali. Od czasu do czasu
zajaśniało na Sali. Po pewnym czasie malał krzyk więźniów chodzących po sali. Pod podłogą znajdowały się drzwi na zawiasach. Jak
ktoś stanął na nich to one się otwierały i on wpadał do pieca i na
żywca był spalony. Ja siedziałem w kącie nie chodziłem nigdzie.
Miałem chusteczkę zmoczoną moczem i obwiązałem nią usta i nos
oraz oczy i tak siedziałem skurczony. Po jakimś czasie czuję z pola
szmer, ściągnąłem chusteczkę i obwiązałem kolano, które miałem
stłuczone. Wtedy weszła obsługa i otwarła drzwi. Ja wstałem jak
pijany i drugi kolega za mną . Kilku jeszcze widziałem, ale już nie
wstali. Nas odprowadzono do baraku, z którego byliśmy.
Po dwóch tygodniach było nas stu więźniów wysłanych do miasta
Koln, gdzie byliśmy wyznaczeni do wykopywania bomb, niewypałów i ludzi zasypanych w piwnicach czyli w schronach oraz pod
domami, chroniąc się przed nalotami. Tam były bardzo częste naloty
na miasta, które były w pobliżu Kolna jak: Essen, Dusseldorf i inne.
Stale uciekaliśmy przed nalotami. Uratowaliśmy tam dużo ludzi, którym groziło uduszenie, jak również wywoziliśmy trupy niemieckie.
Pewnego dnia wykopaliśmy z gruzów dużo bielizny i ubrań. Kilku
z nas pościągało z siebie koszule i kalesony i powkładaliśmy nowe
na siebie. Kilka dni chodziliśmy w tej bieliźnie. Któregoś dnia przyjechała wielka kontrola i zauważyła u kilku z nas nieprawidłową
bieliznę. Kazano wystąpić z szeregu i rozebrać się. Spytano nas skąd
to mamy. Myśmy mówili, że wykopaliśmy w mieście z gruzów. Pytali nas gdzie daliśmy swoją bieliznę. Myśmy mówili, że zostawiliśmy
tam skąd wzięliśmy nową. Na te słowa otrzymaliśmy od ss-manów
ręką po twarzy. Kazano nam te rzeczy odnieść a obozowe przynieść.
Wyznaczono dwóch komandosów do przyniesienia tej bielizny, ale
biegiem. Pobiegliśmy na miasto, niosąc nową bieliznę a zabraliśmy
starą i znów biegiem do obozu. Tam na placu apelowym czekali na
nas wszyscy. Wyczytano nas i dano nam taką karę, że musieliśmy
stać w nocy w kłębach drutów kolczastych.
W maju 1942 r., powołano tysiąc więźniów czyli heflingów, wśród
których znajdowałem się ja. Prowadzono nas do pociągu. Załadowano nas do wagonów bydlęcych. W każdym wagonie znajdowało się
po 90-osób. Nie było możliwości poruszania się. Ludzie dusili się.
Dano każdemu po bochenku chleba i zaplombowano wagon razem
z nami na kilka dni. W wagonie nie szło wytrzymać od smrodu. Ludzie się wykańczali. Wraz ze zmarłymi jechaliśmy dalej. Ze zmarłych
mieliśmy siedzenia co robiło trochę luzu. Po kilku dniach znalazłem
się w obozie koncentracyjnym Natzweiler.
Widok na obóz był widokiem strasznym i nie do przeżycia. Znajdował się on na wysokiej górze, gdzie było bardzo zimno i wilgotno.
Baraki od frontu miały wejścia z piętnastu schodów a z tyłu dach do
samej ziemi. Tam budowaliśmy drogi. Kamienie nosiliśmy z bardzo
daleka, niedogodną drogą. SS-mani stali co kilka kroków i pałkami
bili, krzycząc szybciej czyli laufen/schnell.
Codziennie zabijali i ranili więźniów. Rannych odstawiano na izbę
chorych. Tam ich „leczono”, w taki sposób, że żaden nie wrócił. Nie
mieliśmy widoku z żadnej strony, gdyż na okrągło otaczały nas lasy.
Widzieliśmy tylko obłok nieba i baraki śmierci. Nie było chodników
tylko wszędzie sterczały kamienie szpiczaste, na których wynędzniali więźniowie się potykali łamiąc rękę czy nogę, albo zostali na
zawsze na ziemi, mając dość. Najwięcej więźniów umierało z głodu
i z wyczerpania. Jeden chleb półkilowy był przeznaczony na dziesięć osób do tego zupa z samych pokrzyw.
Z powodu zbliżającego się frontu zachodnio-alianckiego, po bardzo ciężkiej pracy i katordze, wywieźli nas do obozu koncentracyjnego Buchenwald. Po przyjeździe do Buchenwald nie wpuszczono
nas do baraku głównego obozu, tylko nami poturlali na tzw. małym
lagrze. Nie mieliśmy schronienia. Przez kilka dni przebywaliśmy pod
gołym niebem. Paliliśmy ogniska, żeby się zagrzać. Nic nam to nie
dało, gdyż ss-mani ciągle obrzucali nas kamieniami i czym się tylko
dało, zabijając, raniąc itp.
Po paru dniach wywieziono nas do lagru koncentracyjnego Flossenburg. Był to rok 1945. Był on rokiem przełomowym dla Niemiec,
chodzili oni jak obłąkani. Wprowadzili panikę, że oddają nas w ręce
Amerykanom a oni idą dalej na front walczyć. Nadzór nad nami pełnili Niemcy, którzy byli więźniami tak samo jak my. Na barakach zawisły białe flagi. SS-mani całkowicie wycofali się z obrębu lagru. Nas
zostawili bez żywności. Błąkaliśmy się po całym obozie jeden dzień
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i drugi, posilając się zieleniną, trawą lub korzonkami. Poszliśmy zobaczyć ss-mańskie baraki, które były pootwierane, ale nikt do nich
nie wchodził. Było widać dużo chleba w stosach i konserw, serów
oraz wiele artykułów spożywczych. Nikt z nas tego nie ruszył, gdyż
to była pułapka na nas. Gdybyśmy ruszyli to jedzenie, niewiadomo
co by było z nami. Chodziliśmy po śmietnikach, aby coś znaleźć do
zjedzenia. Każdy z głodu płacze, nie może ani siedzieć, ani spać.
Zapadł w nas straszny niepokój.
Z wielkim trudem nadszedł trzeci dzień marcowy 1945r. Wpadają ss-mani, jak wściekłe psy, rozproszeni po całym obiekcie obozu
bijąc nas i psami szczując. Psy targają ludzi żywcem. Straszna zawierucha w całym lagrze. Zwołano zbiórkę. Na plac zbiórki trudno było
podejść, gdyż wszędzie stali ss-mani, bijąc nas i ganiając wraz z psami. Na placu zbiórki znajdowały się w jednym rzędzie poukładane
worki z żytem jako prowiant. Ale do tego punktu nie dało się dostać,
z powodu zaciekłej zawieruchy ze strony SS-manów.
W tym całym masakrowaniu następuje wymarsz. Wszystkich nas
było ok. 40 tys. Pierwsza grupa wychodząca za bramę liczyła 24 tys.
więźniów wypędzonych z wielkim hałasem i płaczem, wznoszących
swe prośby do Boga o zmianę i wytrzymałość tych przeokropnych
scen, które nam wyrządzał wróg hitlerowski. Ja wyszedłem w drugiej grupie, która liczyła 17 tys. Wychodząc za bramę widzimy co
parę kroków leży jakiś człowiek zmasakrowany.
I tak szliśmy po samych śladach krwi, trzeci dzień o głodzie. Maszerowaliśmy do lagru koncentracyjnego Dachau, znajdującego się
od Flossenburga 300km. Ja nie otrzymałem ani jednego ziarna żyta,
aby się posilić, ale się posuwam. W oczach omdlenie, ss-mani popędzają nas i kolbami biją, obezwładniając więźniów jeden za drugim.
Jak możemy, idziemy, koledzy zostają na wieczny odpoczynek.
Kto zdobył więcej ziarna to ratuje jeden drugiego, podając do przodu i tyłu. Nadchodzi wieczór wypoczynku. Na łące, gdzie było mokro kazano nam siedzieć. Nie wolno było wstać na nogi, bo zaraz
był zastrzelony. Stale puszczano ponad nami serie ognia. Noc robiła
się nam rokiem. Trudno było doczekać do rana. Nareszcie nadszedł
dzień. SS-mani krzyczą powstań. Kto potrafił to wstaje. Wielka ilość
wcale się nie rusza, inni się ruszają, ale nie potrafią wstać i pójść
dalej. Na miejscu ich dobijali pistoletem lub karabinem dając strzał
w głowę. Potem kazano nam pozbierać zabitych na jedną hałdę. Był
to straszny nie do ogarnięcia widok. Nie widzieliśmy żadnej przyszłości tylko na każdym kroku mogiła.
Po zniesieniu ofiar na jedną hałdę otrzymaliśmy jeden chleb na
ośmiu chłopów. I dalej wymarsz po kałużach zbroczonych krwią,
a za nami ss-mani szczując nas psami. Co minuta kolumna zmniejszała się o kilkanaście więźniów a reszta zdążała do niewiadomego
celu. Dobra była jeszcze chociaż krótka chwila życia jeśli człowiek
sobą włada i myśli, że wytrwa i zdobędzie wymarzony cel, i że Bóg

na pewno nie opuści nas Polaków. Taki marsz trwał pięć dni zanim
doszliśmy do obozu koncentracyjnego Dachau.
Był to kwiecień 1945 rok. W Dachau też był ogromny nieład.
Na wewnątrz lagru widać było ogromną ilość pomordowanych ludzi, a co wewnątrz to niewiadomo. Komendant Dachau nie chciał
przyjąć nas do lagru, krzyczał na naszego komendanta, który nas
doprowadził, mówiąc mu, że jego zadaniem było wszystkich pogubić po drodze. Za niedopełnienie obowiązku poniósł śmierć, został
zastrzelony. Po chwili puszczono nas na plac obozu Dachau, gdzie
staliśmy jedną godzinę. Nastąpiła burza, bardzo silna. Deszcz padał
jak z cebra, nikt się nami nie zainteresował. Każdy się trząsł od
zimna i głodu. Po skończonej burzy przyszli i dali rozkaz – kolejno odlicz. Liczba zakończyła się na 1500 więźniach. Rozdzielono
nas po sto osób na jeden blok. Nadal nie było wyżywienia, gdyż
nie byliśmy zarejestrowani. Drzwi i okiennice pozamykano. Tam
zapanowała wielka choroba jaką był tyfus. Masowo ludzie ginęli.
Na drugi dzień pobytu wrzucano po kilka bochenków chleba przez
okno. Kto miał siłę to złapał a kto nie, to umierał z głodu. Spaliśmy
tam na trzypiętrowych łóżkach.

W drodze ku wolności
Obudziłem się i odczułem wielki wstrząs, huki bomb i armat. Budzę kolegę – nie żyje, drugiego tak samo – nie żyje. Zerwałem się
i podchodzę do szpary zobaczyć co jest.
Widzę ogromny wstrząs drutami, którymi był lagier ogrodzony. Za
chwilę zjawia się czołg, przerywa druty i wjeżdża na teren lagru. Po
chwili odmykają się drzwi baraku. Widzimy wojska, które nas uwolniły. Były to wojska Alianckie. Z tego wielkiego zadowolenia, że
będziemy wolni, wiele kolegów upadło na ziemię i już nie odzyskali
przytomności. Natychmiast lekarze się nami zajęli, otrzymaliśmy zastrzyki i potrawy odżywcze.
Po paru dniach odwieziono nas do Flossenburgu. Tam powstał
Komitet Polski przy udziale wojsk alianckich, który otoczył nas dobrą
opieką. Po paru tygodniach odwieziono nas do koszar w Wildflacken. Tam nas dzielili, gdzie kto chce jechać. Ogromna ilość ludności
otrzymała transport do Polski. Jechaliśmy z tą nadzieją, że oddamy
ostatnie siły i odbudujemy nową Polskę. Rosło w nas zadowolenie,
że wytrwaliśmy w tak ciężkim terrorze, prześladowaniu i katorgach.
Wracamy do Polski zdruzgotanej od bomb pocisków. Z drugiej
strony rośnie ogromny lęk i niepokój w duszy, czy zastanę swój dom
i swoją ukochaną rodzinę, czy tylko gruzy i zgliszcza.
Dnia 18.08.1945 r. przybyliśmy do Punktu Repatrianckiego
w Dziedzicach. Tam otrzymaliśmy jeść i po sto złotych. Stamtąd
rozjechaliśmy się w swoje ukochane strony.

ŻYCIORYS
Urodziłem się 14.10.1914 roku w rodzinie małorolnego chłopa.
Gdy miałem siedem lat poszedłem do szkoły podstawowej Nr. 1 w Zawoi. Ukończyłem sześć klas szkoły podstawowej.
Po ukończeniu szkoły, do roku 1938, pracowałem przy rodzicach, pomagając im w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
Pierwszego marca 1938r. zostałem wcielony do wojska 12PP w Wadowicach. W 1939 roku wybuchła wojna i brałem udział w kampanii wrześniowej na ziemiach śląskich. 4 września 1939 roku dostałem się do niewoli niemieckiej w Rajsku pod Oświęcimiem. Następnie wywieziono mnie
do Stalagu 3a Luckenwalde, gdzie byłem do 1942r. Stamtąd zostałem
przymusowo zwolniony z wojskowości na roboty rolne.
Pod koniec 1942 r. zostałem aresztowany i osadzony w więzieniu gestapo w Poczdamie. Po dwóch miesiącach odwieziono mnie do lagru
koncentracyjnego Buchenwald. Z Buchenwaldu zostałem wywieziony do
lagru koncentracyjnego Natzweiler, następnie w 1943r. wrócono mnie
do Buchenwaldu. Z Buchenwaldu pojechałem do lagru koncentracyjnego
Flossenburg a z Flosseburgu znów do lagru koncentracyjnego Dachau.
Tam byłem do 1945r., gdzie zostałem uwolniony przez wojska Alianckie.
W 1945 roku przewieziono mnie do Freimanu, gdzie znajdował się Polski
Komitet. Z Freimanu wywieziono mnie do Wildflecken.
W 1945r. wróciłem do Polski. Od 1945r. leczyłem się będąc przy rodzicach do 1948r. W 1948 roku ożeniłem się i prowadziłem gospodarstwo
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rolne. W 1950 roku poszedłem do pracy państwowej jako pracownik fizyczny do Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych w Wadowicach. Pracowałem tam do 1972roku. Od 19 października zachorowałem i leczyłem
się. W 1973roku poszedłem na rentę.
W 1967 roku wstąpiłem do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. W dniu 29 grudnia 1976 roku zostałem odznaczony medalem Zwycięstwa i Wolności z 1945roku., przez Uchwałę Rady Państwa.
W 1978 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Bielsko-Biała
przyznał mi stopień kaprala. Dnia 9.06.1982 roku zostałem odznaczony
następnym medalem za udział w wojnie obronnej z 1939 roku. W dniu
17.11.1976 roku zostałem przyjęty do Związku Inwalidów Wojennych.
Moje przeżycia, katorgi oraz poniewierka jakiej doznałem, młodość
moją poświęciłem dla obrony naszej Ojczyzny oraz z troski o jej dobro
i spokojne jutro, zostałem upośledzony na zdrowiu, nie otrzymałem
żadnego odszkodowania, tylko minimalną zapomogę. W związku z ukończeniem okresu kandydackiego do Stowarzyszenia PAX, pragnę nadal
pozostać jego członkiem.
Fujak Julian
Zawoja 21.02.1983 r.

Julian Fujak zmarł 4 kwietnia 2003 roku.
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CENNE INICJATYWY

In memoriam
Urszuli Janickiej-Krzywdy
Zespół Regionalny „Juzyna” niedawno swoim śpiewem i grą wernisaż ciekawej wystawy, którą organizatorzy dedykowali
pamięci zawojskiej etnografki, folklorystki, instruktorki haftu i wieloletniemu kustoszowi Muzeum Etnograficznego im.
Seweryna Udzieli w Krakowie – Urszuli Janickiej-Krzywdy (1949-2015).

W

ystawa nosiła tytuł „Duma
Krakowiaków. Hafty białe i kolorowe” a zorganizowali
ją Muzeum Nadwiślański Park
Etnograficzny w Wygiełzowie
i Zamek Lipowiec wspólnie ze
Stowarzyszeniem Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego
i Artystycznego „Lud-Art” przy
Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Tak się złożyło, że dla
Stowarzyszenia „Lud-Art” jest to
jubileuszowa, setna wystawa ha-

ftów wykonywanych przez jego
członkinie. Przy organizacji wielu
poprzednich wystaw angażowała się m.in. U. JanickaKrzywda,
niegdyś założycielka i pierwszy
prezes Stowarzyszenia.
Wernisaż wystawy, ulokowanej w zabytkowym dworze
z Drogini koło Myślenic, który
obecnie stoi w Nadwiślańskim
Parku Etnograficznym w Wygiełzowie, odbył się 28 kwietnia br.
Otwarcia dokonali: dyrektor Mu-

zeum dr Marek Grabski, wspierany przez etnolożkę Izabelę
Okręglicką, autorkę scenariusza
wystawy, oraz panie Jadwiga
Gruca i Halina Dulemba – prezeska i wiceprezeska Stowarzyszenia „Lud-Art”. Gratulacje autorkom prac hafciarskich złożyły
m.in.: dr Anna Spiss z Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz
Krystyna Reinfuss-Janusz, przedstawicielka licznie przybyłych

etnografów z Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Podziękowania za podtrzymywanie
pamięci o U. Janickiej-Krzywdzie przekazał organizatorom
wystawy jej mąż Piotr Krzywda.
Adresatem tych podziękowań
był także założony przez U. Janicką-Krzywdę Zespół Regionalny „Juzyna”, który przybył do
Wygiełzowa pod wodzą swojego kierownika Janiny Buckiej.
Po obejrzeniu zgromadzonych
prac goście wernisażu przeszli
do sali, w której przygotowany
był obfity poczęstunek. Na stole
królował okazały tort z lukrowanym tytułem wystawy i motywem hafciarskim. Wernisaż
był filmowany przez TV Powiatu
Chrzanowskiego – relację filmową można obejrzeć na stronie
https://www.youtube.com/watch?v=w48LAzdLt3A.
Prezentowane na wystawie hafty wyszły spod igieł 30 hafciarek,
w tym Urszuli Janickiej-Krzywdy. Są to głównie krakowskie
bluzki, gorsety i zapaski oraz
liczne serwetki z haftem krakowskim – białym i kolorowym.
Dodatkowe eksponaty to różne
hafciarskie akcesoria, takie jak
igielniki, radełka czy naparstki.
Szczególnie bogata jest kolekcja
tych ostatnich. Oczywiście na
wystawie nie zabrakło planszy
ze zdjęciem i życiorysem Urszuli
Janickiej-Krzywdy.
Patronat honorowy nad wystawą objął Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski, a patronat medialny Radio
Kraków. Wśród sponsorów wymienić trzeba przede wszystkim
Fabrykę Nici w Łodzi – Ariadna
S.A. Wystawa była czynna do
4 września 2016 roku.

Zespół „Juzyna” na wernisażu wystawy w Wygiełzowie. Fot. Youtube.com

Piotr Krzywda

Pierwsze miejsce dla Zawojanina
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich rozstrzygnęło jubileuszowy XX Konkurs
Wiedzy Ogólnej „LEONARDO”. Finał konkursu odbył się 3 czerwca 2016 r.
w Ośrodku Wczasowo-Rekolekcyjnym Caritas w Zakrzowie. Uczestniczyli
w nim uczniowie z 14 gmin zrzeszonych w SGB, w tym uczniowie z Gminy
Zawoja oraz reprezentacja 11 gmin słowackich ze „Zdrużenia Babia Hora”.

Po pisemnej eliminacji najlepsza
dziesiątka wystąpiła przed komisją konkursową, by odpowiadać
na pytania ustne. W ścisłej czołówce znalazł się reprezentant
Gminy Zawoja, uczeń Gimnazjum w Zawoi Wilcznej,
Gabriel Świtek, który zdobył
I miejsce ex equo z Maciejem
Majcherczykiem ze Stryszawy.
I to oni w grupie 30 najlepszych finalistów babiogórskiego
konkursu byli w dniach 16-18

czerwca br. na trzydniowej wycieczce w Warszawie. Poprzedni
finaliści konkursu „LEONARDO”
mieli okazję zwiedzić: Wiedeń,
Bratysławę, Budapeszt, Częstochowę, Lwów, słowacki Liptów
i Spisz, Wrocław i Góry Stołowe
oraz najciekawsze zabytki Małopolski.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Gabriel Świtek (pierwszy z lewej) zdobywcą I miejsca w konkursie Leonardo 2016
Fot. portal Sucha24.pl

29

| POD DIABLAKIEM | JESIEŃ 2016 |

CENNE INICJATYWY

Młodzi twórcy
W czasie tegorocznych wakacji w remizie OSP w Zawoi Wełczy raz po raz gromadziła się liczna gromadka dzieci, aby
uczestniczyć w „Letnich Warsztatach Młodych Twórców”.
Warsztaty odbywały się w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Działaj Lokalnie IX PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Babiogórskie
Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie.

Z

amysłem tychże warsztatów było to, aby nie tylko
wyzwolić w dzieciach kreatywność, ale też zamiar był taki,
by poznały różne techniki tworzenia ciekawych rzeczy. Innymi
słowy jak połączyć przyjemne z
pożytecznym. Warsztaty odbywały się pod okiem Pani Lidii

Olesińskiej Dolech, której nigdy
nie brakuje twórczych pomysłów, jednakże jak sama przyznaje kreatywność dziecka jest
zawsze zaskakująca.
Na pierwszych warsztatach
bohaterem był słoik, który jak
za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki stawał się oryginalnym,

jedynym w swoim rodzaju lampionem.Na kolejnych warsztatach dzieci nauczyły się trudnej
sztuki decoupagu. Tą techniką
ozdobiły drewniane tacki. Efekty
prac były imponujące.
Następne spotkanie było próbą
cierpliwości, bo też trzeba było
jej naprawdę wiele, by utkać dy-

wanik z włóczki. W czasie warsztatów nie udało się to nikomu,
ale każdy uczestnik zaopatrzony
w odpowiednią ilość włóczki
mógł dokończyć dzieła w domu.
Kto ma oryginalną, wręcz
awangardową torbę, oznacza to,
że uczestniczył w sierpniowych
warsztatach w czasie, których
właśnie torby były ozdabiane
metodą linorytu.
Na
ostatnich
warsztatach
uczestnicy otrzymali zdjęcia
i mieli za zadanie zrobić do
niego ramkę. Dobór materiałów
i technik był dowolny, można
było w pełni puścić wodze fantazji. Taka ramka ze zdjęciem
z wakacyjnych warsztatów to
z pewnością fajna pamiątka.
A ponieważ zawsze dobrze
się spotkać i razem pobawić, już
we wrześniu odbyła się zabawa,
która była podsumowaniem projektu.
Biorąc pod uwagę liczbę
uczestniczących dzieci w zajęciach, śmiem twierdzić że projekt był to dobrym pomysłem
na wspólne spędzenie wolnego
czasu. Liczę też na sugestie co
by można było zorganizować
w przyszłoroczne wakacje.
Na koniec chcę podziękować Pani Joli Bojarowicz i Pani
Ewelinie Matyja, które wraz ze
mną tworzą Inicjatywną Grupę
Wełcza, a która to grupa z kolei
stara się o pozyskanie środków
na projekt. Warsztaty odbyły się
również dzięki gościnności OSP
w Zawoi Wełczy i pomocnej na
każdym kroku Pani Basi Kuś.
Wszystkim serdecznie dziękuję.
Dziękuję także wszystkim
dzieciom, które uczestniczyły
w zajęciach. Wasza obecność
i zadowolenie jest motorem do
dalszych działań.

Mnóstwo twórczych pomysłów było realizowanych podczas Letnich Warsztatów Młodych Twórców. Fot. Autorki

Program „Klub” w Klubie Orlika Wilki
W drugim półroczu 2016 roku Klub Orlika WILKI przystąpił do realizacji zadania
ogłoszonego wiosną przez Ministra Sportu i Turystyki pod tytułem: Program
„KLUB”. Zadanie będzie realizowane w ramach rozwijania sportu poprzez
wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Jako Klub wielosekcyjny otrzymaliśmy ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wsparcie
w wysokości 15 tys. zł, które
zgodnie z założeniami Programu, przeznaczymy na:
1) 9 tys.zł na szkolenie dzieci
i młodzieży w sekcji siatkówki
i piłki nożnej w okresie od 1
lipca do 15 grudnia 2016 r.:
• 171 godzin treningów siatkarskich,
30

• 54 dodatkowe treningi piłki
nożnej w lipcu, sierpniu i wrześniu;
2) 6 tys. zł na wyposażenie Klubu
w dodatkowy sprzęt sportowo-treningowy. Zakupimy między
innymi: 4 bramki treningowe,
2 zestawy do siatkonogi, tyczki,
drabinki i zestawy koordynacyjne, siatki do siatkówki, piłki.
Krzysztof Jordanek

Szkolenie piłkarskie dzieci . Fot: Klub Orlika „Wilki”

Agata Matyja
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Wszystko zaczęło się od tego, iż z Fundacji Orange otrzymałam dotację na zorganizowanie imprezy kulturalno – rozrywkowej.
Wraz z naszą Panią Sołtys wymyśliłyśmy, by imprezą tą był piknik rodzinny pod nazwą Święto Wełczy.

Święto Wełczy
N

aturalnym było, by miejscem tej imprezy był
Skwerek
Edukacyjny.
Pomysł z wielką życzliwością
został przyjęty przez gospodarzy Skwerku Pana Jana Smyraka
i Pana Franciszka Klimasarę –
przedstawicieli Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów
Prywatnych. Z przychylnością
dla pomysłu spotkałyśmy się
również ze strony Pana Wójta

oraz Rady Gminy Zawoja, którzy
wsparli finansowo całe przedsięwzięcie. I tak przy ogromnym
zaangażowaniu wspomnianych
Panów ze Stowarzyszenia oraz
przy nieocenionej pomocy naszych strażaków ochotników z
miejscowej OSP 23 lipca 2016 r.
odbyło się pierwsze Święto Wełczy.
Pogoda w ten dzień była po
prostu wymarzona. Nic nie sta-

ło na przeszkodzie, aby całymi
rodzinami przybyć na Skwerek,
bo też atrakcji było wiele dla
każdego.
I tak też się stało, Skwerek
Edukacyjny zapełnił się licznie
zgromadzonymi gośćmi, nie
tylko mieszkańcami Wełczy,
ale też przybyły osoby, które
spędzały w Zawoi wakacje. Nie
brakowało pysznego jedzenia i
chłodnych napoi. Wydarzenie

rozpoczął pokaz taneczny w wykonaniu tutejszych dzieci i Mateusza Pochopnia. Potem scenę
przejęli wokaliści, którzy wesoło
przygrywali dobrej zabawie. Na
scenie zaprezentował się również kabaret „Wacławek”.
Dla dzieci ustawiono dmuchane zjeżdżalnie, kto chciał
mógł nauczyć się jeździć konno,
celnie strzelać lub wziąć udział
w zabawach przygotowanych
przez pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego.
Swoje umiejętności zaprezentowali również strażacy, którzy
pokazali jak sprawnie gaszą pożary, a każdy kto chciał mógł
sprawdzić czy ma predyspozycje
by zostać strażakiem.
Panowie ze Stowarzyszenia
zorganizowali dla dzieci konkurs ekologiczny. Później były
również konkursy dla pań w
szybkim wbijaniu gwoździ, dla
panów w cięciu drzewa piłą
„moja – twoja” oraz dla wszystkich w dojeniu krowy… dla wyjaśnienia krowa była sztuczna.
Zwycięzcy konkursów otrzymali
upominki.
Impreza wyzwoliła też duże
pokłady hojności wśród uczestników, bowiem udało się zebrać
całkiem sporą sumę na leczenie
małej Malwinki.
Zebrani mieszkańcy i goście
oddali się wspólnemu biesiadowaniu do późnych godzin
nocnych.
Była to pierwsza i mamy nadzieję, że nie ostatnia impreza
tego typu w naszym Sołectwie
i Święto Wełczy wpisze się na
stałe w kalendarz imprez Gminy
Zawoja.
Agata Matyja

Liczne atrakcje podczas imprezy na
Wełczy. Fot. Autorki
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