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Podsumowanie projektu „Partycypacja – zróbmy kolejny krok!”

Zawoja jako miejsce
markowe
Z inicjatywy Marcina Pająka – wójta gminy Zawoja, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych prowadziła na
terenie gminy Zawoja konsultacje społeczne w temacie „Budowanie marki miejsca”. Odbyła się seria
spotkań z przedstawicielami lokalnej społeczności m.in. reprezentantami lokalnych przedsiębiorców,
inwestorów, instytucji publicznych, NGO, szkół, rękodzielników, przedstawicieli branży turystycznej.

W

ramach projektu, na
terenie Centrum Górskiego Korona Ziemi w Zawoi, 15 października
2015 r. odbyły się warsztaty
partycypacyjne „Partycypacja –
zróbmy kolejny krok!” w ramach
budowania marki miejsca. Spotkanie prowadziła Olga Gałek
z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych. Celem spotkania warsztatowego, była prezentacja Gminy Zawoja w kontekście oceny
przez mieszańców i turystów,
wypracowanie
rekomendacji
w zakresie promocji gminy, budowania marki Gminy Zawoja.
Spotkanie było okazją do dyskusji na temat marki miejsca,
promocji gminy Zawoja. Podczas
prezentacji dot. obserwacji osób
prowadzących informację turystyczną w Zawoi, pojawiły się
liczne pytania ze strony uczestników spotkania, trwała ożywiona dyskusja odnośnie oceny
oferty przez turystów. Przedsta-

wienie wyników badań Uniwersytetu Ekonomicznego odnośnie oceny przez mieszkańców
i turystów różnych aspektów
rozwoju turystyki w obszarze
babiogórskim, spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników. Wyrazili oni opinię, że
pytania powinny być bardziej
szczegółowe, poddawać ocenie
konkretne oferty i współpracę w regionie. Podczas pracy
warsztatowej pojawiły się liczne
sugestie i komentarze odnośnie
stworzenia kompleksowej oferty, koordynacji działań promocyjnych i prorozwojowych Gminy Zawoja. Wśród propozycji
padły m.in.: skoordynowanie
komunikacji publicznej w gminie, stworzenie miejsc wypadowych dla turystów, oznakowanie obiektów, przygotowanie
tablic-witaczy, które informowałyby turystę co może zobaczyć w Zawoi i gdzie zasięgnie
najważniejszych informacji.

W wyniku spotkań pojawiły
się pomysły dotyczące uatrakcyjnienia gminy pod kątem
oczekiwań turystów oraz budowania marki Gminy Zawoja na
zewnątrz w oparciu o wyróżniki
regionu. Określano powody do
dumy mieszkańców, poszukiwano sposobów poszerzenia oferty
gminy i wzrostu jej atrakcyjności
dla turystów.
W efekcie spotkań i warsztatów partycypacyjnych powstał materiał, który poddany
był dodatkowym konsultacjom
mieszkańców –poprzez ankietę
on-line. na stronie zawoja.pl, fb
i stronie Urzędu Gminy Zawoja.
Zainteresowani mogli wyrazić
swoje opinie, przekazać sugestie i podać pomysły dotyczące
uatrakcyjnienia gminy pod kątem budowania marki.
Wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel wypełniając ankieGT
tę, bardzo dziękujemy.

Szczegółowy raport dostępny na stronie: zawoja.pl

Warsztaty partycypacyjne na terenie Centrum Górskiego Korona Ziemi. Fot. Gabriela Trybała.

Ogólnopolska
konferencja
„Partycypacja
– milowy krok
do rozwoju lokalnego”
W dniach 12-13 stycznia 2016 r.
w Krakowie odbyła się Ogólnopolska
Konferencja pt. „Partycypacja – milowy krok do rozwoju lokalnego". W gronie ponad 100 przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych
z całej Polski podsumowano projekt
„Partycypacja –zróbmy kolejny krok!”.
Konferencję uroczyście otworzył
członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec. Spotkanie
było okazją do prezentacji doświadczeń z realizacji projektu „Partycypacja – zróbmy kolejny krok!”, a także
m.in. działań Ministerstwa Rozwoju
na rzecz wspierania partycypacyjnego
tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyników badania małopolskich budżetów
obywatelskich
przeprowadzonego
przez Małopolskie Obserwatorium
Rozwoju Regionalnego, jak również
norweskich doświadczeń w zakresie
wzmacniania partycypacji (zaprezentowanych przez przedstawicieli
Nordic Institute of Training and International Networking – partnera
projektu). Ważnym punktem konferencji był także panel dyskusyjny pt.
„Czy partycypację można zatrzymać?”
z udziałem przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych
z Polski i Norwegii.
Podczas konferencji dyskutowano o doświadczeniach związanych
z realizacją budżetów obywatelskich,
projektowaniem przestrzeni publicznych, tworzeniem marki miejsca,
wspieraniem młodzieżowych rad gmin
i współtworzeniem oferty spędzania
czasu wolnego razem z mieszkańcami.
Było sporo czasu na dyskusję i wymianę doświadczeń, między innymi
w ramach warsztatów tematycznych
i bloku Open Space.
Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa
Małopolskiego Jacek Krupa. Na zakończenie konferencji Gmina Zawoja
otrzymała Dyplom „Aktywny Samorząd – Miejsce Dialogu”.
mila.org.pl

Spotkanie podsumowujące projektu
„Partycypacja – zróbmy kolejny krok!”
3 lutego 2016 r. w Krakowie odbyło się spotkanie podsumowujące
projekt pt. „Partycypacja – zróbmy
kolejny krok”, realizowany przez
Fundację MiLA od lutego 2015 r. we
współpracy z ośmioma małopolskimi
gminami, które postanowiły wzmocnić dialog z mieszkańcami w wybranych obszarach tematycznych.
W spotkaniu wziął udział zespół projektowy z Fundacji MiLA

(A. Jarzębska, O. Gałek i B. Kazior)
oraz przedstawiciele urzędów gmin
biorących udział w projekcie. Podsumowaliśmy działania w poszczególnych gminach. Rozmawiano o
tym, jak przebiegało wdrażanie
budżetu obywatelskiego (w Ryglicach, Mieście Jordanów, Miechowie, Suchej Beskidzkiej i Makowie
Podhalańskim), tworzenie wspólnej
oferty spędzania czasu wolnego

(w Miechowie, Ryglicach i Zawoi),
oferty turystycznej (w Suchej Beskidzkiej i Kętach), budowanie marki miejsca (w Kętach i Zawoi) oraz
projektowanie zagospodarowania
przestrzeni publicznej (miejsca rekreacyjno-handlowego w Michałowicach). Dyskutowano o sukcesach
i trudnościach, doświadczeniach
i wnioskach na przyszłość.
mila.org.pl

Pamiątkowy dyplom dla Gminy Zawoja
za udział w projekcie
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Z okazji nadchodzących
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Mieszkańcom i Gościom naszej gminy
składamy najserdeczniejsze życzenia:
Radosnych, pełnych miłości i ciepła
Świąt Wielkiej Nocy.
Pogody ducha, wielu łask i błogosławieństwa Bożego.
Umiejętności dostrzegania piękna tego świata
oraz wiary w siebie i swoje możliwości.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
wspiera Was swoimi łaskami,
da moc pokonywania codziennych trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja

Jerzy Pająk
Przewodniczący
Rady Gminy Zawoja

Była telewizja,
była i zima!
Po tym programie telewizyjnym nikogo nie trzeba już przekonywać, że
mieszkańcy Zawoi wiedzą, czym jest prawdziwa zima. Wszystko za sprawą
TVP3 Kraków i styczniowego nagrania

W

sobotnie przedpołudnie,
16 stycznia br. pod Babią
Górą można było spotkać telewizję, która przyjechała do nas,
aby w ramach programu „Zimą
w Małopolsce”, pokazać, jak
ta pora roku wygląda właśnie
u nas.
Tego dnia zima postanowiła
więc pokazać na co ją stać. Od samego rana zanotowano bowiem
obfite opady śniegu. W pełni uzasadnione były zatem wypowiedzi
o pięknie Babiej Góry przykrytej
śnieżną pierzynką.
W czasie czterech kilkuminutowych wejść na żywo, mieszkańcy
Zawoi opowiadali o tym, w jaki

sposób można spędzić czas w
Zawoi przyjeżdżając w to miejsce
zimą. O urokach tego zakątka
opowiadali między innymi: wójt
gminy Marcin Pająk, właściciele
ośrodków wczasowych, karczm
i wyciągów narciarskich, przedstawiciele Babiogórskiego Parku Narodowego, GOPR-u i Babiogórskiego Centrum Kultury
oraz panie z Klubu Odlotowych
Mam. Wystąpić przed kamerą
mieli okazję również sami narciarze. Na to spotkanie przybyli także członkowie zespołu Juzyna.
Całość zrealizowana została
na stoku Mosorny Groń.
Ela Makoś

Wesołego Alleluja !
Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim Czytelnikom
„Pod Diablakiem”
życzymy wielu serdecznych spotkań
w gronie najbliższych.
Niech ten czas będzie dla Państwa chwilą refleksji
i oderwania się od codziennych obowiązków
oraz okazją do nabrania sił i energii do działania
Redakcja

POD DIABLAKIEM
Pismo nawiązujące do tradycji pisma Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Babiogórskiej pod tym samym tytułem.
Redaktor: Gabriela Trybała
Adres redakcji:
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, 34-222 Zawoja,
tel. (33) 877 50 66, fax 877 69 49, e-mail: diablak@zawoja.pl
Wypowiedzi naszych czytelników zawarte w działach
OPINIE i POCZTA POD DIABLAKIEM prezentują poglądy ich autorów.
Za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń Redakcja nie bierze odpowiedzialności.
Opracowanie graficzne i skład: Grzegorz Ficek.
Foto na okładce:
Obrzęd Palenia Judasza w wykonaniu Zespołu Juzyna. Fot. Janusz Kociołek.
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Jaroszowice 324, tel. 33 873 46 20
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Zagadki
wiosenne
dla dzieci
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W marcu się zaczyna, gdy się
kończy zima.
Przyjdzie z wiatru
ciepłym wiewem, z pięknem
kwiatów, z ptaków śpiewem.

NIE TYLKO DLA DZIECI

Wielkanocna krzyżowka
3

4

Mówią – że w nim jak w garncu,
nieustanna zmiana.
Słońce grzeje w południe,
mrozek szczypie z rana,
a do tego jeszcze przelatują
deszcze!
Chociaż to miesiąc długi,
to najkrócej się nazywa
i co roku tym się chlubi,
że zielenią świat okrywa.
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Zobaczysz je wiosną,
gdy na wierzbach rosną.
Srebrne futra mają.
Jak się nazywają?
11

Powrócił do nas z dalekiej strony,
ma długie nogi i dziób czerwony.
Dzieci się śmiały, gdy go witały,
żabki płakały przez dzionek cały.
Co buduje każdy ptak,
by chować pisklęta,
a tylko kukułka,
o tym nie pamięta?
Są żółte jak kaczuszki.
Myślicie, że mają nóżki.
Nie wcześnie, chłodną wiosną
na mokrej łące rosną.
Kolorowe i pachnące, czy
w ogrodzie, czy na łące, zawsze
chętnie je zbieramy na bukiecik
dla swej mamy.
Kiedy jest zimno,
kiedy deszcz pada,
gdy na dwór wychodzisz
na siebie wkładasz.

4

12
Fot. imperiumtapet.com

Poziomo:
1. Zdobione jajka. 3. Ten przed Wielkanocą trwa 40 dni. 4. Wielkanocny zwykle jest zrobiony z cukru. 6. Niedzielne rozpoczyna świąteczne świętowanie. 9. Wielki poprzedza Święta Wielkiej Nocy.
10. Jemy je w te Święta w dużych ilościach. 11. Msza z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. 12. Wielkanocne ciasto.
Pionowo:
2. To on daje prezenty na Wielkanoc. 3. Lany, czyli drugi dzień Świąt. 5. W nim święconka. 7. Wielkanocne zawołanie. 8. W niej buszuje wielkanocny baranek.

Wiosenne przysłowia
Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.
Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje.
W marcu jak w garncu.
Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.
Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze.
Jak przygrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką.
Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się zapowiadają.
Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.
Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie.
Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha.
Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje.
Święty Józef Oblubieniec, otwiera wiośnie gościniec.
Co w marcu urośnie, w maju zamarznie.
Z wiosną nadzieje rosną, nastanie lato, wszędzie bogato...
Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny ludzie spodziewają.
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
A jak wiosna liście splata, puszczaj zimę, czekaj lata.
Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść.

Wiosenne fotografie Bartosza Oczkowskiego
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NASZE TRADYCJE

Baranek
wielkanocny

Baranek – dla chrześcijan symbol Chrystusa Zmartwychwstałego – jest
od wieków ważnym elementem polskiej wielkanocnej tradycji.
W wielu kulturach od tysięcy lat żywy baranek był zwierzęciem
ofiarnym. Uważany za symbol prostoty, niewinności, łagodności
i cierpliwości (znosi w milczeniu strzyżenie i uśmiercanie), pełnił
funkcje mediatora między światem ludzi i sferą sacrum.

B

aranka w ofierze swoim bóstwom składali go miedzy
innymi Fenicjanie, Grecy,
Rzymianie, także by przywołać
siły witalne, był bowiem również
symbolem płodności. Z tego samego powodu w starożytnym
Rzymie na świeżej owczej skórze sadzano państwa młodych,
a panna młoda nosiła wełniany
pasek, który małżonek rozwiązywał w noc poślubną. Zwyczaje
te trwały jeszcze przez kilka wieków średniowiecza w wielu regionach Europy Zachodniej.
Szczególne miejsce zajmował
baranek (także jagnię) w kręgu
kultury judaistycznej. Żydzi składali Jahwe baranki jako codzienną ofiarę-modlitwę, a zwłaszcza
w szabat i dni świąteczne. Wyjątkowe znaczenie miał baranek
paschalny, który upamiętniał
kres niewoli egipskiej – w noc
rozpoczęcia wędrówki do Ziemi
Obiecanej znak wykonany z Bożego nakazu na drzwiach jego
krwią, chronił żydowskie rodziny przed Aniołem Śmierci. Mięso
paschalnego baranka mieli spożyć w stroju podróżnym, na sto-

jąco i pospiesznie. Rytuał ten jest
do dzisiaj centralnym elementem
corocznych obchodów Paschy
upamiętniających to wydarzenie.
Wizerunek i atrybut
Dla chrześcijan baranek to symbol męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz Eucharystii. Baranek Boży, zraniony
i zabity, ale jednocześnie zwycięski, jest biblijnym symbolem
Wielkanocy. O baranku jako
figurze Chrystusa jest mowa
w Starym Testamencie w licznych proroctwach, także między innymi przy opisie ofiary
Abla, Abrahama, wyjścia Żydów
z niewoli egipskiej. Do symbolu
tego też wielokrotnie odwołuje
się w Nowym Testamencie Jezus w swoim nauczaniu, a Jan
Chrzciciel jako pierwszy nazywa
Zbawiciela Barankiem Bożym
(J1.29), który symbolizuje ofiarę
Jezusa na krzyżu, jaką złożył dla
odkupienia ludzkości (Iz 53.7).
Pierwsze wizerunki Baranka
znajdują się w katakumbach.
Często spotyka się je w początkowych wiekach chrześcijań-

stwa, zwłaszcza po ustaniu prześladowań chrześcijan za czasów
cesarza Konstantyna Wielkiego
(ok. 272-337). Umieszczano je
w tympanonach portalów świątyń, w zwornikach sklepień,
zwieńczeniach ołtarzy. W ikonografii baranek jest też atrybutem
wielu świętych, a wśród nich św.
Agnieszki, św. Franciszka z Asyżu, św. Jana Chrzciciela. Zgodnie z dawną tradycją w dniu św.
Agnieszki w bazylice jej imienia
w Rzymie, poświęcane są dwa
baranki, które następnie składa
się w darze papieżowi; z ich
wełny tkane są potem paliusze.
Z ciasta, cukru, złota
Baranek wielkanocny, to figurka
baranka przedstawianego w pozycji stojącej lub rzadziej leżącej,
z umocowaną z boku czerwoną
chorągiewką ze złotym krzyżem.
Był elementem święconego już
w VII wieku (informacja zawarta w sakramentarzu i lekcjonarzu z Bobbio), ustawianym także na stołach z wielkanocnym
śniadaniem. Ten ostatni zwyczaj
19 grudnia 1370 roku oficjalnie
wprowadził do tradycji Kościoła
papież Urban V (ok. 1310-1370),
by baranek przypominał biesiadującym wiernym o istocie świąt
wielkanocnych – pamiątce Zmartwychwstania, a także o tym, że
ludzie są przeznaczeni do wiecznej uczty na godach Baranka. Baranki wykonywane były zarówno z produktów spożywczych,
jak i z różnego rodzaju materiałów trwałych. Były więc baranki
z masła lub z wędzonego sera
(Karpaty), formowane w drewnianych, rzeźbionych formach,
a przede wszystkim pieczone
z ciasta w żeliwnych formach
różnej wielkości. Gotowy wypiek
był często pokrywany białym lukrem lub oblewany czekoladową
polewą. Oczy i pyszczki baranków gospodynie robiły ze smażanych w cukrze jagód, na wsi
często z owoców jałowca. Dawne tradycje mają też wyrabiane
w cukierniach baranki z masy
cukrowej, piernika, marcepana i najmłodsze – formowane
z czekolady, często owijane kolorową staniolą. Na stolach arystokracji i mieszczan stawiane
były także figurki z porcelany
i fajansu lub nawet ze srebra
i złota, ozdabiane szlachetnymi kamieniami. W XIX stuleciu
pojawiły się malowane baranki
z gipsu i gliny oraz z dmuchanego szkła. Wszelkiego rodzaju
figurki sprzedawano na przedświątecznych targach i jarmarkach, w cukierniach i piekarniach.

Element tradycji
W polskiej tradycji baranek
wielkanocny pojawił się w XVII
wieku. Nazwano go Agnuskiem
(a nie Naguskiem; był to medalik woskowy rozpowszechniany przez Watykan z wizerunkiem baranka na awersie i Jana
Chrzciciela na rewersie). Królowały baranki z ciasta, u szlachty
i mieszczaństwa także z marcepanu, na wsiach – z masła i cukru. Historyk i etnograf Łukasz
Gołębiowski (1773-1849), opisując w Ludzie polskim (Warszawa 1830) stół wielkanocny na
dworze hetmana Jana Tarnowskiego (1488-1561) wspomina,
że był tam między innymi baranek z masła wielkości naturalnej
owieczki z oczami sporządzonymi z pierścieni z brylantami
jak laskowe orzechy w czarnej
oprawie, […] których tak widać
było, ile potrzeba na okazanie
oczu. Baranka tego wykonała
córka hetmana Agnieszka. Z kolei o święconym u wojewody
Sapiehy w Debreczynie w XVII
stuleciu pisał: Na środku samym
(stołu) był baranek wyobrażający Agnus Dei z chorągiewką,
calutki z pistacjami; ten specjał
dawano tylko damom, senatorom dygnitarzom i duchownym.
Nakrywając stół do wielkanocnego śniadania, stawiano
baranka na odwróconym dnem
do góry talerzu, garnuszku,
a potem także na doniczce, na
której to podstawce rosła posiana kilka dni wcześniej rzeżuchą
lub owies. Poświęcone baranki
były z reguły przechowywane
aż do następnej Wielkanocy.
Gospodynie paliły je w Wielką
Sobotę w piecu, w którym piekły się potem świąteczne ciasta.
Wierzono, że zabieg ten zapewni udane wypieki. W niektórych
regionach Polski poświęcone
baranki traktowano jako lekarstwo skuteczne w różnych dolegliwościach na równi ze święconymi ziołami.
Drewnianą figurkę baranka,
tzw. traczyk, chłopcy obnosili
po wsi w lany poniedziałek. Była
ona umieszczona w niewielkim
czworobocznym ogródku przybranym zielenią. Baranek trzymał w łapkach piłę, która miała
nawiązywać według chrześcijańskiej interpretacji obrzędu, do
faktu, że mały Jezus pomagał
św. Józefowi – cieśli w jego zajęciach. Korzenie tego zwyczaju
sięgają w rzeczywistości do czasów przedchrześcijańskich i wiosennej magii wegetacyjnej.
Urszula Janicka-Krzywda
„Zwyczaje. Tradycje. Obrzędy”
Wyd. WAM & Księża Jezuici, Kraków 2013
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„Trzeba wspomnieć wszystkich, zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach
systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazywać prawdy naszej
przeszłości w tym decydującym momencie dziejów”		
Jan Paweł II, 18.05.1994

Żołnierze wyklęci

– na zawsze w pamięci!
1 marca w całej Polsce odbywały się uroczystości poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. W naszej
gminie młodzież zebrała się przy grobach poległych za Polskę w okresie powojennym. Na udekorowanych
na tę okoliczność grobach zapłonęły znicze a młodzież odśpiewała pieśń. W obchodach Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, prócz młodzieży z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum, uczestniczył
radny powiatowy Sławomir Hajos oraz pracownicy Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi, którzy
przygotowali tę uroczystość.

Z

inicjatywy śp. Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego
oraz śp. Prezesa Instytutu
Pamięci Narodowej Janusza Kurtyki ustanowiono dzień 1 marca
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto
państwowe dla upamiętnienia
żołnierzy zbrojnego, antykomunistycznego podziemia niepodległościowego i ich współpracowników, którzy w całkowicie
beznadziejnej sytuacji, przy obojętności aliantów i opinii publicznej świata zachodniego, prowadzili walkę o niepodległość
Polski z sowieckim okupantem
komunistycznymi
i polskimi
zdrajcami w latach 1944-1956.
Warto przypomnieć, że ostatni z Wyklętych Józef Franczak
ps. „Lalek” zginął od kul SB
i ZOMO 21 października 1963
roku.
Okupanci sowieccy, jak też
ich polscy namiestnicy z założenia nienawidzili polskiego społeczeństwa, gdyż wiedzieli, że

6

pogarda dla nich jest powszechna, ale niebywały w swej wymowie poziom przybrała nienawiść
wobec stawiających im czynny
opór Żołnierzy Niezłomnych.
Stało się tak z prostej przyczyny
– ta nienawiść była podyktowana przerażającym strachem, jaki
musiał wzbudzać wśród zdrajców widok polskiego patrioty,
partyzanta z karabinem maszynowym w ręku. Tak to już bowiem jest, że zdrajcy są na ogół
tchórzami, którzy dla pieniędzy,
czy też żądzy władzy zwykle są
w stanie poświęcić własny kraj,
naród i wartości, ale obce im jest
daleko posunięte osobiste poświęcenie w tym niegodnym postępowaniu. Zupełnie odwrotnie
zaś jest z tymi, którzy kierując się
ideałami i patriotyzmem, są zwykle skłonni do najwyższych ofiar
w imię miłości do Ojczyzny.
Prof. Henryk Elzenberg pisał: „Walka beznadziejna, walka o sprawę z góry przegraną,
bynajmniej nie jest poczynaniem

Apel pamięci przy grobach Żołnierzy
Wyklętych na zawojskim cmentarzu
Fot. Małgorzata Kozina

bez sensu. Wartość walki tkwi
nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się ją podjęło,
ale w wartości tej sprawy”.
Władze komunistyczne doskonale rozumiały, że ofiara życia, jaką złożyli leśni żołnierze,
nie pójdzie w zapomnienie, wiedzieli, że będzie to fundament
dla przyszłych pokoleń do dalszego oporu, dlatego też oprócz
fizycznej eksterminacji starano
się ich wszelkimi propagandowymi sposobami oczernić, zniesławić, WYKLĄĆ, zabić wszelką
pamięć o nich i w konsekwencji
na zawsze wykluczyć z narodowej pamięci.
Po kilkudziesięciu latach okazuje się, że ani Pamięci, ani
Prawdy nie udało się zabić. Na
naszych oczach, na grobach
Żołnierzy Wyklętych powstaje

nowe pokolenie młodych Polaków, którzy chcą Polski niepodległej, suwerennej, opartej
na dziedzictwie narodowym,
tożsamości narodowej, tradycji
i wartościach.
Także i nasza babiogórska
ziemia stanowiła schronienie dla
wielu partyzantów, którzy tutaj
chronili się, walczyli i często
niestety oddawali swoje młode
życie za wierność Polsce.
Na zawojskim cmentarzu pochowanych zostało 8. Partyzantów
z oddziałów Grupa Operacyjna
AK „Błyskawica” i Grupa Operacyjna AK „Huragan”, w tym
także tych, którzy pochodzili
z naszej gminy. Byli to:
• Porucznik Mieczysław Sobolewski ps. „Prut”, d-ca oddziału
„Błyskawica”. Zginął 6 czerwca
1946 roku w Makowie Podhalańskim,
• Porucznik Stanisław Marek
ps. „Orlicz”, d-ca oddziału „Huragan”, mieszkaniec Skawicy.
Zginął 12 lipca 1946 w Zawoi na
Sulowej Cyrhli,
• Sierżant Stanisław Nieznany
z Nazwiska, ps. „Bielski”. Zginął
12 lipca 1946 r. w Zawoi na Sulowej Cyrhli,
• Kapral Stanisław Marszałek ps.
”Gwizd”, mieszkaniec Zawoi.
Zginął 12 lipca 1946 w Zawoi na
Sulowej Cyrhli,
• Plutonowy Stanisław Błasiak
/Błaszak?/ ps. „Brzoza”. Zginął
16 września 1946 r. w Skawicy
w przysiółku Paluchówka,
• Szeregowy Zygmunt Surzyn
ps. „Zygmunt”, mieszkaniec
Zawoi. Zginął 20 października
1946 r. w Zawoi Podsot,
• Szeregowy Józef Hujda ps.
„Gruszka”, mieszkaniec Zawoi.
Zginął 20 października w Zawoi
Podsot.
• Szeregowy Nieznany z Imienia
Lach ps. „Lach”. Zginął 24 grudnia 1946 r. w Skawicy w przysiółku Biskupce.
Łącznie z tych dwóch oddziałów zginęło w rożnym czasie i w
różnych rejonach Polski kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu partyzantów, a następnych
kilkudziesięciu przeszło przez
tortury Urzędu Bezpieczeństwa
i komunistyczne więzienia.
Ostatnim Żołnierzem Wyklętym z ówczesnego powiatu wadowickiego był Jan Sałapatek
ps. „Orzeł” który ranny w zasadzce w Trzebuni 18 stycznia
1955 r., zmarł w krakowskim
więzieniu 29 stycznia 1955 r.
Zginęli za Wolną Polskę!
Chwała Bohaterom!
Sławomir Hajos
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NASZE TRADYCJE

W ramach projektu:
1. Zakupiono nasiona drzew leśnych, z których część wysiano
jesienią, a pozostałe właśnie są
wysiewane.
2. Zakupiono 500 szt. sadzonek
krzewów leśnych, które już częściowo nieodpłatnie przekazano
członkom Stowarzyszenia.
3. Zakupiono zadaszenia na wiatę, w której można organizować
spotkania bez względu na pogodę.
4. Wiata została wyposażona w stoły i ławy dla 30 osób.
5. W najbliższym czasie zamontujemy 2 tablice edukacyjne.

Zrealizowaliśmy
kolejny projekt
W ostatnim numerze Pod Diablakiem informowaliśmy o przystąpieniu Zawojskiego Stowarzyszenia
Właścicieli Lasów Prywatnych do realizacji Projektu „Edukacja ekologiczna i poprawa zróżnicowania
gatunkowego drzewostanów w lasach prywatnych”.
Tym razem zamierzam poinformować jak to zadanie wykonano. Przedsięwzięcie było realizowane na terenie
skwerku edukacyjnego i szkółki leśnej prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie.

W

ykonawcami projektu byli
i są przede wszystkim
członkowie ZSWLP i ich dzieci.
Jednak każdy mieszkaniec Zawoi mógł i może dalej w nim
uczestniczyć. Wprawdzie zakończono już szkolenia i konsultacje, dokonano zakupów ale hodowla sadzonek będzie trwała
jeszcze przez co najmniej 4 lata.
A więc każda pomoc się przyda,
zachęcam tym bardziej, że można za to otrzymać wyhodowane
sadzonki. W realizacji projektu
uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Zawoja Mosorne i Zespołu Szkół
w Zawoi Wilcznej.
Celem projektu była edukacja
ekologiczna i poprawa zróżnicowania gatunkowego w lasach
prywatnych, poprawa ich zdrowotności, a tym samym przywrócenie im właściwych pierwotnych funkcji, przez hodowlę

zalecanych gatunków drzew takich jak: jodła, modrzew polski,
buk zwyczajny, jawor, sosna
i wysadzanie ich w lasach oraz
podnoszenie wiedzy obecnych
i przyszłych właścicieli lasów.
Podczas szkoleń i konsultacji
uświadomiliśmy uczestnikom,
że las to nie tylko produkcja
drzewa dla osiągnięcia dochodu,
ale także środowisko życia ptaków i małych gryzoni leśnych,
które są ważne i im też należy
stworzyć dobre warunki bytowania. Posadzenie krzewów leśnych stwarza dobre warunki
do gniazdowania i zapewnia im
pokarm. Uczestnicy zajęć nauczyli się także jak prawidłowo
sadzić drzewka, bo wykonywali
tę prace pod opieką pana leśniczego. Ta umiejętność na pewno im się przyda jak dorosną
i będą się opiekować własnym
lasem. Dobra atmosfera podczas

konsultacji i sadzenia drzewek
a także spotkanie przy ognisku
na zakończenie zajęć będzie miłym wspomnieniem z udziału
w ważnym dla ludzi i przyrody
babiogórskiej wydarzeniu.
Realizacja tak wielkiego zadania była możliwa dzięki życzliwości i pomocy pracowników
Babiogórskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa w Suchej
Beskidzkiej. Bardzo im za tę pomoc dziękujemy.
Jestem przekonany, że korzyści jakie zakładano dla lokalnego
środowiska naturalnego, uczestników inicjatywy i społeczności
lokalnej zostały osiągnięte.

Członkowie Zawojskiego Stowarzyszenia Właścicieli Lasów
Prywatnych podczas realizacji
projektu wykonają nieodpłatnie
prace na kwotę 6 000 zł.
Środki finansowe na realizację
inicjatywy pochodzą z dotacji
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznanej
Stowarzyszeniu Ekopsychologia
na realizację przedsięwzięcia pn.
Karpackie Inicjatywy Lokalne.
Wsparciem objęto 17 inicjatyw
z terenu polskich Karpat, których
realizacja odbywa się w okresie
od lipca 2015 do marca 2016.
Wszelkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia ponoszone
są bezpośrednio przez to Stowarzyszenie Ekopsychologia.
Całe przedsięwzięcie utrwalono
na zdjęciach. Wszystkim członkom Zawojskiego Stowarzyszenia
Właścicieli Lasów Prywatnych,
młodzieży szkolnej i osobom,
które włączyły się do realizacji
tego zadania Zarząd składa serdeczne podziękowania.
Franciszek Klimasara
Na zdjęciach: Młodzież szkolna
uczestnicząca w realizacji projektu
na terenie skwerku edukacyjnego
w Zawoi Wełczy. Fot. arch. ZSWLP

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada
wyłącznie Stowarzyszenie Ekopsychologia, realizator projektu „Karpackie
Incjatywy Lokalne”. Www.ekopsychologia.pl
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Od dłuższego czasu, nurtowała nas chęć napisania do naszego
czasopisma o najładniej położonym w Zawoi przysiółku „Mosorne”.
Być może określenia najładniejszy, najładniej położony biorą się
z tego, iż jesteśmy rodowitymi zawojanami i od urodzenia do dnia
dzisiejszego mieszkańcami tegoż Mosornego.

Mosorne
N

asze Mosorne jest jednym
z największych przysiółków zawojskich. Droga
prowadząca przez Mosorne, od
głównej drogi nr 957 ma długość
do 2 km. Kończy się na skraju
lasu, skąd w las prowadzą już
tylko leśne drogi i ścieżki. Koniec górnego Mosornego otulają
przepiękne wzniesienia pasm
górskich: Kiczorka – 1012 m
n.p.m., Cyl Hali Śmietanowej –
1298 m n.p.m., Mosorny Groń
– 1047 m n.p.m., Zimna Dziura
około 900 m n.p.m. (jest to Pasmo Policy). Te piękne wzniesienia chronią nasze Mosorne
przed burzami, wiatrami halnymi, gdyż te żywioły od strony
wschodniej i południowej są zatrzymywane przez wymienione
góry.
Niestety, te piękne góry nie
są w stanie chronić naszych terenów w wypadku powodzi.
Powodzie w naszym terenie
zdarzają się często, a wtedy nasz

potok przybiera potężną siłę
i niszczy, co mu stoi na przeszkodzie. Wspominamy parę
zniszczeń: przerwany tajch poniżej wodospadu, zerwane mosty,
poszarpane skarpy itp. Skoro
dotarliśmy do tematu związanego z wodą, chcemy opisać nasz
potok, który płynie doliną Mosornego. Swoje główne źródło
Mosorny Potok ma na wysokości 1100 m n.p.m. i wypływa
ze zbocza Hali Śmiatanowej.
W górnej części dorzecza występuje dość dużo źródeł, łącznie około 30. Zasilające potok
wody, to wody źródlane. Dużym
dopływem jest strumyk, mający
początek na południowym zboczu Kiczorki. Następnym dużym
dopływem są wody ze stoku
północnego zbocza Mosornego
Gronia. Wymienione dopływy
łączą się w miejscu zwanym
„U Krzyża”.
Poniżej złączenia się potoków,
na skutek erozji ukształtował się

wodospad, poniżej którego potok Mosorczyk płynie głęboką
doliną w kształcie litery V. Wysokość wodospadu wynosi 8 m,
co czyni go największym wodospadem w Beskidzie Żywieckim. Do wodospadu prowadzi
niebieski szlak turystyczny.
Z chwilą powstania szlaku, ruch
turystyczny z roku na rok jest
bardziej wzmożony. W sezonie

letnim przepustowość w tym
rejonie liczy się w dziesiątkach
turystów dziennie. Poniżej wodospadu do dnia dzisiejszego
są pozostałości zapory wodnej zwanej tajchem, powstałej
w połowie XIX w. Wybudowanie powyższej zapory świadczy
o tym, że potok był wykorzystywany do spławiania drewna. Od
tajchu do ujścia Mosorczyka do
rzeki Skawicy istniało 9 punktów wykorzystywania siły wody
do pracy, te punkty to tartaki.
Nasz Mosorczyk płynie od
wieków niezmiennym korytem.
Natomiast nazwa potoku często
ulegała zmianie. Z nieznanego
przedziału czasowego zachowały się nazwy: Zbójeczny Bach,
Zbójecznik, Mosorny Potok.
Ostatnio najczęściej używana
jest najpiękniejsza nazwa naszego potoku Mosorczyk. Nazwy
potoku: Zbójeczny Bach oraz
Zbójecznik wskazywały na połączenie tychże nazw z nazwą
części doliny leśnej, leżącej nad
wodospadem. Dolina ta do dnia
dzisiejszego nosi nazwę „Zbóje”.
Z opowieści naszych przodków
wiemy, iż w tym lesie mieli swoje jaskinie zbójnicy, grasujący
w okolicach. Jest to legenda,
ustny przekaz – może zostawmy
rozwiązanie tej zagadki naszym
potomnym.
WT i TM

Na mapie wypisano zmieniające się
nazwy potoku wg dokumentów
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Mosorczyk
Gdybyś ty wodo dla mnie śpiewała,
Gdybyś ty wodo dla mnie nuciła,
Przychodziłabym do ciebie często
Byś tej piosenki mnie nauczyła.
Nie znam języka pięknego szumu,
Nie znam języka twego śpiewania,
Przeciętny człowiek nie umie pojąć
Jak odgadnąć sens wody gadania.
A gdybyś trochę wolniej płynęła,
A gdybyś taka wartka nie była,
To bym twe słowa zapamiętała
I może z tobą bym zanuciła.
Idę i słucham śpiewu twojego,
Idę i z tobą próbuję nucić,
Lecz nie rozumiem słowa żadnego
Więc już nie nucę, muszę zawrócić.
No i zawracam gdzie twój początek,
Szukam, gdzie twoje są narodziny,
Tu w górach ciężko znaleźć zaczątek
Tego strumyka tej „Mosorczyny”.
Wolę w połowie tej drogi stanąć
Z miłością słuchać jak mruczysz, gadasz,
Ty tworzysz pięknej rzeki zaczątek,
O Mosorczyku nam opowiadasz.
Twoją mądrością jest zbierać siły,
Każdą kropelkę wtulać do siebie
Aby w wodospad się zamieniły
W piękną siklawę pod naszym niebem.
Wody spadają cudną kaskadą
Słychać tej wody odgłosy ryku,
więc znowu idę do wodospadu,
Który jest dumą na Mosorczyku.
Twa wartka woda dziś wodospadzie
Ani nie nuci ani nie śpiewa,
Twa woda spada z rykiem i hukiem,
Aż chcę stąd uciec – może się gniewa?
Tajch (zbiornik wodny) na Mosornem. Fot. WT

Czasem łagodny a czasem groźny,
Czyżby miał w sobie ludzką naturę?
Ja bym wolała by był spokojny,
Więc się uśmiecham i patrzę w górę.
Przyjdź pod wodospad, szlak poprowadzi.
Zanurzysz rękę w wodzie źródlanej,
Że lodowata, to nic nie szkodzi
Zyskasz wrażenie niezapomniane.
Usiądź na chwilę, wsłuchaj się w odgłos
Pomrukiwania a może ryku,
Takiej rozkoszy tu możesz zaznać,
Pod wodospadem, na Mosorczyku.
Gdybyś ty wodo mnie rozumiała
To bym cię bardzo ładnie prosiła,
Płynąc po Bałtyk zbieraj łzy smutku,
By nasza wioska szczęśliwsza była.
				ZetEm

Fotografie wodospadów: Jacek Rudnicki
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CENNE INICJATYWY

Wycieczka do Parku św. Mikołaja. Fot arch. Świetlicy.

W czasie tegorocznych ferii
zimowych, wychowankowie
Świetlicy Środowiskowej mieli
wypełniony atrakcjami każdy
dzień zimowego wypoczynku.
Począwszy od tradycyjnych
zabaw na śniegu, po wycieczki
i warsztaty.

Warsztaty „Bałwanki z filcu i włóczki”

Inicjatywy Świetlicy Środowiskowej w Zawoi i filii w Skawicy

Zimowy wypoczynek
wychowanków

A

trakcyjne zajęcia to nie
tylko bierna rozrywka, ale
przede wszystkim aktywność, która rozwija, daje poczucie wspólnoty i własnej wartości.
Dzieci bardzo chętnie włączyły
się w organizację przedstawienia
na podstawie bajki braci Grimm
„Krasnoludek Tremotino”. Przygotowały stroje, dekoracje i potrzebne rekwizyty. Ćwiczyły
swoje role, chcąc wypaść jak najlepiej przed zebraną publicznością. Występ odbył się w czasie
wycieczki i spotkania z wychowankami Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej w Suchej Beskidzkiej. Przedstawienie bardzo się
podobało, w nagrodę młodzi
aktorzy otrzymali ręcznie wykonane serduszka z filcu. W tym
dniu atrakcji było co niemiara.
Oprócz udziału w teatrzyku interaktywnym „Kot w butach” był

Pamiątkowe zdjęcie z przewodnikami PTTK z wycieczki do Kalwarii
Zebrzydowskiej

jeszcze wspólny obiad i wyjście
na basen.
Nauka przez zabawę to jedna
z podstawowych metod stosowanych w czasie zajęć w naszej
świetlicy. Tak też było w czasie
spotkania z panią Katarzyną Fujak z Babiogórskiego Parku Na-

Przedstawienie w wykonaniu wychownków świetlicy
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rodowego. Informacje na temat
przyrody przekazywane były
w czasie rywalizacji drużynowej
w dojściu na szczyt Babiej Góry,
oczywiście w trakcie mega gry
planszowej. Podobny charakter miało spotkanie z paniami
z Gminnej Biblioteki Publicz-

Zabawy edukacyjne w świetlicy

nej w Zawoi, którego tematem
były bajki. Dzieci czytały na głos
fragmenty książek, a następnie
w grupach rozwiązywały powierzone im zadania. Z kolei talent
manualny można było rozwinąć
na warsztatach plastycznych,
gdzie z filcu i włóczki tworzono
zabawne bałwanki.
Tradycją już stała się coroczna wycieczka organizowana
i współfinansowana przez Przewodników PTTK z Suchej Beskidzkiej. Tym razem zwiedziliśmy przepiękne Sanktuarium
w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz
odwiedziliśmy Park św. Mikołaja
w Zatorze.
Serdecznie dziękujemy panu
Marcinowi i pani Halince za to,
że pamiętają o dzieciakach ze
świetlicy i poświęcają bezinteresownie dla nich swój czas i pieGrażyna Trzebuniak
niądze.
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Na scoście,
na zdrowie…

P

rzyślimy tu po kolodzie, tak
zaczynała się wizyta kolędników u gospodarzy, która
rozpoczynała się już w wigilię
Bożego Narodzenia. Bowiem,
właśnie w tym dniu kawalerowie odwiedzali panny z życzeniami świątecznymi, aby potem
wspólnie udać się na pasterkę.
W samo Boże Narodzenie raczej
nikt nie kolędował, gdyż dzień
ten był typowo rodzinny. Natomiast w Szczepana już od rana
kolędnicy chodzili po domach,
śpiewając kolędy oraz składając
gospodarzom życzenia i tak aż
do Trzech Króli.
W naszej tradycji okres Bożego Narodzenia trwa do 2 lutego
czyli Matki Boskiej Gromnicznej.
W tym czasie członkowie różnych organizacji społecznych,
kulturalnych i zawodowych organizują tzw. spotkania opłatkowe. Organizowane są również
konkursy i przeglądy kolędni-

cze, w których zawsze uczestniczą zespoły regionalne z terenu
gminy Zawoja.
W tym roku podczas Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych „Babiogórskie Podłazy”
w Jordanowie zespół „Zbójnik”
ze Skawicy zajął I miejsce w kategorii dziecięcej, a zespół „Juzyna”
I miejsce w kategorii dorosłych.
Oba zespoły zaprezentowały się
w „Godach Żywieckich”, tym
razem „Zbójnik” zajął I miejsce,
a „Juzyna” II miejsce. Na tym
nie zakończyły się sukcesy obu
zespołów. Skawiczanie podczas
„Pastuszkowych
Kolędowań”
w Podegrodziu zdobyli miejsce I, a zawojanie w czasie „Góralskiego Karnawału” w Bukowinie Tatrzańskiej zajęli miejsce II.
Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych osiągnięć na
niwie propagowania regionalnej
kultury Babiogórców.
wb

Zepół Juzyna podczas Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej
i zespół Zbójnik w czasie występu w Podegrodziu

Warsztaty muzyczno-taneczne
Przed dwa sobotnie przedpołudnia ( 20 lutego i 5 marca br.) spotykaliśmy się z młodzieżą z zespołu „Juzyna”
w Babiogórskim Centrum Kultury, aby popracować z dźwiękami, wyobraźnią i teatrem. My, czyli Sabina
Krauze (muzyka) i Mariusz Laudański (teatr).

P

rzygotowaliśmy dla uczestników kilkugodzinny warsztat
wypełniony ćwiczeniami,
grami i zabawami integracyjnymi, dźwiękowymi/muzycznymi
oraz teatralnymi. Był to bardzo
intensywny czas, który dał nam
mnóstwo radości, inspiracji i dobrej energii – sądzimy, że i wzajemnie -:)
Wiele z ćwiczeń polegało na
odnajdywaniu w naszym wnę-

trzu inspiracji do wydobywania z siebie głosu i traktowaniu
całego ciała jako źródła dźwięku. Ćwiczyliśmy wyobrażanie
sobie, że dźwięk zaczyna się
w brzuchu i przechodzi nie tylko przez usta, ale także przez
stopy do podłogi, tak jakby całe
ciało mogło być nim poruszone. Dzięki temu usta szerzej się
otwierają, a głos staje się o wiele bardziej dźwięczny. W wie-

lu ćwiczeniach staraliśmy się
odnaleźć i naśladować dźwięki
natury – zwierząt, ptaków, szumów liści itp. Potem te odgłosy
wykorzystaliśmy w ćwiczeniu
„Las dźwięków”, w którym jedna osoba z pary ma zawiązane
oczy, a druga prowadzi ją przez
salę, wśród innych chodzących
osób, używając jedynie umówionego dźwięku, którym może
być na przykład miauczenie
kota, gdakanie kury czy szum
wiatru.
W czasie warsztatów słuchaliśmy również śpiewów i pieśni
prezentowanych przez uczestników. Byliśmy pod wrażeniem
ich talentów i pięknej muzyki,
którą się z nami podzielili. Jesteśmy wdzięczni za takie momenty, kiedy widzieliśmy też
jak w miarę przebiegu warsztatów śpiewali z coraz to większą
swobodą, ich głosy się otwierały i dźwięk był coraz pełniejszy.
Dowiedzieliśmy się również,
że członkowie zespołu przygotowują się do spektaklu, który prawdopodobnie wystawią

w czerwcu, dlatego też zdecydowaliśmy się wprowadzić ćwiczenia aktorskie, abyśmy mogli
powoli oswajać się ze sobą na
scenie czy po prostu wśród ludzi. Nasze zajęcia/pracę traktujemy też jako naszą twórczość,
do której zapraszamy uczestników. Staramy się dawać takie
narzędzia, jakich uczestnicy
najbardziej w danym momencie
potrzebują.
Większość ćwiczeń jakie zaproponowaliśmy dotyka wielu
obszarów. Dają one możliwość
rozwijania naszych wszystkich
zmysłów, pogłębiania świadomości ciała, przełamywania barier psychicznych, poznawania
zdolności twórczych czy procesów grupowych. Ten krótki
warsztat 20 lutego był naszym
wzajemnym poznaniem się.
Natomiast 5 marca odbyła się
druga część warsztatów, nieco
dłuższa. Była to pewnego rodzaju cześć warsztatu w postaci kursu wokalno-teatralnego
dla uczestników, tak aby wiedzieli jak rozwijać, rozgrzewać
i dbać o swój głos i ciało na
scenie oraz na co dzień. Przedstawiliśmy podstawowe techniki i ćwiczenia, które mogą
w tym pomóc.
Tekst i foto: Sabina Krauze
i Mariusz Laudański
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Ferie w Bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi tradycyjnie, co roku uczestniczy
w organizowaniu czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii zimowych.

W

środowe
przedpołudnie
20 stycznia br. przedszkolaki z naszej gminy miały okazję
zobaczyć przedstawienie teatralne
„Z wizytą w smerfowym lesie”.
Był to spektakl interaktywny
w wykonaniu artystów z krakowskiego teatru Edu-Artis.
Licznie zgromadzona dziecięca
publiczność z zaciekawieniem
oglądała przygody naiwnych
Smerfów i podstępnego Gargamela. Spektakl w atrakcyjny
sposób ukazał leśny świat, pełen dobrodziejstw i czyhających w nim niebezpieczeństw.
Ponadto zachęcił najmłodszych
do dbania o nasze środowisko,
ukazując skutki zanieczyszczeń.
Aktorzy dostarczyli widzom
mnóstwo wrażeń i zabawy. Zapraszali widzów na scenę, uczyli
ich „Smerfnej rymowanki” oraz
„Smerfnego tańca”. Szczególny
zachwyt wzbudził pokaz żonglowania w wykonaniu Zgrywusa. Był to bardzo żywy, wesoły

Spektakl interaktywny w wykonaniu artystów z krakowskiego teatru Edu-Artis

Czytanie bajek dla dzieci. Fot. arch GBP w Zawoi. Fot. arch Biblioteki

Spotkanie edukacyjne dla młodzieży

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Żołnierze Wyklęci

Jest to święto państwowe poświęcone
żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia,
ustanowione na mocy ustawy z 2011 roku.

Z

tej okazji 26 lutego br. Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Zawoi zorganizowała spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej.
Licznie zgromadzeni uczniowie
kl. III i II z naszej gminy wraz
z nauczycielami wysłuchali interesującej prelekcji na temat historii i losów Żołnierzy Wyklętych,
którą wygłosił dr Marcin Chorązki z Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.
Głos zabrał również Sławomir
Hajos – radny powiatu suskiego, który mówił o bohaterstwie
żołnierzy działających w partyzantce antykomunistycznej w rejonie Babiej Góry, przypomniał
młodzieży o niedawno odnowionych mogiłach żołnierzy AK znajdujących się na cmentarzu w Zawoi Centrum. Spotkanie było
cenną lekcją historii, wyrazem
hołdu i pamięci o Żołnierzach
lm
Wyklętych.
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spektakl, który podobał się młodym widzom, o czym świadczyły gromkie brawa dla artystów.
W okresie ferii zimowych,
29 stycznia 2016 r. odbyło się
również głośne czytanie bajek
dla dzieci. Uczestnicy wysłuchali
kilku fragmentów znanych bajek, a następnie odgadywali ich
tytuły oraz formułowali morały zawarte w utworach. Dzieci
z łatwością ułożyły następujące
pouczenia płynące z bajek: Nie
warto rozmawiać z nieznajomymi, nawet gdy są dla nas mili
(„Czerwony Kapturek”), Nie należy nikogo osądzać po pozorach, („Kot w butach”), Zło zawsze zostanie ukarane, a dobro
nagrodzone („Królewna Śnieżka”). Na zakończenie spotkania
dzieci rozwiązywały rebusy oraz
malowały ilustracje do swoich
ulubionych utworów. Powstały
piękne prace, które były eksponowane na wystawie w naszej
lm
bibliotece.
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Nowości wydawnicze w Bibliotece
Drodzy Czytelnicy, serdecznie
zapraszamy do wypożyczania
marcowych nowości
wydawniczych.
Polecamy literaturę faktu, powieści
obyczajowe, sensacyjne oraz
kryminały.
Jednocześnie informujemy, że
biblioteka posiada katalog
on-line, który pozwala czytelnikom
na zapoznanie się z naszym
księgozbiorem.
Wejście do katalogu odbywa
się poprzez stronę internetową
biblioteki: www.biblioteka.
zawojainfo.pl

Sporo nowych pozycji czeka na
czytelników w bibliotece
Wyszukiwarka
on-line księgozbioru bibliotecznego

Kącik Literacki
Drodzy Czytelnicy, przypominamy o naszym Kąciku Literackim.
Czekamy na Wasze wiersze, opowiadania, artykuły, recenzje książek.
Prace literackie prosimy przesyłać na adres gbpzawoja@gmail.com .
W bieżącym numerze publikujemy ciekawy artykuł zachęcający
do czytania oraz recenzję książki „Mały Książę” Antoine de SaintExupéry'ego.

„Mały Książe”,

czyli opowieść o chłopcu,
który szukał przyjaciela

K

siążka Antoine de Saint-Exupéry’ego to pozycja
znana i uwielbiana na całym świecie. Opowieść o tytułowym bohaterze, pochodzącym
z planety B-612, zawładnęła
sercem każdego, kto rozpoczął
jej czytanie, również i moim. Jest
to jedna z niewielu książek, która po zagłębieniu się w temacie,
uczy nas czegoś pożytecznego,
co warto zapamiętać na całe życie. Według mnie, książka przeznaczona jest dla dzieci oraz
osób dorosłych, które potrafią
w pewien sposób poczuć się jak
dziecko. Każdy interpretuje tę
fantastyczną opowieść inaczej.
Właśnie to, jak ją przeczytamy,
decyduje o tym, co z niej wyniesiemy. Moim zdaniem książka
opowiada o próbach znalezienia
przez Małego Księcia przyjaźni
i miłości, pokazując przy tym,
że nie każdy człowiek jest przyjaźnie nastawiony do bliźniego.
Przykładem właśnie są osoby,

które bohater spotyka podczas
swojej wyprawy. Jest to Próżny,
który reprezentuje ludzi wykazujących przez cały czas tylko
swój egoizm. Podobnie ma się
sprawa z Królem, który pragnie
nad wszystkim panować i mieć
wszystko sobie podporządkowane. Jednak na drodze postaci
pojawiły się także osoby godne
zainteresowania. Takie jak Lis,
który jako pierwszy chciał zaprzyjaźnić się z bohaterem. Czytając książkę, bardzo podobał
mi się właśnie fragment z Lisem,
a to za sprawą jego ciekawego
rozumowania i mądrych słów.
Jednak ostatecznie przyjacielem
Księcia został pilot. Sądzę, iż autor tworząc tę specyficzną historię, chciał pokazać, jak różni się
świat z punktu widzenia dziecka
od świata, który postrzega dorosły. Książka jest godna polecenia
każdemu.
Julia Pacyga
Uczennica kl. II gimnazjum

Czy warto czytać
książki ?

Z

przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową w Warszawie badań jasno wynika,
że wzrasta liczba osób nieczytających książek. Taka sytuacja niepokoi rząd, a także liczne instytucje publiczne, które podejmują
szereg działań promujących czytelnictwo. Ja również chciałabym
zabrać głos w tej sprawie i pragnę przekonać Was, że warto
czytać mądre książki.
Oddawanie się lekturze rozwija nasze myślenie abstrakcyjne, pomaga wyrażać uczucia.
Podwyższa poziom kompetencji
językowych, w związku z czym
ładniej mówimy i piszemy. Ponadto czytanie wpływa na nasze samopoczucie. Naukowcy
udowodnili, że zmniejsza stres,
poprawia sen, sprzyja koncentracji, a nawet obniża ryzyko
zachorowania na chorobę Alzheimera. Dobrze rozwinięte
czytelnictwo w kraju sprawia,
że istnieje dobrobyt. Szwecja,
Wielka Brytania, Niemcy to państwa znacznie bogatsze od Polski. Sukces zawdzięczają inteligentnym ludziom, którzy swoją
wiedzę zaczerpnęli z mądrych
książek. Muszę zwrócić uwagę
na relacje społeczne, a te w naszym kraju nie są zadowalające.

Polacy darzą inne osoby małym
zaufaniem,
niezrozumieniem.
Dzieła literackie udowadniają,
że każdy człowiek ma prawo
posiadać własną opinię na dany
temat, kształtują uczucia wyższe. Myślę, że niechęć uczniów
gimnazjum do książek wynika
z trudnych lektur, znajdujących
się w programie nauczania. Jednakże nie warto porzucać czytania. Istnieją miliony, miliardy mądrych powieści, mających ogrom
zwolenników na całym świecie.
Literatura młodzieżowa oferuje
dzieła, które na pewno komuś
z Was przypadną do gustu.
Mam nadzieję, że poruszany
przeze mnie problem nie pozostanie Wam obojętny. Liczę na
pozytywny odzew. Chętnie zobaczę Was w bibliotekach, księgarniach, bądź na spotkaniach
Dyskusyjnych Klubów Książki.
Jestem głęboko przekonana, że
magiczny świat powieści pochłonie Was i sprawi, że odnajdziecie
swoich ulubionych pisarzy. Na
zakończenie pragnę zacytować
jedną z najwspanialszych polskich poetek, Wisławę Szymborską: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła.”
Agnieszka, uczennica kl. III gimnazjum
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XI Polar Sport
Skitour
Na starcie XI Polar Sport Skitour pojawiło się 122 zawodników z całej Polski. Rywalizowali na trasie o
długości 12 km, gdzie suma podejść wynosiła ponad 800 metrów. Jak co roku nie zabrakło „czołówki”
zawodników jak i amatorów skitouringu.

S

tart oraz meta miał miejsce
na górnej stacji Mosornego
Gronia, skąd narciarze ruszyli w kierunku Hali Śmietanowej, trawersując grzbiet dotarli
na Polanę Brożki, a nastepnie
wdrapywali się na Cyl Hali Śmietanowej. Kolejnym wymagajacym odcinkiem okazał się stromy zbieg szlakiem do podnóża
szczytu, a pózniej grzbietem odcinek na Mosorny Groń. To nie
koniec…
Na startujących czekał jeszcze
zjazd do dolnej stacji kolejki,
skąd rozpoczęło się finalne podejście do mety.

Nagrodą za wysiłek i ukończenie zawodów były m.in oryginalne medale w postacji zawojskiego dzwonka wykutego
specjalnie na tę okazję. Każdy z
uczestników otrzymał pamiątkową koszulkę oraz brał udziął w
losowaniu nagród podczas ceremonii zakończenia w karczmie
Styrnol.
Wpisowe, jakie musieli zapłacić uczestnicy, zostało przekazane dla potrzebujących, nad
którymi czuwa Fundacja Na Start
im. Basi German.
Podziękowania należą się
wszstkim partnerom oraz spon-

sorom, bez których ta impreza
nie mogłaby sie odbyć, a szczególnie: Gminie Zawoja na czele
z wójtem Marcinem Pająkiem,
Babiogórskiemu Centrum Kultury, który zakupił medale, użyczył nagłośnienia i zapewnił
konferansjera, Babiogórskiemu
Parkowi Narodowemu, który zabezpieczał trasę, Polskim Kolejom Linowym, GOPR i Karczmie
Styrnol.
Do zobaczenia za rok!
Piotr Krygowski

Fotografie z zawodów: Jarek Noga

Wydarzenia zimowe w OTN Mosorny Groń
Akademicki Puchar Polski
W sprzyjających warunkach pogodowych i narciarskich 12.02.2016
rozegrano czwarty etap eliminacji Akademickiego Pucharu Polski w narciarstwie alpejskim. W tym najpopularniejszym ośrodku
narciarskim pod Babią Górą każdego roku rozgrywany jest najdłuższy gigant w całym cyklu AZS Winter Cup.
Urozmaicona trasa z dwoma załamaniami terenu, płaskim odcinkiem oraz stromą końcówką jest idealnym miejscem do rozegrania
tej konkurencji.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
ntn.pl/artykuly/racing/azs-wc-najdluzszy-gigant-w-sezonie
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WATRA CUP

piłkarskie święto w Zawoi

W dniach 5-6 marca 2016 r. na hali widowiskowo-sportowej w Zawoi Centrum odbył się III turniej piłki
nożnej WATRA CUP. Organizatorami imprezy byli: LKS Watra Zawoja, Zespół Szkół w Zawoi Centrum,
Powiat Suski oraz Gmina Zawoja.

A

trakcją turnieju był pokaz
football freestyle w wykonaniu Wice Mistrza Świata Adriana Franca oraz ćwierćfinalisty programu Mam Talent
Mateusza Odrzygóździa. Po pokazie dla uczestników turnieju
zorganizowano warsztaty, podczas których młodzi zawodnicy
uczyli się efektownych zwodów
oraz trików piłkarskich.

W turnieju wzięło udział ponad 150 zawodników z 14 drużyn: Arkona Siemianowice, Borek Kraków, Halniak Maków
Podhalański, Górale Nowy Targ,
Jordan Jordanów, Lachy Lachowice, Naroże Juszczyn, Prądnik
Sułoszowa. Po dwie drużyny
wystawili Szczakowianka Jaworzno oraz Sz. P. Grunwald
Budziwój. Stawkę uzupełniły

drużyny z naszej gminy – Wilki
Zawoja oraz Watra Zawoja. Drużyny zostały podzielone na dwie
grupy po 7 zespołów w każdej.
Po pierwszym dniu rozgrywek nastąpił podział na grupy
mocniejsze i słabsze. Cieszyć
może fakt, że zarówno Watra
jak i Wilki znalazły się w grupie mocniejszej. W drugim dniu
rozegrano najpierw mecze półfinałowe a następnie mecze
o miejsca.
Watra Zawoja ostatecznie
uplasowała się na VII miejscu,
czyli w połowie stawki. Wynik
końcowy mógłby być zdecydowanie lepszy jednak Zawojanie
w jednym z meczów półfinałowych otrzymali dwie czerwone
kartki w efekcie czego nie byli
w stanie walczyć o wyższe miej-

Fotografie z turnieju:
Zbigniew Smolik

sca. Druga nasza drużyna „Wilki
Zawoja” uplasowała się na IV
miejscu co niewątpliwie jest dużym sukcesem.
Imprezie towarzyszyła świetna atmosfera na trybunach,
uczestnicy otrzymali pamiątkowe puchary i medale. Dla trzech
pierwszych miejsc organizatorzy
przygotowali również nagrody
Łukasz Stopka
rzeczowe.

WATRA CUP w liczbach
Wystartowało – 14 drużyn
Wzięło udział 158 zawodników
Rozegrano 67 meczów
Łączny czas gry 804 minuty
Strzelono – 258 bramek

Wydarzenia zimowe w OTN Mosorny Groń
Bezpieczny Stok
Event informacyjny pod nazwą „Bezpieczny Stok”, edukacyjna akcja dla dzieci i młodzieży szkolnej, która upowszechnia zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na stoku narciarskim, odbył się 27
lutego br.
Inicjatorem akcji było Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie
i Turystyczne, które od 2009 roku, w terminie ferii zimowych w popularnych ośrodkach narciarskich propaguje dobre praktyki na stoku narciarskim.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
bezpiecznienastoku.pl
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MTB w blasku Babiej Góry
Rozmowa z Cezarym Zamaną, kolarzem szosowym, reprezentantem Polski, Mistrzem Polski z 1999 roku
oraz zwycięzcą Tour de Pologne z 2003 roku.

Pod Diablakaiem: Dlaczego
zdecydował się Pan na organizację wyścigu właśnie na
terenie naszej gminy, Zawoi?
CEZARY ZAMANA: – Na wybór Zawoi złożyło się kilka okoliczności. Po pierwsze, był to
naturalny wybór. PO prostu każdy zainteresowany rowerowymi
wyprawami w okolicach Babiej
Góry, prędzej czy później zawita
w Zawoi. Po drugie, Zawoja ma
w sobie wielki rowerowy potencjał. Organizując maratony muszę
myśleć w wieloletniej perspektywie. W następnych edycjach
będzie można odkrywać kolejne
wzgórza Zawoi, okalające Babią
Górę. Po trzecie, z Zawoją mam
związane dobre wspomnienia.
Przed laty, jako kolarz zawodowy wielokrotnie wjeżdżając na
przełęcz Krowiarki, gdzie podczas Tour de Pologne wyznaczona była supergórska premia
imienia Joachima Halupczoka.
To także w Zawoi odbywał się,
szczęśliwy dla mnie Wyścig Małopolski, który dwukrotnie wygrywałem. Nie da się ukryć, że
zawsze dobrze się tu czułem.
– Przygotowanie wyścigu
wymagało od Pana dokładnego poznania naszej okolicy.
Ile zajęło to Panu czasu? Ktoś
Panu pomagał?
– Wymagało i dalej będzie
wymagać, bo pracy jeszcze sporo. Do dobrego przygotowania etapowego maratonu MTB
niezbędna jest bardzo dokładna znajomość terenu. Dlatego
zdałem się na lokalnych bajkerów MTB i enduro, którzy na
rowerze górskim wyjeździli tysiące godzin w terenie. Przez to
doskonale znają każdą ścieżkę.
Przy tej okazji chcę podziękować Mariuszowi Gawłowi. Ekspresowo przygotował on projekt
bardzo ciekawej, zaczynającej
i kończącej się w centrum Zawoi trasy, z trudnym wjazdem
na Przełęcz Jałowca i bardzo
atrakcyjnym zjazdem granią
obok miejscowości Wełczoń.
To m.in. dzięki jego postawie,
współpraca z Urzędem Gminy
była przyjemnością. Mariusz jest
tam kompetentnym pracownikiem, dbającym o promocję tras
16

Cezary Zamana . Fot. bikeworld.pl

rowerowych.
Najważniejsze odcinki trasy
przejechaliśmy rowerami pod
koniec grudnia w temperaturze minus 8 stopni Celsjusza.
Terenówką jeździliśmy przy
planowaniu pierwszego etapu
w Stryszawie, a prolog układałem samemu… biegając. Na
opracowanie prologu i pierwszego etapu w Stryszawie oraz
ostatniego odcinka w Zawoi
poświęciłem blisko sto godzin.
A wciąż do zrobienia pozostaje
etap w Makowie Podhalańskim.
Czyli co najmniej jeszcze drugie
tyle przede mną…
– Organizacja tak dużej imprezy nie mogła być łatwa.
Jak udało się Panu skoordynować tak wiele działań?
– Wójt Marcin Pająk szybko
odpowiedział na moje zaproszenie spotkania wraz z wójtem
Stryszawy i burmistrzem Makowa Podhalańskiego. To właśnie
włodarz Stryszawy w moim
imieniu przedstawił wszystkim projekt Gwiazdy Południa.

Tak pozytywne zaangażowanie i szybkie podjęcie decyzji
o współpracy było dla mnie
podstawą, że uda się zrealizować tak śmiałe przedsięwzięcie.
Możliwość promocji Zawoi przez
Urząd Gminy i otwartość urzędników na współpracę z ościennymi gminami pozwoliła mi nie
tylko na realizację kolejnego
własnego projektu ogólnopolskiej imprezy, ale również na
wielodniową imprezę, którą chcę
w następnych latach przekształcić w imprezę międzynarodową.
– Jak trudne są trasy Gwiazdy Południa? Zapowiedzi
o przygotowanych
podjazdach i przewyższeniach robią
wrażenie…
– To moje największe wyzwanie: połączenie tras dla profesjonalistów z trasami przyjaznymi
także dla tych, którzy dopiero
zaczynają górskie ściganie. Lokalni bajkerzy pokazują mi trasy
dobre dla nich i dla tych spragnionych przygody, dla osób
potrafiących rozłożyć siły na

podjazdach i żądnych wrażeń
na zjazdach. A co z pozostałymi,
których nie chcemy przestraszyć
górami? Dlatego sam wsiadam na
rower (jakże przyjemne dla mnie
zajęcie) i osobiście wynajduję
dla nich trasy ze spokojniejszymi, może dłuższymi podjazdami
i nie tak zaskakującymi zjazdami. Nie ukrywam, że bywa to
trudniejsze od wytyczania tych
wymagających odcinków...
– Kto może wziąć udział
w GP? Jakie trzeba spełnić
wymagania?
– Dzięki dobrej współpracy
z mediami z branży rowerowej
(dla której Gwiazda Południa
to nowa impreza), ale i rozpoznawalności naszej marki
rowerzystów,
w środowisku
nie powinniśmy mieć problemu z dotarciem z informacją
o Gwieździe Południa do zawodników MTB z całej Polski.
Ale wyznaczyłem sobie ambitny
cel, by zaprosić także tych, którzy jeszcze nigdy nie uczestniczyli w wielodniowym marato-
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– To proste w teorii, ale może
okazać się trudne w realizacji.
Najważniejsza jest systematyka i
regularne zwiększanie treningowego obciążenia. Na początku
trening dwa razy w tygodniu:
pierwszy trwający 80 minut, drugi – pełną godzinę. W kolejnych
tygodniach dokładamy po 10
minut. W następnym miesiącu
dołóżmy trzeci trening, w następnym – czwarty. W kolejnym
miesiącu warto zrobić badania
wydolnościowe albo spróbować
swoich sił na treningu z bardziej
doświadczonymi rowerzystami.
Polecam powtórzeniowe ćwiczenia pod górę, czyli podjazd
i spokojny zjazd. I tak od 3 do
6 razy – aż do momentu kiedy
tempo na podjeździe nie spada,
gdyż dalszy trening przestaje już
być efektywny. Warto ćwiczyć
również zjazdy. Niejednokrotnie
to one decydują o wyprzedzeniu
rywala lub stracie własnej pozycji
na ostatnim odcinku etapu. Ale
i tak najważniejsze to w ogóle
podjąć decyzję o uczestnictwie
w Gwieździe Południa. Przygoda
gwarantowana nie tylko podczas
zawodów, ale i w trakcie samych
przygotowań, które mogą być
celem same w sobie.
– A rower? Potrzebny jest
jakiś specjalny sprzęt?
– Poszukajcie sklepu rowero-

– Osiągał Pan wielkie sukcesy jako kolarz szosowy – był
Pan m.in. mistrzem Polski
i zwycięzcą Tour de Pologne.
Nie łatwiej byłoby wykorzystać swoje doświadczenie
i zorganizować
klasyczny
wyścig etapowy?
– To złożona kwestia. Przed
12 laty byłem pierwszym w Polsce, a może i na świecie, organizatorem wyścigów, który zainaugurował ściganie na rowerach
MTB na płaskich terenach. Efektem moich starań były zawody
Mazovia MTB Marathon, który
przyciągnął aż 23.000 zawodników. W zeszłym roku w Łopusznej w gminie Nowy Targ
zorganizowałem
dwudniową
imprezę na szosie i MTB. Maraton MTB wyszedł doskonale, ale
z szosą pojawiły się problemy
związane z bezpieczeństwem
wyłączania dróg z ruchu pojazdów na czas przejazdu kolarzy.
Rygorystyczne przepisy, szczególnie Komendy Wojewódzkiej
Policji w Krakowie, powodują
dodatkowe koszty z organizacją
ruchu. Decydując się na organizację wyścigów MTB, unikamy
ich, a przy okazji – nie blokujemy dróg i nie wchodzimy
w konflikt z kierowcami.
Z pewnością jednak ważniejszym bodźcem do organizacji
takich wyścigów jak Gwiazda
Południa jest fakt, że w Polsce mamy sporo ciekawych ta-

Fot. wikipedia.pl

– Jak długo należy przygotowywać się do GP, by nie dojechać do mety na ostatnim
miejscu?

wego, którego właściciel, sprzedawca lub serwisant zakręcony
jest na punkcie MTB. To będzie
osoba do której możecie wrócić
z pytaniami nie tylko tymi dotyczącymi problemów z rowerem.
Może np. pomóc w ustawieniu
pozycji, nauczyć Was podstaw
serwisowania waszego bolidu o który trzeba dbać, bo ma
wam pomagać a nie przeszkadzać. Taka doświadczona osoba
z pasją może zdziałać naprawdę
wiele dobrego.

kich nieuporządkowanych dróg
i ścieżek, jakże atrakcyjnych dla
MTB-owców. Trasy te są z z kolei rarytasem w Zachodniej Europie rarytasem.
– Ma Pan jakieś sportowe
wspomnienia z terenem Podbabiogórza?
Wspomniałem już o Tour de
Pologne i Wyścigu Małopolskim,
ale to klasyk im. Henryka Łasaka
pozwolił mi na doskonałe poznanie tych terenów. Startowałem w
nim od początku jego istnienia
pięć razy – a trzy razy stawałem
na najwyższym podium.
– I na koniec. Dlaczego
warto wziąć udział w GP? Dla

zwycięstwa? Dla zdrowia? Dla
emocji?
– Rozmawiałem z moją córką
Kasią, specjalistką od tworzenia
grafiki komputerowej i filmów
podróżniczych czasem bardzo
ekstremalnych. Zastanawialiśmy
się, jaka powinna być filmowa
reklamówka Gwiazdy Południa.
Odpowiedziała mi – jako ekspertka – że to, co zobaczyłem na
Przełęczy Jałowca i w kilku innych miejscach, na kilku wzgórzach. Że powinniśmy pokazać
Babią Górę każdego dnia jazdy
na rowerze z innych ujęć. Tak
właśnie zatrzymamy w kadrze
największą wartość Gwiazdy Południa.
rpd

Fot. mazovia24h.pl

nie górskim. Już teraz zachęcam
wszystkich – a zwłaszcza mieszkańców Zawoi - którzy mają rowery górskie i co najmniej dwa
razy w tygodniu na nim trenują,
by spróbowali swoich sił w tej
pierwszy raz organizowanej etapówce w blasku Babiej Góry.
Obiecuję, że atmosfera wielodniowego wyścigu na długo zapadnie każdemu w pamięci.
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O tym, kto wygra wyścig Gwiazda Południa, organizowany przez zwycięzcę
Tour de Pologne i mistrza Polski w kolarstwie Cezarego Zamanę, przekonamy
się 3 lipca w Zawoi. Wtedy to na terenie gminy Zawoja odbędzie się finałowy
etap zawodów.

Zdobywcę
Gwiady Południa
poznamy w Zawoi
Będzie on zwieńczeniem trzydniowego ścigania się po nowych trasach, wytyczonych
specjalnie na potrzeby Gwiazdy
Południa. I to w Zawoi właśnie
dowiemy się, który z zawodników zachował najwięcej sił na finisz. Ale wyścig, będący inicjatywą Cezarego Zamany, uznanego
kolarza i cenionego organizatora
wielu zawodów, to nie tylko ściganie się. To również szansa na
odkrycie mało znanych okolic
Babiej Góry. O uroku tej części
Małopolski będzie można przekonać się podczas prologu oraz
wszystkich trzech etapów. Jakie
atrakcje czekają na zawodników
podczas ścigania się w Zawoi?
Pierwszym wyzwaniem będzie
pokonanie ponad 4-kilometrowego podjazdu, który zakończy
się zdobyciem Pasma Jałowieckiego. Następnym punktem, który zapadnie w pamięć zawodnikom, będzie wjazd na szczyt
Kiczory (905 m n.p.m.), z którego rowerzyści zjadą w towarzystwie przepięknych widoków na
Pasmo Policy. Kluczowym momentem etapu, a być może i całego wyścigu, będzie podjazd na
szczyt Jałowca (1100 m n.p.m.),
czyli 6,5 kilometra ostrego kręcenia pedałami. Trud zostanie
wynagrodzony widokiem na
Beskidy. Czasu na podziwianie
nie będzie wiele – swą uwagę
trzeba będzie skupić na licznych
zjazdach, przeplatanych krótkimi interwałowymi podjazdami.
Ostatni fragment trasy, wiodący
z Przełęczy Klekociny będzie
wyjątkowo urozmaicony: ściółkowa ścieżka między bukami,
czające się cieki wodne, Pasmo
Wełczonia oraz mocno kamienista trasa prowadząca na stadion
piłkarski.
Zawody unikalne, bo lokalne

Ale o atrakcyjności Gwiazdy Południa świadczy nie tylko sportowy wymiar zawodów. Bardzo
ważny jest również ich lokalny
18

charakter. Dzięki zaangażowaniu
Cezarego Zamany w przygotowaniach do wyścigu uczestniczyły władze gminy Zawoi, a także
sąsiednie samorządy z gmin Maków Podhalański oraz Stryszawa.
Kolarze do współpracy zaprosił
także rowerzystów MTB z trzech
wspomnianych gmin. Pomogli
oni w wytyczeniu tras. Za bezpieczeństwo odpowiadać będzie
wykwalifikowany zespół ratowników medycznych Fantom.
To eksperci nie tylko znający
najszybsze drogi ewakuacyjne,
ale posiadający specjalistyczny
sprzęt. Dzięki niemu w razie konieczności dotrą do najbardziej
niedostępnych miejsc.
O tym, że Gwiazda Południa
otwiera się szeroko na mieszkańców Zawoi, świadczy przygotowane dla nich aż 50% zniżki
przy zapisach do wyścigu. Zorganizowane zostaną także bezpłatne zawody na rowerkach
biegowych dla najmłodszych
i miniwyścigi.

Praktyczne informacje:

Zapięte na ostatni guzik

II etap (wariant mega: 42 km,
wariant fit: 23 km)

Sportowe emocje, intensywne
wrażenia oraz pełne bezpieczeństwo gwarantuje Cezary
Zamana, ceniony w środowisku
rowerzystów nie tylko za swoje
kolarskie osiągnięcia, ale i szereg profesjonalnie zorganizowanych imprez. Za każdym razem
charakteryzują się one dopracowaniem w najdrobniejszych
szczegółach. Nie inaczej jest w
przypadku Gwiazdy Południa
– pieczołowicie przygotowywanej od grudnia 2015 roku. W jej
przygotowanie Cezary Zamana
zaangażował szereg zawodowców, m.in. najlepszych specjalistów od górskich tras, grupę
JBG2. Specjalnie na okoliczność
Gwiazdy Południa wytyczone
zostały zupełnie nowe trasy. Zawodnicy biorący udział w wyścigu jako pierwsi będą mogli je
przetestować. Do ich dyspozycji
będzie także całe profesjonalne
zaplecze: fizjoterapeuci, specja-

liści z Akademii Rowerowej oraz
mechanicy. Dzięki uprzejmości
hotelu Beskidzki Raj, będącego
jednym z partnerów wyścigu,
rowerzyści mogą korzystać ze
zniżek na noclegi.

Start, meta i biuro zawodów: stadion LKS Warta w Zawoi Centrum.
Harmonogram:
• 9.30-16.00 Biuro zawodów
• 10.00 Start maratonu
• 13.30-14.30 Dekoracja etapowa
• 15.30 Dekoracja generalna
Gwiazdy Południa
Wszystkie informacje

Data: 3 lipca (niedziela)

gory.mazoviamtb.pl

Fot. Zbyszek Kowalski, mazoviamtb.pl

Kto na podium?
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Turniej Szachowy
Otwarty VII Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Zawoja odbył się 31
stycznia 2016 r. w Pizzerii Fantazja. Mecze rozegrano systemem szwajcarskim
w klasyfikacji ogólnej oraz dziecięcej do 16 roku życia. Organizatorami turnieju
byli: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Pizzeria & Pub „Fantazja” oraz
Babiogórski Park Narodowy.

T

urniej ten, z roku na rok,
cieszy się coraz większą
popularnością i został już
wpisany do kalendarza imprez
odbywających się w okresie
ferii zimowych. Na te królewskie rozgrywki zgłosiło się 26
zawodników. Oprócz zawodników z Zawoi, przyjechali do nas
uczestnicy z Mszany Dolnej, Śleszowic, Lipnicy Wielkiej, Bieńkówki, Suchej Beskidzkiej, Lachowic, Jordanowa i Kojszówki.
Po zaciętej rywalizacji, w klasyfikacji generalnej najlepszym zawodnikiem okazał się
Tadeusz Kowalczyk z Jordanowa (kategoria open), który
zdobył 28 punktów, wygrywając wszystkie mecze. Niewiele
mniej, bo 24 punkty uzyskał
zawodnik startujący w kategorii
junior, zaledwie trzynastoletni
Maksymilian Śmieszek.
W ostatecznej klasyfikacji,
z podziałem na kategorie, w gronie juniorów zwyciężył Mak-

symilian Śmieszek z Mszany
Dolnej, drugie miejsce zajęła
Joanna Bandyk z Lipnicy Wielkiej a trzecie Jakub Bandyk też
z Lipnicy Wielkiej.
W kategorii open zwyciężył
Tadeusz Kowalczyk z Jordanowa, drugie miejsce zajął Witold
Bartyzel z Zawoi, a trzecie Stanisław Pająk z Lachowic.
Podsumowania i wręczenia
nagród dokonali wspólnie: wójt
Gminy Zawoja Marcin Pająk
oraz pomysłodawca turnieju Michał Bartyzel – właściciel Pizzerii
Fantazja. Oprócz pucharów zakupionych przez wójta gminy,
wszyscy zawodnicy otrzymali
nagrody rzeczowe ufundowane przez Babiogórskie Centrum
Kultury, Babiogórski Park Narodowy oraz sponsora –producenta szachów Jana Żurka. Sędziami turnieju byli: Stanisław Sukta
i Jan Zapała.
Wszystkim uczestnikom gratuwb
lujemy.

Na zdjeciach rozgrywki szachowe oraz dekoracja zwycięzców
Fot. Wojciech Ciomborowski

Humor pod Diablakiem
W

Babi Górze zył se gazda
Franek Okovit, najmondzyjsy w caluśkich Karpatach.
Kie tak siedzioł przed swojom
chałpom na pogrodce i rozmysloł ło tom świecie, przysed ku
niomu downy kamrat ze zbójnickich chłodnicków, Jasiek
spod Kicory. Pokwolil Boga i
zacon godać Frankowi jakie to
mo stropiynie:
– Wiys, moja zonecka Elzunia
powiła mi syna, a jo łod dwók
roków nie lygom z niom, bo cosik mi zyniadło łopadło. Mi się
to nie widzi, ale Elzunia godo ze
Pon Bócek to pobłogosławił.
Franuś i cało wieś wiedzieli ze
Elzunia zadaje z Józkiom z Zimne Dziury, a za Jaśka to łona
sie wydoła ino dlo majotków i
skarbów, które ponoć ukrywoł
w Babi Górze.
Franuś wysłuchoł, nabił fajecko i godo: Elzusia ze dwajścia
roków młodso łod Ciebie? A no
trocho wiocy godo Jasiek. Franuś pyko fajecko, dumo i wreście godo. Wiys idom se kiedyś

na łorawsko strono, jak juz miołek dochodzic do Ksiozycowej
Jaskini, za jałowca wyskakuje
niedźwiydź. Beskurcyja chyba
sie do zimy juz sykowoł, bo był
straśnie głodny. Stanoł na łapach, wyscorzył zoby i pewnie
by mie zezar, gdyby nie koziora wtoro lezała na chodnicku.
Złapołek za nio i przycylowołek miodzy łocy jak z fuzji. A tu
jak nie huknie! to som zem sie
przstrasył, a niedźwiydź lezoł
trupom koło mnie. Pytom sie
Ciebie Jozku, nie wiys co sie stało? bo z moje koziory tak chyba
nie hukło. Jasiek myśli, myśli, az
zyły mu wysły na coło i godo:
Ktosik musioł tam być i z boku
przykurzyć!, a na to Franek: no
to juz mos na twoje stropiynie
łodpowiydź.
Moi kochani, Franuś mo na
wszyćko rado. Jak dosło do ty
miłości z Józkiem? Jak zmajstrowali małego Edzia i fto im dorodzoł łopowiom późni.
Hop Siup HEJ!

Zapraszamy do przesyłania przyśpiewek ludowych na adres:
okovita@vp.pl. Najlepsze zostaną nagrodzone i opublikowane
na łamach Pod Diablakiem, a na początek :

Kawały o Bacy i nie tylko…
Katechetka do dzieci:
– Co robimy kiedy jest post?
Jasiek internetowy znawca odpowiada: –… Komentujemy i dajemy
lajka!
Autokar wiozący grupę polityków
wypadł z jezdni i rozbił się na drzewie. Antoś Baca z Policnego gdzie
doszło do tragedii, pogrzebał ofiary
wypadku, a potem zadzwonił po
policję. Policjanci po przyjeździe na
miejsce zdarzenia zaczęli przesłuchiwać górala:

– Czy na pewno wszyscy już byli
martwi?
– Niektórzy twierdzili, że nie, ale wie
pan jak ci politycy kłamią.
Baca wybrał się z żoną do dentysty.
W gabinecie pyta:
– A ile pan doktor bierze za usuniecie zęba?
– Ze znieczuleniem 200, bez 50 zł.
– A to bez poprosze!
– Gratuluje jest pan bardzo dzielny!
Michał zwraca się do żony:
– Jadźka kochanie, siadaj na fotelu!

I jeszcze zamieszczamy darmowy alkomat. Wystarczy dać do przeczytania na głos delikwentowi i już można sprawdzić poziom alkoholu we
krwi :
AŚENAEBAEM
Pozdrawiamy: Kapela Okovita
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