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ROZMAITOŚCI

bliżają się kolejne święta Wielkanocne, kiedy
będziemy
przeżywać
Radość
Zmartwychwstania naszego Odkupiciela.
Jednak zanim to nastąpi przez
trzy kolejne dni Wielkiego Tygodnia będziemy przeżywali wraz
z Chrystusem najważniejsze wydarzenia z Jego życia. Obfitują
one w wiele symbolicznych treści, nawiązujących do wydarzeń
związanych z męką, śmiercią
i Zmartwychwstaniem naszego
Pana Jezusa Chrystusa. Aby dobrze przeżyć ten święty czas naszego odkupienia, przypatrzymy
się im bliżej.
Obchody Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczynają
sie w Wielki Czwartek od wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej. Jest ona odprawiana na
pamiątkę ustanowienia przez
Jezusa sakramentu Eucharystii
i Kapłaństwa. Liturgia tego dnia
ma wymiar bardzo radosny. Kapłani w tym dniu gromadzą się
w katedrze, gdzie wraz ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. W wielu
kościołach ma miejsce obrzęd
umywania nóg. Przypomina to
gest Chrystusa wobec apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy. Wierni przyjmują Komunię
Świętą pod dwiema postaciami – chleba i wina. Kapłanom
w dniu ich święta parafianie
składają życzenia. Po Mszy Świętej następuje adoracja Najświętszego Sakramentu w ciemnicy
na pamiątkę uwięzienia Jezusa.
Wielki Piątek to dzień śmierci
Jezusa na Krzyżu. Nie sprawuje
się Eucharystii. Przez cały dzień
odbywa się adoracja w ciemnicy, najczęściej odprawiane jest
również nabożeństwo Drogi
Krzyżowej. Wiernych obowiązuje post ścisły i powinno nam
towarzyszyć wyciszenie. Wieczorem odbywa się nabożeństwo, w czasie którego następuje adoracja Krzyża. Lektor wnosi
go przed ołtarz, przekazuje go
celebransowi, a następnie stopniowo zdejmuje fioletowe sukno, odsłaniając ramiona Krzyża
i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co
wierni odpowiadają „Pójdźmy
z pokłonem”. Następnie wierni procesyjnie podchodzą, by
ucałować krzyż Zbawiciela. Jest
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Alleluja Chrystus Żyje
Z

także możliwość, aby to zrobić
w czasie nocnej adoracji przy
Grobie Pańskim lub następnego
dnia w Wielką Sobotę. Po zakończonej Liturgii Najświętszy
Sakrament zostaje przeniesiony
do Bożego Grobu, gdzie rozpoczyna się adoracja, która trwa aż
do Wigilii Paschalnej.
Każdy katolik winien mieć
świadomość, że Wielka Sobota
to czas zadumy, dlatego nie powinniśmy odkładać spowiedzi
na ostatni moment. Lepiej skorzystać z sakramentu już dużo
wcześniej. W tym dniu dokonuje się obrzędu błogosławieństwa
pokarmów. Istotne jest, aby ta
tradycja nie przysłoniła nam
tego, co najważniejsze w czasie
świąt. Jezusa Chrystusa, który
stoi w centrum wydarzeń Wielkanocnych jako nasz odkupiciel.
Dlatego Wigilia Paschalna, sprawowana w nocy z Soboty na
Niedzielę, jest najważniejszym
momentem roku liturgicznego –
świętowaniem Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia Wigilii
Paschalnej jest bardziej rozbudo-

wana w codziennej Mszy Świętej. Oprócz Liturgii Słowa, kiedy
czyta się pięć fragmentów Pisma
świętego i Liturgii Eucharystycznej, składa się z Liturgii Światła, obrzędu poświęcenia ognia
i paschału oraz Liturgii Chrzcielnej, kiedy poświęca się wodę
do chrztu na cały rok liturgiczny i odnawia się przyrzeczenia
chrzcielne. Kończy się procesją
z figura Zmartwychwstałego
i nowo poświeconym paschałem przy radosnym śpiewie Alleluja. Pamiętajmy o tym, że powinien być to najradośniejszy dzień
w roku każdego chrześcijanina.
Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel,
zwyciężył śmierć i dał nam życie wieczne. Obchody Triduum
kończą nieszpory w niedzielne
popołudnie przy śpiewie pieśni wielkanocnych. Na radosne
przeżywanie Triduum paschalnego oraz Wielkanocy składam
wam drodzy czytelnicy życzenia
w imieniu ks. proboszcza Ryszarda i ks. wikariusza Władysława.
Święta Zmartwychwstania Pańskiego ukazują nam niepowta-

rzalną miłość Boga do każdego
z nas. W Jezusie Bóg ukrzyżował
swoją potęgę i stanął po stronie
człowieka. W Nim Bóg kocha
wszystkich biednych, chorych,
grzeszników- tych, którzy Go
krzyżują. Złożony do grobu
trzeciego
dnia
Zmartwychwstaje. Bóg miłości nie mógł
umrzeć i nie mógł pozostawić
w osamotnieniu tych, których
miłował. Zmartwychwstaniem
pokonał śmierć i szatana, a w
nas ożywił wiarę i nadzieję, że
ostateczne zwycięstwo należy
do miłości – większej od grzechu i zła.
Przeżywając najświętszy czas
naszego odkupienia i radość
z niezgłębionej miłości Boga
do każdego człowieka – życzę
Wam Drodzy Czytelnicy Pod
Diablakiem – wiele łask od
Zmartwychwstałego
Pana.
Niech ukoi Wasze serca i rozpromieni Wasze oblicza, bo przecież
wszyscy jesteśmy zaproszeni do
udziału w Jego Chwale.
ks. Zbigniew Fidelus
wikariusz parafii w Zawoi Centrum
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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja

Dotacja
na Babiogórską Jesień
Z przyjemnością informujemy, że tegoroczna Babiogórska Jesień
uzyskała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Dzięki
dotacji o wysokości 105 000 zł festiwal zostanie rozbudowany
o liczne wątki edukacyjne i animacyjne. Czekają nas koncerty grup
folklorystycznych ze Słowacji, Ukrainy i Polski, liczne warsztaty,
konkurs rzeźbiarski i pokazy rzemieślnicze oraz sympozjum naukowe poświęcone Urszuli Janickiej-Krzywdzie. Już dzisiaj zapraszamy
Państwa na kolejną Babiogórską Jesień – największe święto Górali
Babiogórskich!

Jerzy Pająk
Przewodniczący
Rady Gminy Zawoja

Z okazji Świąt Wielkanocy
składamy wszystkim Mieszkańcom
i Gościom naszej gminy najlepsze życzenia.

W związku z tragicznym pożarem karczmy 3 lutego 2017 r.
pragniemy podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli
w akcji ratowniczej oraz wspierali nas ciepłymi słowami.
Dziękujemy również za liczne deklaracje pomocy.
Dla nas słowa otuchy i uznania dla naszej pracy są bezcenne.
Z życzeniami dla wszystkich mieszkańców
zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy
dziękują Jagoda i Marek Kukla

Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich okresem zadumy,
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.
Redakcja Pod Diablakiem, Babiogórskie Centrum Kultury
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ODESZLI OD NAS

KGW „Zawojanki” – Zawoja Dolna

Odeszły przedwcześnie
Dwa lata temu pożegnaliśmy śp. Emilię Trzebuniak z domu Kuś, która spoczęła na cmentarzu w Skawicy. Emilia należała do Zespołu Regionalnego
„Babiogórcy” od jego założenia w 1963 roku. Uhonorowana była przez Radę Gminy specjalnym dyplomem na uroczystości jubileuszowej
50-lecia, w 2013 roku, tegoż zespołu i jako członek Grupy Śpiewaczej KGW „Zawojaki” od 1982 r. „za upowszechnianie kultury ludowej regionu
babiogórskiego”. 4 lutego 2017 roku żegnaliśmy śp. Irenę Kosek, spoczęła na cmentarzu w Zawoi Centrum.

Irena Kosek należała do Grupy
Śpiewaczej KGW „Zawojanki”,
a w zespole „Babiogórcy” od
1982 roku. Do ostatniej chwili
brała czynny udział w działalności naszej grupy KGW, w prezentowaniu kultury ludowej ziemi
babiogórskiej na różnego rodzaju
przeglądach i konkursach.
Zapamiętamy Ją jako gawędziarkę, opowiadającą piękną
babiogórską gwarą i ze swadą
prawdziwej góralki spod Babiej
Góry.
Opowiadała „godki” o Babiej
Górze, jej przyrodzie, zjawiskach pogodowych, zbójnikach
itp. Opowiadała o pracy i życiu mieszkańców wsi dawniej
i obecnie, o jej przemianach –
w formie satyry i skeczu. Za te
piękne opowiadania zdobywała
nagrody i wyróżnienia na szczeblu gminy, powiatu, województwa i ogólnopolskim, biorąc
udział w konkursach, przeglądach i festiwalach. Była zapraszana na różne imprezy i zawsze
sowicie nagradzana oklaskami.
Nikt nie potrafił odegrać, tak
jak Ona, prawdziwej gaździny,
nie jakiejś tam udającej panicke
Aleksis.
W życiu prywatnym była bardzo pracowitą osobą. Pracowała
zawodowo, równocześnie prowadziła z rodzicami, a później
z córką i zięciem, gospodarstwo
rolne. Od dziecka była bardzo
związana z pracą w gospodarstwie. Nawet na wycieczce
szkolnej, jako uczennica kl. VII,
cały czas martwiła się, jak rodzice sobie radzą bez niej przez te
kilka dni pobytu w Warszawie.
Spaliśmy wtedy w schronisku
na Czerniakowskiej. Irena na
piętrowym łóżku. Obudziła się
o czwartej nad ranem, usiadła
i smutnym głosem oznajmiła:
ale mi sie ckni za krowami.
Śp. Irena była dobrą matką
i babcią. Doczekała się dwóch
córek i dziewięcioro wnucząt.
Zawsze była im podporą, wspomagała w potrzebie. Córka Lidia,
mówiąc o swojej mamie, wyznała: zawsze jej będzie brakować.
A wnuczka, już dorosła, stwier4

dziła, że wszystkim dzieciom życzy takiej troskliwej babci, jaką
była jej babcia Irena.
KGW „Zawojanki” istnieje dalej, ale już bez śp. Ireny i Emilii.
Będzie trudniej, ale nadal będzie
działać szczególnie w propagowaniu i przekazywaniu autentycznej kultury i tradycji ludowej
regionu babiogórskiego w dziedzinie gwary, stroju, pieśni, obrzędów oraz potraw, poprzez
udział, jak dotychczas, w konkursach, różnych prezentacjach
i imprezach.
Za dotychczasową działalność KGW „Zawojanki” zgromadziło wiele nagród, dyplomów i wyróżnień, które można
oglądać w Izbie Regionalnej
przy Szkole Podstawowej nr 5
w Zawoi Gołyni. KGW „Zawojanki” działa przy Izbie Regionalnej w ramach Towarzystwa
Przyjaciół Ziemi Babiogórskiej.
Organizuje w Izbie posiady,
warsztaty dla zwiedzających
izbę turystów, wycieczek i młodzieży szkolnej.
Posiady na temat zwyczajów
Wielkanocnych i wiosennych,
jak palma w Zawoi, okres Wielkiego Tygodnia, śmigus oraz
np. wyganianie bydła na pastwisko, odbyły się w dniach
1-4 kwietnia 2017 r., na które
zaprosiliśmy szczególnie młodzież szkolną.
W Zawoi niegdyś było sześć
kół gospodyń wiejskich. Najstarsze KGW z okresu międzywojennego w Zawoi Centrum z bardzo zasłużoną prezeską Rozalią
Piergies. Po wojnie jako drugie
KGW „Zawojanki” w Zawoi Dolnej od 1959 r. Następnie KGW
Wełcza, KGW Przysłop, KGW
Mosorne i KGW Wilczna.
W okresie lat dziewięćdziesiątych XX wieku pięć KGW
zaprzestało swojej działalności.
KGW „Zawojanki” działa nieprzerwanie od 58 lat. Jest taka
potrzeba, aby reaktywować
dawne KGW, które będą swoim
działaniem promować Zawoję
jako miejscowość letniskowo-turystyczną.
Zofia Bugajska

Irena Kosek. Fot. ach. BCK w Zawoi

Ku pamięci tym co odeszły
i tym, które nadal są
Wszystkim nam chodzi o plon,
a plon nie rodzi się ani z nagród, ani z kary,
ale z pragnienia, z woli i mądrości
bezimiennego, cierpliwego siewcy
i ciepła jego rąk, z prochów jego kości.”
z pamiętnika Zofii Solarzowej
Wszystko na świecie, wszystko przeminie,
promienie zgasną, woda upłynie.
Przeminie szczęście, rozkosz chwilowa
przeminie życie, droga cierniowa,
przeminie smutek i to co boli,
przeminą smętne chwile niedoli,
przeminie radość, miną cierpienia
a pozostaną... tylko wspomnienia.
z pamiętnika Zofii Bugajskiej –kustosz Izby Regionalnej

NASZE TRADYCJE

D

niem rozpoczynąjącym okres pokuty jest Środa Popielcowa,
zwana także Popielcem czy środą wstępną. Owy wstęp do
uroczystości wielkopostnych i wielkanocnych ma bardzo
wymowny charakter. W kościołach posypuje się wiernym
głowy popiołem, który symbolizuje ziemię, z której powstaliśmy. Dodatkowo wypowiadana przez kapłana formułka z prochu powstałeś i w proch się obrócisz ma przypomnieć o kruchości i marności
ziemskiego żywobycia. Rytuał ten wprowadzony został do liturgii
Kościoła powszechnego w IV stuleciu. Przez prawie sześć wieków obowiązywał osoby, które odbywały pokutę publiczną. Po
posypaniu głów musieli opuścić świątynię zaś przepustką w przestrzeń sakralną była spowiedź w Wielki Czwartek. Kiedy obrzęd
posypywania głów popiołem stał się powszechnym obowiązkiem
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dawna istniał zwyczaj połykania święconych bazi w razie gardłowych problemów, zaś pokruszone z palmy rośliny podawano w formie napoju, również zwierzętom. Święcona palma używana była
również w pracach rolniczych. Kawałki świeconej palmy wkładano
w pierwszą zaoraną skibę. Wcześniej wspomniane krzyżyki zatykano
na polach, aby chroniły uprawy przed burzą, gradem i zarazą.
Wielki Tydzień miał i obecnie także ma charakter podniosły,
szczególnie trzy ostatnie dni, tzw. Triduum Paschalne. Podczas
tych dni w kościele panuje cisza i ciemność, świątynia zamienia
się w dom skupienia i żałoby. W Wielki Czwartek milkną dzwony,
które zostają zastąpione przez drewniane kołatki. Kościelne obrzędy
uzupełniają ludowe. Jednym z bardzo ciekawych i do dziś w kilku
miejscach kultywowanym jest palenie Judasza. Zwyczaj ten znany

Wielki Post
Wielki Post jest czasem niezwykłym i rzeczywiście jest wielki ponieważ poprzedza Wielką Noc, zwycięstwo życia nad śmiercią, światła nad
ciemnością, nowe życie, nowy początek.

również w jego obchodach dokonywały się zmiany. W wieku
XVIII a nawet XIX księża posypywali popiołem głowę najważniejszego członka rodziny, sypiąc dodatkowo odrobinę prochu do
modlitewnika. Dopiero głowa rodziny, na przykład ojciec, dokonywał w domu uroczystego zwieńczenia rytuału. Jędrzej Kitowicz
w Opisie obyczajów za panowania Augusta III tak wspomina:
W ten dzień w kościołach dawano ludowi Popielec to jest (…) po
odprawionej mszy świętej ksiądz posypywał głowy popiołem z palmy w Kwietną Niedzielę święconej (nie z trupich kości, jak rozumie
prostactwo)upalonych, przypominających ludowi tym sposobem, że
kiedyś w proch się obróci.
Środa Popielcowa jest zakończeniem karnawałowej hulanki
i przejścia do stanu duchowego skupienia. Także w Środę Popielcową odbywało się staranne czyszczenie garnków popiołem, by nie
został w nich nawet ślad tłuszczu. W tym dniu obowiązywał i do
dziś obowiązuje post ścisły, czyli post jakościowy, który zabrania
spożywania mięsa oraz post ilościowy dopuszczający trzy posiłki
dziennie, w tym tylko jeden do sytości. Symbolami popielcowego
postu był śledź, którego wieszano w domach w widocznym miejscu
a także żur kwaszony na chlebie lub ziarnie. Gospodynie zalewając
żur często mówiły:

jest również pod Babią Górą, jednak podtrzymywany jest w formie scenicznej przez zespoły regionalne. Palenie Judasza polega na
symbolicznym sądzie i spaleniu Judasza, którego uosobieniem jest
dużych rozmiarów kukła. Pod Babią Górą rytuał ten łączył w sobie
przyśpiewki, rymowane teksty, bicie kijami i spalenie kukły. Jedna
z formuł wypowiadanych przez prowadzącego obrzęd brzmi:

A cóż to tam na przypiecku tąpa?
Wstępna środa żurowi uprząta.
O, jakże cię nie żałować, miły mięsopuście
Cztery szpery w grochu były, a piąta w kapuście.

Całość obrzędu ma zmienny charakter. Melodie i teskty zmieniają
się z poważnych, smutnych na bardziej skoczne, zaś rymowanki
łączą w sobie wzniosłe teksty o zdradzie Jezusa z ludycznymi, lekko
żartobliwymi.
Dniem niezwykle wyjątkowym w skali całego Wielkiego Postu jest
Wielki Piątek. W ten dzień nie są odprawiane msze a liturgia polega na odczytaniu Męki Pańskiej, adoracji krzyża, śpiewaniu wszystkich części Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej, która kończy się późno
w nocy. Dodatkowej powagi dodają straże grobu, które w naszym
regionie pełnią członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w galowych mundurach. Dawniej w domach nie włączano w ten dzień
telewizji, nie słuchano radio, nie wolno było nucić i śpiewać niczego, poza postnymi pieśniami. Dziś tylko w niewielu domach ta
wyjątkowa cisza jest zachowywana.
Wielka Sobota po żałobnym charakterze poprzednich dni wprowadza nadzieję i życie. Święcenie pokarmów, z których każdy ma
znaczenie symboliczne, odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego,
poświęcenie ognia, przywołanie imion wszystkich świętych i przerwanie milczenia dzwonów to znak, że zbliża się wyjątkowa noc
– Wielkanoc.

Kolejnym ważnym dniem w Wielkim Poście jest Niedziela Palmowa, która podobnie jak Popielec, miała różnorakie nazwy. Wierzbna czy też Kwietna Niedziela była zwiastunem ostaniego tygodnia
Wielkiego Postu, tzw. Wielkiego Tygodnia. Tradycja święcenia gałązek wprowadzona została do liturgii kościoła w XI w. na pamiętkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w niedzielę poprzedzającą Jego
męczeńską śmierć. Wierzba uznawana była za symbol zmartwychwstania i nieśmiertelności ludzkiej duszy. Z jej gałązek przygotowywano wielkanocne palmy. Do kompozycji dołączano też inne rośliny i ozdoby, na przykład barwinek, bukszpan, mirt, suszone lub
bibułkowe kwiaty bądź kolorowe wstążki. Do palm w niektórych
regionach dołączano siedem maleńkich wierzbowych krzyżyków,
na znak siedmiu niedziel Wielkiego Postu. Współcześnie palmy nierzadko są bardzo kolorowe, skomponowane z roślinami, których
wcześniej nie używano, odbywają się rywalizacje na najwyższą palmę, nawet w regionach, w których palmy miały formę skromnej
wiązanki. Liczne Konkursy Palm Wielkanocnych przyczyniają się do
większej wiedzy ludzi na temat archaicznych form wielkanocnych
kompozycji i ich symbolicznego znaczenia. Palma wielkanocna miała chronić ludzi i zwierzęta przed czarami, ogniem, chorobami. Od

Judosie, Judosie, ty diebelsko zmoro,
wydołeś ty Pona za talarów worek
za talarów worek bedzies gorzoł w piekle
a my ci tutok zaśpiywomy piyknie.
Inny tekst przypomina o zdradzieckim pocałunku:
Judosie, Judosie
za twe całowanie
bedzies mioł
w piekle bytowanie
w piekle bytowanie,
na wieki koranie
Judosie, Judosie za twe całowanie.

I wreszcie z pierwszymi promykami wschodzącego słońca słychać
radosne Alleluja! Zmartwychwstał Pan! Pora otrzeć łzy! Śmierć została pokonana!
Regina Wicher
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ARKUSZ ARTYSTYCZNY

Alina Kozina
Westchnienia II

Brak środków

zakochana szła
w coś niewysłowione
i z niewysłowionym
szła przed siebie
jasno precyzując
cel
dążąc do niego
uparcie
magazynując
rozpraszającą się
energię
zbierając
całe ciepło
podającego deszczu
i lekkość małego
zagajnika
szła daleko
lecz coraz bliżej
szła w coś niewysłowione
i z niewysłowionym
szła do ciebie

Czym wyrażę zapach fiołków
Nazbierałeś je w bukiecik
Czym wyrażę swoją
wdzięczność
Jak przedstawię czas, co leci.
Czym wyrażę smak poziomek
Które lubisz, gdy czerwone
Powiem świeże, nie wystarczy
Ich zalety nie skończone.
Czym wyrażę blask żywicy
Która z kory pnia wypływa
Czym wyrażę jej woń w lesie
I jak odzwierciedlę żniwa.
Jak przedstawić mam
szum wiatru
Który włosy twe rozburza
Jak przedstawię twoją miłość
Kiedy ona taka duża.

Alina Kozina
pochodzi z Nowej Rudy na Dolnym Śląsku. Jest absolwentką Wydziału
Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu (aktualnie Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie, gdzie ukończyła Studium Podyplomowe w zakresie Przyrody.
Przed 30-laty opuściła rodzinne Sudety i osiedliła się pod Babią Górą,
w Skawicy Suchej Górze. Zawodowo pracowała najpierw jako Instruktor
Ogrodnictwa w Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej w BielskuBiałej – Oddział w Suchej Beskidzkiej, później jako nauczyciel nauk
przyrodniczych w Szkołach Podstawowych w Suchej Górze i w Skawicy.
Zawsze pasjonowała ją przyroda, swoją wiedzę i pasję przekazywała
kolejnym pokoleniom skawickiej młodzieży, która nazywała ją „Panią
od przyrody”. Współpracowała z wieloma organizacjami i instytucjami
działającymi na rzecz ochrony przyrody, jak m.in. Polskim Towarzystwem
Przyjaciół Przyrody „ pro Natura” we Wrocławiu, Ligą Ochrony Przyrody,
Babiogórskim Parkiem Narodowym czy Nadleśnictwem w Suchej
Beskidzkiej. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została
odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a za długoletnią
(40 lat) działalność w Lidzie Ochrony Przyrody – srebrną, złotą
i honorową odznaką tej organizacji.
Pasję do ogrodnictwa, roślin i sztuki doskonale widać w przydomowym
ogrodzie, który pielęgnuje w każdej wolnej chwili. W ogrodzie tym
zgromadziła około 400 gatunków różnych roślin, często są to gatunki
o bardzo odmiennych wymaganiach klimatycznych, które doskonale
zadomowiły się w surowych warunkach Beskidów. Rosną tu miłorzęby,
surmie, matasekwoje, guzikowce, złotokapy, tulipanowce, a nawet akacja
(nie robinia akacjowa !). Honorowe stanowiska w ogrodzie zajmują
wielobarwne azalie. Jest tu miejsce także dla roślin jednorocznych i bylin,
a bogactwo gatunków sprawia, że ogród jest wielobarwny od wczesnej
wiosny do późnej jesieni. Ogród został nagrodzony w konkursie gminnym
na „Najpiękniejszy Przydomowy Ogród”.
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Swoją przygodę z literaturą i sztuką Alina Kozina rozpoczęła już
w szkole średniej, kiedy to powstały jej pierwsze wiersze. Debiutowała
w czasopiśmie Filipinka, zajmując II miejsce w ogólnopolskim konkursie
„Moja pierwsza praca – marzenia a rzeczywistość”. W Roczniku Teatru
Polskiego we Wrocławiu wydrukowano jej recenzję sztuki Siudraki
pt. „Wasantasena”.
Alina Kozina jest autorką sześciu tomików poezji, które częściowo
opublikowane zostały w Monografii Skawicy oraz kalendarzu
książkowym wydawanym przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich
(Kalendarz Skrzydlaty 2016).
Oprócz pisania wierszy, maluje obrazy. Najczęściej są to portrety
lub abstrakcyjne rysunki twarzy, które kreśli ołówkiem, pisakiem lub
kredką. Czasami maluje farbami, najczęściej są to motywy przyrodnicze.
Swój dorobek artystyczny prezentowała między innymi na wystawie
twórczości pozytywnej „Zielono mi” w Galerii Sztuki na Zamku w Suchej
Beskidzkiej, a także w zawojskiej „Galerii pod Cylem”.
Pisała o niej także lokalna prasa, w m.in. artykułach: „Ogród jak dzieło
sztuki”, „Piórem i pędzlem od serca”.
Alina Kozina maluje i pisze w suchogórskich warunkach, w ciszy
i samotności, co sprawia że jej wiersze i obrazy są bardzo osobiste, ale też
pełne zachwytu nad przyrodą, która ją otacza.
Życiorys został przedrukowany z Rocznika Babiogórskiego (Tom 17; Rok 2016)
dzięki uprzejmości autorki – Małgorzaty Śliwy
oraz władz Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

Z przyjemnością informujemy, że jeszcze w tym roku zorganizowana
zostanie wystawa rysunków Pani Aliny Koziny w Galerii Na Ucieche
w Zawoi. Już dziś serdecznie Państwa na nią zapraszamy.
Szczegóły wkrótce!
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Z KRONKI WYDARZEŃ

Koncert „Z krainy łagodności”

Rozsypała się tęcza na hali…
Minęły dwa lata odkąd odeszła od nas Urszula Janicka-Krzywda i mimo, że nie ma jej już z nami, to tak, jakby nadal była. Pozostawiła wiersze
i książki, które napisała oraz ludzi, których kochała i którzy nigdy jej nie zapomną.

T

o właśnie ci ludzie i nie tylko oni, byli uczestnikami niezwykłego koncertu, który odbył się 10 lutego w Babiogórskim
Centrum Kultury. Koncert „Z krainy łagodności” był okazją do
wewnętrznej refleksji i podzielenia się wspomnieniami związanymi
z tą niezwykłą osobą jaką była Urszula Janicka-Krzywda.

Na scenie wystąpili znani bardowie poezji śpiewanej i piosenki turystycznej, artyści których twórczość była niezwykle ceniona
przez Panią Urszulę – był to Andrzej Mróz z żoną Marylą Mróz oraz
przyjaciółmi – Radkiem Partyką z zespołu „Zielony Szlak” i Remigiuszem Dydułą z zespołu „Browar Żywiec” oraz Stanisław Figiel
z córką Natalią oraz z Andrzejem Danelem.
Sala widowiskowa wypełniła się po brzegi, przez ponad dwie
godziny artyści zachwycali publiczność poezją śpiewaną i piosenką turystyczną. Słuchając utworów mogliśmy przenieść się oczami wyobraźni na Turbacz i Diablak, w Bieszczady i Gorce, usiąść
w drewnianym schronisku, poczuć smak wiosennego deszczu
i chłód zimowych nocy spędzonych wysoko w górach. W czasie
koncertu pojawiły się też utwory napisane do wierszy Urszuli Janickiej-Krzywdy, m.in. do wiersza „Beskidom”:

Andrzej Mróz z żoną Marylą Mróz oraz przyjaciółmi – Radkiem Partyką
z zespołu „Zielony Szlak” i Remigiuszem Dydułą

„Dziękuję wam za wiosny śpiewnej objawienia,
co cieszy się wolnością potoku bez lodu,
za lato, co się zielem gdzieś na halach chwieje
z czerwieni brusznicy gorzkawą jagodą.
Dziękuję za szaloną kurniawę styczniową,
co zasypuje chaty aż po gonty same,
i potęgę potoku ze spienioną wodą,
i halny, który drzewa bierze w dzikie tany.
Dziękuję wam za smreków dumne zapatrzenie,
zielone liście skalnic pośród szarej skały,
za wielkie i potężne regli objawienie,
kiedy człowiek rozumie jak bardzo jest mały.”
Zawoja, 2001
Anna Kulka

Stanisław Figiel z córką Natalią oraz z Andrzejem Danelem. Fot. Michał Sośnicki

Dziękujemy serdecznie Piotrowi Krzywdzie za inicjatywę realizacji tego koncertu, wszystkim artystom oraz każdemu, kto przyczynił się do
organizacji tego przedsięwzięcia.

Z przyjemnością informujemy także Państwa o kolejnym wydarzeniu, dla nas
niezwykle ważnym. W tym roku pla nowane jest nadanie Babiogórskiemu Centrum
Kultury imienia Urszuli Janickiej-Krzywdy.
Uroczystości związane z tym przedsięwzięciem odbywać się będą w czasie
tegorocznej Babiogórskiej Jesieni. Festiwal otworzy sympozjum naukowe
„Pro memoria Urszula Janicka-Krzywda” połączone z promocją książki
poświęconej tej najważniejszej dla regionu babiogórskiego etnografce. W czasie
sympozjum zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Urszuli
Janickiej-Krzywdzie.
Wydarzenie odbywać się będzie we współpracy Centralnego Ośrodka Turystyki
Górskiej PTTK w Krakowie, Urzędu Gminy Zawoja oraz Babiogórskiego Centrum
Kultury w Zawoi.
Anna Kulka
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5 lutego 2017 roku odbyły się w Skawicy na Skoczni K-20 kolejne już VIII Mistrzostwa Amatorów Polski
Południowej w Skokach Narciarskich. Tegoroczne przygotowania nie należały do łatwych, ze względu na
plusowe temperatury.

Odważni startowali u podnóża pasma Polic w VIII Mistrzostwach
Amatorów w Skokach Narciarskich Polski Południowej

O puchar Kamila Stocha
5

lutego 2017 roku rozegrano
kolejny konkurs skoków
w podbabiogórskiej Skawicy. Tegoroczne przygotowania
do imprezy nie należały do łatwych, ze względu na plusowe
temperatury trzeba było wcześniej zapewnić zasoby śniegu
i utrzymać na biało cały stok
z torem zjazdowym. Dzięki dużemu zaangażowaniu młodzieży
wszystko zostało tak przygotowane, aby każdy z zawodników
mógł przystąpić do konkursu
i czuć się bezpiecznie.
Start zawodników został poprzedzony błogosławieństwem
miejscowego proboszcza ks.
Krzysztofa Strzelczyka i modlitwą zawodników o szczęśliwy
przebieg zawodów. Na placu
umieszczono specjalną tablicę
o treści „SKAWICA KIBICUJE
KAMILOWI STOCHOWI”. Pierw-

8

szego wpisu dokonali pierwsi, z długiej listy sponsorzy:
ks. Krzysztof Strzelczyk i ks. Józef Bafia.
Tegorocznym Gościem Specjalnym był Bronisław Stoch – tata
najlepszego w świecie skoczka
Kamila Stocha, który kibicował
odważnym śmiałkom na naszej
krokwi. Wyraził słowa uznania
za profesjonalnie przygotowany
naturalny tor zjazdowy.
Do konkursu w 5 kategoriach na belce startowej, stanęło 35. zawodników, z różnych
oddalonych zakątków kraju.
W kategorii Open skakał Karol
Zięba, były trener kadry Polski. Zawodnikom towarzyszyli
barwnie ubrani, uśmiechnięci,
liczni kibice nawet z trąbkami
znanymi z Wielkiej Krokwi, najliczniejsze fan-kluby należały do
gospodarzy.

W przerwie po pierwszej serii
skoków został przeprowadzony
zabawny konkurs Zjazd na Cymkolwiek. Wykonawcy wykazali
się niezwykłą pomysłowością.
Do rywalizacji stanęło 7 pojazdów: Wiejska Ciuchcia, Myszo
-Kret, Calineczka, Kosmiczny
Traktor, Komputerowiec, Zamek i Niezwykle Wielki Orzeł,
który z trudem pokonywał trasę
zjazdu na cymkolwiek. Jury doceniło duży wkład uczestników
w wykonanie pojazdów, przyznając wszystkim równorzędne
1 miejsce. Dodatkową atrakcją
był tradycyjny zjazd dzieci na
workach z sianem, a po nich
gminnych vipów.
Po drugiej serii komisja sędziowska podsumowała wyniki
zawodów, po czym nastąpiła
dekoracja zawodników. Pierwsi
trzej skoczkowie w każdej ka-

tegorii zostali nagrodzeni pucharami, dyplomami oraz cennymi nagrodami rzeczowymi,
nagrody były przyznawane aż
do szóstego miejsca włącznie.
Puchary Kamila Stocha wręczał
Bronisław Stoch, natomiast od
sponsorów: Starosta Powiatu Józef Bałos, przewodniczący Rady
Powiatu Ryszard Hadka, wójt
gminy Marcin Pająk i przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pająk.
Ceremonii przyznawania nagród
towarzyszyła Kapela „OKOVITA” przygrywając babiogórskie
szlagiery.
Słowa uznania należą się
organizatorom, radzie sołeckiej, Babiogórskiemu Centrum
Kultury, licznym sponsorom
i wszystkim, którzy wsparli jakąkolwiek pomocą to lokalne
wydarzenie.
(rs)

|
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VIII Mistrzostw Amatorów
w Skokach Narciarskich
Polski Południowej

Fotografie z zawodów: portal sucha24.pl. Więcej zdjęć na: zawoja.pl

WYNIKI
Szkoły podstawowe
1. Bartłomiej Szewczyk (Zawoja) 13 + 12 = 25
2. Przemysław Orzeł (Kamionka) 11 + 11 = 22
Gimnazja
1. Filip Fujak (Skawica) 18 + 18 = 36
2. Maciej Banik (Naprawa) 19 + 15 = 34
3. Albert Lach (Zubrzyca Górna) 14 + 14 = 28
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Kacper Ceremuga (Skawica) 22,5 + 23 = 45,5
2. Sebastian Kozina (Skawica) 23,5 + 20,5 = 44
3. Marcin Pater (Katowice) 22 + 21,5 = 43,5
4. Daniel Pena (Białka) 19,5 + 20,5 = 40
5. Kacper Lach (Zubrzyca Górna) 19 + 19 = 38
6. Krzysztof Tuzimek (Zabłocie) = 18,5 + 19 = 37,5
7. Patryk Kuczek (Majkowice) 19 + 18 = 37
8. Norbert Grejciun (Okocim) 19 + 17 = 36
9. Łukasz Kotra (Okocim) 17,5 + 17, 5 = 35
10. Dawid Kaszuba (Bystrzyca) 17,5 + 17,5 = 35
11. Marcin Święchowicz (Naprawa) 17 + 17,5 = 34,5
12. Marek Michalski (Szydłowiec) 15 + 19 = 34

13. Marcin Białek (Gilowice) 16 + 14 = 30
14. Tomasz Święchowicz (Naprawa) 14 + 13 = 27
15. Marcin Pudzisz (Klikuszowa) 19,5 - w II serii nie wystąpił
16. Krzysztof Sowa (Łukowica) 19 - w II serii nie wystąpił
Seniorzy
1. Tomasz Pilarczyk (Tarnawa Górna) 44,5
2. Grzegorz Matusik (Skawica) 44
3. Sebastian Ficek (Białka) 43
4. Marcin Pena (Białka) 38,5
5. Paweł Matusik (Skawica) 37,5
6. Szymon Wantulok (Libiąż) 37
7. Piotr Dyrcz (Skawica) 30,5
8. Arkadiusz Wójcik (Wzdół Rządowy) 24
Open
1. Norbert Harsche (Ustrzyki Dolne) 23 + 24 = 47
2. Jakub Mirowski (Ustronie) 22 + 23 = 45
3. Dawid Jurga (Pabianice) 23 + 22 = 45
4. Bartłomiej Marczak (Zgierz) 20 + 20,5 = 40,5
5. Karol Zięba (Koniówka) 17,5 + 15 = 32,5
6. Adam Kujawa (Łódź) 15 - w drugiej serii nie wystąpił

Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pająk,
Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej, Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Zawoja,
Bank Spółdzielczy Jordanów Prezes
Agnieszka Mroszczak,
Ks. Krzysztof Strzelczyk proboszcz parafii
pw. Matki Bożej Częstochowskiej w
Skawicy, Ks. Józef Bafia proboszcz parafii
św. Mikołaja w Sidzinie,
Firma „MARAND” Expres-Okno Barbara
Pająk Zawoja, Katarzyna
i Krzysztof Dyrcz Sklepy Spożywcze
Skawica i Zawoja Wełcza, Agata
i Józef Deja Producent Mebli Skawica,
inż. Kazimierz Sobaniak Firma
„DROGBUD” Zawoja, mgr inż. Bogusław
Kaczmarczyk „TRANSDRÓG” Zawoja,
Agnieszka i Rafał Gasek Skawica,
Adrianna i Tomek Czarny Skawica,
Sklep Spożywczy „GROSZEK”
Danuta Czarny Skawica, Joanna
Ficek i Włodzimierz Ficek Hurtownia
Materiałów Budowlanych „FICEK”
Skawica, Adam Myszogląd Sklep „AVITA”
Skawica i Wędzarnia Mszana Dolna,
Mieczysław Zając Stacja Paliw „ZARUS”
Zawoja, Bartłomiej Wygona Piekarnia
„ŁYSOŃ” Skawica, Andrzej Basiura
Tartak-Suszarnia Zawoja, Barbara
Polańska i Andrzej Basiura Zakład
Pogrzebowy „ANIMUS” Białka, Zakład
Mechaniki Pojazdowej
Pamrok & Kaczmarczyk Skawica,
Mariusz Marek AUTO-MAR Lakiernictwo
Skawica, Adrian Bartyzel Mechanika
Pojazdów Skawica, Joanna Ceremuga
Sklep „SEZAMEK” Skawica, Stefan
Polański Skup Złomu i Surowców
Wtórnych Skawica, Natasza Papushina
„KOMATEX” Skawica, Bogdan
Kaczmarczyk Producent Krzeseł
„DREWKA” Białka, Sklep SpożywczoPrzemysłowy „U Bocków” Jola i Paweł
Boćkowski, Kazimierz i Paweł Marek
Zakład Stolarski Skawica, Bożena i Piotr
Żurek Wyroby z Drewna Skawica, Agata
i Dariusz Spyrka Skawica,
Maria i Jan Marek Wyroby z Drewna
Skawica, Grażyna i Adam Marek „TĘCZA”
Skawica, Ośrodek Szkolenia Kierowców
Marcin Szuber Skawica, Elżbieta i Tadeusz
Marek Wyroby z Drewna.
Dziękujemy Naszej wspaniałej młodzieży,
która dołożyła wszelkich bezcennych
starań, aby te zawody się odbyły!
Z powodu wysokich temperatur trzeba
było śnieg przywozić, ubijać, by zapewnić
start zawodnikom a kibicom mnóstwo
emocji! Nasza młodzież stanęła na
wysokości zadania, bez użycia maszyn
śnieżnych przygotowała stok startowy i za
to im Dziękujemy!
Wszystkim sponsorom, którzy przez
wiele lat wspierają nasze lokalne
przedsięwzięcia, udzielając nam
nieocenionej pomocy, bez której
realizacja wielu naszych pomysłów
byłaby niemożliwa bądź utrudniona
9
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Z KRONIKI WYDARZEŃ

XVIII Powiatowy
Przegląd Grup Kolędniczych

Babiogórskie
Podłazy
14 stycznia w sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi
odbył się XVIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Babiogórskie
Podłazy”. Do rywalizacji zgłosiło się 7 grup kolędniczych.

Zawojanin zwycięzcą
Konkursu „Leonardo 2017”

28 lutego br. odbyły się eliminacje gminne do Konkursu Wiedzy Ogólnej
„Leonardo 2017” organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich.

U

czestniczyła w nich młodzież
gimnazjalna z terenu naszej gminy. Uczestnicy konkursu
w formie testowej odpowiadali
na pytania z przedmiotów obowiązujących w gimnazjum oraz
dodatkowo z wiedzy o regionie.
Zgodnie z regulaminem konkursu komisja po sprawdzeniu
prac wyłoniła 4 uczniów z największą liczbą punktów.
Laureatami konkursu „Leonardo 2017” na etapie gminnym zostali: Karol Zasadziński (I miejsce) – Zespół Szkół w Zawoi
Wilcznej, Klaudiusz Chowaniak
(II) – Zespół Szkół w Zawoi
Centrum, Adam Trawiński (III)
– Zespół Szkół w Zawoi Wilcz-

nej i Alicja Wilczyńska (IV) –
Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej.
Wszystkim uczestnikom konkursu sekretarz Gminy Zawoja Danuta Lasa wręczyła pamiątkowe
dyplomy i nagrody książkowe.
Laureaci konkursu gminnego wzięli udział w jego finale,
który odbył się 21 marca 2017 r.
w Makowie Podhalańskim. Tam
I miejsce w Konkursie zajął
Karol Zasadziński z Zawoi.
Do ścisłego finału zakwalifikował się również uczeń gimnazjum w Zawoi Wilcznej Adam
Trawiński.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Dziecięca grupa kolędnicza zespołu „Zbójnik” ze Skawicy

K

omisja w składzie: dr Bożena Lewandowska – etnomuzykolog, mgr Dorota Majerczyk – etnolog, dr Artur Czesak
– językoznawca dialektolog po
przesłuchaniu i gruntownej ocenie 7 grup kolędniczych, postanowiła przyznać następujące
miejsca i wyróżnienia: w kategorii grup dziecięcych I miejsce zdobył „Zbyrcocek” z Juszczyna z programem „Kolędnicy
z szopką”, II miejsca „Zbójnik”
ze Skawicy z programem „Kolędnicy z bańką” i Grupa Kolędnicza „Budzowskie Kliszczaki” z Budzowa. Wyróżnienie za
szopkę otrzymały Dzieci z Polany Makowskiej.
W kategorii grup dorosłych
I miejsce zdobyli „Babiogórza-

nie – Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego z programem
„Kolędnicy z gwiazdą i z Turoniem” oraz „Zbyrcok” z Juszczyna z programem „Kolędowanie
z rajem”, a II miejsce otrzymała
„Juzyna” z Zawoi z programem
„Kolędowanie z turoniem”.
Decyzją jury do Podegrodzia
na „Pastuszkowe kolędowanie”
wydelegowani zostali następujący
wykonawcy: „Zbyrcocek” z Juszczyna, „Zbójnik” ze Skawicy oraz
„Budzowskie Kliszczaki” z Budzowa. Bukowiny Tatrzańskiej
na „Góralski Karnawał” wydelegowani zostali następujący wykonawcy: „Babiogórzanie – Polana
Makowska” z Makowa Podhalańskiego, „Zbyrcok” z Juszczyna
i „Juzyna” z Zawoi
(rpd)

Fot. portal sucha24.pl

Turniej Szachowy
O puchar Wójta Gminy Zawoja
12 lutego w Pubie Fantazja odbył się już VIII Turniej Szachowy o Puchar Wójta
Gminy Zawoja. Do rywalizacji stanęło 30 graczy, w tym, co bardzo cieszy,
11 juniorów (do 16 roku życia) i 19 seniorów.

U

Kolędowanie z Turoniem zespołu Juzyna z Zawoi. Fot. arch BCK w Zawoi
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czestnicy turnieju, oprócz
rodzimej Zawoi, reprezentowali Lipnicę Wielką, Ponikiew
k. Wadowic, Lachowice, Śleszowice, Myślenice, Roczyny k. Andrychowa oraz Suchą Beskidzką.
Zawody były rozgrywane każdy
z każdym, a po zakończeniu rywalizacji podzielono szachistów
na dwie kategorie: juniorzy oraz
seniorzy.
W kategorii junior zwycięzcą
został Oskar Pustelnik z Roczyn, II miejsce wywalczył Mateusz Bandyk z Lipnicy Wielkiej,
a trzecie Maciej Brenkus też
z Lipnicy Wielkiej. W kategorii
senior pierwsze miejsce zajął

Artur Jagła z Myślenic, II miejsce Szymon Celak z Suchej Beskidzkiej, a trzecie Jan Radwan
z Ponikwi.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody rzeczowe, których fundatorami byli: Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Babiogórski Park Narodowy oraz Jan
Żurek ze Stryszawy, a zwycięzcy dodatkowo puchary ufundowane przez wójta gminy Zawoja
Marcina Pająka. Organizatorami turnieju byli: Pizzeria&Pub
Fantazja, Babiogórskie Centrum
Kultury oraz Babiogórski Park
Narodowy.
Wanda Bucka
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Z KRONIKI WYDARZEŃ

Ludzie i Osobowości Roku 2016
Gazety Krakowskiej
Już od 25 lat Gazeta Krakowska organizuje plebiscyt, który ma wyłonić wyjątkowych ludzi
i osobowości z Małopolski. Plebiscyt ma za zadanie docenienie dobra jakie człowiek wyświadcza
drugiemu człowiekowi oraz pokazanie bohaterstwa, przedsiębiorczości, inicjatywy, nieprzeciętności
i solidności.

3

marca w Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej zostały
wręczone nagrody 10. laureatom
„Ludzie Roku 2016” oraz 89. zwycięzcom w kategorii „Osobowość Roku 2015” ze wszystkich
powiatów małopolski, w dziedzinach: kultura, działalność społeczna, samorząd i biznes.
Na gali pojawili się również
zwycięzcy z powiatu suskiego.

W kategorii kultura statuetkę
odebrała Janina Wanda Bucka, kierownik zespołu regionalnego „Juzyna”. Za działalność
społeczną uhonorowany został
przewodniczący Rady Gminy
Zawoja, Jerzy Pająk ex aequo
z Hubertem Maślanką, prezesem Stowarzyszenia Kolej Beskidzka. Natomiast za najlepszego samorządowca powiatu

spośród nominowanych czytelnicy uznali Sławomira Hajosa, członka zarządu powiatu
suskiego. W kategorii biznes
czytelnicy wybrali Witolda Budzowskiego, właściciela karczmy „Dzika Chata”.
Serdecznie gratulujemy naszej
koleżance – Janinie, Wandzie
Buckiej – wygranej w plebiscy-

cie Gazety Krakowskiej. Zaangażowanie, wiedza i wieloletnie
doświadczenie w prowadzeniu
zespołu JUZYNA przekłada się
na budowanie pozytywnego
wizerunku nie tylko Babiogórskiego Centrum Kultury, ale także gminy Zawoja w ogóle. Ten
sukces potwierdza słuszność
działań ukierunkowanych na
rozwijanie kultury ludowej Górali Babiogórskich.
Życzymy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów
oraz dalszych sukcesów w pracy
zawodowej i w życiu osobistym.
Gratulujemy także wszystkim
pozostałym laureatom.
Anna Kulka – dyrektorka
Babiogórskiego Centrum Kultury
wraz z całym zespołem

Juzyna na karnawale we Włoszech
Na zaproszenie Stowarzyszenia „I’Europa Siamo Noi”oraz Proloco Castrovillari, zespół Juzyna uczestniczył w Karnawale, który trwał od 26 do
28 lutego w Castrovillari. Podczas długiej drogi (ponad 4000 km) uczestnicy zwiedzili Wenecję, w której także odbywał się karnawał, a w drodze
powrotnej Padwę.

M

łodzież zachwycona była
karnawałem
weneckim
z przepięknymi strojami z epoki, no i oczywiście różnego rodzaju maskami noszonymi przez
turystów i mieszkańców Wenecji. Plac św. Marka z bazyliką
i innymi zabytkami na długo
pozostanie w pamięci „Juzyny”.
Wesoły karnawał w Castrovillari
zachwycił wszystkich pomysłowością różnego rodzaju wystroju platform i przebierańców. Na

tym tle niewątpliwie egzotycznie
prezentowały się babiogórskie
stroje, tańce i muzyka góralska
z dalekiej Polski. W wolnym
czasie młodzież skorzystała także z kąpieli w Morzu Jońskim
i wesołych zabaw na plaży.
I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to że można się
było kąpać w lutym!
W drodze powrotnej zwiedzano Padwę z jej przepięknymi bazylikami, Bazyliką św. Antonie-

go Padewskiego oraz najstarszy
uniwersytet w Europie, którego
siedziba znajduje się w tym mieście. Trudy podróży zostały zapomniane przy tak wspaniałych
miejscach do obejrzenia. Wyjazd
ten pozostanie na długo w pamięci młodzieży z „Juzyny”, tym
bardziej, że udało im się pokazać i zareklamować babiogórski
folklor w dalekiej Italii.
Kierownictwo zespołu wraz z
młodzieżą dziękują wszystkim

tym, którzy przyczynili się do
zorganizowania tego wyjazdu.
Szczególne podziękowania należą się pani Barbarze Zamroźniak, prezesce Stowarzyszenia,
która poświęciła wiele czasu na
zorganizowania tego wyjazdu.
Dziękujemy również wójtowi
gminy Zawoja Marcinowi Pająkowi, za dofinansowanie wycieczki połączonej z występami,
która był wspaniałą nagrodą na
25 lecie zespołu.
11
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Fot. Michał Sośnicki

CENNE INICJATYWY

O sztuce współczesnej przez zabawę

Naturalnie

CZĘŚĆ I – OGIEŃ. Najbardziej pierwotnym światłem jest ogień. Ogień nie tylko daje światło, ale także rozgrzewa i przenosi energię.

W

marcu rozpoczęliśmy realizację projektu „Naturalnie” – cyklu zajęć twórczych dla
dzieci w wieku 2-8 lat, których
głównym celem jest rozbudzenie kreatywności wśród opiekunów i ciekawości wśród dzieci
oraz przekazanie podstawowej
wiedzy z zakresu sztuki współczesnej.
Zajęcia tematycznie
nawiązują do bogactw natury,
które dają nam nieskończone
możliwości twórczej zabawy
i inspiracji do rodzinnego, również międzypokoleniowego spędzenia czasu w aktywny sposób.
Pierwsze z warsztatów dotyczyły żywiołu OGNIA. Dzieci
wraz ze swoimi opiekunami weszli do zaciemnionej sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum
Kultury, aby przez pierwszą część
zajęć wyostrzyć zmysły dotyku,
poczuć zimne, ciepłe, szorstkie,
mokre, miękkie, twarde. Warsztaty odbywały się w specjalnie przygotowanej przestrzeni,
gdzie każdy z uczestników mógł
odkrywać ją własnymi zmysłami.
Nasza sala widowiskowa zamie-

12

niła się w skrupulatnie przygotowaną instalację z tajemniczymi
przejściami, labiryntem i zakątkami, w których dzieci mogły
m.in. zamieniać się w pająki budujące swoją sieć.
Po południu zaś odbyły się
WARSZTATY O KSIĄŻCE – NA
PODSTAWIE „PIENIEK OTWIERA MUZEUM” Wyd. Dwie Siostry. Podczas spotkania dzieci
szukały inspiracji do rysowania,
kreślenia i bazgrania. Tworzyliśmy niezwykłe postaci, uruchomiliśmy wyobraźnię, która
otworzyła drzwi do tajemniczego
świata bajek. W efekcie powstała
magiczna kolekcja stworzeń narysowanych dziecięcą ręką.
Już dziś zapraszamy do zapisów na kolejne warsztaty, które
odbędą się 29 kwietnia. Informacji szczegółowych udzielamy
pod nr tel. 33 877 50 66 (pn.- pt.,
godz. 8.00-16.00).
Projekt dofinansowany przez
Fundację BGK w programie „Na
dobry początek!”
Anna Kulka

Sylwetki prowadzących
Justyna Sławik – artystka i pedagog, zajmuje się alternatywną edukacją
artystyczną i szeroko rozumianą ekspresją twórczą. Absolwentka Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, kierunek Edukacja Artystyczna
w Zakresie Sztuk Plastycznych. Autorka koncepcji zrealizowanych: warsztatów
dla dzieci, zajęć twórczych, programów edukacyjnych do wystaw sztuki
współczesnej, warsztatów graficznych, akcji artystycznych w przestrzeni
miejskiej, wystaw i oprowadzań po wystawach. Pomysłodawczyni i autorka
publikacji dla dzieci oraz przewodników po wystawach sztuki współczesnej.
Współpracowała z Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury w Krakowie, Muzeum
Etnograficznym w Krakowie, Bunkrem Sztuki w Krakowie, Kinem Pod
Baranami, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Wrocławskim Teatrem Lalek,
Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, jako wykładowca
z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Pracuje jako specjalista ds.
edukacji w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA.
Interesują ją działania partycypacyjne i międzypokoleniowe.
Justyna Mazur – litograf i pedagog. Od 5 lat zajmuje się tworzeniem
artystycznych warsztatów dla dzieci. Współtworzyła projekt Sztukolotnia.
Współpracowała między innymi z Muzeum Etnograficznym w Krakowie,
Cricoteką, Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury, Narodowym Teatrem Starym
w Krakowie. Obecnie pracę pełnoetatową świadczy dla Uniwersytetu Dzieci w
Krakowie, koordynując autorski program. Prywatnie mama Stasia.
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NASZA HISTORIA

Stanisław Barzak
S

tanisław Barzak, organizator pielgrzymek turystyczno-krajoznawczych i wieloletni przewodnik. Urodził się
18 kwietnia 1924 roku w Skawicy-Suchej Górze, w rodzinie
chłopskiej. Rodzice Anna i Józef
mieli dwóch synów Stanisława, Władysława i córkę Julię.
Dzieciństwo spędził w swojej
wiosce, tu ukończył 4-klasową
szkołę podstawową. Starszy brat
ożenił się, a siostra wyszła za
mąż, Stanisław z rodzicami prowadził gospodarstwo, wyróżniał się niezwykłą pobożnością,
w czasie wypasu bydła i samotnych wędrówek śpiewał pieśni
nabożne, recytował teksty Dróżek Pana Jezusa i Matki Bożej.
W rodzinie żywa była tradycja pielgrzymowania do miejsc
kultu religijnego. Z rodzicami
pielgrzymował pieszo ze Suchej Góry przez Gołynię, Zalas,
Grzechynię, Maków, Makowską Górę, Budzów, górę Chełm
do Kalwarii. Po śmierci matki,
w 1956 roku prowadził samotne życie, żyjąc ubogo. Pewnego
dnia zrodziła się w jego sercu
potrzeba dalszego pielgrzymowania a zarazem przewodniczenia, jako śpiewak tym grupom.
Tworzył zbiory pieśni dla własnego użytku, oprawiał, choć
nie było to proste ze względu na
różne formaty broszur. Materiały
te jednak prędko ulegały zniszczeniu wskutek częstego używania nieraz w czasie deszczu.
Postanowił przyswajać wszystko
na pamięć. Znając tekst i melodię odśpiewywał jeden werset,
a reszta jego pielgrzymki powtarzała za nim. Tak też działo się z kolejnymi wersetami
i zwrotkami. Refreny powtarzano po każdej zwrotce bez zapowiadania. Śpiewano w ruchu,
w marszu, a rytmiczne śpiewanie potrafiło poderwać nawet
najbardziej zmęczonych i pozwalało zapomnieć na chwilę
o wszelkich trudach.
Trud, poświęcenie i rola, jaką
spełniał, gdziekolwiek się pojawił, była bardzo wysoko ceniona. W 1958 roku zorganizował
I Pielgrzymkę do Kalwarii na
Misterium Paschalne i tak potem kolejno na Sierpniowy Odpust Zaśnięcia i Wniebowzięcia

sanktuarium na Górę Św. Anny.
Z roku na rok pielgrzymki
cieszyły się coraz większą popularnością, konieczne było
wynajmowanie 10. i więcej autobusów. Było to trudne w okresie, gdy władza komunistyczna
nie udzielała zezwoleń na grupowe pielgrzymowanie, mimo
to wytrwale dążył do realizacji
zamierzonego celu.

Skawicka orkiestra strażacka ze Stanisławem Barzakiem
Fot. ze zbiorów parafii w Skawicy

Matki Bożej a także na uroczystość Narodzenia Matki Bożej
(8 września – Matki Bożej Siewnej). Widział potrzebę wspólnego pielgrzymowania z orkiestrą.
W 1960 roku zakupił 20 instrumentów dla miejscowej orkiestry
i zachęcił do gry dalszych członków. W miarę organizowania
kolejnych pielgrzymek nabierał
coraz większego doświadczenia. Znał na pamięć wiele pieśni
pielgrzymkowych, teksty dróżek
kalwaryjskich, posiadał doskonałą znajomość nawet odległych
sanktuariów. Świetnie orientował się w możliwościach dotarcia do nich, początkowo pieszo
a potem środkami komunikacji.
Troszczył się o zapewnienie
pielgrzymom noclegów i o konieczne sprawy bytowe.
Działał na terenie dwóch parafii Skawicy i Sidziny. Kierownik
schroniska na Hali Krupowej
Wojciech Stonawski w czasie
zimy udostępniał Stanisławowi
nowo wybudowany domek góralski z drewna na Roli Bińkówka w Sidzinie. W zimie odwiedzał mieszkańców i zapisywał
na pątnicze wyprawy. Co roku
w Niedzielę Palmową w parafii
Św. Mikołaja w Sidzinie prowadził, razem z miejscową orkiestrą, Drogę Krzyżową, była to
zarazem próba przed wyjazdem
do Kalwarii na Misterium Paschalne. Wędrowano po dróżkach Pana Jezusa i Jego Matki.
Rozpamiętywano Ich najświętsze tajemnice. Rozważaniu tych
tajemnic sprzyjał spacer po kal-

warii składającej się z Dróżek
Pana Jezusa i Dróżek Matki Bożej. Dróżki Pana Jezusa przedstawiają historię ukrzyżowania
od wyjścia z Wieczernika do
pogrzebu. W kontemplacji Męki
Pańskiej pomagają także dzisiaj
odgrywane w Wielkim Tygodniu obrazowe misteria pasyjne.
Organizowane przez niego
grupy pielgrzymkowe skupiały
mieszkańców odległego Dzianisza, Ząbu, Jordanowa, Juszczyna, Osielca, Bystrej Podhalańskiej, Zawoi i Skawicy. Ponadto
organizował rok rocznie, końcem maja, wyjazdy do Częstochowy, gdzie witany był z pielgrzymami w katedrze, następnie
udając się Alejami Najświętszej
Maryi Panny przed Obraz Czarnej Madonny. Żyjący uczestnicy
pielgrzymek wspominają, że byli
tam zawsze witani uroczyście
przed wejściem przez jednego
z ojców paulinów.
28 maja 1981 roku zorganizował jedną z najliczniejszych pielgrzymek. Był to wyjazd 17. autobusami
do
Częstochowy.
Obowiązywała wtedy w kraju
3-dniowa żałoba w związku ze
śmiercią Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, towarzysząca orkiestra grała marsze żałobne.
Ówczesny przeor Jasnej Góry
o. Konstancjusz Kunz przywitał pątników słowami: Witam
najliczniejszą Podhalańską Pielgrzymkę. Wielokrotnie prowadził pielgrzymki do Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, Leżajska i do odległego

W czerwcu 1983 roku zorganizował najliczniejszą pielgrzymkę, wynajmując kilkanaście autobusów z PKS Suchej
Beskidzkiej, Wadowic i udał się
na Górę Św. Anny, gdzie witano przybyłych „z Ojcem Stanisławem”. Tak oto Stanisław
przekazywał historię tych miejsc
i szerzył kult maryjny. Góra Św.
Anny to sanktuarium łączące
kult Świętej z kultem maryjnym
i Męki Pańskiej. Budził zachwyt
wśród pielgrzymujących ze
względu na biegłą znajomość
treści Dróżek, Drogi Krzyżowej,
pieśni, psalmów.
W pamięci żywych Stanisław
Barzak pozostał jako wspaniały organizator, posiadający dar
przekonywania, zachęcania do
pielgrzymowania. Dzięki jego
osobie ludzie z naszych okolic
mogli wspólnie pielgrzymować
do miejsc kultu religijnego. Warto dodać, że pielgrzymowanie
w owym czasie posiadało cechy o charakterze turystycznym.
Oprócz zwiedzania, pielgrzymi
udawali się do miejsc ważnych
dla wiary w celu dopełnienia
czynów pokutnych i doświadczenia życia we wspólnocie,
wzrastania w cnotach chrześcijańskich i szerszego poznawania Kościoła. Pielgrzymki miały na celu oddanie czci Bogu
i pozyskanie łask w życiu doczesnym i przyszłym. Wielu pątników udawało się, by przeżyć
chwile intensywnej modlitwy
i skupienia oraz doznać głębokiej odnowy duchowej i nabrania sił do dalszej pracy. Stanisław śpiewał ciekawe pieśni, ale
niestety jego zbiór pieśni włożono mu do trumny.
Zmarł 23 stycznia 1993 roku.Żegnali go licznie mieszkańcy gminy i orkiestra ze Skawicy, Zawoi,
RS
Limanowej.
13
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PRZYRODA

Noc Sów
pod Babią Górą
W tym roku po raz kolejny Babiogórski Park Narodowy włączył się wraz Nadleśnictwem Sucha w akcję – Noc Sów, której pomysłodawcą
i koordynatorem ogólnopolskim jest stowarzyszenie Ptaki Polskie.

W

tym roku po raz kolejny
Babiogórski Park Narodowy włączył się wraz Nadleśnictwem Sucha w akcję – Noc Sów,
której pomysłodawcą i koordynatorem ogólnopolskim jest stowarzyszenie Ptaki Polskie. Noce
na przełomie marca i kwietnia
pachną już wiosną oraz budzącym się życiem. Jest to również
bardzo aktywny okres w roku
dla większości naszych sów, które są w trakcie okresu godowego. Dzięki nim wieczorny spacer
skrajem lasu w tym czasie może
okazać się bardziej emocjonujący
niż pierwotnie zakładaliśmy. Ptaki te potrafią wydobyć z siebie
pohukiwanie takie…, że aż jeży
się włos, albo pióra – sowom
z podniecenia, innym mieszkańcom lasu z przerażenia.
Akcja,
której
kulminacja
w Zawoi miała miejsce 31 mar-

Ewelina Kozina: Sowa nocą
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ca zainicjowana była konkursem BgPN, który wcześniej
przeprowadzony został w szkołach gimnazjalnych naszej gminy. Jego tematem przewodnim
były sowy i propagowanie wiedzy o tych ciekawych ptakach
z którymi wiąże się wiele anegdot i bajek. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisanie
opowiadania, bajki, tomiku
wierszy o sowach lub opracowanie komiksu. Prace mogły
być wykonane indywidualnie
lub grupowo.
Z pośród dostarczonych prac
jury wyróżniło najciekawsze.
Pierwsze miejsce zajęła reprezentantka ZS w Zawoi Wilcznej – Ewelina Kozina z kl. II a.
Drugie miejsce ex aequo zajęli
reprezentanci ZS w Skawicy:
Justyna Szafraniec i Anita Bałos z kl. I; Partycja Trzebuniak

i Anita Rak z kl. II oraz Magdalena Makoś, Aleksandra Żmuda
i Weronika Uczniak z kl. IIa.
Natomiast miejsce trzecie ex
aequo zajęły reprezentantki
z ZS w Zawoi Centrum: Patrycja Matyja z kl. III oraz Marzena Spyrka z kl. II. Uroczystego
wręczenia laureatom konkursu
dyplomów i nagród dokonał
w dyrekcji Parku zastępca dyrektora – Janusz Fujak, dodatkowym dla nich wyróżnieniem
było zakwalifikowanie do wzięcia udziału w nocnym wyjściu
terenowym.
Następnie Grażyna Trybała – kierowniczka Zespołu
Udostępniania do Zwiedzania
i Edukacji, w celu przeszkolenia uczestników zajęć, przedstawiła prezentację multimedialną
o sowach zakończoną filmem
o tych ciekawych ptakach.

Ewelina Kozina: Sowa

Gdy zapadł zmrok wyruszono
w teren w obecności pracowników BgPN i Nadleśnictwa.
Każda grupa była wyposażona
w czołówki, sprzęt odtwarzający głosy sów oraz karty do zapisywania przeprowadzonych
obserwacji terenowych. Przepiękna bezchmurna ciepła noc
sprzyjała takiemu wyjściu. Po
powrocie do dyrekcji uczestnicy
mogli się posilić oraz wymienić
przeprowadzonymi
obserwacjami i wrażeniami z pełnego
emocji, pasjonującego nocnego
spaceru. Niestety w tym roku
sowy nie brały zbyt aktywnego
udziału w imprezie, ale mimo
to uczestnicy wracali z nocy
spędzonej w poszukiwaniu babiogórskich sów pełni nowych
wrażeń i zadowoleni z nocnej
przygody.
Maciej Mażul
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Edukacja dla przyrody pogranicza

Ewelina Kozina

Gość
Co się na mym strychu kryje?
Lecą wiórki, źdźbła, patyki,
Płomykówka gniazdko wije,
Nie rzeknę słowa krytyki.

Za gościnę się odwdzięczę,
I za noce nieprzespane,
Za to, że Cię jeszcze męczę,
I gałązki połamane.

„Zaszczyt Cię dostąpił właśnie,
Twój dom, mym domem się stanie,
Zniknę, nim ktoś w dłonie klaśnie,
Choć sił nie mam na latanie.

Śpiewać nie będę Ci rano,
Nie przystoi mi kłamanie,
Cnego głosu mi nie dano,
Przyjmij więc, pohukiwanie.

Dzień oddaję Ci w podzięce,
Noc zabieram w posiadanie,
Słońce składam w Twoje ręce,
Księżyc mój, aż ono wstanie.

Mój dom, jej domem pozostał,
Widuję ją tylko w mroku,
Zwyczaj nam jeden się ostał,
Że odwiedza mnie, co roku.

Sama jestem, choć niedługo,
I wylęgną się pociechy,
Nie zabawią tu za długo,
Zaraz wylecą spod strzechy.

Królowa lasu

Pan i pani
Sowa
Pan Sowa, Pani Sowie,
Pochwał nie szczędzi w mowie.
Przymila się jej wielce,
Gdyż widział ją w sukience.
A sówka sobie myśli,
Jak schować się wśród liści,
Rumieńce wyskoczyły,
Co w sercu się, tak kryły.
A w lesie rozhuczało,
Lecz na nic się to zdało.
Wciąż Sowa pani Sowie,
Mówi: „Pióreczko moje!”
Pan Sowa tańczy, śpiewa,
Bo dobrze się dziś miewa,
Historia to jest krótka,
Sóweczce dał dziś dzióbka.
A puszczyk się już puszy,
Serduszko mu się kruszy,
Puszczyk też chciał tej Sowie,
Mówić: „Pióreczko moje!”
Miłości czas wspaniały,
Lecz pora tu na zmiany,
Tak czule ptak do ptaka,
Mówi: „Ja chcę pisklaka!”
I w lesie rozhuczało,
Lecz na nic się to zdało,
Bo Państwo Puchaczowie,
Mówią: „Nas już jest troje!”
I tak się życie toczy,
I czas powoli kroczy,
To sobie nocne życie,
W mroku tętniące skrycie.

Dzień się kończy, noc zaczyna,
Las do snu się już układa.
Słońce kołdrą się przykrywa,
Lecz jeszcze się coś tu skrada.
Coś się skrada, liść szeleści,
Czy to zwierzę, czy to człowiek?
Toż to w głowie się nie mieści,
Że ktoś tu nie zmrużył powiek!
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Kto mnie tutaj wypatruje?
Co się stanie, któż to będzie?
Jego wzrok mnie tu świdruje!
Cóż za dźwięki to wydaje!
Ani świerka, ani kwili,
Każdy włos mi dęba staje
Toż to potwór, moi mili!
„Ja nie potwór, tylko sowa,
Ja Cię tutaj mam na oku,
Ja tego lasu królowa,
Wypatrzę Cię nawet w mroku!”
Racz wybaczyć ma królowo,
Nie widziałem Cię w ciemności,
Niezbyt masz tu kolorowo,
Strach mnie przeszył, aż do kości.
„Zapomnę o Twej zniewadze,
Lecz w ramach rekompensaty,
Miej Ty sowy na uwadze,
Bo inaczej świat zza kraty!”

Z przyrodą
twarzą w twarz
Babiogórski Park Narodowy – rezerwat biosfery MAB, to jeden
z najstarszych parków narodowych w Polsce. Działania z zakresu
edukacji przyrodniczej pozostają wiodąca gałęzią działań Parku. BgPN,
tworzy i prowadzi programy edukacyjne skierowane m.in. do uczniów,
ze szczególnym uwzględnieniem tych ze szkół lokalnych. Wspólnie
z innymi małopolskimi parkami od 2015 roku realizuje program
„Przyjaciel parku narodowego”.

W

ostatnich latach BgPN
zrealizował cztery projekty ze środków Unii
Europejskiej, obecnie jest w trakcie przygotowania do realizacji
wspólnie z partnerem słowackim kolejny pt. „Edukacja dla
przyrody pogranicza”. Projekt ma
na celu zapewnienie wspólnej
ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz jego
skutecznego i efektywnego wykorzystania dla wzrostu zrównoważonego rozwoju terenów
pogranicza. Adresowany jest do
nauczycieli i edukatorów z obszaru Euroregionu Beskidy, a na
zasadzie efektu kaskadowego
ma trafić do niemal wszystkich
uczniów szkół obszaru wsparcia. Realizowany będzie w cyklu
warsztatów z zakresu edukacji
przyrodniczej oraz seminarium
podsumowującego.
Towarzyszyć mu będzie wydanie publikacji, przygotowanie specjalnych pomocy edukacyjnych
obrazujących przyrodę pogranicza oraz wykonanie aplikacji
pozwalającej na poznanie dziedzictwa przyrodniczego po obu
stronach masywu Babiej Góry
używając nowoczesnych technologii multimedialnych.
Kolejny projekt „Z przyrodą
face to face” realizowany będzie ze środków Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie. Program ma służyć podnoszeniu świadomości
ekologicznej i przekazywaniu
podstawowej wiedzy z zakresu
ochrony bioróżnorodności Babiej Góry i jej podnóży wśród
uczniów szkół podstawowych
położonych w sąsiedztwie Parku. Jest to program edukacyjny
oparty na zajęciach stacjonarnych, ale przede wszystkim na
zajęciach terenowych na wybranych ścieżkach edukacyjnych
BgPN gdzie jest bezpośredni
kontakt z przyrodą. Uczestnicy
będą brali udział w edukacyjnych grach terenowych (questach), nauce rozpoznawania
wybranych gatunków roślin, czy
rozpoznawaniu śladów i tropów
zwierząt.
Realizacji programu towarzyszyć będzie wydane publikacji
w postaci: biuletynu „Parkuś”,
plakatów edukacyjnych, ulotek promujących aktywne poznawanie naszego dziedzictwa
przyrodniczego podczas wędrówek ścieżkami edukacyjnymi, broszury edukacyjnej oraz
stanowiącego novum wśród
wydawnictw o charakterze edukacyjno-przyrodniczym – Raptularza przyrodniczego.
Maciej Mażul

Teraz to się opamiętam,
Sowa nie jest równa sowie,
Wszystkie ptaki zapamiętam,
A kto nie wie, ten się dowie!
Jest i śnieżna, i uszata,
Puchacz, puszczyk i włochatka,
Każda bezszelestnie lata,
Rano – łowca, wieczór – matka.
To nie żadne nocne mary,
Ukłoń się przed ich ogromem,
Jeśli chcesz uniknąć kary,
Nie nazywaj sów potworem!

Kraśnik na driakwi, fot. M. Hudyka. Żródło: bgpn.pl
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Wolontariat Babiogórski
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi oraz Babiogórskie Centrum Kultury podjęły działania
mające na celu stworzenie w Gminie Zawoja wolontariatu działającego zarówno w sferze społecznej jak
i kulturalnej. Działania wolontaryjne i sama jego idea wpisują się w potrzeby i oczekiwania naszej lokalnej
społeczności.

M

amy świadomość jak
wiele obszarów wymaga wsparcia ludzi dobrej
woli, którzy chcą pomóc i zaangażować się w działalność,
mającą na celu pomoc innym
ludziom.
Przez wolontariat chcielibyśmy
uwrażliwić naszą społeczność na
różne potrzeby ludzi żyjących
wśród nas. Niejednokrotnie nie
mamy świadomości jak małe rzeczy czy gesty mogą tak wiele pomóc i zmienić wśród ludzi, którzy nie potrafią przezwyciężyć
własnych trudności wykorzystując własne zasoby i możliwości.
Pamiętać powinniśmy, że
w czasach tak trudnych, gdzie

komunikacja i dialog straciły na
wartości, mamy wiele młodych
ludzi z pasją i zaangażowaniem,
którzy chcą, a co najważniejsze
potrafią poświecić swój czas dla
drugiego człowieka.
Nasze działania skupiać się
będą na dwóch obszarach: obszar kulturalny – tutaj wolontariusze będą wspierać organizację
imprez kulturalnych, wydarzeń
artystycznych, promować wiedzę o regionie oraz aktywnie
działać w obszarze animacji.
Dzięki zaangażowaniu zdobędą
wiedzę z zakresu podstaw organizacji, produkcji i promocji
wydarzeń artystycznych o zasięgu lokalnym i ponadregional-

nym oraz będą mieć możliwość
poznawania nowych ludzi, nowych kultur, bycia w centrum
wydarzeń kulturalnych.
Drugim obszarem jest działalność w zakresie działań społecznych, która koncentrować
się będzie na pomocy osobom
starszym, niepełnosprawnym,
osobom przeżywającym trudności w zakresie funkcjonowania społecznego. Ponadto będą
to również działania w zakresie
pomocy koleżeńskiej w nauce,
organizacji dodatkowych zajęć
z poszczególnych przedmiotów,
jak również akcja charytatywna
„szlachetna paczka” organizo-

Ferie Zimowe w Świetlicy
Środowiskowej w Zawoi i Skawicy

wana w okresie Świąt Bożego
Narodzenia.
W chwili obecnej prowadzone są spotkania z młodzieżą
gimnazjalną, która jest grupą
bardzo kreatywną, inicjującą
wiele nowych obszarów, w których chcieliby działać, dlatego
też informacja zwrotna którą
otrzymujemy jest dla nas bardzo cenna, bowiem służy budowaniu spójnego i kompleksowego systemu wsparcia naszej
społeczności lokalnej, a także
wzbudza w tych młodych ludziach potrzebę zmiany świata, rozwoju społecznego oraz
wspieranie najsłabszych i wykluczonych.
Wszystkich
zainteresowanych wolontariatem zapraszamy
5 maja 2017 r. do siedziby Babiogorskiego Centrum Kultury
w Zawoi.
Joanna Dyrcz

Już 27 kwietnia

Ferie zimowe w Świetlicach Środowiskowych, działających od 2017 roku w strukturach Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, obfitowały w urozmaicone zajęcia mające na celu organizację czasu wolnego
dla dzieci podczas odpoczynku od zajęć lekcyjnych. Nasi mali mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia
w warsztatach, wycieczkach, spotkaniach i zabawach.

D

zięki współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną
oraz Babiogórskim Centrum Kultury wyjechały na dwie
wycieczki do Krakowa. Pierwsza
to wyjazd do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Robinson
Crusoe”, druga do Muzeum Etnograficznego oraz na seans filmowy w kinie pt. „Balerina”.
Podczas ferii był czas na spotkanie z zaprzyjaźnioną placówką ze Suchej Beskidzkiej – Miejską Świetlicą Profilaktyczną.
Zaproszeni goście odwiedzili
nową siedzibę naszej świetlicy
w Zawoi oraz wspólnie bawiliśmy się wykorzystując zimową
aurę.
W Świetlicach oprócz wspomnianych wyjazdów były również organizowane wyjścia do
Babiogórskiego Centrum Kultury na seanse filmowe, które
bardzo spodobały się dzieciom. Wspólne warsztaty plastyczno-literackie pozwoliły się
przenieść w bajkową podróż

16

marzeń, a spotkanie z Panią
z Babiogórskiego Parku Narodowego dało wiele radości, ale
również przypomniało o odpowiedzialności w czasie zimy za
naszych fruwających przyjaciół.
W czasie warsztatów, każdy
mógł zrobić własny pamiętnik,
zwierzątko z włóczki lub nauczyć się robótek rączych na
szydełku.
W pierwszym tygodniu ferii w Świetlicy Środowiskowej
w Skawicy odbyło się „Małe
kino” gdzie dzieci w miłej atmosferze wspólnie obejrzały
film animowany, czując się jak
w prawdziwym kinie, a także warsztaty decoupage, które
zawsze cieszą się ogromnym
zainteresowaniem. Wychowankowie mogli sami za pomocą
serwetek ozdobić drewniane
elementy co dało im wiele zabawy, radości, a także pobudziło
kreatywność. Prace wyszły naprawdę pięknie, choć technika
ta nie jest łatwa i wymaga wiele

cierpliwości. Pod koniec ferii,
mimo licznych wycieczek, udało nam się także zorganizować
warsztaty lepienia z gliny. Tematyka zajęć była dowolna, co
pozwoliło rozwinąć wyobraźnię
dzieci, a przy tym wszyscy bardzo dobrze się bawili. W ostatnim dniu odbyły się zajęcia
plastyczne, na których wychowankowie świetlicy ozdabiali
gipsowe upominki walentynkowe. Pomysłów nie zabrakło,
każda praca była stworzona
z wielkim
zaangażowaniem
i od serca, co sprawiło, że była
jeszcze bardziej wyjątkowa.
W naszych świetlicach wychowankowie spędzili urozmaicone dni zimowego wypoczynku. Każdy, na miarę swoich
możliwości, mógł wybrać coś
dla siebie. Wspólne spędzanie
czasu oraz nabywanie nowych
umiejętności to coś bardzo cennego i liczymy, że w przyszłym
roku ponownie to przeżyjemy .
Wychowawcy – GOPS Zawoja

Zapraszamy
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Kulturalny Bus
Być może niektórzy czytelnicy już zauważyli pojawiające się w przestrzeni publicznej plakaty informujące
o wyjazdach do teatru, kina, muzeum. To kolejna inicjatywa w obszarze edukacji kulturalnej jaką Państwu
proponujemy.

R

ozpoczęło się od realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem KULTART
projektu „Kulturalny Bus”, którego celem było przybliżenie
kulis powstawania spektaklu
teatralnego a także dotknięcie
sztuki wspóczesnej. Uczestnicy przez kilka miesięcy brali
udział w warsztatach teatralnych
i pod okiem instruktorki – Pani
Katarzyny Błachut, przygotowali spektakl teatralny „Liryczne

stacyjki”. Ponadto odwiedzili
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – Cricoteka, zobaczyli też
spektakle teatralne w Teatrze
Banialuka w Bielsku-Białej.
Projekt niestety się zakończył, ale nazwa i chęć wyjazdów
w celu szeroko pojmowanego
„ukulturalniania się” pozostała. Dlatego już podczas ferii
zimowych uruchomiliśmy pro-

gram „Kulturalny Bus” – naszą
propozycję
zorganizowanych
wyjazdów do różnych instytucji kultury. Pomysł spotkał się
z bardzo dobrym przyjęciem
i zamiast busów, musieliśmy
rezerwować autobusy. Podczas
ferii zimowych odbyły się dwa
wyjazdy – jeden dla dzieci ze
szkoły podstawowej, drugi dla
młodzieży gimnazjalnej. Celem
naszej podróży było Muzeum
Etnograficzne w Krakowie, które

zwiedzaliśmy w bardzo niekonwencjonalny sposób (w połączeniu z warsztatami) oraz kino.
Młodsza grupa obejrzała film
animowany „Balerina”, a starsza
film „La la land”.
W najbliższym czasie zapraszamy na kolejne organizowane przez Babiogórskie
Centrum Kultury wyjazdy. Poniżej zamieszczamy informacje
o dwóch kolejnych: jeden dla
dzieci ze szkoły podstawowej,
drugi dla seniorów i osób dorosłych.
Jeszcze w ty miesiącu pojawią
się informacje o wyjeździe dla
młodzieży gimnazjalnej.
Zapisywać się można w BCK,
informacji udzielamy także telefonicznie pod nr 33 877 50 66.
Zapraszamy do kontaktu.
Anna Kulka

Spektakl teatralny „Liryczne stacyjki”
Spektakl teatralny „Liryczne stacyjki”

Warsztaty teatralne w Bielsku-Białej

17

| POD DIABLAKIEM | WIOSNA 2017 |

CZYM JEST
POLSKA
AKCJA
HUMANITARNA

„Polska Akcja Humanitarna
od 25 lat angażuje
się w pomoc ofiarom
konfliktów zbrojnych
i klęsk żywiołowych –
obecnie działa w Sudanie
Południowym (już od 10
lat), w Somalii, Syrii, na
Ukrainie, w Nepalu i Turcji.
W samym 2015 roku pomoc
PAH dotarła do ponad
860 tys. ludzi w 6 krajach.
Jak podkreśla szefowa
organizacji, Janina Ochojska
– pomoc humanitarna
powinna być przede
wszystkim profesjonalna,
czyli planowana i
przeprowadzona w
taki sposób, żeby jej
odbiorcy mogli się od tej
pomocy możliwie szybko
uniezależnić. Równie ważne
są 4 podstawowe zasady
pomocy humanitarnej:
humanitaryzm,
bezstronność, neutralność
i niezależność.
Wszystkie działania PAH są
planowane i prowadzone
we współpracy z ich
odbiorcami – jest to możliwe
dzięki temu, że większość
terenowych pracowników
PAH to obywatele
krajów, w których działa
organizacja. Obecnie 46 z 52
osób zatrudnionych na misji
w Sudanie Południowym to
Południowo Sudańczycy, a
na terytorium Syrii pracują
wyłącznie obywatele tego
kraju – około 80 osób.

CENNE INICJATYWY

Świadomi świata
Na stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej czytamy: „Naszą misją jest uczynić świat lepszym
przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Realizujemy ją poprzez udzielanie
pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz prowadzenie edukacji społeczeństwa. Nasze działania
prowadzimy w miejscach, gdzie wystąpił konflikt zbrojny lub katastrofa naturalna. Praca każdego z nas
przyczynia się do ratowania życia ludzi. To zobowiązuje nas do rozwijania się i podnoszenia jakości naszej
pomocy.”

Prelekcja Michała Serwińskiego, przedstawiciela Polskiej Akcji Humanitarnej w sali BCK w Zawoi. Fot. Michał Sośnicki

Ż

yjemy w świecie, w którym nie wszędzie jest tak
dobrze jak u nas. Jesteśmy
tylko częścią ogromnej mozaiki
krajów, kultur, języków… Czy
jesteśmy tego świadomi? Czy
zastanawiamy się na co dzień
np. podczas kąpieli, jak wiele
osób jest spragnionych i dałoby
wszystko za jeden łyk czystej
wody? Czy w pośpiechu życia
mamy czas zatrzymać się i pomyśleć nad losem osób w krajach
ogarniętych wojną czy też klęskami żywiołowymi? Czy jeszcze
rozumiemy słowo „uchodźca”,
które znaczy po prostu osobę,
która ucieka ze swojego kraju ze
względu na zagrożenie ŻYCIA,
zdrowia, bądź wolności...
24 lutego gościliśmy w centrum kultury przedstawiciela
Polskiej Akcji Humanitarnej
– Pana Michała Serwińskiego.
Podczas godzinnej prelekcji dla
uczniów gimnazjów przedstawił
działalność PAH-u m. in w Syrii,
Sudanie Południowym, Nepalu,
Somalii czy na Filipinach.

130 milionów ludzi na świecie
potrzebuje pomocy humanitarnej.
Potrzebujących jeszcze nigdy nie
było tak wielu.”
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„W Sudanie Południowym
ogłoszono pierwszą od sześciu lat
klęskę głodu. Natychmiastowej
pomocy potrzebują także
mieszkańcy Somalii i innych
państw regionu – w sumie ponad
21 milionów ludzi.”

Opowiadał nie tylko o tym
co dzieję się krajach zmagających się z wojnami i klęskami
żywiołowymi, ale także o tym
jak każdy z nas może pomóc.
Przedstawiając historie poszczególnych wolontariuszy i opisując
ich pracę w danym kraju, pokazał na czym polega wolontariat
i jak dużo satysfakcji może dać.
Szczególną uwagę w prelekcji poświęcono Syrii – krajowi,
w którym od 6 lat trwa konflikt
zbrojny, który przerodził się
w największą katastrofę humanitarną naszych czasów (według
danych ONZ, pomocy humanitarnej potrzebuje 13,5 miliona
Syryjczyków, wiele rodzin jest
całkowicie zdanych na pomoc
z zewnątrz). Prowadzący uczulił
także młodzież na to, co widzą
w mediach, w telewizji, zachęcając do kształtowania w sobie
obiektywnego obrazu poszczególnych problemów lub zjawisk

poprzez bezpośredni kontakt,
rozmowę, poznawanie świata
lub czerpanie wiedzy z jak największej ilości źródeł.
Spotkanie było pierwszym
z nowego cyklu spotkań dla
młodzieży pt. „Świadomi Świata”,
które w tym roku wprowadzamy
w Babiogórskim Centrum Kultury. Kolejne spotkanie dotyczyć
będzie NIEPŁNOSPRAWNOŚCI
(„Niepełnosprawność – rozumiem i akceptuję”) odbędzie się
19 maja o 9.30 w Sali BCK.
Gorąco zachęcamy nie tylko
uczniów, ale każdego zainteresowanego do udziału w spotkaniu.
„Ponad 3 miliony osób na
Ukrainie potrzebuje pomocy
humanitarnej! Brakuje
żywności, ciepłej odzieży,
produktów pierwszej potrzeby.
Aż 600 tysięcy osób nie ma
wystarczającej ilości jedzenia.
W szczególnie trudnej sytuacji
znajdują się osoby starsze, chore,
niepełnosprawne. Pomocy
potrzebują również rodziny
wewnętrznie przemieszczone,
które musiały uciec z domów
przed niebezpieczeństwem.”
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Krok do przodu!
Odlotowo zAktywizowane
Kochani, zbliża się kolejna rocznica naszej działalności. To zawsze czas refleksji o początkach, wątpliwościach
i o tym co dalej?
Wspomnienia wspaniałych chwil wypełnionych nauką i zabawą, do których z przyjemnością wracamy.
Jesteśmy z tego bardzo dumne i z perspektywy tych 2,5 lat pracy, poświęconych na tworzenie programów,
projektów, wydarzeń dla lokalnej społeczności i nas samych, że było warto. Nasz Klub był stworzony od
początku amatorsko, z pasji i miłości do dzieci. Cieszymy się z tych wspólnie spędzonych chwil. Wszystkie
relacje z wydarzeń można obejrzeć na naszej stronie na fb. Dlatego z dumą informujemy, że oficjalnie jesteśmy
Stowarzyszeniem KLUB AKTYWNYCH MAM.
Dziękujemy!!!
Członkinie Klubu Aktywnych Mam

OSTATNIE INICJATYWY
KLUBU AKTYWNYCH MAM
PCHLI TARG
Czy sala BCK może w ciągu
godziny zmienić się halę targową? Tak!!!! A architektem takiej
zmiany może zostać tylko jedna
osoba – Ania Kozina – członkini Klubu Odlotowych Mam.
Niestrudzona, nieugięta, pełna
energii instruktorka ZUMY, która kilka miesięcy temu zapropo-

nowała „A może zrobilibyśmy
dziecięcą wyprzedaż ciuchów
i innych artykułów, które zalegają nam w domach?”. Nie trzeba było długo czekać, pierwszy
Dziecięcy Pchli Targ odbył się
w 4 listopada, wiosenna edycja
zaś zawitała do nas 18 marca.
Było kolorowo i wesoło, 20 sto-

isk z asortymentem dla dzieci
na których można było znaleźć
wszystko – od ciuszków po
wózek spacerowy! Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną
edycję – letnią, która wstępnie
zaplanowana jest na czerwiec.
Wkrótce więcej szczegółów.

Skład
Stowarzyszenia
Joanna Trybała-Drwal
– mama Marzeny i Oliwki;
liderka grupy, prezeska
Stowarzyszenia Klub Aktywnych
Mam; przez wiele lat związana
z turystyką i rekreacją oraz
branżą hotelarską, pełna energii
a zarazem niezwykle skrupulatna
kobieta.
Anna Wronka – mama Patryka
i Błażeja; członek Zarządu i
sekretarz Stowarzyszenia KAM,
w którym odpowiada przede
wszystkim za przygotowanie
animacji w programach KAM-u;
dusza zespołu, magister handlu
zagranicznego, na co dzień zajmuje
się agroturystyką w Zawoi.
Patrycja Nowakowska
– mama Maksymiliana;
pedagog wczesnoszkolny;
członkini Zarządu oraz skarbnik
stowarzyszenia, w którym jest
pomysłodawczynią programów
animacyjnych; świetna
w kontakcie z dziećmi, zaraża
optymizmem.
Anna Kozina – mama Wojtka
i Oliwki; instruktorka ZUMBY,
pochodzi ze Szczawnicy; pełna
pomysłów i energii; inicjatorka
akcji PCHLI TARG.
Dorota Kobiela – mama
Gabrysi i Kacpra; hafciarka,
świetnie sprawdza się
we wszystkich pracach
manualnych, fantastyczna
kucharka, w Stowarzyszeniu
członkini Komisji Rewizyjnej;
z zawodu opiekunka
środowiskowa i asystentka osób
niepełnosprawnych, przyszła
kosmetyczka (w trakcie kursu).

Fot. Michał Sośnicki

PRIMA APRILIS
Szukanie jajek pochowanych
w różnych miejscach w domu
kultury, tworzenie kurczaczków
z butelek pet, cukierki, w których
dzieci po rozpakowaniu znaj-

dowały: marchewki, pomidorki
i inne warzywa. To tylko niektóre
z atrakcji, jakie czekały ostatnio
na najmłodszych! Największym
zaskoczeniem był św. Mikołaj,

który pomylił święta i wpadł odwiedzić uczestników zabawy…
Prima aprilisowe animacje
i warsztaty zachwyciły nie tylko
dzieci, ale także ich rodziców.

Życzymy Wam drogie mamy, aby Wasza energia nigdy nie zgasła, abyście nadal tworzyły, działały
i ciągle się rozwijały. Największą radość daje nam uśmiech dziecka, a wy sprawiacie, że tego uśmiechu
jest coraz więcej wokół nas.
Gratulujemy założenia stowarzyszenia i dziękujemy za dotychczasową współpracę!
Anna Kulka

Katarzyna Wątlikiewicz
– mama Mateusza i Łukasza,
z zawodu sprzedawcahandlowiec; w Stowarzyszeniu
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej; skrupulatna i znająca
się na liczbach, w związku
z czym to ona opowiada
za całą „papierologię” dot.
Stowarzyszenia.
Beata Jończyk – mama
Mateusza, Szymona i Łukasza;
niezwykle uzdolniona plastycznie,
potrafi z „niczego
zrobić coś”, począwszy od
kartki papieru a skończywszy
na renowacji mebli. Członek
Stowarzyszenia KAM.
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Artystycznie zaklęci
czyli o Gminnym Kole Teratralnym w Zawoi
Koło Teatralne „Etiuda” w Zawoi działa od stycznia 2017r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej i skupia
gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Zawoja. Wstąpili do niego uczestnicy
utalentowani aktorsko, muzycznie, tanecznie, kochający teatr i pragnący poprzez występowanie na
deskach teatralnych rozwijać swoją wyobraźnię i wyzwalać w sobie twórczą aktywność.

W

ramach
działalności
koła odbyło się kilka spotkań, podczas
których prowadzący zajęcia
rozpoznali zdolności, możliwości i predyspozycje artystyczne młodych adeptów sztuki
teatralnej. Mogli oni wykazać
się umiejętnością improwizacji,

tworzenia etiud teatralnych, poznawali możliwości własnego
głosu i wykonywali ćwiczenia
dramowe. Następnie przystąpili do castingu, który stał się nie
tylko narzędziem do przydzielenia ról w spektaklu, ale także
sprawdzianem odpowiedzialności i determinacji młodych lu-

dzi. Najzdolniejsi i najwytrwalsi
zostali zaangażowani do przedstawień pt. „Mały Książę”, oraz
„Pchła Szachrajka”.
Uczestnictwo w zajęciach koła
to także atrakcyjne wyjazdy na
spektakle teatralne. Gimnazjaliści udali się bowiem do Teatru
Współczesnego w Krakowie,

aby podziwiać efekty pracy profesjonalistów nad widowiskiem
„Mały Książę”. Niezwykle ważne
dla młodzieży okazały się warsztaty aktorskie, w których mogli
wziąć udział i rozpocząć pracę
nad własnym scenariuszem pod
fachowym okiem. Spotkanie
z panią Agnieszką Zieleziecką,
aktorką Teatru Współczesnego,
było inspirujące, a cenne uwagi
pozwoliły zrozumieć, że za pomocą słów i zdań można wyrazić
stan emocjonalny, opisać krajobraz, a nawet opowiedzieć sytuację. Natomiast uczniowie szkół
podstawowych zobaczyli w Teatrze im. Juliusza Słowackiego
spektakl pt. „Czarnoksiężnik
z Krainy Oz’” w reżyserii Jarosława Kiliana, z muzyką słynnego
kompozytora i wokalisty Grzegorza Turnaua.
Warto przy okazji uświadomić
sobie i uczniom, że teatr to nie
tylko miła rozrywka, przyjemnie
spędzony czas w gronie rówieśników, to ważny instrument
oddziaływania kulturalnego, to
szermierz języka polskiego, to
animator wszelkich artystycznych poczynań, to wreszcie
impuls do samokształcenia, ale
także ciężka praca, odpowiedzialność za siebie i partnerów, to umiejętność współpracy
w grupie i bycie dobrym kolegą.
Mamy nadzieję, że finalny efekt
naszych działań i uczniowskich
zmagań (listopadowa premiera
przedstawień) przyniesie satysfakcję nam, widzom, a przede
wszystkim młodym aktorom.
Organizatorzy

Przed spektaklem w Teatrze im.
Juliusza Słowackiego w Krakowie
Fot. Barbara Stanaszek

Przypominamy, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi
działa Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży.
Spotkania odbywają się cyklicznie w Szkole Podstawowej nr 5 w Zawoi
Gołyni.
Na ostatnim spotkaniu klubowicze dyskutowali o książkach
Joachima Massanka „ Zakręcona piłkarska drużyna oraz Andrzeja
Maleszki „Magiczne drzewo”.
Osoby chętne nadal zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach.

Uczestnicy DKK podczas spotkania w Zawoi Gołyni. Fot. arch. GBP w Zawoi
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Ferie w Bibliotece
Tegoroczne ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi skupiały
się wokół motywu podróży.

W

pierwszą podróż zabraliśmy dzieci z naszej gminy do Teatru Współczesnego
w Krakowie na spektakl pt.
„Robinson Crusoe”, mówiący
o odwadze, wytrwałości i sile
przyjaźni. Wspaniała gra aktorów, niezwykła scenografia oraz
efekty specjalne sprawiły, że
widzowie wraz z Piętaszkiem
i Robinsonem przeżywali niesamowite przygody. Zmierzyli się
z plemieniem ludożerców oraz
złowrogą hardą piratów. Ponadto dowcipne dialogi oraz wpadające w ucho żeglarskie piosenki wprowadziły publiczność
w klimat morskich opowieści.
W kolejną podróż naszych
najmłodszych czytelników zabrał Teatr Edukacji i Profilaktyki
„Maska”, który w czasie spektaklu „W księdze się mieści świat
opowieści” wprowadził dzieci
do fantastycznego świata baśni.
Był to przedstawienie promujące
czytelnictwo. Tym razem widzowie poznali przygody Króliczka
Maciusia, którego wszystko nudziło. Jednak pewnego dnia znaleziona w lesie Magiczna Księga
przenosi go do świata baśni
i sprawia, że wszystko się zmienia. Spektakl przekonał dzieci,
że czytanie wcale nie jest nudne
i może być wspaniałą przygodą.
Warto zatrzymać się na chwilę,
otworzyć książkę i …przenieść
się do magicznego miejsca.
Z kolei w podróż dookoła świata wyruszyli uczestnicy
warsztatów „Bajkowa podróż”.
Punktem wyjścia do zajęć stała

się książka Orianne Lallemand
„O wilku, który lubił podróżować”. Uczestnicy wspólnie z tytułowy bohaterem odwiedzili wiele
ciekawych miejsc. Poznali m.in.
kulturę, tradycję, zabytki Francji,
Włoch, Hiszpanii. Podczas warsztatów dzieci wykonały również
prace plastyczne pod hasłem
„Moja wymarzona podróż”.
Mamy nadzieję, że zajęcia zorganizowane dla dzieci dostarczyły im wiele wrażeń i rozbudziły
pasję czytania i poznawania
świata.
Serdeczne podziękowania składamy Świetlicy Środowiskowej w Zawoi za pomoc
lm
w organizacji zajęć.

Warsztaty teatralne po spektaklu „Robinson Crusoe”

Spektakl „W księdze się mieści świat opowieści” Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”. Fot. arch. GBP w Zawoi

Konkursy
13 marca br. Biblioteka zorganizowała Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu było rozwijanie
uzdolnień artystycznych, popularyzowanie literatury dziecięcej oraz uwrażliwienie dzieci na jej piękno.

D

o zmagań konkursowych
przystąpiło 15 uczniów.
Wspaniała interpretacja dzieł
w wykonaniu
najmłodszych,
sprawiła że komisja konkursowa
miała niezwykle trudne zadanie.
Ostatecznie, biorąc pod uwagę,
dobór repertuaru odpowiedniej
do wieku recytatora, sposób interpretacji tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny laureatami konkursu zostali: w kategorii kl. 1-3
Maciej Matusik (ZS w Zawoi
Centrum) i Maja Jezutek (ZS
w Zawoi Wilcznej), a w katego-

rii kl. 4-6 Weronika Woźnica
(ZS w Zawoi Wilcznej).
Ze względu na wysoki poziom merytoryczny konkursu,
wkład pracy uczniów wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody
książkowe. Niezmiernie miło jest
nam poinformować, iż laureaci
naszego konkursu zostali również nagrodzeni na Powiatowym
Konkursie Recytatorskim w Makowie Podhalańskim. Maciej
Matusik zajął III miejsce, a Maja
Jezutek zdobyła wyróżnienie.
lm
Serdecznie gratulujemy.

Uczestnicy konkursu recytatorskiego. Fot. arch. GBP w Zawoi
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Zawody narciarskie
o Puchar Wójta
4 lutego obok wyciągu narciarskiego „Wojtek” zebrała się ponad setka
zawodników, aby rywalizowć w zawodach Narciarskich o Puchar Wójta
Gminy Zawoja w Slalomie Gigancie. Zawody przebiegły w miłej, radosnej
atmosferze.
Najlepszy czas wśród kobiet zajęła Maria Stanaszek, a wśród mężczyzn
Krzysztof Zięba i oni zdobyli Puchar ufundowany przez wójta gminy
Marcina Pająka.

Wyniki
Dziewczynki i chłopcy do lat 7:
1. Natalia Pyka, 2. Aron Pęczek, 3. Tomasz Waligórski.
Dziewczynki (8-10 lat):
1. Julia Stanaszek, 2. Maria Długosz, 3. Justyna Włodarczyk.
Chłopcy (8-10 lat):
1. Kacper Kubas, 2. Jan Aksamit, 3. Maciej Pyka.
Młodziczki (11-13 lat):
1. Weronika Stanaszek, 2. Roksana Marek, 3. Alicja Kwiatek.
Młodzicy (11-13 lat):
1. Maciej Kubasiak, 2. Benedykt Długosz, 3. Patryk Zyzański
Juniorki Młodsze (14-16 lat):
1. Małgorzata Tatara, 2. Joanna Sarlej.
Juniorzy młodsi (14-16 lat):
1. Krzysztof Krasnodębski, 2. Kasjusz Namaczyński, 3. Bartosz Kapustka.
Juniorki (17-19 lat):
1. Maria Stanaszek, 2. Maria Kubasiak, 3. Patrycja Kościelniak.
Junior (17-19 lat):
1. Maciej Mięso, 2. Szymon Saletnik, 3. Jan Wojtan.
Open panowie (20-35):
1. Krzysztof Zięba, 2. Jakub Natanek, 3. Bartłomiej Fidelus.
Open panie (20-35):
1. Paulina Kościelniak, 2. Katarzyna Zięba.
Seniorki młodsze (35-50):
1. Grażyna Długosz, 2. Anna Namaczyńska, 3. Monika Poznańska.
Seniorzy młodsi (36-50 lat):
1. Dawid Kwiecień, 2. Dariusz Kapustka, 3. Tomasz Włodarczyk.
Seniorzy (50 lat i więcej):
1. Jan Kościelniak, 2. Krzysztof Kądziołka, 3. Marek Zięba.

Maria Stanaszek i Krzysztof Zięba z Pucharem wójta gminy Marcina Pająka
Fot. portal sucha24.pl

Kilka słów o Babiogórskim Centrum Sportu w Zawoi
Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi powstało w wyniku połączenia się dwóch klubów sportowych, działających wcześniej na terenie Gminy
Zawoja: Klubu Orlika Wilki oraz Klubu Sportowego Watra Zawoja. Prezesem klubu został wybrany Łukasz Stopka, wiceprezesem Łukasz Kudzia,
a w skład zarządu weszli: Elżbieta Szarlej, Wróblewski Piotr, Jarosław Ficek, Robert Pietrusa oraz Krzysztof Warmuz.

P

ołączenie
klubów
ma
umożliwić najzdolniejszym
zawodnikom jak najlepszy
rozwój sportowy. Zawodnicy
z sekcji piłki nożnej będą szkoleni według wytycznych PZPN.
Jasno określona ścieżka rozwoju
sportowego i cele przedstawione
przez Klub: wychowawczy, edukacyjny oraz sportowy, dadzą
możliwość wszystkim chętnym
do rozwijania swoich talentów
a najzdolniejszym zawodnikom
możliwość spróbowania swoich
sił w sporcie zawodowym. BCS
planuje również rozwijać sekcję
siatkówki. Od marca dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki uczniowie z kas III szkół
podstawowych mogą uczestniczyć w zajęciach „Siatkówka Na
Wesoło”.
Na przełomie stycznia i marca 2017 roku BCS zorganizował
zajęcia z nauki jazdy na nartach, w których uczestniczyło
90 uczniów z wszystkich zawojskich szkół podstawowych. Zajęcia były całkowicie bezpłatne.
Klub pokrył koszty wynajmu
stoku narciarskiego, wypoży-
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czenia sprzętu, wynagrodzenia
instruktorów i opiekunów oraz
transport uczestników. Projekt
był dofinansowany z MSiT i odbył się dzięki pomocy gminy
Zawoja. W marcu Babiogórskie
Centrum Sportu zorganizowało
dwudniowy turniej halowej piłki WATRA CUP. Turniej, który
wcześniej organizował zawojska
Watra cieszy się dużym uznaniem wśród klubów piłkarskich
w całej Małopolsce. W tym roku
wystartowało 14 drużyn. Cieszyć
może fakt, że najwyżej z pośród
wszystkich drużyn z powiatu
suskiego startujących w turnieju znalazła się nasza drużyna,
która zajęła II miejsce. Plany na
najbliższy rok zakładają między
innymi podjęcie współpracy
z renomowanym klubem piłkarskim oraz szkolenie dzieci
i młodzieży w dwóch sekcjach
(piłka nożna i siatkówka). Do
ww. sekcji można się zapisywać
przez cały rok.
Więcej informacji na temat
działalności klubu można znaleźć na www.bcszawoja.pl
Łukasz Stopka

Zajęcia nauki jazdy na nartach. Fot. arch. BCS w Zawoi

Drużyna BCS zajęła II miejsce w turnieju WATRA CUP. Fot. potal sucha24.pl
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Za nami XII Polar Sport Skitour
W
sobotę 4 marca w Zawoi odbyły się coroczne zawody
Polar Sport Skitour. Tegoroczna, dwunasta edycja przyciągnęła na start 164 zawodników rywalizujących w sześciu
kategoriach wiekowych. Powodów do startu było jednak znacznie
więcej –swoim startem zawodnicy wspomogli fundację „Na Start”
im. Basi German i organizację Snow Leopard Trust.
Ustępująca powoli miejsca wiośnie zima zdecydowała się zostać
jeszcze na pierwszą sobotę marca na Mosornym Groniu. Ciepłe, ale
jednocześnie wietrzne warunki pozwoliły organizatorom wydłużyć
nieco trasę, umieszczając linię startu i mety na dolnej stacji kolejki.
Następnie trasa prowadziła przez górną stację, Halę Śmietanową,
Potok i stację GOPR serwując zawodnikom 1100 metrów przewyższenia i zaskakująco dobre warunki śniegowe. O 11:00 w blasku
promieni słonecznych pod górę ruszyło 39 kobiet i 125 mężczyzn,
których według szacunków organizatora dopingowało ponad 250
kibiców.
W oczekiwaniu na powrót peletonu mogli oni wziąć udział
w praktycznych zajęciach i konkursach edukacyjnych Babiogórskiego Parku Narodowego i przetestować ciepłe jeszcze nowości
narciarskie Dynafit na sezon Zima 17-18. O najmłodszych zadbała
grupa Odlotowych Mam, które w ramach mobilnego przedszkola
doskonale poradziły sobie z buzującą energią najmniejszych kibiców. Na mecie pierwsze pojawiły się kobiety – Iwona Januszyk (Alpinka Skitrab/Dare2B) z czasem 01:34:14 zaledwie o trzy sekundy

wyprzedziła Magdę Kozielską (Dynafit/TKN Tatra Team). W kategorii mężczyzn pod nieobecność Jakuba Przystasia, pierwsze miejsce
wywalczył Artur Juszczak (KW Jastrzębie-Zdrój) z czasem 01:34:36.
„Przed startem nikt nie wierzył, że poza stokiem jest jakikolwiek
śnieg. W rejonie Hali Śmietanowej panowały jednak dobre warunki, biorąc pod uwagę nagłe ocieplenie na krótko przed zawodami
oraz wiosenną aurę w dniu imprezy. Ostatecznie, zawodnicy docenili zróżnicowaną trasę w terenie. Myślę też, że wszelkie niedobory
śniegowo-temperaturowe zrekompensowały klimatyczne medale
w postaci zawojskich dzwonków dla każdego, kto pojawił się na
linii mety, jak i oczywiście sama atmosfera, z której słynie Polar
Sport Skitour.” – mówi Piotr Krygowski, współorganizator z ramienia
Polarsport.
Po godzinie 16:00 w karczmie Dzika Chata rozpoczęła się dekoracja najlepszych zawodników oraz losowanie upominków spośród
całej stawki. Imprezę zwieńczył wspólny wieczór przy góralskiej
muzyce. Jednak Polar Sport Skitour to coś więcej niż tylko towarzyskie zawody: po pierwsze, całe wpisowe z imprezy trafia do fundacji
„Na Start”, która dzięki rosnącej z edycji na edycję liczbie zawodników regularnie organizuje wyjazdy górskie i narciarskie dla dzieci
z domów dziecka. 4 marca 2017 na ten cel zebrano 12795 zł!; po
drugie, w tym roku impreza była częścią międzynarodowego Dnia
Śnieżnej Pantery. Jednocześnie w siedmiu europejskich państwach
skitourowcy zbierali metry przewyższenia na rzecz organizacji Snow
Leopard Trust i jej programu ochrony pantery śnieżnej w Pakistanie.
Pod koniec dnia Dynafit zamienił każdy metr na 1 eurocent i przekazał całą sumę organizacji. Efekt? 830 narciarzy, 967 619 metrów
i 9676,19 euro na rzecz Snow Leopard Trust!
Jak mówi Alexander Nehls, dyrektor międzynarodowego marketingu marki Dynafit: „Śnieżna pantera od wielu lat zdobi logo naszej
marki i jako firma chcemy wspierać ten piękny, dziki gatunek przed
wyginięciem. Jesteśmy pod wrażeniem, ile osób przyłączyło się do
naszej akcji w tym roku. W 2018 znów spróbujemy znaleźć wspólną
międzynarodową datę dla Snow Leopard Day, by na jeszcze większą
skalę uświadamiać zagrożenie, z jakim mierzy się śnieżna pantera
oraz promować działalność Snow Leopard Trust.”
Dziękujemy wszystkim zawodnikom i kibicom. Dziękujemy sponsorom i partnerom imprezy. Dziękujemy tym, którzy poświęcili swój
czas pomagając przy organizacji i tworząc wyjątkowy klimat Polar
Sport Skitour. Do zobaczenia za rok!
tekst i zdjęcia z portalu: zawody.polarsport.pl
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Rok 2017 czasem prawdziwej troski

o trzeźwość Ojczyzny
W sobotę 18 marca 2017 r. udaliśmy się z parafii Skawica z księdzem seniorem Kazimierzem Bubą do Auschwitz II – Birkenau, by uczestniczyć
w Drodze Krzyżowej w intencji trzeźwości narodu. W tym roku miała ona wyjątkowy charakter. Nabożeństwo odbyło się w 25 rocznicę
ustanowienia Diecezji Bielsko–Żywieckiej. Wtedy też ks. prałat Władysław Zązel z Kamesznicy został diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości.

Droga Krzyżowa w Brzezince

D

ostojny jubilat powiedział: „Kończy się mój
Pontyfikat, ale nie kończy
się miłość do całego ruchu i miłość do człowieka. Pan kocha się
w rozmaitościach. Każdy z nas
jest inny. Myślą wróćmy do tych,
którzy tu byli na co dzień. Pogoda nam dzisiaj nie sprzyja.”
Panie Jezu, pragniemy iść
z Tobą droga krzyżową i rozważając Twoją Mękę błagać, abyś
w swoim nieskończonym miłosierdziu ulitował się nad tymi,
którzy przez swoje pijaństwo,
powodują ogrom cierpień i nieszczęść w rodzinach, społeczeństwie. Bolesna Matko, Matko Miłosierdzia, ulituj się nad polskim
narodem, który cierpi z powodu
plagi pijaństwa.
Słuchając historii męczeństwa
więźniów obozu rozważaliśmy
Stacje Męki Pańskiej, odmawiając Tajemnice Bolesne Różańca
Świętego. Wsłuchani w słowa
z „Dzienniczka” apostołki Miłosierdzia Siostry Faustyny, w
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rzęsistym deszczu przemierzaliśmy niespełna 3 km trasę od
Bramy Śmierci wzdłuż rampy,
nieopodal baraków, obok ruin
krematoriów II i III oraz sauny, gdzie odbywało się przyjmowanie więźniów do obozu.
Od 1942 roku deportowano tu
ludzi ze wszystkich krajów okupowanych przez Hitlera, głównie Żydów. Modliliśmy się przy
krematorium IV i V i dalej do
budynku dawnej Komendatury
obozu, obecnie Kościół w Brzezince. Tak oto przeszliśmy Golgotę Naszych Czasów. W obozie
miało miejsce podeptanie oznak
człowieczeństwa zbudowane na
okrucieństwie. Ojciec Maksymilian Kolbe odniósł tutaj duchowe zwycięstwo.
W naszą modlitwę wplecione
zostały świadectwa uczestników,
m.in. anonimowych alkoholików i przedstawicieli grup Al.-Anon. Opowiadali o upadkach
i zwycięstwach duchowych w
ich życiu. Z roku na rok przyby-

wa uczestników tego niezwykłego nabożeństwa. Pielgrzymują
grupy z Podbeskidzia, Podhala, Kielecczyzny, Podkarpacia,
Śląska, Radzymina. Janek z tarnowskiego Apostolatu Trzeźwości mówił: „Tu, w tym miejscu
ludzie chcieli żyć! Ja 4 kwietnia
1992 roku postawiłem sobie pytanie: co ja w życiu zrobiłem dla
swoich dzieci? Dziękował Bogu
za 25 lat abstynencji, za wytrwałość, za poznanie Apostoła
Trzeźwości Ks. Władysława Zązla. „Bracia, trzeźwymi bądźcie.
Pan czuwa” – podsumował prowadzący spotkanie.
Przy Rampie głos zabrał Janek, trwający w abstynencji
14 lat: „Moje serce chce tu powrócić. Cud, że przestałem pić.
Trzy dni temu pożegnałem ojca,
z czcią go pożegnałem. Dzięki
Wam jestem tu i jestem trzeźwy.
To jest łaska, muszę o nią dbać
i pielęgnować do końca życia.
Mam wsparcie w Was, w Waszej
modlitwie”.

Z kolei Marian z Radzymina mówił: „ Jestem tu z Wami,
pierwszy raz. 10 000 dni bez alkoholu… Udało mi się wyrwać
ze szponów uzależnienia. Byłem
pijanym bydlakiem. Dzisiaj jestem w cudownym towarzystwie
i cudownie zmieniam swoje życie. Działam we wspólnocie AA
27 lat”.
Przy Bloku Karnej Kompanii
świadectwo dał Olek nie pijący
15 lat: „Jeździłem pijany, byłem
potencjalnym mordercą, pewnego wieczoru stałem pod drzwiami knajpy i prosiłem Boga o pomoc. Poszedłem do Ośrodka,
gdzie otrzymałem pomoc od
terapeutki, nieżyjącej już Bożenki, która czuwała przy mnie każdego dnia żebym wytrzeźwiał.
Dzisiaj modlę się z Wami, jest
ze mną Janek Jordanek terapeuta, małżonka chora jest ze mną.
Prosząc Boga – wierzcie mi,
można wyjść z nałogu”.
Kolejne świadectwo dała nam
Basia: „Zmieniam się małymi
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KURS ALFA
w poszukiwaniu sensu życia

Czy jest w życiu
coś więcej?
27 marca w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Skawicy
zakończyła się II edycja Kursu Alpha (Alfa) prowadzonego przez
Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego ,,Galilea’’ze Stryszawy.
W kursie tym wzięło udział ponad 70 osób w wieku 18-68 lat
podzielonych na sześć grup. Oczywiście taki kurs odbył się za zgodą
ks. proboszcza Krzysztofa Strzelczyka.
Ks. Władysław Zązel (z prawej) z przedstawicielami Bractwa Trzeźwości

nych nałogów. Pośród nich także uzależnienia od alkoholu!
Nałogi dzisiaj zniewalają równie silnie, jak te obozowe mury.
Niszczą życie nie tylko uzależnionych. Jakże często płaczemy
na ruinach zniszczonego życia,
zaprzepaszczonych szans, utraconej nadziei. Dzisiaj, wiele
osób dobrowolnie przechodzi
Bramę Śmierci, przez bramę
uzależnień i błąkają się bez
nadziei po ruinach własnego
życia!… Ksiądz Władysław Zązel zaprosił wszystkich uczestników spotkania modlitewnego
na wrześniowy Narodowy Kongres Trzeźwości w Warszawie
„Ku trzeźwości narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Jego
tematem jest troska o trzeźwą
rodzinę, promocja abstynencji wśród Polaków oraz postulat wprowadzenia ograniczeń
w sprzedaży alkoholu. Dbałość
o dobrą kondycję polskiej rodziny, która jest fundamentem
do budowania trzeźwego społeczeństwa i narodu.
Chodzi tutaj o wspólne zaangażowanie w prace kongresowe, parlamentu, władz
centralnych i samorządowych,
stowarzyszeń, wszystkich ludzi,
abyśmy pokazali, że jesteśmy
jedną wielką wspólnotą, która
troszczy się o trzeźwość Narodu, o jego wierność Bogu, Kościołowi Świętemu, o pomyślność i prawdziwą wolność dla
wszystkich Polaków.
Po nabożeństwie odbyło się
spotkanie księży, dziekanów,
przewodniczących gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz liderów grup
trzeźwości z Ojcem Oskarem.

P

rzy wspólnym śpiewie, poczęstunku, wykładzie i dyskusji wielu mieszkańców Skawicy, Zawoi, Białki, Sidziny,
Suchej Beskidzkiej, ale również
sąsiednich miejscowości w ciągu 12 spotkań poznawało sens
wiary: Kim jest Bóg? Kim jest
Jezus? Jak czytać Pismo święte? Czy Bóg dziś uzdrawia?
Jak przeciwstawiać się złu? Co
z Kościołem? Dlaczego Bóg nie
wysłuchuje naszych modlitw?
Natomiast na półmetku na
Wzgórzu Miłosierdzia odbył się
weekend poświęcony tematom:
Kim jest i jak działa Duch Świę-

ty? W czasie tego pobytu wielu
namacalnie doświadczyło Jego
działania.
„W radosnej i rodzinnej atmosferze musieliśmy się rozstać.
Przyjaźnie i serdeczne relacje
jakie zawiązały się między nami
na długo pozostaną w naszych
sercach a wierząc i mając takiego Boga i Jezusa, wsłuchując
się w Słowo Boże poprzez lekturę Pisma Świętego, staliśmy się
pogodniejsi i bardziej życzliwi.
Na pewno łatwiej będzie znosić
trudy codziennego życia” – powiedziała jedna z uczestniczek.
Agata F.

Fot. Jan Kuta

kroczkami. Jestem owocem
dróg krzyżowych, tych ludzi,
co modlą się za tych, co błądzą. Moje dzieci przeszły przy
mnie piekło… Teraz uczę ich
różańca. Zaczęłam się modlić za
nie. Wielu ludzi błądzi, ale Bóg
wspiera ich. Moim życiowym
motto stało się „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.
Barbara z Przemyśla po raz
trzynasty uczestniczyła w drodze. „ Nie piję już od 19. lat.
„Nie umiałam przestać pić, brałam środki nasenne, byłam uzależniona od własnej głupoty.
Mojego dzieciństwa nie było.
Opiekowałam rodzeństwo, potem miałam szóstkę własnych
dzieci, które trafiły do domów
dziecka. Po trzynastu latach
picia, pewnego dnia dostałam
błogosławieństwo od ks. Władysława Zązla. Zaczęłam nową
drogę, szansę na drugie życie.
Żyłam z chorobą alkoholową.
Ktoś powiedział: nie wiesz ile
lat będziesz żyć. Co się tak
dołujesz?. Trwanie w grzechu
i odchodzenie od Boga jest powodem do łez. Dzisiaj modlę
się z dwiema córkami i wnuczkiem. Dziękuję za to, że jesteście ze mną” – mówiła.
Następnie udaliśmy się na
Mszę Św. koncelebrowaną
z udziałem kilkunastu kapłanów do Kościoła Maksymiliana
Kolbego w Oświęcimiu. Homilię wygłosił o. Oskar Puszkiewicz, sekretarz Konferencji
Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i odczytał list
ks. bp Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego KoEP
ds. Apostolstwa
Trzeźwości:
...Dzisiaj wspólnie patrzymy
prosto w oczy sprawie człowieka początku XXI wieku. Tak
często jest on więźniem okrut-

mg
Na zdjęciach uczestnicy kursu Alfa z księdzem Krzysztofem Strzelczykiem
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Romantyczny
Sylwester w Skawicy
W ostatni dzień roku, w Sylwestra, mieszkańcy Skawicy, Zawoi i Goście przybyli na godzinę 23.30 na Plac
Świętego Jana Pawła II w Skawicy, by tam wspólnie żegnać odchodzący 2016 rok i witać nadchodzący
Nowy Rok 2017. W oczekiwaniu na „dotarcie” wskazówek zegara na 00.00 śpiewano wspólnie kolędy
i pastorałki.

T

radycyjne noworoczne życzenia złożyli przewodniczący Rady Gminy Zawoja
Jerzy Pająk, wójt gminy Zawoja Marcin Pająk i senator RP
Andrzej Pająk. O północy nad
wsią rozbłysły liczne kolorowe
sztuczne ognie i fajerwerki połączone z wyciem syren strażackich. Wszyscy wszystkim składali życzenia.
Kulminacyjnym punktem imprezy był przylot „Księcia” na
orle królewskim i opowieść baśniowa:
„Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, w Królestwie,
w którym panował porządek,
szczęście i spokój, nagle wśród
mieszkańców pojawił się smu-

tek, bieda, choroby, bezprawie.
Pogrążeni mieszkańcy postanowili poprosić Króla o pomoc.
Król – mądry, pełen optymizmu
władca, poprosił wróżbitów z całego świata o pomoc w przezwyciężeniu zła, które nawiedziło
Jego Królestwo, a była to klątwa
rzucona przez czarnoksiężnika.
Wszyscy wróżbici zasiedli przy
okrągłym stole, gdzie na środku znajdowała się kryształowa
kula. Zobaczyli w niej: piękną,
młodą niewiastę wśród malowniczych krajobrazów, drzew
i krzewów. Oznajmili Królowi, że gdy Jego syn odnajdzie
tę dziewczynę, która jest jego
ukochaną to wszystkie smutki
i inne nieszczęścia oraz klątwy
odejdą w zapomnienie, wrócą

Spotkanie

emerytów
4 stycznia, w domu wczasowym „Diablak”, spotkali się emeryci, renciści i inwalidzi
z naszej gminy, aby, łamiąc się opłatkiem, złożyć sobie życzenia. Spotkanie
rozpoczęło się mszą św. odprawioną w kościele w Zawoi Górnej. Opłatkowe
życzenia złożyli sobie wzajemnie również zaproszeni goście.
Z kolędą przybył zespół „Zbójnik” ze Skawicy, a panie, uczestniczące w zajęciach
ZUMBY Gold w BCK, uświetniły wieczór swoim pokazem. Śpiewom, którym nie
było końca, akompaniował na akordeonie niezawodny Marek Pietruszka.

Wpólne opłatkowe życzenia. Fot. arch. BCK w Zawoi
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natomiast szczęśliwe dni dla
Królestwa. Książę wędrował, za
siedmioma morzami i siedmioma górami, od miasta do miasta, od wsi do wsi, nie odnajdując swojej ukochanej. Znudzony
bezskutecznymi poszukiwaniami, nie mając sił do dalszej wędrówki, nagle zdumiony zobaczył wielkiego orła, który krążył
nad nim. Gdy orzeł się zbliżył,
Książę go poprosił, aby pomógł
mu odnaleźć swoją ukochaną i
spełnił jego marzenie. Orzeł się
zgodził pod warunkiem, że we
wsi, mieście, bądź gdziekolwiek
gdzie znajdą niewiastę, będzie
się ta miejscowość nazywać:
„Królewska wieś”!!! Książę się
zgodził i czym prędzej wsiadł
na orła. Złoty ptak przemierzał

wszystkie zakątki świata. Orzeł,
który swoimi skrzydłami krążył
nad morzami, górami, skierował się do pięknej, malowniczo
położonej wsi, gdzie znajdowali
się szczęśliwi, rozśpiewani kolędnicy, którym towarzyszył dobry nastrój. Orzeł dał im znak,
powiedział że Jego wybranka
znajduje się tu, wśród zgromadzonych i bawiących się ludzi.
Książę nie tracąc czasu zaczął
jej szukać. Po chwili wśród tłumu ludzi, wyłoniła się piękna,
olśniewająca swoim blaskiem
niewiasta. Książę wziął ją za rękę
i pocałował. I jak w każdej bajce
piszą: „Żyli długo i szczęśliwie”.
Książę nie zapomniał o swojej obietnicy wobec orła. Wieś,
w której się spotkali i odnaleźli
wybrankę jego serca nazywa się
SKAWICA. Tak oto mamy „KRÓLEWSKĄ WIEŚ – SKAWICĘ”.
Kolejną atrakcją wspólnego biesiadowania był Konkurs
Przebierańców. Do rywalizacji
stanęło 30. uczestników, wszyscy zostali nagrodzeni. Nie zabrakło również grzańca, który
rozgrzewał wszystkich i pobudzał do tańca.
Sponsorem Sylwestra w Skawicy był Mieczysław Szemik.
RS
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Na straganach

HUMOR

czasem raban

Przychodzi Policjant do bacy i się pyta.
– Jakie wy macie imię baco.
– No baca
– A jakie nazwisko macie.
– No baca
– A wy macie jakiś adres?
– No mamy: www.baca.com.pl

Rys. Zygmunt Pytlik

Turysta w wakacje zachodzi w deszczu
do bacówki. Baca gościnnie częstuje
go gorącą strawą, turysta zajadając
spostrzega ,że do talerza leci mu z góry
woda…
– Baco dach ci przecieka!
– Wim…
– To dlaczego nie naprawisz?
– Ni mogę, przecież dysc pada.
– To dlaczego nie naprawisz kiedy nie
pada?
– A bo wtedy nie cieknie…

Nie tak dawno, niedaleko,
gdzieś za górą, gdzieś za rzeką,
jak to już zapewne wiecie –
w najwspanialszej wsi na świecie,
na jarmarku, tu w Zawoi
baca się z gaździną pobił.
Lecz opowiem od początku,
aby nikt nie zgubił wątku.
We wsi całej baca znany
bardzo mocno był lubiany.
Od Stryszawy po gór szczyty
spotykały go zaszczyty,
a co tydzień w dzień targowy
przybywało mu roboty,
bo, jak często się to zdarza,
baca oscypki wytwarza
i gdy tylko przyjdzie pora,
od maluszka po seniora,
każdy, kto jest sera fanem
całkowicie bladym ranem
biegnie stawić się w kolejce,
by najlepsze zająć miejsce.
Kiedy już w ogonku stanie,
rozpoczyna się czekanie,
aż przyjedzie tu gospodarz
jako tego miejsca włodarz.
Jak się często we wsi zdarza,
nikt nikomu nie pobłaża.
Także baca się z kimś wadził,
a kto stąd, ten się z nim zgodził,
że z dziwaczką, jak z tą Brzechwy,
do czynienia miał bez przerwy.
A od tego się zaczęło,
że to babsko wojnę wszczęło,
rozkładając kram swój cały
(a on nie był wcale mały)

tam, gdzie dotąd jego stał.
Wtedy baca popadł w szał!
A do tego wszystkiego
zgapiła oscypki od niego.
Rozpoczęła handel nimi
jako tymi góralskimi.

żeś mnie wyzwał od dziwaczek.”
Na to baca złapał grabie:
„Wielką ujmą będzie żabie
nazwać wiedźmo cię ropuchą,
kiedy jesteś zwykłą kluchą!”

Do tej pory tylko baca
(bo to była jego praca)
trudnił się serów wyrobem
jako rodzinnym zawodem,
a tu nagle – konkurencja
i ta jej impertynencja
pojawiły się znienacka.
Jak się z tego wykaraska?

Jak nie skoczą ci ku sobie,
to się wprost nie mieści
w głowie!
Ona z miotłą, on z grabiami,
otoczeni są gapiami.
W czasie trwania tej ich kłótni
niechybnie by się potłukli,
gdyby nie przyjazd policji
w sprawie targowisk inspekcji.

Jak nie ryknie na sąsiadkę:
„Daruj sobie pani gadkę,
bierz manatki, zwijaj stragan,
bo się zrobi niezły raban.”
Na to ona mu odrzekła:
„Panie, trafisz pan do piekła!
Za te krzyki, za te groźby!
Nie pomogą żadne prośby
i modlitwy, i błagania
za te pańskie ujadania.
Idź, Judaszu stąd wcielony.
Chyba jesteś podchmielony!?”
„Niech mnie pani tu nie straszy,
nie wyzywa od judaszy!
Kara boska mnie spotyka!
Toż to szatan nie kobita!”
Tego było już za wiele:
„Jak cię zaraz miotłą zdzielę
albo lepiej łeb odstrzelę,
popamiętasz i zapłaczesz,

Wraz wrócili na stragany.
Mówić, że spór zażegnany
mijać z prawdą się ciut będzie
i przy każdej gawędzie
ktoś wspomni mimo woli,
że się chłop tu z babą pobił.
Po dziś dzień się dalej wadzą,
już się chyba nie pogodzą.
Udają, że się nie znają
albo sobie dogryzają.
I tak to już tutaj bywa,
że wciąż ona z nim pogrywa,
on ją także bałamuci
jednak…
Niech się nikt z was tym
nie smuci.
Chociaż zdania ich tak
sprzeczne,
dla każdego – jego lepsze!
A przysłowie stare mówi:
„Kto się czubi, ten się lubi.”

Dwóch juhasów znalazło jeża i kłócą się
o nazwę tego zwierzaka:
– To je iglok !
– To je spilok !
Przechodził tamtędy stary baca
i usłyszał sprzeczkę. Podszedł
i zawyrokował:
– To nie je ani iglok, ani spilok. To je
kolcok.
Turysta pyta się górala:
– Baco czemu ciągniecie ten łańcuch?
– A co, mam go pchać?
Pewien góral wyjechał do USA
i tam okradł bank. Usiadł w rowie
przydrożnym i zaczął liczyć ukradzione
pieniądze. Podjeżdża samochód,
z którego wysiada policjant. Pokazuje
góralowi wizytówkę z napisem POLICE.
Góral na to:
– Dziękuję panocku sam sobie police, aż
tak dużo tej forsy nie mam…
Idzie turysta po szlaku i nagle słyszy:
– Ło Jezuuuu!!! Jezu, Jezu, Jezu,
Jezusicku!!!!
Biegnie, patrzy a tu baca siedzi na pieńku,
obok wbita siekiera i:
– Ło Jezu, Jezu, Jezu!
Turysta: – Baco! Baco co wam się stało?!
Baca: – Mnie? Nic. Ło Jezuuuu!!! Jezu,
Jezu, Jezu!!!
– A może komuś w waszej rodzinie?
– Mojej? Ni. Ło Jezu, Jezu, Jezu,
Jezusicku!!!
– No to co tak lamentujecie?
– Ło Jezu, jak mi się robić nie chce
Sprawa w sądzie. Sędzia pyta
oskarżonego górala:
– Zawód?
– Mechooptyk.
– Co?
– Mechooptyk!
– A co pan robi?
– Optykom chałupy mchem…

Lidia Chowaniak
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