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Domowe porządki, większe zakupy, wiele godzin spędzonych w kuchni, nowe przepisy na wigilijny i świąteczny stół, pięknie ozdobiona choinka,
prezenty – to wszystko jak co roku dopada każda naszą rodzinę. W większym bądź mniejszym stopniu.

I oto wreszcie są
– Święta Bożego Narodzenia
wić od śmierci i wiecznego potępienia. Jezus Zmartwychwstał
po trzech dniach, pokazując nam
Kim jest i dając każdemu wierzącemu w Niego nadzieję na zmartwychwstanie i na życie wieczne.

Kim dla mnie jest Jezus?

Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: maltaigozo.pl
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łyska pierwsza gwiazdka,
a my odświętnie ubrani łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia, zasiadamy
do tradycyjnej wieczerzy Wigilijnej, śpiewamy kolędy, jesteśmy
uśmiechnięci mili, nawet gdzieś
na chwilę znikają rodzinne swary i kłótnie. Uśmiechamy się do
siebie, bo to wyjątkowy wieczór.
Idziemy o północy na tradycyjną
Pasterkę.
A później Boże Narodzenie,
św. Szczepana. Dwa świąteczne
dni wypełnione radością, odwiedzinami rodzinnymi, wspólnym
biesiadowaniem,
śpiewaniem
kolęd (jeśli jeszcze gdzieś taka
rodzinna tradycja przetrwała)
i wracamy do szarej rzeczywistości rodzinne niesnaski wracają, znów patrzymy na siebie
wilkiem… Jakby nic ważnego
się nie wydarzyło w te święta.
Jeszcze tylko ksiądz po kolędzie.
I święta, święta i po świętach.
Ale możemy się uśmiechnąć,
za rok znów będzie Boże Narodzenie i opłatek, i choinka, i kolędy i znów ta niezapomniana
rodzinna atmosfera.
I wydaje się być to normalne,
bo przecież „wszyscy tak świętują”. Czy jednak nie umyka nam
coś, co jest istotą Świąt Bożego
Narodzenia?
Pozwólcie sobie na chwilę zastanowienia w tym wyjątkowym
czasie. Zanim kolejny raz usią-
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dziemy do świątecznego stołu,
warto zadać sobie kilka pytań:

Co my właściwie
świętujemy?
W tradycji chrześcijańskiej Boże
Narodzenie to święto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to święto stałe, wypadające 25 grudnia. Ciekawostką
może być, że najstarszym autorem, który pisał o narodzinach
Jezusa w grudniu, jest Hipolit Rzymski. W datowanym na
204 rok Komentarzu do Księgi
Daniela (4,23,3) pisał on, że:
„Pierwsze przyjście Pana naszego wcielonego, który narodził
się w Betlejem miało miejsce
ósmego dnia przed kalendami
styczniowymi (tzn. 25 grudnia)”.
Tak mówi tradycja. Ale ponad
dwa tysiące lat temu wydarzyła
się rzecz wcześniej niespotykana. Bóg w osobie Syna, opuścił
swój tron w niebie i narodził
się, jako człowiek – Jezus. Dziś
cały świat, w ten czy inny sposób, na chwilę się zatrzymuje,
by uhonorować to wielkie wydarzenie. Bez względu na podejście pojedynczego człowieka
do tego faktu, te święta to czas,
gdy każdy wierzący głosi, że oto
w tę cudowną noc w Betlejem,
w ubogiej stajni narodził się
Jezus, długo oczekiwany Zbawiciel świata, Bóg. Dwa tysią-

ce siedemnaście lat temu, Bóg
w swej nieskończonej miłości
posłał na świat Swego Syna,
aby spełnić obietnice, dotyczące
zbawienia człowieka.

W jakim celu narodził się
Jezus?
O ile odpowiedź na pierwsze
pytanie jest prosta, o tyle pytanie o cel przyjścia Jezusa wzbudza więcej niewiadomych. Po
co Jezus właściwie się narodził?
By być z nami? By czegoś nas
nauczyć? By pokazać nam, jaki
jest Bóg i jak do niego dotrzeć?
Wszystkie te pytania są trafne.
Jezus wszystko to czynił za życia na ziemi, uzdrawiał, nauczał,
czynił cuda, dawał świadectwo
o Bogu Ojcu, głosił Dobrą Nowinę. I może to kogoś w ten
radosny czas przerazić, ale głównym celem narodzin Jezusa była
śmierć. Śmierć Odkupieńcza,
śmierć za nasze grzechy, śmierć,
która Zbawia człowieka. Z historii Zbawienia wiemy, że zasłużyliśmy na karę od Boga. Bo
człowiek zgrzeszył w raju a następnie człowiek rozlał grzech
po świecie. Po ludzku zasłużył
na karę, Bóg jednak tak nas umiłował, że dał swojego Syna, by
narodził się, jako człowiek i poniósł śmierć w nasze miejsce,
przyjął karę za całą ludzkość.
Jezus umarł zatem, by nas wyba-

Trzecim pytaniem, które warto
byśmy sami sobie zadali w tym
świątecznym okresie jest: Kim
dla mnie jest Jezus? Jaki jest mój
osobisty stosunek do mojego
Zbawcy? To pytanie najtrudniejsze, ale odpowiedzmy na nie.
Za kogo uważasz Jezusa? Czy
jest dla ciebie ważny? Czy potrafisz Jezusowi zawierzyć całe
życie, każdy jego aspekt? Kto
jest twoim Panem i Bogiem? Ten
świąteczny czas jest dobrym momentem weryfikacji naszej postawy wobec Jezus.? Jeśli nie wierzysz w Jezusa, to co świętujesz?
Jeśli nie wierzysz w to, co On
zrobił dla Ciebie, to komu w te
święta oddajesz cześć? Choince,
tradycjom, szopce w kościele?
Czy przygotowałeś serce na kolejne Boże Narodzenie, czy tylko
żołądek? Bo jeśli tej wiary nie
ma, że w Betlejem rodzi się Jezus-Bóg, to świętowanie nie ma
sensu, bo pozbawiamy te Święta istoty, a zatrzymujemy się na
symbolach i tradycjach.
Adam Mickiewicz napisał kiedyś następujące słowa:
„Wierzysz, że się Bóg zrodził
w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci, jeśli nie zrodził
się w tobie”.
Niech będą one dla każdego z nas bodźcem do refleksji
w nadchodzącym, świątecznym
okresie.
Z okazji Tych cudownych
Świąt, kiedy Przedwieczny staje się jednym z nas, życzę, aby
w te święta na nowo ożyła
w nas prawdziwa wiara w Syna
Bożego Jezusa Chrystusa, który przychodzi, aby nas Zbawić.
Błogosławionych,
rodzinnych
i pełnych prawdziwej radości
z   narodzenia Pana Świąt Bożego Narodzenia życzy:
ks. Zbigniew Fidelus
wikariusz parafii św. Klemensa
w Zawoi Centrum
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Cicha Noc
Niech magiczna moc
Wigilijnego Wieczoru
przyniesie Państwu spokój i radość.
A Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzą
Jerzy Pająk
Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Cicha noc? – chyba nie, bowiem właśnie w tę jedną, jedyną noc
gromadzimy się rodzinami w kościele, aby wspólnie świętować
narodziny Chrystusa. Pasterka, to msza, która upamiętnia oczekiwanie
i modlitwę pasterzy na narodzenie Jezusa.

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja

Fot. Piotr Dyrcz

P
Radosnych Świąt
w cieple rodziny,
pięknie pachnącej choinki,
zdrowia i energii na co dzień
oraz uśmiechu i życzliwości
na każdy dzień Nowego Roku
życzy
Redakcja Pod Diablakiem

oczątkowo Pasterkę odprawiali tylko papieże.
Udawali się do Bazyliki
S. Maria Maggiore pierwszy raz
o północy, następnego dnia
jeszcze dwa razy – raz rano i raz
w ciągu dnia. To właśnie te trzy
msze tłumaczono jako potrójne
narodzenie Jezusa. Obecnie to
tylko jedna msza, która rozpoczyna w Kościele katolickim obchody Bożego Narodzenia oraz
rok liturgiczny.
Od wielu lat w kościele parafialnym p.w. św. Klemensa
w Zawoi Centrum Pasterka odprawiana jest po góralsku. Pomysł zrodził się dzięki członkom
zespołu regionalnego Juzyna:
Doroty Zając (obecnie Marek)
oraz Tomka Guzika. Ksiądz proboszcz, Ryszard Więcek z za-

dowoleniem przyjął pomysł
góralskiej – babiogórskiej Pasterki. Początki były trudne, ponieważ uczestników w strojach
góralskich nie było zbyt dużo,
ale i też znajomość kolęd i pastorałek była skromna. Jednak
z roku na rok coraz liczniejsza
grupa „kolędników” gromadziła
się w tę wyjątkową noc. Stało
się już to tradycją. Z biegiem
lat dołączali do nas członkowie
innych zespołów regionalnych
z powiatu suskiego, aby wspólnie śpiewać piękne kolędy i pastorałki.
Zgodnie z tą tradycją zapraszamy wszystkich, którzy
mają stroje regionalne, aby
dołączyli do naszego tegorocznego kolędowania na Pasterce.
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Ciekawostki

z grudniowego kalendarza

ŚWIĄTECZNY CZAS

Świąteczne przepisy
Piernik starej
gospodyni
30 dag miodu pszczelego (połowa
może być sztucznego)
szklanka cukru
20 dag masła roślinnego (margaryna)
75 dag mąki
6 jajek
pełna łyżka sody
10-20 dag orzechów włoskich

Czy wiecie, że w całych Karpatach św. Mikołaj uważany był za
świętego sprawującego władzę nad wilkami. Wierzono, że w noc św.
Mikołaja wilki schodzą się, by zdać sprawozdanie świętemu ze swoich
uczynków i wysłuchać poleceń, które ma dla nich. Mikołaja uważano
także za opiekuna stad i pasterzy.

Łyżkę cukru rumienię, dodaję
pół szklanki wody i rozpuszczam. Dokładam, miód, cukier,
tłuszcz, podgrzewam, ale nie gotuję. Do przesianej mąki do miski wlewam przestudzoną masę,
dodaję żółtka i pół szklanki mleka lub słodkiej śmietany. Bardzo
starannie wyrabiam ciasto łyżką
lub trzepaczką rózgową.
Ubijam pianę z białek, dodaję do ciasta razem z sodą rozpuszczoną w łyżce zimnej wody.
Wsypuję posiekane orzechy,
mieszam i wykładam do 2 wąskich i wysokich blach wysmarowanych i wysypanych tartą
bułką. Piekę w bardzo słabo nagrzanym piecu ok. 50 minut.
Dodaję do ciasta przyprawę
do piernika i/lub 1 łyżkę kakao.
Przekładam masą kajmakową
gotową lub zrobioną z kondensowanego mleka słodzonego gotowanego w wodzie przez 3 godziny. Idealnie do przełożenia
nadają się powidła śliwkowe.

Śledzik nie na raz
50 dag filetów śledziowych
2 łyżki cukru,
1/3 szklanki oleju
ćwierć szklanki 6 proc. Octu
3-4 łyżki koncentratu pomidorowego
30 dag cebuli,
2-3 ziarenka ziela angielskiego, liść
laurowy, pół torebki (15g) ziarenek
gorczycy

Czy wiecie, że 13 grudnia – dzień św. Łucji uważany był za okres
szczególnego działania złych mocy, a przede wszystkim czarownic.
Nazywano je pod Babią Górą carownice, guślorki, babrule. Uważano,
że czarują z potrzeby czynienia zła i że mają różnego rodzaju związki
z diabłem. Czarownice przede wszystkim posądzano o odbieranie
krowom mleka. Aby uchronić się od czarownic, gazdowie przez
całą noc z 12 na 13 grudnia i przez cały dzień pilnowali obejścia,
a zwłaszcza pomieszczeń dla zwierząt.
Rysunki: Joanna Gałuszka
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W rondlu rozgrzać olej i zeszklić pokrojoną w półplasterki
cebulę, dodać cukier i chwilę
smażyć, mieszając, wlać ocet,
dodać przyprawy, koncentrat
pomidorowy, wymieszać i dusić
kilkanaście minut. Zdjąć z ognia,
dodać gorczycę, wystudzić.
Wymoczone i osuszone filety śledziowe pokroić na kawałki i ułożyć warstwami w słoiku,
przekładając każdą ostudzonym
sosem. Zamknąć i wstawić do
lodówki na 2-3 dni. W lodówce
śledzie mogą stać ok. 2. tygodni.

Sałatka
ze śledziem
5 płatów śledziowych solonych
6 ziemniaków średniej wielkości
5-6 jajek ugotowanych na twardo
5-6 szt. ogórków kiszonych
pęczek szczypiorku
1-2 łyżki musztardy
majonez
sól, pieprz do smaku.

Z tych składników wychodzi
dość duża porcja sałatki.
Śledzie moczę w zimnej wodzie. Po odlaniu wody, zalewam
śledzie wodą z octem (mają być
lekko kwaśne). Ziemniaki gotuję w łupinkach i studzę. Obieram ze skórki. Śledzie odsączam
z zalewy, jajka obieram. Wszystkie składniki kroję w dość dużą
kostkę. Dodaję przyprawy, mieszam.

Keks
pieczarkowy
25 dag pieczarek
2 cebule
10 dag żółtego sera
10 dag wędliny
(wegetarianie mogą zamiast
wędliny dodać więcej pieczarek)
czerwona papryka
2 małe pęczki natki pietruszki
pieprz
½ kostki masła
4 jajka
20 dag mąki pszennej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
½ łyżeczki soli, olej

Ser ścieram. Wędlinę i paprykę
kroję w kostkę. Natkę siekam.
Pieczarki oczyszczam, kroję
i smażę na oleju z posiekanymi
cebulami.
Masło ucieram z żółtkami
i mąką z proszkiem. Wsypuję
resztę składników, a na końcu
dodaję ubitą z białek pianę. Doprawiam i mieszam, aż powstanie lekko zwarta masa. Wykładam do keksówki (26x12 cm).
Piekę godzinę w piekarniku
rozgrzanym do temp. 180 st. C.
Keks wyjmuję z formy, nieco
studzę i kroję w grube plastry.
Podaję na zimno lub na gorąco
z barszczem.
Smacznego!
Małgorzata Kozina
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ŚWIĄTECZNY CZAS

Po kolędzie
Kolejny rok za nami. Jak zawsze grudzień jest miesiącem, kiedy
zaczynamy przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra,
zakończenia starego roku i rozpoczęcia kolejnego, nowego rozdziału
w naszym żywobyciu. Jest to wyjątkowy czas podsumowania
minionych tygodni, swoistego rachunku sumienia oraz bilansu zysków
i strat. Święta to również czas życzeń, życzeń składanych nie tylko
w rodzinie.

D

zisiaj często słyszymy,
że ludzie zamknęli się
w swoich domach, że nawet w święta nie wypada się zjawić bez wcześniejszej zapowiedzi. Mamy piękne, nowoczesne
domy, modnie zaaranżowane
wnętrza, dywany z kilkucentymetrowym włosiem, które źle
zniosłyby wejście grupy rozbrykanych kolędników, prowadzących na sznurku rozhukanego
i niesfornego turonia. Ale sens
świąt kryje się właśnie we wspólnocie, w jednoczeniu się, wybaczaniu, zgodzie oraz życzeniach,
szczerych życzeniach pomyślności i obfitości łask bożych.

Warto przypomnieć dawne
czasy, kiedy kolędnicy, przebrani za Heroda, Diabła, Anioła, Marszałka czy Żyda szli do
domów opowiadać historię
o narodzeniu Mesjasza. Obchody oraz repertuar kolędniczych
przedstawień mają swój początek w obrzędach rolniczych
z udziałem masek zwierzęcych.
Wśród nich najpopularniejszy
jest, wcześniej wspomniany turoń – przedziwaczne, rogate
stworzenie, z kłapiącą paszczą.
Jego pierwowzorem prawdopodobnie był tur, żyjący wcześniej
na swobodzie w polskich puszczach, a całkowicie wytępiony
w XVII wieku1). Wchodząc do
domu, kolędnicy zgodnie ze
zwyczajem, pozdrawiali gospodarzy i pytali o pozwolenie na
kolędę, mówiąc:
Cy tu spicie, cy nie spicie,
cy nom kolodować dozwolicie?
Po otrzymaniu zgody na kolędowanie od razu ustalane były
warunki. Kolędnicy od razu
uprzedzali, że niosą dobrą nowinę nie za darmo:
Dejcie ze nom, dejcie, co nom
mocie dać.
Jak nom nic nie docie,
to cudu doznocie,
wszystkie gorcki wom zemnomy,
jakie kany mocie2).

Za kolędę otrzymywali datki
pieniężne lub po prostu świąteczny poczęstunek.
Rzadko zdarzało się, żeby
grupa usłyszała odmowę, bo
wizyta ich wróżyła powodzenie,
szczęście mieszkańcom domu
i obfitość plonów w nadchodzącym roku. Kolędnicy wygłaszali życzenia, śpiewali kolędy,
a bardzo często prezentowali
rozbudowane
przedstawienia
i zabawne scenki.
Kiedy już, za pozwoleniem
głowy rodziny przekroczyli progi domu, rozpoczynały się świąteczne widowiska. Pod Babią
Górą znane były przedstawienia,
w których aktorami byli dorośli
mężczyźni oraz młodzież: Herody, chodzenie z Turoniem,
chodzenie ze świętą Dorotą, chodzenie z rajem, zaś dzieci najczęściej kolędowały z gwiazdą lub
szopką i śpiewali pastorałki bądź
przedstawiali krótkie scenki jako
pastuszki na hali, którym anioł
zwiastuje narodzenie Jezusa.
Do jednych z najbardziej
spektakularnych scenek należały Herody. Zły król Herod, który pragnie zgładzić dzieciątko,
aby nikt nie odebrał mu władzy,
jego barwne wojsko – Marszałek
i Hetman, przemądry i zabawny
Żyd, który głosi najstarsze proroctwa o narodzeniu królewicza
niebieskiego, aż w końcu do
akcji wkracza Diabeł i Śmierć,
którzy już samym wyglądem
straszą, fascynują a swym zachowaniem robią całkiem spore
zamieszanie wśród domowników. Innym przedstawieniem,
które budzi spore emocje jest
z pewnością chodzenie z turoEj, tam, Herody,
wdziewajcie brody,
strójcie się, strójcie
i kolędujcie,
niech dzisiaj hula
Jasiek za króla,
ko – ko – ko – kolęda.
Agnieszka Osiecka, Gwiazda na kiju

Turoń, Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Fot. źródło wikipedia.org

niem. Zwierzęca maszkara jest
bardzo ruchliwa, skacze, biega,
aż w końcu pada ze zmęczenia.
Towarzyszące jej osoby: Cygan,
Żyd i Dziad próbują podźwignąć z osłabienia wełniane stworzenie. Nie pomaga ciągnięcie
za rogi, dmuchanie pod ogon,
podskoki. Jedynym lekarstwem,
wedle zawojskiej receptury jest
gorzołecka z mrowcami. Zwierzę
podnosi się i znów rozpoczyna
harce, a gdzie turoniek hipnie,
tam się wszystko kwitnie.

do domu z cudowna nowiną
o narodzeniu Boga, który postanowił zejść na ziemię, żeby
nas zbawić, zagościła w naszych
gospodarstwach na nowo. Tego
serdecznie Państwu życzę, na
nadchodzący rok. Zwińmy dywany, otwórzmy drzwi i chwyćmy w dłonie święty chleb. Łammy go świadomie, dzieląc się
z drugim człowiekiem prawdziwą serdecznością i ciepłem.
Niech kwitnie, niech się rodzi,
tak Wom Boze dej!
Regina Wicher

Po wygłoszeniu końcowych
życzeń i posypaniu kątów
owsem kolędnicy odchodzili ze
swą zapłatą. Oby taka forma kolędowania, wędrowania z domu
Dobrze być kolędnikiem,
ale tylko Królem,
Ma koronę z pozłotki, ojcowską
koszulę.
Jan Twardowski, Pastorałka

1) B. Ogrodowska, Polskie obrzędy
i zwyczaje, Sport i Turystyka
– MUZA S.A., Warszawa 2005, s. 45
2) Tekst ludowy

Z kozą, piszczałką i turoniem
Gdy wieje wicher świętokrzyski
I ponad strugą i nad błoniem
Latają w mrozie białe listki,
Z kozą, piszczałką i turoniem.
Czesław Miłosz, Kolędnicy, 1949
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Hałeczkowa Polana
D

awno,
dawno
temu,
gdzieś tam, hen, pod
szczytem Babiej Góry
rozciągała się Hałeczkowa Polana – miejsce dziwne, pachnące
ziołami, choć trudno je w trawie dostrzec, puste, ale jakby
uczęszczane, zdeptane końskimi kopytami mimo, że wokół
wcale ich nie widać. Od wiek
wieków mówiło się we wsi, że
na tej Hałeczkowej Polanie czarownice tańcują, ucztują i przed
swym pryncypałem składają relacje z niecnych, całorocznych
praktyk. Ale czy je ktoś widział
na własne oczy? Czy znalazł się
śmiałek, który odważyłby się
w wigilię św. Łucji pójść pod
szczyt Diablaka i czarownice
podglądać?
Powiadali, że raz parobek
o imieniu Jasiek, chcąc ratować
przyjaciela podjął takie ryzyko
i na własne oczy sabat czarownic oglądał. A było to tak:
U jednego bogatego gospodarza służyło dwóch parobków:
Jasiek i Staszek, obaj chłopcy na
schwał, silni i dorodni nad podziw. Razu pewnego, a było to
z początkiem zimy, ze Staszkiem
zaczęło się dziać coś niedobrego. Nagle schudł, siły stracił
i bredził przez sen, że jest koniem, którego ktoś dosiada i z
wiatrem w zawody pędzi w nieznane. Dziwna ta choroba dopadała Staszka regularnie przez
parę lat, zawsze
z początkiem grudnia. Żal się
Jaśkowi zrobiło kolegi, a widząc
w tym wpływ nieczystej siły postanowił poznać przyczynę słabości przyjaciela i z udręki go
wybawić. Toteż, gdy nadeszła
grudniowa pora, Jasiek udając, że śpi obserwował z ukrycia swego towarzysza. Pewnej
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Rysunek: Małgorzata Flis

nocy drzwi do izby otworzyły
się cichutko i do środka weszła
gospodyni, niemłoda już, która
maścią sporządzoną z ziół wysmarowała Staszka od stóp do
głów. Ten wówczas zamienił się
w konia, a ona dosiadła rumaka i pognała w ciemność. Rano
wybiedzony Staszek ledwo stał
na nogach, obolały mruczał coś
o stromych ścieżkach, poganianiu i ogromnym ciężarze od którego bolą go barki.
Jasiek wiedział już wszystko,
odkrył sekret gospodyni-czarownicy, która raz w roku na

zamienionym w konia Staszku udawała się na sabat. Postanowił, że następnym razem
wyprzedzi wiedźmę w jej zamiarach i czując zbliżający się
termin sabatu wykradł babie
ziołową maść. W nocy natarł
nią gaździnę, a ta zamieniła się
w kobyłę. Nie zwlekając wskoczył jej na grzbiet i ruszył w drogę. Gdy dotarł na Hałeczkową
Polanę czarownice przywitały
go radośnie, gdyż przystojny był
i silny jak mało kto, i porwały
do tańca racząc wyśmienitym
jadłem oraz wszelkiego rodzaju

trunkami, aż się Jaśkowi w głowie od bogactwa i wystawności przyjęcia zakręciło. Widząc
suto zastawione stoły, srebrną zastawę i złote kielichy na
wino, zdziwił się i z zachwytu
imię Pańskie wymówił. Wnet się
zakotłowało, zawyło coś przeraźliwie i Jasiek w mgnieniu
oka pozostał na polanie sam ze
swoją kobyłą. Wówczas dopiero
spostrzegł, że złote kielichy to
kopyta końskie, a drogocenne
misy to czerepy ludzkie i cielęce
racice. Hej, co było robić, Jasiek
wsiadł na kobyłę i pognał jędzę
do domu.
Dziwił się rano gospodarz, że
żona z łóżka wstać nie może,
stęka z bólu, pod pierzyną siedzi, a zawsze taka robotna była
i pierwsza szła rano oporządzać
bydło. Gdy się zbliżało południe
a gospodyni nadal nie chciała
wstać Jasiek nie wytrzymał i o
całej nocnej eskapadzie opowiedział gospodarzowi. Zmartwił
się chłopina, zasępił, aż w końcu, chcąc czarownicę z żony
wypędzić, razem z Jaśkiem obili kijami leżącą pod pierzyną
kobietę. Od tej pory gaździna
zmieniła się nie do poznania, nigdy już na Hałeczkową Polanę
nie pojechała, a i czarowania,
szkodzenia sąsiadkom raz na
zawsze się wyrzekła. Jasiek zaś
zadowolony nucił pod wąsem
przyśpiewkę:
Na tej Hałeczkowej zielone ulice,
Wiliją świętej Łucji jadą
czarownice:
Hojna, ino hojna,
w Hałeczkowej wojna,
Czarownica dobra, każda
krowa dojna.
Katarzyna Ceklarz

STRONY DLA NAJMŁODSZYCH
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Pionowo
1. Gromadzi się przy wigilijnym stole.
2. Obchodzimy je końcem grudnia.
3. Możemy się przy nim ogrzać w mroźny
wieczór.
4. Grudniowy uroczysty obiad to…
5. Dodajemy do rozgrzewającej herbaty.
6. Najzimniejsza pora roku.
7. W dniu Świętego Szczepana dzieci…
z gwiazdą lub szopką.

Poziomo
8. Wieszamy je na choince.
9. Kładziemy je pod obrus.
10. Sanie ciągnięte po śniegu przez konie.
11. Tuż przed wigilią oczekujemy na
pierwszą…
12. Przychodzi do nas 6. grudnia.
13. Dostajemy je od Świętego Mikołaja.
14. Idziemy na nią tuż po wigilii.

Rozwiązanie krzyżówki powstanie
z wpisania odpowiednich liter
oznaczonych cyframi od 1 do 20.
Odgadnięte hasło wraz z kuponem
krzyżówkowym należy przesłać do
naszej Redakcji.
Na prawidłowe rozwiązania
czekamy do 5 stycznia 2018 roku.

Wśród prawidłowych
odpowiedzi rozlosujemy
nagrody książkowe
Autor: Weronika Pająk

Pod Diablakiem
KUPON KRZYŻÓWKOWY
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Stanisław Szczechowicz – baca z Hali Barankowej

Zakonnice mówią, że my
tu czyściec odprawiamy
D

awniej w górach mawiano: kto mo owce, tyn mo
co chce – dzisiaj pozostały tylko wspomnienia z czasów,
kiedy babiogórskie hale i polany
pełne były pasterskich szałasów.
W rejonie Babiej Góry jeszcze
u schyłku XIX wieku hodowla owiec i bydła była wiodącą
formą gospodarki. Ilość owiec
świadczyła o zamożności gospodarza, a ich utrata powodowała
gospodarczą ruinę. W 1924 roku
w rejonie Babiej Góry, Policy
i Jałowca pasiono 2500 sztuk
owiec i 260 sztuk bydła (wołów). Po przejęciu lasów przez
Polską Akademię Umiejętności
w latach dwudziestych XX wieku nastąpiło zmniejszenie ilości
polan owczarskich. Wprowadzono zakaz pasienia w lesie, gdy
wiele mniejszych polan mogło
funkcjonować tylko dzięki takiemu procederowi. Polany te
zmieniono na łąki lub zalesiono.
Po utworzeniu w 1954 roku Babiogórskiego Parku Narodowe-
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go nastąpił kolejny etap ograniczania gospodarstw pasterskich.
Patrząc wstecz, widzimy wypasy na halach: Czarna Cyrhel,
Dejakowe Szczawiny, Hala Czarnego i położona niżej Żurowa,
Markowe Rówienki, Wilcza Łapa
– w Paśmie Babiej Góry, Broski,
Hala Krupowa, Hala Kucałowa,
Hala Śmietanowa, Malionowe,
Syhlec – w Paśmie Policy; Czerniawa Sucha, Hala Barankowa,
Jałowiecka, Mędralowa Kamińskiego, Trzebuńska – w Paśmie
Jałowieckim. Niestety współczesny obraz wypasu owiec w rejonie Babiej Góry jest o wiele
uboższy – prowadzone są dwa
duże wypasy – jeden na Hali

Barankowej, drugi w Skawicy
Suchej Górze. W artykule przybliżamy postać bacy znanego
nie tylko Zawojanom, ale też
turystom, którzy regularnie go
odwiedzają.

Początki…
Od ponad 30 lat hala Barankowa w Zawoi jest miejscem wypasu setek owiec dzięki człowiekowi, który wiele lat temu,
przechodząc ze stadem owiec
do Żywca, zatrzymał się tu na
noc. Stanisław Szczechowicz –
baca z Ratułowa tak wspomina
początki bacowania w Zawoi:

Choruje Pan ?
Chorować to nie.
W doma to się bardziej choruje.

Przechodzilimy z bratem do
Żywca i nocowali my tu. Pan
Mętel prawie zachorował a synowie porozjeżdżali mu się do
pracy, został ino Kuba i nie
mógł sobie dać sam rady. Zaproponowali nam, żeby założyć tu
bacówkę i spróbować tutaj pogospodarzyć. Zrobiliśmy szałas,
myśleliśmy, że tak może z rok
dwa pobędziemy a już jesteśmy
przeszło 30. Pierwszy szałas był
na Mylnych Młakach, jak się na
Magurke idzie, potem zeszliśmy
tutaj.

Ziemia,
środowisko
naturalne
Każda hala, polana otoczona naturalnym lasem jest naszym skarbem tkwiącym w bogactwie bioróżnorodności. To w nich bije
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źródło pasterskiej kultury. Mówiąc o pasterstwie, należy szczególną uwagę zwrócić na symbiozę przyrody z kulturą pasterzy,
która nie byłaby możliwa bez
ogrmonego poszanowania ziemi
przez baców i juhasów. Ten szacunek wybrzmiewa w słowach
bacy: No, my szacunek do ziemi
mamy, z jej bogactw korzystamy. Mówiąc o gospodarowaniu,
baca Stanisław zwraca uwagę
na kwestię dotacji, jednocześnie
ukazując, że każdy dobry baca
musi być także pewnego rodzaju „biznesmenem”: Rząd troszkę to wszystko źle prowadzi, bo
daje dotacje do ziemi, a są tacy,
którzy nie gospodarzą, a dotacje
biorą. Powinni inaczej to robić,
w innym kierunku, np. wełnę by
mogli dźwignąć, na owcach, na
mleku, powiększyć stawkę, wypłaty większe. Dziś z wełną jest
słabo i z mlekiem słabo.
Jednocześnie baca Stanisław
zwraca uwagę na zmiany, które następują w otaczającej nas
przyrodzie i które bez wątpienia
spowodowane są działalnością
człowieka:
Teraz musimy już w sierpniu
wypuszczać barany a dawniej
się puszczało na Michała, jak się
w marcu okociła to było dobrze,
teraz już styczeń/luty są wykoty.
Do maja biorą Włochy jagnięta. Potem już do jesieni nie ma
takiego dojenia jako dawniej.
To tak patrzą gospodarze – bierze się tę dotację, to aby sztuka
była, dawniej to patrzyli żeby
wyzimowana była elegancko,
nie dawali tam żadnych zastrzyków. Owce chodziły po Tatrach, po górach. Dziś to koło
tych domów owce bardziej chorują. Dawniej to tam zawse, jak
się zamykało owce, to cebuli się
takiej drobnej dawało i żadne
chorości się w zimie nie chytały. A na dziś to te zastrzyki. To
zaś casem jest dobre a casem to
gorse, to tak samo jak i cłowiekowi. Siana się już mało co susy na
ostewkach, bo te bale, no to jest
za dozo kwasu, bo jest takie niedosusone, owija się tymi foliami,
jak nie jest dobze wyowijane to
zapleśnieje, a to potem tez leci
na zdrowie. A tak jak było na
ostewkach susone jak dawniej to
siano aż pochło!

silną wiarę baców i ich pomocników. Wszystkie obrzędy, tradycje związane z szałasem były
silnie powiązane wiarą. Temat
ten jest bardzo rozbudowany
i został szeroko opisany w różnego rodzaju pozycjach popularno – naukowych. Baca Stanisław zaś o wierze mówi: W Boga
trza wierzyć. Zakonnice mówią,
że my tu czyściec odprawiamy.
Nie można odejść od owiec, coby
do kościoła pójść, nie zostawi się
na pastwę losu zwierzyny, ale
modlić się człowiek modli – po
dojeniu się modli i rano jak się
wstanie i jak się nie zabocy, to
się modli.
Zapytany o obrzędy, które
jeszcze kultywują na szałasie
opowiada: Jak się wychodzi, jak
owce się bierze od gospodarza,
to się je w koło obchodzi i kropi
święconą wodą. I baca musi się
też przeżegnać święconą wodą,
coby nie zaspawał – może to
i prawda, bo bardziej owce się
wtedy razem trzymią. Nigdy do
końca nie wygaszamy ognia,
chociaż żar zostaje w popiele,
iskra zawsze jest.

Turystyka
Na hale w okresie wypasowym
ciągną dziesiątki turystów, grup
zorganizowanych i osób indywidualnych. Kto raz tu przyjdzie i spróbuje oscypka będzie

Ile owiec w tym roku było na wypasie ?
W tym roku ze 250 owiec, większość
owiec z Ratułowa

tu wracał. Nie zawsze jednak
udaje się kupić tyle ile się chce
oscypka, bo baca Stanisław ma
rozdzielone ile komu może
sprzedać. Zawsze chociaż część
zostawia dla grup zorganizowanych i tych, którzy pierwszy raz
wybrali się do bacówki – No bo
wyszli do góry, a próżno iść to
szkoda ich i chowam dla nich –
tłumaczy baca Stanisław.
Sam ruch turystyczny w ostatnim sezonie wypasowym baca
Stanisław ocenia jako duży – nie
ma co narzekać, bo jest bardzo
dobrze. W tym roku było dużo
nowych gości, nie powyjeżdżali
za granicę, bali się, to powychodzili do bacówki.

Rytm dnia
Latem wstajemy o czwartej rano,
porządkujemy, szykujemy dojenie i tak, żeby o siódmej już
owce poszły się paść, podpić,
poszykować, juhasi pojeść i w
teren. Spania to po prawdzie ni
ma, bo trza pilnować, jak pies
zaszczeka to trza skoczyć, bo

wilki atakują. W tym roku też
jedne zawziął, a drugą my odbili – opowiada pan Stanisław,
który jak każdy inny baca, odpowiada za powierzonych sobie
ludzi i stado.
Bazę sezonowego gospodarstwa stanowi oczywiście
szałas, gdzie mieszka opiekun
stada i gdzie przetwarzane jest
uzyskane od owiec mleko. To
przy szałasie w umówionych
godzinach można spotkać bacę
Stanisława, zawsze gościnnego
i otwartego na rozmowę. Swoją ciężką i konsekwentną pracą
zyskał szacunek lokalnej społeczności, wpisując się w obraz
babiogórskiej wspólnoty.
– Dopóki będzie Pan zdrowy
to będzie Pan bacował?
– No racej już tak, bo inacej
nudziłoby się mi.
A. Kulka

Na zdjęciach Stanisław Szczechowicz
podczas jesiennego redyku
(fot. Łukasz Sowiński) i w trakcie
wyrabiania serów w bacówce na Hali
Barankowej (fot. ze zbiorów BCK)

Wiara
i obrzędy
O magii hal i połonin pięknie pisała dr Urszula Janicka-Krzywda,
zwracając szczególną uwagę na
9
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portret silnej kobiety. Alina Kozina

Panna Ferensowicz
„Panna Ferensowicz” – tak kiedyś, jeszcze przed ślubem wołano na
Panią Alinę Kozina (z domu Ferensowicz), która pochodzi z Nowej
Rudy na Dolnym Śląsku. Urodziła się blisko Sudetów, tam dorastała,
tam studiowała, a późniejsze koleje losu zaprowadziły ją na Suchą
Górę w Skawicy. Jest mamą, babcią, emerytowaną nauczycielką,
artystką i … niezwykle silną kobietą, której historia pokazuje jak wiele
można osiągnąć, gdy ma się odwagę mocno kroczyć w wyznaczonym
przez siebie kierunku.

W

czasie rozmowy z Panią Aliną zarysowuje
się niezwykle barwny
obraz przedstawiający jej życie,
na który składa się kilka elementów.

ogród
„Ja się urodziłam po to żeby
grzebać w ziemi… ” mówi pani
Alina, której ogród na każdym
zrobi piorunujące wrażenie. 24
ary pełne roślin, owoców, warzyw, kwiatów i krzewów, które
sama sadzi i pielęgnuje. Praca na
tak dużym obszarze wymaga od
niej poświęcenia niemal całego
wolnego czasu. „Siedzę w tym
ogrodzie od świtu do nocy. To
moja odskocznia.” - mówi. Ten
niesamowity ogród ma swoją
historię, pierwsze rośliny zostało tam posadzone ponad 30 lat
temu w momencie, gdy Pani Alina zaczęła budować swój ukochany dom…

dom
Siedzimy przy kominku, w miejscu uwielbianym przez panią
Alinę. W rozmowie towarzyszy
nam trzeszczący ogień, na półkach mnóstwo książek, a na
podłodze porozkładane farby
i ostatnie rysunki naszej bohaterki. Dom – teraz piękny
i ciepły, powstawał przez 30
lat z wielkim trudem. Pani Alina budowała go sama, w późniejszym okresie pomagały jej
dzieci, kosztowało ją to bardzo
wiele wyrzeczeń. Równolegle
pracowała i wychowywała dzieci. Ta wręcz filigranowa, krucha
kobieta potrafiła i nadal potrafi
sama kopać w ziemi, ciąć drzewa (ma swoją piłę motorową!)
i wykonywać wiele ciężkich
robót budowlanych. Każda ściana w domu jest przez nią ma10

lowana, każdy element domu
tworzony jej rękami. Kosztowało
ją to bardzo dużo wyrzeczeń,
ale nigdy nie narzekała, miała
swój cel i do niego dążyła. Często trzeba było zjeść skromny
obiad, żeby móc chociaż trochę
„popchnąć do przodu” budowę domu. „25 lat pracowałam
zanim kupiłam sobie pierwszą
kurtkę na zimę. Ja za wszystkie
pieniądze dom budowałam i rodzinę utrzymywałam. Żyliśmy
bardzo skromnie” – opowiada
Pani Alina. Te wyrzeczenia obrazują jak ogromną determinację
miała w sobie, jak bardzo silną
kobietą jest moja rozmówczyni.

praca
Na początku był GS w Zawoi,
gdzie zajmowała się inwentaryzacją. Nie trwało to długo.
W tamtym okresie Zakład Przetwórstwa w Suchej Beskidzkiej
szukał wykształconych osób
do pracy. Pani Alina jako absolwentka Akademii Rolniczej
stała się idealną kandydatką na
stanowisko. Uzyskała pracę instruktora produkcji rolniczej,
zajmowała się plantatorami, prowadziła nasadzenia. W ten sposób zarabiała utrzymując sama
swoją rodzinę. W latach 90-tych
rozpoczęła pracę w szkole,
uczyła biologii, chemii, fizyki,
plastyki. Potem już tylko przyrody. O swoich uczniach wyraża
się zawsze z szacunkiem, sentymentem i uśmiechem na ustach.
Lubiła uczyć, zawsze starała się
być uśmiechnięta i wesoła. Dzieci się do niej garnęły. Nie były
to jednak dla niej łatwe czasy.
Dwoje dzieci, dojazdy do pracy
kursowymi autobusami, zakupy,
budowa domu, codzienne życie
w prowizorycznie zaadoptowanym pokoju, w bardzo ciężkich
warunkach i jedna pensja, która
musi starczyć na wszystko…

rodzina
„Moja rodzina pochodziła ze
wschodu. Nie miałam dziadków,
wszyscy w czasie wojny zostali
pomordowani – zginęli podczas
rzezi wołyńskiej. Moi rodzice
byli cudownymi, bardzo ciepłymi ludźmi. Tata był wojskowym,
ma wiele odznaczeń, m.in.
Krzyż Grunwaldu, Krzyż Złoty
Zasługi. Był działaczem, społecznikiem. Po wojnie sprowadzili się na ziemie odzyskane.”
Pani Alina wychowała dwójkę
wspaniałych dzieci córkę Małgorzatę i syna Aleksandra . Córka
skończyła inżynierię środowiska
na Akademii Górniczo-Hutniczej, obecnie jest wykładowcą
na uczelni. Miesza w Krakowie,
wyszła za mąż, jest mamą dwójki
wspaniałych wnuków pani Aliny: 6-letniego Piotrusia i 7-miesięcznego Marka. Syn ożenił
się, mieszka w Łętowni. „Mogę
na nim zawsze jak na Zawiszy
polegać, jest moja złotą rączką,
zawsze mi pomagał i nadal pomaga” – mówi Pani Alina.

sztuka
Sztuka towarzyszyła Pani Alinie
od zawsze. Niedawno udało się
wydać pierwszy tomik jej wierszy „Wasz świat prawdziwy,
ale mój piękniejszy”, który serdecznie wszystkim polecamy.
Poezja to jednak nie wszystko
– jest jeszcze rysunek. Twarze,
które szkicuje nasza bohaterka,
są czasami połamane, czasami
smutne, dziwne, zmęczone –
mają jeden wspólny mianownik
– zatrzymują wzrok. To rysunki
jakby wyciągnięte z nurtu kubizmu, obok których nie da się
przejść obojętnie, które mówią
a czasami wręcz krzyczą. Warto
na nie zwrócić uwagę, bo każdy
portret ma swoją historię a każdy człowiek powinien mieć
swój portret…
Z podziękowaniem
dla Pani Aliny Koziny,
za uśmiech, rozmowę
i podzielenie się swoją historią.
tekst i foto: Anna Kulka
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Przemijanie
pamięć się zaciera
przemijają lata
kilka nowych domów
jedna stara chata
późnym latem snopki
wkrótce długie żniwa
przestawiane z deszczem
po dziadach deszcz spływa
wreszcie kłosy wyschły
słoma dosuszyła
ruszyły omłoty
gdyż pogoda była
kiedy z pól zebrano
ustawione snopki
czekały na chłopów
ziemniaków wykopki
w ruch poszły motyki
dym się siwy snuje
pieką się ziemniaki

chleb z pieca smakuje
gospodynie piekły
też placki drożdżowe
z śliwką i jagodą
z serem, bakaliowe
już po sianokosach
skończyły się żniwa
kosy ścięły potraw
klucz ptaków przyzywa
jesieni nadejście
szelest – spadną liście
jarzębin bogactwo
ich czerwone kiście
wkrótce śnieg oprószy
i gruba pokrywa
bielutkiego puchu
otuli, świat zaśnie
w zimowym bezruchu

Życzenia
Byście byli pogodni i uczynni
Umieli obdarzać szacunkiem i nieść pomoc innym
Byście byli aktywni fizycznie i w ten sposób wspierali swoje zdrowie
i samopoczucie
By Wam się wiodło w Nowym Roku jak najlepiej!
Alina Kozina

Rysunki: Alina Kozina
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Minęły już sto trzy lata od pobytu Legionistów Polskich w Zawoi. Na szlaku bojowym I Brygady Legionów znalazła się nasza miejscowość,
z której nasi przodkowie w godzinie potrzeby byli gotowi złożyć największą ofiarę. Jest to bodaj jedyny zanotowany przypadek odpoczynku
legionistów polskich podczas „marszu ku wolnej Polsce” w miejscowości letniskowej Beskidów Zachodnich, za jaką uchodziła już wówczas
Zawoja.

Józef Piłsudski w Zawoi ?
N

ależy przypomnieć, że
podczas swego szlaku
bojowego tzw. Kampanii
Podhalańskiej, legioniści przebywali tutaj na wypoczynku od 14
do 21 listopada 1914 r. Rozkaz
wymarszu z Krakowa na Podhale dostały bataliony: I, II, III, V
oraz dwa szwadrony kawalerii,
w sumie około 2000 żołnierzy.
„Po szczęśliwym przedarciu się
do Krakowa, wymęczone odwrotowemi marszami bataliony
Piłsudskiego, do których okólną
drogą przez Śląsk dołączył się
batalion II nadeszły z pod Warszawy – otrzymały odpoczynek
pod Makowem w Zawoi”1). Profesor Janusz Tadeusz Nowak odnotowuje, że wyjazd legionistów
na „Odpoczynek w Zawoi koło
Suchej Beskidzkiej”2) rozpoczął
się w Krakowie 13 listopada
1914 r. Po przybyciu do Suchej,
bataliony uzupełniły swoje szeregi ochotnikami z Zawoi, Suchej, Makowa i najbliższej okolicy. Proboszcz makowski ks. Leja
tak pisał o tych wydarzeniach:
…„Dnia 13 listopada od 8-mej
rano do wieczora jechał przez
Maków tren wojskowy w kierunku Suchej, konie zmieniano,
ledwo się wlokły, po południu
tego dnia po odbytej spowiedzi
szli do Myślenic popisowi do
stawki z tej parafii od 24-36 lat.
Płacz i lament przy kościele żon,
matek i dzieci, żegnających swoich mężów i synów, lecz niewielu zostało zabranych do wojska.
Z Makowa 8-miu, z Żarnówki
14-tu, z Grzechyni 8-ludzi…”3).
Ksiądz suski Michał Kołodziej
zanotował w swej kronice parafialnej, że z okolic Suchej (dzisiejszej Suchej Beskidzkiej) wstąpiło
wówczas do Legionów około
200 ochotników. Z całego powiatu żywieckiego ponad 1000,
a miało się wrażenie, że „z ogołoconych z mężczyzn wsi i miast
nie da się już nic wydobyć. …
Na zawsze pozostaną w pamięci
te oddziały pełnych zapału młodzieńców, którzy po otrzymaniu
elementarnego
wykształcenia
wojskowego, trzema etapami szli
na pole walki…”4). Nowo wcieleni adepci sztuki wojennej złożyli
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IV Kompania 3 Pułku Podhalańskiego w Zawoi. Pocztówki ze zbiorów Urszuli Janickiej-Krzywdy

przysięgę wojskową na zamku
w Suchej (13 lub 14 listopada),
skąd udali się wprost „przez
góry” do Zawoi.
Mogło się zdarzyć, że część
wojska dotarła pod Babią Górę już
13 listopada. Zachowane zdjęcia
z pobytu IV Kompanii 3. Pułku
Podhalańskiego w istocie obra-

zują przemarsz i obozowanie żołnierzy w Zawoi, co jednoznacznie
potwierdza ich pobyt pod Królową Beskidów, który trwał do 21 listopada. Wtedy nastąpił wymarsz
do Makowa, z którego 23 listopada żołnierze udali się pociągiem
do Mszany Dolnej, kontynuując
działania wojenne. W tym czasie,

a dokładnie 15.11.1914 – rozkazem naczelnego wodza arcyksięcia Ferdynanda Habsburga Józef
Piłsudski otrzymał nominację na
stopień brygadiera. Ciekawostką
jest to, że ten stopień wojskowy
odpowiadający
pułkownikowi
Austriacy stworzyli specjalnie dla
niego.
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Wszelkie
przegrupowania
wojsk zawsze wiązały się z poborem i pierwszymi ćwiczeniami rekrutów, dlatego należy przypuszczać, że legioniści
w Zawoi nie tylko odpoczywali, lecz także prowadzili tutaj
szkolenia wojskowe dla nowo
wcielonych ochotników. Magnesem dla legionistów mogła
być również sama Babia Góra,
która była doskonałym terenem
poligonowym, gdzie mogli ćwiczyć elementy taktyki związane
z trudnym górskim terenem.
Legioniści zostali zakwaterowani najczęściej po domach
mieszkańców Zawoi, którzy musieli zapewnić im noclegi i wyżywienie.
O patriotycznej postawie górali, tak pisze Marszałek Piłsudski: „Nie trzeba było tu niczego szukać, bo wszystko, czego
dusza żołnierza walczącego dla
szczęścia ojczyzny pragnie, było
mu dane. Tu czułem się w ojczyźnie, czułem się potrzebny
dla niej, jako jej obrońca. Od
góry do dołu – ksiądz, gazda góralski, czy jego gaździna, mieszczanin czy robotnik – wszyscy
szukali po prostu okazji, aby
w czymkolwiek pomóc lub
przynajmniej okazać swą sympatię dla nas. …W żadnej chacie czy domu nie odczuwało się,
że jesteśmy ciężarem, pomimo,
że przecież wojsko nie należy
do najprzyjemniejszych gości”5).
Natomiast jeden ze swoich pobytów u górali wspomina następująco: … „Stanąłem kwaterą
w chacie góralskiej, która, jak
zwykle, miała dwie izby. Jedną
na zimę – zamkniętą – czystą,
drugą – codzienną, że tak powiem, gdzie obok ludzi przechowują się cielęta, kury, prosięta itp. Pożyteczne, lecz brudne
i cuchnące stworzenia. Pomimo
zimna stanąłem w czystej połowie. Zastanowiła mnie gaździna, wysoka o kształtnych rysach
i dziwnie melancholijnych, szarych oczach. Była po prostu niestrudzona w okazywaniu swej
gościnności…”6).
Pobyt legionistów w Zawoi
odnotował miejscowy ks. proboszcz Franciszek Kliś, którego
zdaniem żołnierze „…nie zostawili po sobie zbyt dobrej pamięci”7). Wspomniany ksiądz J. Leja
z Makowa8), a także suski ks.
M. Kołodziej potwierdzają, że
żołnierze legionowi nie pozostawili po sobie zbyt dobrego
wrażenia z uwagi na brak subordynacji9).
„Odpoczynek” w Zawoi był
znamienny dla przyszłych losów
legionistów, bowiem po tym ty-

godniowym pobycie, pełen werwy II i III batalion oddziałów Piłsudskiego wziął w Chyrzówkach
(Beskid Wyspowy),do niewoli
około 100 Moskali a w niecały
miesiąc później uformowana
została słynna I Brygada Legionów. Poważny pierwszy chrzest
bojowy przeszła ona pod Łowczówkiem, a dalsze walki i boje
odbywały pod Kielcami, Brzegami, Anielinem, Krzywopłotami,
Limanową oraz na Podhalu. To
Legiony ostatecznie uformowały
„Wojsko Polskie” i „wytrawnego
polskiego żołnierza – znakomitego, karnego, pełnego inicjatyw
i rzutkości, o niezwykłym harcie
ducha, wielkim męstwie i bohaterskości, pełnego wiary we własne siły”10).
Czy wraz oddziałami legionowymi był w Zawoi ich Naczelny
Komendant, wówczas świeżo
mianowany brygadier?
Na postawione powyżej pytanie nie udało się ustalić jednoznacznej odpowiedzi. Jest
wielce prawdopodobne, że Naczelny Wódz odwiedził Zawoję
a może nawet wyszedł na Babią Górę, bowiem w listopadzie
1914 r. przebywał w pobliskim
Makowie. Goszcząc przez kilka
dni u państwa Lankau w ich
dworku zwanym Paczosówką.
Sam Józef Piłsudski opisuje ten
okres: „…Popędziłem potem automobilem do Makowa, gdzie
zebrały się moje trzy bataljony
i kawalerja po tygodniowym
odpoczynku w Zawoi…”11).
Prof. Krzesław Stokłosa pisał:
„…Przedmiotem zainteresowania była przede wszystkim Babia
Góra – Królowa Beskidów, urokliwa Góra gór naszych Beskidów, przyciągająca od wieków
tysiące turystów, ludzi nauki
i kultury, duchownych, w tym
Ojca Świętego Jana Pawła II,
polityków, w tym Józefa Piłsudskiego, pisarzy, w tym Marię
Konopnicką, miłośników natury,
ekologów, niezliczone rzesze
młodzieży”12) – sugerując pobyt
Marszałka Piłsudskiego na tej
górze.
Po śmierci marszałka Józefa
Piłsudskiego na Babiej Górze
i na wielu ważniejszych szczytach w Beskidach zapalono symboliczne ogniska, a ziemię z tej
istotnej w historiografii Polski
góry, w dekoracyjnej urnie złożono u grobu marszałka.
Pomimo
kontrowersyjnych
wrażeń jakie pozostawili po sobie legioniści pośród mieszkańców Zawoi, większość tolerowała decyzję 74 Górnośląskiego
Pułku Piechoty z Lublińca wybudowania na szczycie „Matki

Przysięga nowo wcielonych legionistów na zamku w Suchej Beskidzkiej.
Fot. źródło: niepodlegla.dzieje.pl

Niepogód” – Diablaku pamiątkowego obelisku. Niektórzy
z Zawojan włączyli się w jego
budowę. Upamiętniał on nie
tylko pobyt Legionistów bezpośrednio u stóp Babiej Góry ale
także osobę Józefa Piłsudskiego.
Dzisiaj ten pomnik już nie istnieje, głównie dzięki destrukcyjnym
działaniom okupanta hitlerowskiego i przedstawicieli władzy
ludowej. Ci drudzy uruchomili
całą machinę propagandową,
aby zniszczyć legendę Marszałka jako wodza i polityka, który

pomimo zagorzałych przeciwników, był i jest nadal symbolem
niepodległości i suwerenności
Polski13).
Tak to w chwalebny szlak bojowy Legionów Polskich wpisała się również Zawoja. Należy
stwierdzić, że my mieszkańcy
Zawoi tego faktu nie podkreślamy, ani nie wykorzystujemy
marketingowo, chociażby przy
promocji walorów turystycznych
naszej miejscowości.
Aleksander Wiecheć

1) Album Legionów Polskich, Warszawa 1933. Reprint albumu, Kraków 2014, s. 53.
2) J. T. Nowak, Szlak bojowy Legionów Polskich. Wydanie pamiątkowe z okazji 100.
Rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej 1914 – 2014, Kraków 2014, s. 54.
3) J. Leja, Kronika Parafialna, Archiwum Parafii Maków Podhalański, b.p.
4) Sucha Beskidzka. Pod red. J. Hampla i F. Kiryka, Kraków 1998, s. 184.
5) J. Piłsudski, Moje pierwsze boje [w:] Pisma Zbiorowe, Tom IV, Warszawa 1937,
s. 319-320.
6) J. Piłsudski, Moje pierwsze boje, op. cit., s. 319-320.
7) Księga Parafialna, Archiwum Parafii pw. św. Klemensa w Zawoi Centrum, b. p.
8) J. Leja, Kronika…, b. p.
9) Sucha Beskidzka, op. cit., s. 184.
10) Album Legionów Polskich, op. cit., s. 54.
11) J. Piłsudski. Moje pierwsze boje. Część III. Limanowa-Marcinkowice [w:] Pisma
Zbiorowe, Tom IV, Warszawa 1937.
12) K. Stokłosa, Babiogórskie Liceum Ekonomii i Organizacji Turystyki, „Pod
Diablakiem”, 2002, nr 2.
13) J. Wieliczka-Szarkowa, Józef Piłsudski 1867-1935. Wszystko dla Niepodległej,
Kraków 2015, s. 8.
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Zapomniana historia budowy stadionu
sportowego w Zawoi Centrum
M

ożna mówić o dwukrotnym budowaniu stadionu sportowego w Zawoi, który
ostatecznie został zmodernizowany i urządzony kilkadziesiąt
lat temu. Redaktor Leon Rydel
z Krakowa, współpracujący ze
mną w dziedzinie regionalnej
kultury i zakochany w Zawoi,
zapoznał mnie z przypadkowo
natrafionym artykułem Franciszka Gazdy (kierownika zespołu regionalnego w Zawoi w
latach 1935-1938)pt: „Zawoja
pod Babią Górą we wrześniu
1936” – wydrukowanym w Gazecie Podhala 1936 nr 7, str. 5
– „We wrześniu odbyła się u nas
piękna uroczystość (pisze Franciszek Gazda) pod hasłem „Dni
sportu dla Ojczyzny”. Z inicjatywy ministra spraw wojskowych
generała dywizji Tadeusza Kasprzyckiego, honorowego obywatela Gminy Zawoja, został
zbudowany przez Powiatowy
Komitet PW i WF z Wadowic
i miejscowy Komitet Obywatelski stadion sportowy, na którym w dniu 13 września odbyły
się pierwsze zawody sportowe.
Przyjechało więc wiele drużyn
z powiatów: wadowickiego, żywieckiego, myślenickiego, a nawet z Krakowa. Na uroczystość
przybył wojewoda płk Gnoiński,

którego witały licznie zgromadzone dzieci szkolne, organizacje i tłumy ludności. Najpierw
poświęcono fundamenty pod
budujący się Dom Parafialny,
a następnie ks. A. Górkiewicz

poświęcił stadion sportowy, na
którym wystąpiła grupa góralek
i górali z obrzędem dożynkowym, wręczając panu wojewodzie wieniec dożynkowy. Pan
wojewoda w swym przemówie-

niu podniósł, że jego żołnierskie
serce zostało pobite serdecznością, którą mu okazywano jako
żołnierzowi”.
Po II wojnie światowej odbudowywano zniszczone i zaniedbane obiekty, które służyły społeczeństwu. Wiele prac
wykonano w tzw. „czynie społecznym”, bo brak było na ten

Zachowały się zdjęcia wykonane
w czasie tych prac, jedno z nich
zamieszczam. Niestety nie wszystkie
nazwiska mogę podpisać, bo ich nie
pamiętam.
Od lewej: 1. Józef Suwaj – rolnik;
2. -?; 3. Babiarczyk Ignacy – rolnik;
4. – Bronisław Chowaniak – lasy
chłopskie, 5. na wozie Tadeusz Gaweł
– gajowy, 6. Władysław Hołysz –
pracownik Nadleśnictwa;
7. Jedyna kobieta - ?; 8. Władysław
Bugajski- z-ca Nadleśniczego;
9. Kazimierz Muszyński – sekretarz
Nadleśnictwa; 10. Ojciec z synem - ?;
11. Stefan Kałwa – BPN; 12. - ?;
13. Teodor Trybała – rolnik.
Fotografie ze zbiorów Autorki
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cel funduszy. Ludzie poświęcali
swój wolny czas dla wspólnego
dobra. Tak też było z odbudową stadionu sportowego, aby
umożliwić dzieciom i młodzieży rozwój fizyczny. Jesienią
1963 roku z inicjatywy mojego
męża mgr inż. Władysława Bugajskiego, uchwalono na Sesji
Gromadzkiej Rady Zawoja odbudowę stadionu sportowego
w czynie społecznym i tylko
częściowo przy wsparciu finansowym gminy.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Władysław Bugajski
powołał Społeczny Komitet Odbudowy Stadionu. Zwrócił się
do swoich kolegów z ZSL i do
rolników o pomoc. Zgłaszali
się masowo chętni do prac nad
uporządkowaniem terenu. Wiosną w 1964 roku rozpoczęto prace. Najpierw wymieniono część
działki z Franciszkiem Dziubanem i jego żoną Zofią, w celu
powiększenia
powierzchni
stadionu do wymaganych rozmiarów. Państwo Dziubanowie
(rodzice Heleny Klimasara z Zawoi Centrum) pilnowali stadionu zanim go ogrodzono, w zamian mogli sobie paść krowy na
tej części, którą wymienili dla
poszerzenia stadionu. Rolnicy
przyjeżdżali furmankami z własnym sprzętem do pracy. Przychodzili też licznie pracownicy
Nadleśnictwa w Zawoi i inni
mieszkańcy, pracując przy porządkowaniu terenu, przygotowując wymierzony obszar pod
stadion i jego ogrodzenie.
Nie sposób dziś wymienić nazwiska wszystkich mieszkańców
z Zawoi pracujących społecznie
przy budowie stadionu, z dużym zaangażowaniem i poświęceniem. W protokołach z zebrań
powtarzają się nazwiska tych,
którzy dużo pracowali: Bugajski
Władysław, Babiarczyk Ignacy,
Bartyzel Władysław, Chowaniak
Albin, Chowaniak Bronisław,
Dziuban Franciszek, Gaweł Tadeusz, Haczyński Grzegorz, Hołysz Władysław, Kałwa Stefan,
Muszyński Kazimierz, Makoś
Gustaw, Smyrak Albin, Surmiak
Stanisław, Suwaj Józef, Toka
Mieczysław, Trybała Teodor,
Trzebuniak Maksymilian i wielu
innych.
Było to prawdziwe zaangażowanie społeczne, bezinteresowne, podyktowane troską
o rozwój własnej miejscowości,
co miało służyć społeczeństwu
i żadne następne pokolenie nie
może o tym zapominać.
Zofia Bugajska
kustosz Izby Regionalnej przy SP 5
w Zawoi Gołymi

Po występie na 33. Babiogórskiej Jesieni. Fot. Michał Sośnicki.

Roczek Cieślicy
Już za kilka dni minie rok od założenia „CIEŚLICY”. Rok od rozpoczęcia naszej góralskiej przygody.
A zaczęło się dokładnie 28 grudnia od spotkania organizacyjnego w Babiogórskim Centrum Kultury, gdzie
miłośnicy babiogórskiego folkloru podjęli decyzję o utworzeniu nowego, dorosłego zespołu regionalnego
w naszej gminie. Potem zaczęły się wspólne piątkowe próby. Nauka tańców, śpiewu i szlifowanie gwary.

P

ierwsze efekty ciężkiej
pracy widoczne były już
w maju, kiedy nasza damska grupa śpiewacza zajęła
III miejsce w 35. Konkursie
Muzyk,
Instrumentalistów,
Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA w Podegrodziu. Następne
sukcesy naszych śpiewających
dziewczyn sypnęły się jak z rękawa. Najpierw I miejsce
w Podbabiogórskich Posiadach w Zawoi, a na zakończe-

nie III miejsce w 51. „Sabałowych Bajaniach”.
Równocześnie z sukcesami
Pań, cały zespół szlifował swój
pierwszy program, który mieliśmy przyjemność zaprezentować
na 33. Babiogórskiej Jesieni. Dla
wielu z nas było to pierwsze spotkanie ze scenicznymi deskami.
Przez ten cały pierwszy rok
wspólnej pracy staliśmy się sobie wszyscy bardzo bliscy i nie
będzie to nadużyciem jeśli napiszę, że jesteśmy już jedną

CIEŚLICKĄ rodziną, którą łączy
wspólna pasja i miłość do naszych, babiogórskich korzeni.
I tak naładowani pozytywną
energią, zapałem oraz z ambitnymi planami do realizacji, będziemy wkraczać w kolejny rok
naszej działalności.
Wszystkich chętnych, którzy
chcieliby do nas dołączyć, już
dziś zapraszamy na styczniowy
nabór nowych członków do Zespołu Regionalnego „CIEŚLICA”.

Na scenie w Babiogórskim Centrum Kultury. Fot. arch. Zespołu.
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Katarzyna Słabosz-Palacz

Urszula
Janicka-Krzywda
(1949-2015)
Życie niebanalne
Mam wielką przyjemność zaprezentować Czytelnikom czasopisma „Pod
Diablakiem” niezwykłą książkę, poświęconą pochodzącej z Zawoi znamienitej
polskiej etnografce, folklorystce, dziennikarce i propagatorce kultury ludowej,
a także autorce wielu artykułów publikowanych na łamach tego czasopisma.
Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015). Życie niebanalne to obszerna pozycja
wydawnicza, która powstała staraniem Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej
PTTK w Krakowie (COTG) i Gminy Zawoja. Książka została wydana w ramach
biograficznej serii Oficyny Wydawniczej „Wierchy” pod nazwą „Pro Memoria”,
w której wcześniej ukazały się tomy poświęcone tak wybitnym przedstawicielom
polskiej kultury związanym z górami, jak Jerzy Harasymowicz, Władysław Orkan,
Jan Gwalbert Pawlikowski i Tadeusz Staich. Urszula Janicka-Krzywda, która swoje
życie zawodowe oraz pasje poświęciła górom i góralszczyźnie, dołączyła do tego
znakomitego grona dzięki swoim wyjątkowym osiągnięciom.

N

iejako preludium do omawianej książki był rozdział pt. Pro
memoria. Urszula Janicka-Krzywda we wspomnieniach przyjaciół i współpracowników, opublikowany kilka miesięcy po
jej śmierci w 16. tomie „Rocznika Babiogórskiego”, popularnego pod
Babią Górą czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Gmin
Babiogórskich i Babiogórski Park Narodowy. Na łamach periodyku
swoje wspomnienia przedstawiło 24 autorów, z których dziesięciu
napisało także artykuły do omawianej tutaj książki. Założeniem redakcji „Rocznika…” było uchwycenie we wspomnieniach osobistych
relacji autor – U. Janicka-Krzywda, a nie analiza jej dorobku – tę problematykę uznano za godną odrębnego opracowania, które miałoby
powstać w przyszłości.
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wicieli instytucji kultury, nauki, turystyki i Kościoła, z którymi
U. Janicka-Krzywda utrzymywała kontakty zawodowe i prywatne.
Dzięki temu możemy jej osobę widzieć nie tylko w perspektywie naukowej, badawczej, ale także poprzez bliskie, przyjacielskie
więzi łączące ją z autorami, co dodatkowo nadaje książce wymiar
emocjonalny.

Realizacja tak pomyślanego dzieła nastąpiła dwa lata później,
a poprzedzona została dwiema ważnymi decyzjami, które zapadły w czerwcu 2015 roku. Jedna z nich dotyczyła zorganizowania
sympozjum poświęconego życiu i twórczości U. Janickiej-Krzywdy,
druga – nadania jej imienia Babiogórskiemu Centrum Kultury w Zawoi. Książka o jej niebanalnym życiu miała stanowić trzeci element
całego projektu. Dzięki inicjatywie dyrektora COTG Jerzego Kapłona
i zaangażowaniu Piotra Krzywdy, męża U. Janickiej-Krzywdy, który
przeprowadzał wstępne rozmowy z przyszłymi autorami artykułów,
a także dzięki późniejszej rzetelnej pracy pro publico bono tychże autorów oraz drobiazgowej korekcie redaktorów i edytorów we wrześniu 2017 roku ukazał się tom charakteryzujący życie i twórczość
U. Janickiej-Krzywdy.

Tytuł książki zaczerpnięto z obszernego biograficznego artykułu
dr Anny Spiss pt. Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015). Życie niebanalne, rozpoczynającego przegląd analiz dotyczących najważniejszych sfer życia i twórczości badaczki. Autorka artykułu przedstawia
w nim środowisko rodzinne i lata szkolne Urszuli, które stworzyły
podstawę dla jej przyszłych zainteresowań i inspiracji. Charakteryzuje kolejne etapy kształcenia, działalność zawodową, najważniejsze
sfery naukowych zainteresowań badawczych, pracę społeczną i pozazawodową. Podkreśla jej wyjątkowe związki z rodzinną ziemią
babiogórską i podaje liczne przykłady pracy na polu regionalnym
i wydawniczym. Artykuł zakończony jest trafną konkluzją: „Dr Urszula Janicka-Krzywda, o której śmiało można powiedzieć »Osoba-Instytucja«, wiodła niebanalne i bardzo pracowite życie. Wydawało
się, że ma niespożyte siły. Była mistrzynią w popularyzacji etnografii, niezwykle kreatywną i zaangażowaną. Realizowała się w pracy
i społecznym działaniu. Jej dorobek naukowy i popularyzatorski
oparty na pozyskanych w terenie materiałach z dziedziny tradycyjnej kultury ludowej, ma i będzie miał, w miarę postępujących zmian
cywilizacyjnych, coraz większą wartość” (s. 26).

Licząca ponad 470 stron książka została zaprezentowana na sympozjum pod nazwą „Pro memoria Urszuli Janickiej-Krzywdy”, które
odbyło się w Zawoi 22 września 2017 roku w ramach 33. Babiogórskiej Jesieni (poprzedzone dwiema uroczystościami: nadaniem
imienia U. Janickiej-Krzywdy Babiogórskiemu Centrum Kultury
oraz odsłonięciem pamiątkowej tablicy). Okładka i obwoluta książki są tak zaprojektowane, że na ich pierwszych stronach znajduje
się zdjęcie bohaterki tomu, która szerokim, radosnym uśmiechem
wita Czytelników. Na książkę składają się artykuły napisane przez
osoby reprezentujące różne środowiska – etnografów, przedsta-

Do artykułów ukazujących U. Janicką-Krzywdę w szerszym aspekcie dołączyć można literacki esej etnografa prof. dr. hab. Ryszarda
Kantora pt. Dylematy etnografów w czasach ponowoczesnych. Znajdujemy tu rozważania dotyczące problemów, na jakie oboje napotykali w pracy zawodowej, uwagi na temat wzajemnych relacji i poglądów, a także wspomnienia ze wspólnej nauki i badań terenowych.
Niejako przy okazji autor stara się opowiedzieć o całym pokoleniu
studentów i absolwentów etnografii, kwalifikując U. Janicką-Krzywdę jako etnografa-terenowca, który swoje doświadczenie wynosi nie
z analizy teoretycznej, a z praktyki badawczej.
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Z kolei dr Andrzej Siwek w artykule pt. Urszula Janicka-Krzywda a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego formułuje
tezę, że pełniła ona „rolę konserwatora dziedzictwa kulturowego”
(s. 279). Rysując na wstępie obszerne tło międzynarodowych dyskusji na temat globalnej ochrony dziedzictwa kulturowego, autor
podkreśla, że chroniąc je, należy czerpać z doświadczeń takich
osób, jak U. Janicka-Krzywda. Wspomina, że Urszula była obdarzona specyficzną wrażliwością w postrzeganiu świata i rozumieniu
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także zwraca uwagę na
jej fenomenalną umiejętność przekazywania trudnych treści naukowych osobom z różnych środowisk społecznych. W zakończeniu
możemy przeczytać, że swoją aktywnością zawodową i społeczną
wyprzedzała zalecenia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz że budziła dumę Babiogórców z ich kulturowej odrębności.
Również pozostali autorzy zwracają uwagę na przywiązywanie
przez U. Janicką-Krzywdę pierwszorzędnej wagi do praktycznej
strony etnografii, czyli badań terenowych. Dogłębną analizę tego
aspektu jej pracy przedstawia Katarzyna Ceklarz (Badania terenowe Urszuli Janickiej-Krzywdy. Próba rekonstrukcji), która stwierdza,
że w gronie współpracowników uważano Urszulę za tytana pracy
terenowej oraz za badacza łatwo nawiązującego rozmowę z każdym
informatorem, bez względu na jego wiek, płeć czy wykształcenie.
Ponadto autorka artykułu podkreśla pasję i zamiłowanie Urszuli do
tego typu pracy naukowej oraz fakt, że informacje ze swoich badań
terenowych obficie wykorzystywała w publikowanych tekstach. Badania te omawia w artykule w układzie chronologicznym, z opisem
kolejnych etapów. Cenne uzupełnienie tekstu stanowi tabela przedstawiająca rozmieszczenie geograficzne oraz tematykę badań terenowych. Oprócz tego K. Ceklarz analizuje archiwalia dokumentujące
działalność naukową U. Janickiej-Krzywdy, zarówno w zakresie tematyki, jak i pod względem typów oraz liczby jednostek.
Urszula Janicka-Krzywda etnograficzną drogę rozpoczęła od pracy w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (MŻK) i choć później
opuściła tę placówkę, to niemal do śmierci utrzymywała z wielickimi instytucjami kontakty zawodowe, a z wieliczanami przyjacielskie
i towarzyskie. W artykule Jadwigi Dudy (Urszula Janicka-Krzywda
dla Wieliczki i wieliczan) możemy się przyjrzeć tym relacjom, począwszy od pracy w MŻK, podczas której Urszula dokonała inwentaryzacji kapliczek przydrożnych w mieście i gminie Wieliczka oraz
zgromadziła bogate materiały na temat tradycji i obrzędów tego regionu. J. Duda charakteryzuje sposób pracy Urszuli i jej wyjątkowy
dar rozmawiania, wspomina ją jako przewodnika po kopalni soli
i tamtejszym muzeum oraz jako wykładowcę na kursach dla przewodników. Oprócz tego skrupulatnie odnotowuje wszystkie prelekcje, jakie U. Janicka-Krzywda wygłosiła w ramach cyklicznych spotkań kulturalno-oświatowych pod nazwą „Wieliczka – Wieliczanie”,
a także najważniejsze jej publikacje poświęcone Wieliczce i wielickim górnikom. Podkreśla także udział Urszuli w seminariach naukowych, konkursach stroju i potraw regionalnych, a także współpracę z Miejskim Domem Kultury, współorganizowanie wielu wystaw
i prowadzenie zajęć dla uczniów z wielickich szkół podstawowych
z zakresu dziedzictwa kulturowego regionu.
Wpływowi U. Janickiej-Krzywdy na odrodzenie kultury Babiogórców i Orawiaków, a tym samym ochronie dziedzictwa kulturowego, poświęcone są w tej książce cztery artykuły. Janina Wanda
i Henryk Buccy w artykule pt. Całym sercem była oddana babiogórskiemu folklorowi! „Krzesnomatka” zespołu regionalnego „Juzyna” z Zawoi skupiają swoją uwagę na ratowaniu od zapomnienia
i propagowaniu przez Urszulę folkloru Górali Babiogórskich. Czyniła to poprzez działalność społeczną i popularnonaukową, w tym
odczyty, wystawy, konkursy, publikacje i pracę z zespołami regionalnymi. Dostrzegając motywacje i sens tej sfery działalności,
autorzy opisują m.in. jej udział w aranżacji skansenu na Markowych Rówienkach, aktywność w regionalnych stowarzyszeniach,
współpracę autorsko-redaktorską z wydawanymi tutaj czasopismami, realizację kilku wystaw o tematyce etnograficznej, rekonstrukcję babiogórskiego stroju ludowego, merytoryczną opiekę nad zespołami regionalnymi (z zawojską „Juzyną” na czele). W artykule
przywołano najważniejsze jej publikacje dotyczące tego regionu,

Stara Lubowla. Skansen. 2008.

a także omówiono współudział w tworzeniu corocznych festiwali
„Babiogórska Jesień” i towarzyszących im tematycznych konferencji naukowych.
U. Janicka-Krzywda współdziałała także z Babiogórskim Parkiem
Narodowym (BgPN), co drobiazgowo opisuje Katarzyna Fujak
(Urszula Janicka-Krzywda i jej współpraca z Babiogórskim Parkiem
Narodowym w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego). Szczególną uwagę zwraca na zbiór etnograficznych eksponatów BgPN,
który został przez Urszulę zinwentaryzowany, a następnie opublikowany w formie katalogu. Wymienia także inne opracowania
Urszuli, wydane wspólnie z BgPN, oraz podkreśla jej wiodącą rolę
w tworzeniu „Rocznika Babiogórskiego” w latach 1999-2010. K. Fujak przypomina także, że zgodnie z zamysłem redakcji w tym periodyku powstał dział, w którym do dzisiaj prezentowane są artykuły
o BgPN oraz roczne sprawozdania z działalności Parku. Ponadto
nadmienia, że Urszula była autorką scenariuszy i współrealizatorką kilku wystaw BgPN oraz że w ramach działalności edukacyjnej
(regionalne warsztaty dla nauczycieli) prowadziła wykłady i przygotowywała skrypty.
Interesującym artykułem związanym z regionem babiogórskim
jest tekst Elżbiety Makoś-Pacygi (Babiogórska dziennikarka.
Folklor i mała ojczyzna w tekstach dziennikarskich Urszuli Janickiej-Krzywdy), który powstał na podstawie jej pracy magisterskiej
obronionej w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji
Społecznej UJ. E. Makoś zwraca uwagę, że działalność U. Janickiej-Krzywdy nie obejmowała wyłącznie etnografii i nie wszystkie jej
publikacje dotyczyły góralszczyzny czy kultury ludowej. Interesowała ją również tematyka religijna, także przyrodnicza, w tym związek
człowieka z naturą. W artykule autorka omawia rodzaje i tematy
publikacji dziennikarskich zamieszczonych w kilku karpackich czasopismach, przy czym stwierdza, że Urszula miała talent pisarski.
17
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Związkom U. Janickiej-Krzywdy z Orawą poświęcony jest artykuł
Jadwigi Pilch pt. Łączniczka ludzi, kultur i regionów na orawskich
szlakach. Autorka tekstu podkreśla wyjątkową cechę Urszuli, jaką
była umiejętność realizacji trudnych przedsięwzięć oraz wytyczania
sobie programu zadaniowego organizatora-społecznika, dziennikarza, muzealnika i folklorysty. Wiele zadań realizowała przy pomocy ludzi, których umiała pozyskać dla swoich idei i przedsięwzięć.
J. Pilch przypomina też na łamach artykułu młodzieńcze włóczęgi
Urszuli z rodzicami po orawskich ścieżkach oraz jej studencką praktykę terenową w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej (MOPE). Pokłosiem jej późniejszych wędrówek i penetracji krajoznawczych było opracowanie na temat zabytkowych
kościołów Orawy, Spisza, Podhala, Gorców i Pienin. Interesowała
się także zbójnictwem, a swoje dociekania na temat orawskiego
„zbójowania” prezentowała w publikacjach. J. Pilch zaznacza również, że U. Janicka-Krzywda była członkiem-założycielem Towarzystwa Przyjaciół Orawy i członkiem rady naukowej MOPE. Podkreśla,
że w czasopismach regionalnych promowała kulturę Orawy, a owocami jej działalności były także liczne wystawy i udział w cyklicznych seminariach „Sacrum i przyroda”. Ukoronowaniem jej pracy
w dziedzinie etnografii Orawy było monograficzne opracowanie na
temat kultury ludowej Górali Orawskich, którego była redaktorką
i współautorką.
Zainteresowania badaczki dwiema krainami wykraczającymi poza
teren Polski, mianowicie Huculszczyzną na Ukrainie i Rumunią,
omówione są w kolejnych artykułach. Huculszczyźnie poświęca
swój tekst dr Justyna Cząstka-Kłapyta (Magiczny świat Hucułów
w opracowaniach Urszuli Janickiej-Krzywdy). Zwraca ona uwagę,
że chociaż U. Janicka-Krzywda nigdy nie prowadziła badań terenowych wśród Hucułów, to jej wiedza o tym regionie, zdobyta w wyniku studiowania źródeł, była wyjątkowa i godna uznania. Zauważa
również, że Urszula żywiła sentyment do Huculszczyzny. Miał on
źródło w rodzinnych korzeniach, zwłaszcza ze strony ojca, który
zaraził córkę pasją do kultury huculskiej. Plonem jej zainteresowań
tą tematyką były omówione w artykule prace naukowe i popularnonaukowe. J. Cząstka-Kłapyta podkreśla, że tematami przewodnimi
huculskich zamiłowań U. Janickiej-Krzywdy były zbójnictwo, kultura
pasterska, magia i demonologia, a efekty swoich badań prezentowała na konferencjach naukowych, w audycjach radiowych, telewizyjnych i na wystawach, których była także inicjatorką i kustoszem.
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hasłach, opracowywanych przez Urszulę do encyklopedii i słowników. Oprócz tego omawia jej prace z zakresu obrzędowości rodzinnej i dorocznej, gdzie wyodrębnia artykuły poświęcone Góralom
Babiogórskim. Opisuje tu także techniki badawcze wykorzystywane
przez etnografkę podczas badań terenowych.

Drugim zagranicznym terenem eksplorowanym przez U. Janicką-Krzywdę pod względem naukowym i krajoznawczym była Rumunia, swoiste „zagłębie etnograficzne”. Temu tematowi poświęca
swój artykuł Stanisław Figiel (Rumunia w pracy i pasjach Urszuli
Janickiej-Krzywdy). Wskazuje on, że zainteresowanie kulturą ludową Rumunii pojawiło się u Urszuli już w okresie studiów i miało
związek z karpacką tradycją wołoską obecną w historii jej rodzinnej
Zawoi. Zwraca również uwagę na dwa istotne fakty z życia Urszuli,
które można wiązać z późniejszą intensyfikacją tych zainteresowań.
Pierwszy – to nawiązanie kontaktu przez kopalnię wielicką z kopalnią soli we wsi Kaczyka na rumuńskiej Bukowinie, gdzie pracowali
potomkowie górników wielickich, drugi – to jej udział w wyprawie
Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie w Karpaty
rumuńskie. Naturalnym pokłosiem tych wydarzeń było propagowanie Rumunii w polskich środowiskach naukowych i turystyczno-krajoznawczych poprzez publikacje, odczyty i prelekcje. Autor zauważa
też, że tematyka rumuńska zaistniała w jej twórczości poetyckiej,
a ponadto dostrzega fascynację Urszuli rumuńskim rękodziełem ludowym, w tym zwłaszcza hafciarstwem.

Wpływem religii na badania i pisarstwo U. Janickiej-Krzywdy zajmuje się ks. prof. dr hab. M. Ostrowski (Religijne wątki w twórczości Urszuli Janickiej-Krzywdy – kilka refleksji). Stwierdza on, że
etnografia nie może pomijać zagadnień religii, która jest elementem
każdej kultury, w tym szczególnie polskiej. Wyróżnia i szczegółowo
omawia kilka tematów, które przykuły uwagę U. Janickiej-Krzywdy,
takich jak postacie świętych, kapliczki przydrożne, kościoły i sanktuaria, kultura religijna, szlaki religijne. Ponadto sygnalizuje jej liczne
inicjatywy społeczne i popularyzatorskie, w tym odczyty i prelekcje
na tematy religijne, ujmowane w kontekście kultury ludowej. Na
koniec autor dzieli się z Czytelnikami osobistą refleksją na temat
współpracy z Urszulą w ramach sympozjów z cyklu „Sacrum i przyroda”, których tematyka koncentrowała się na zagadnieniach zachowania środowiska naturalnego i kulturalnego w aspekcie religijnym.

Kolejnymi wątkami zainteresowań badawczych U. Janickiej-Krzywdy zajmują się Małgorzata Oleszkiewicz, ks. Maciej Ostrowski
i Krystyna Reinfuss-Janusz. M. Oleszkiewicz (W kręgu magii, wierzeń i obrzędów. Tropem prac Urszuli Janickiej-Krzywdy) z bogatego dorobku naukowego i popularyzatorskiego U. Janickiej-Krzywdy wybrała tematykę związaną z magią, wierzeniami i obrzędami.
Chronologicznie analizuje w artykule najważniejsze prace badaczki w tym zakresie, m.in. dotyczące demonologii Wieliczki, tradycji uprawiania magii na Spiszu, postaci znachorów, czarowników
i baców zajmujących się tym procederem (z uwzględnieniem roli
kobiet). Wspomina także o obszernych, niemal monograficznych

Charakterystykę kolejnego dużego działu w dorobku U. Janickiej-Krzywdy podejmuje K. Reinfuss-Janusz (Tematyka zbójnicka
w badaniach i publikacjach Urszuli Janickiej-Krzywdy). Na wstępie
podkreśla, że Urszula kochała góry, które znała ze swoich wędrówek, dlatego karpackim zbójnictwem zajęła się nieprzypadkowo.
Postanowiła naukowo zweryfikować i spopularyzować biografie
sławnych zbójników, dzięki czemu z opowieści, legend i materiałów archiwalnych powstawały pionierskie opracowania, które
były publikowane zarówno w wydawnictwach naukowych, jak
i popularnych. W dalszej części autorka informuje Czytelników, że
U. Janicka-Krzywda przekazała do archiwum Muzeum Etnograficz-
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nego im. Seweryna Udzieli w Krakowie (MEK) oraz w ręce prywatne
innej badaczki dokumentację swoich badań nad zbójnictwem, a następnie pokrótce te materiały charakteryzuje. Stwierdza przy tym, że
pozwalają one na zapoznanie się z metodami pracy etnografa (m.in.
ankiety i kwestionariusze badań terenowych). Ponadto w artykule
wymienione są najważniejsze publikacje i odczyty Urszuli, w tym
dotyczące folkloru słownego związanego ze zbójnictwem. K. Reinfuss-Janusz zauważa także, że sentyment Urszuli do zbójnictwa zaowocował powstaniem szeregu wierszy o tej tematyce.
U. Janicka-Krzywda była też przewodnikiem beskidzkim i brała
udział w szkoleniu kadr przewodnickich. Na tym polu ujawnił się
jej talent edukacyjny i łatwość przekazywania wiedzy. Pisze o tym
Natalia Figiel w opracowaniu pt. Szkolenie przewodników górskich
w zakresie kultury ludowej Karpat w działalności i pisarstwie Urszuli Janickiej-Krzywdy. Autorka artykułu podaje, że Urszula została
członkiem Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie
(SKPG) z pominięciem obowiązującego kursu szkoleniowego, a jedynie w wyniku złożenia praktycznego egzaminu przewodnickiego.
Nastąpiło to w uznaniu dla jej wybitnej wiedzy na temat Beskidów
i Karpat. Jej działalność przewodnicka i szkoleniowa polegała głównie na prowadzeniu wykładów i prelekcji z zakresu kultury ludowej
Karpat, współprowadzeniu wycieczek szkoleniowych, egzaminowaniu kandydatów na przewodników, a także na pisaniu, redagowaniu i publikowaniu artykułów, skryptów, materiałów szkoleniowych
i książek o tematyce etnograficznej, których ważną grupą odbiorców byli przewodnicy. Autorka podkreśla, że wykłady Urszuli zawsze przyciągały szerokie grono słuchaczy. N. Figiel charakteryzuje
także podstawowe publikacje U. Janickiej-Krzywdy, które ukazały
się pod patronatem SKPG, m.in. na temat świętych i błogosławionych, sanktuariów maryjnych, kapliczek i krzyży przydrożnych,
zbójnictwa czy roku obrzędowego. Szczególną uwagę zwraca na
przygotowywaną pod kierownictwem Urszuli serię monografii góralskich grup etnograficznych, która stanowi kompendium wiedzy
o ich kulturze ludowej (wydawaną przez COTG w Krakowie).
Odrębną, osobistą formą wyrażania siebie, swoistą autorefleksją,
relaksem i przyjemnością, była dla U. Janickiej-Krzywdy twórczość
poetycka. Dzięki wyjątkowym zdolnościom i znajomości uprawianej
przez siebie dziedziny naukowej potrafiła w swoich wierszach połączyć wrażliwość poetki z obserwacją badacza. Artykuł dr Joanny
Duskiej i dr. hab. Macieja Raka (Urszula też pisała wiersze. Poezja Urszuli Janickiej-Krzywdy z perspektywy semantyki leksykalnej
i etnolingwistyki) jest pierwszą tak szczegółową analizą jej poezji,
opublikowaną w literaturze przedmiotu. Została ona dokonana na
podstawie pośmiertnie wydanego tomu, w którym zebrano najważniejsze wiersze. Autorzy twierdzą, że w poezji U. Janickiej-Krzywdy najciekawsza jest leksyka, czyli słownictwo. W kilku rozdziałach
przedstawiają zatem statystyczną analizę słów, z których poetka budowała swoje wiersze (nazwy barw, roślin, zwierząt, słownictwo
związane z uprawą roli oraz kulturą ludową Karpat). Autorzy doceniają wyobraźnię poetycką Urszuli oraz jej wrażliwość na barwy
i biegłość w operowaniu słownictwem kolorystycznym. Obok tego
dostrzegają jej świetną znajomość przyrody i emocjonalny stosunek
do ginącego świata kultury góralskiej.
W omawianej książce do głosu dochodzi sama bohaterka – przytoczono tu bowiem dwa arcyciekawe z nią wywiady: Jestem etnografem. Z Urszulą Janicką-Krzywdą rozmawia Jan Ceklarz oraz
„Baba-baca” i inne opowieści. O pracy etnografa z Urszulą Janicką-Krzywdą rozmawia Filip Wróblewski. Wywiady te stanowią znakomite uzupełnienie publikacji. Odpowiedzi na zadawane pytania
ukazują stosunek rozmówczyni do pracy zawodowej, nauki (w tym
zwłaszcza etnografii), regionalizmu, ale także do polityki, przyjaciół i współpracowników. Uwiarygodniają one i rozszerzają zawarte
w książce analizy, prezentowane przez poszczególnych autorów.
W obu wywiadach U. Janicka-Krzywda wypowiada się z wrodzoną
sobie swadą, często o rzeczach trudnych (acz prostym językiem),
nierzadko z humorem i dystansem do własnej osoby. Określa siebie przede wszystkim jako etnografkę specjalizującą się w kulturze
duchowej Karpat, przedstawia podobieństwa i różnice pomiędzy
etnografią, etnologią i antropologią kulturową. Wspomina swoje
dzieciństwo i młodość, lata studiów, pracę zawodową, opisuje ludzi

Na Połoninie Wetlińskiej. 2006.

i zdarzenia, które wywarły na nią największy wpływ. Odnosi się do
własnych badań terenowych i ich roli w uprawianiu zawodu etnografa, opowiada o działalności regionalistycznej, którą prowadziła
przede wszystkim pod Babią Górą. Innymi słowy, porusza wszystkie
tematy, dzięki którym czuła się przede wszystkim etnografką (na
jej grobie w Zawoi widnieje inskrypcja „etnograf”, o której umieszczenie prosiła). Dla ziemi babiogórskiej U. Janicka-Krzywda była
postacią szczególną, ponieważ pielęgnowała wszelkie przejawy tradycyjnej kultury, takie jak gwara, folklor czy strój regionalny. Dzięki
niej Babiogórcy poczuli się dumni ze swojej góralskiej tradycji.
Prowadzący oba wyżej wspomniane wywiady w osobnych artykułach uzupełniają je o własne spostrzeżenia i przemyślenia. J. Ceklarz w Komentarzu do wywiadu z Urszulą Janicką-Krzywdą „Jestem etnografem” pisze: „Urszula Janicka-Krzywda stwierdziła, iż
zajmowanie się etnografią jest ważne m.in. dlatego, że pozwala uratować choćby cząstkę zanikającej kultury, niegdyś bogatej, intrygującej, ciekawej. Chyba to było dla niej szczególnie ważne – dostrzec
i uczestniczyć wielowymiarowo w czymś, czym fascynowała się
od dzieciństwa i czego wartość rozumiała, ceniła” (s. 76). Z kolei
F. Wróblewski (Opowieść – życia wehikuł magiczny) m.in. zwraca uwagę na to, że „W sposobie mówienia Pani Urszuli, w bogactwie przywoływanych szczegółów, żywości narracji, uwidaczniała
się […] niesamowita wręcz zdolność poruszania słuchacza i przenoszenia go do innego świata, tak jak to tylko potrafią najlepsi
gawędziarze” (s. 311).
Jedną trzecią książki stanowią dwa rozdziały sumujące najważniejsze fakty z życia prywatnego, zawodowego i publiczno-społecznego U. Janickiej-Krzywdy. Są one próbą zebrania dorobku
badaczki w sposób, który ma ułatwić Czytelnikom (w tym naukowcom i przyszłym biografom) orientację w jej bogatym życiorysie.
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Pierwszy z nich nosi tytuł Urszula Janicka-Krzywda (1949-2015).
Kalendarium życia i twórczości. Jego autorem jest Piotr Krzywda, który już na wstępie zaznacza, że kalendarium obejmuje przede
wszystkim te zdarzenia, które przez innych autorów bądź w ogóle nie zostały wspomniane, bądź też były podane w pobocznych
kontekstach. Część faktów zebrana została w następujących podzbiorach: wybór pozycji wydawniczych, udział w jury konkursów
i festiwali folklorystycznych, wykaz zagranicznych podróży, lista
odznaczeń i nagród. Przy niektórych informacjach autor zamieszcza
krótkie omówienia i komentarze.

Zawoja. W domowym ogródku. 2010.

Drugi z omawianych rozdziałów (Dorobek naukowy, dziennikarski i popularyzatorski Urszuli Janickiej-Krzywdy. Materiały do bibliografii) to bibliografia, obejmująca przede wszystkim publikacje, ale
także inne formy wypowiedzi U. Janickiej-Krzywdy, z wyłączeniem
zagadnień ujętych w kalendarium P. Krzywdy. Autorka Katarzyna
Słabosz-Palacz podjęła się trudnego zadania polegającego na zebraniu i uporządkowaniu dorobku badaczki, nadzwyczaj bogatego
zarówno pod względem tematów, jak i form. Właściwa bibliografia
poprzedzona jest obszernym wstępem, w którym przedstawione zostały źródła, metodologia oraz charakterystyka napotkanych podczas pracy wyzwań. Trzonem bibliografii jest kompletne zestawienie
książek, artykułów, opracowań, folderów i broszur U. Janickiej-Krzywdy, zarówno tych, które zostały opublikowane za życia badaczki, jak i po jej śmierci. Zebrano tu także dane dotyczące udziału
Urszuli w pracach redakcyjnych i merytorycznych czasopism i dzieł
zbiorowych, a także dwa wykazy obrazujące jej działalność wystawienniczą i odczytową. Uzupełnieniem tego katalogu osiągnięć są
wykazy recenzji i notatek prasowych dotyczących jej działalności
jako naukowca i popularyzatora kultury ludowej. Znajduje się tu
również zbiór wywiadów z autorką, noty biograficzne, nekrologi
oraz wspomnienia współpracowników i przyjaciół. Dorobek Urszuli zaprezentowany jest w kilku działach, w których publikacje
oraz listę wystaw i referatów uporządkowano według cech formalno-wydawniczych. W zakończeniu artykułu można przeczytać, że
lektura jej prac oraz analiza działalności merytorycznej „upewnia,
że U. Janicka-Krzywda była dociekliwą badaczką i dokumentalistką, a także dziennikarką i popularyzatorką wiedzy na niespotykaną
wręcz skalę” (s. 339).
Niemal wszystkie artykuły omawianego tomu zawierają bogaty
aparat bibliograficzny w formie przypisów lub bibliografii załącznikowej. Stanowi on istotne uzupełnienie tekstów, gdyż autorzy
i redaktorzy dołożyli wszelkiej staranności, aby opisy i komentarze były wyczerpujące. Dodatkowym walorem książki jest galeria
fotografii pochodzących z archiwów prywatnych i instytucji, będąca tłem i ilustracją omawianych w artykułach aspektów życia
i twórczości U. Janickiej-Krzywdy. Dzięki tym zdjęciom książka
dodatkowo nabiera życia, jest pełna energii i pasji, a główna bohaterka jawi się nam w niezliczonej liczbie odsłon. Jak w kalejdoskopie
przesuwają się obrazy, które utrwaliły jej zewnętrzną osobowość,
obok skupienia i zadumy także nieodłączny, rozbrajający uśmiech,
pamiętany przez wszystkich, którzy ją znali. Ten sam, który widnieje
na okładce.
Nie mam wątpliwości, że omówiona wyżej publikacja będzie
kolejną cegiełką budującą tożsamość regionalną Babiogórców,
na czym z pewnością zależało bohaterce tej książki. Nie wątpię
również, że zaprezentowany tom – w założeniu pomnik dokonań
U. Janickiej-Krzywdy zbudowany w dowód uznania dla jej pracy
– pozwoli ocalić od zapomnienia tę niezwykłą postać oraz wskaże
kierunki działania następnym pokoleniom mieszkańców ziemi babiogórskiej.

Urszula Janicka Krzywda (1949-2015). Życie niebanalne,
red. Katarzyna Barańska, Wiesław A. Wójcik,
współpr. Piotr Krzywda, Katarzyna Słabosz-Palacz,
Oficyna Wydawnicza „Wierchy” – Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK,
Kraków 2017 (nakł. 300 egz.).

Tarnawa Dolna. Dożynki Gminne. 2008.
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Autorem fotografii zamieszczonych w artykule jest Piotr Krzywda.
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Koncert piosenki turystycznej i poezji śpiewanej „Z krainy łagodności” – Stanisław Figiel i Przyjaciele. Fot. Michał Sośnicki

Epitafium dla Urszuli…
sł. i muz. Stanisław Figiel

Ucichł wiatr pod Diablakiem
Rozsypała się tęcza
Jak babcyne korale
W starej skrzyni zamknięte
Gdzieś w pożółkłym zeszycie
Nut paciorki wyblakłe
Spisywane o świcie
Wysłuchane gdzieś z wiatrem

Ucichł wiatr pod Diablakiem
Rozsypała się tęcza
W ogrodowym chruśniaku
Jeszcze ślady zajęcze
Siedmiostrunna gitara
I fortepian w salonie
Ucichł – śpiewką prastarą
W lampie zwolna zgasł płomień…

Ucichł wiatr pod Diablakiem
Rozsypała się tęcza
Każdy na ścieżce kamień
Jeszcze przecież pamięta
Tę z warkoczem dziewczynę
Krzesną Matkę w zapasce
Co przynosi juzynę
Mleka dzban, pajdę z masłem

Babia Góro – królowo
Nasza dumna gaździno
Na zawojskich zarębkach
Na beskidzkiej dziedzinie
Czuwaj nad jej pamięcią
Jako Ona czuwała
By dziedzictwem tej ziemi
Bukowina szumiała

Babia Góro – królowo
Nasza dumna gaździno
Na zawojskich zarębkach
Na beskidzkiej dziedzinie
Czuwaj nad jej pamięcią
Jako Ona czuwała
By dziedzictwem tej ziemi
Bukowina szumiała

Ucichł wiatr pod Diablakiem
Rozsypała się tęcza
W ogrodowym chruśniaku
Jeszcze ślady zajęcze
Siedmiostrunna gitara
I fortepian w salonie
Ucichł – śpiewką prastarą
W lampie zwolna zgasł płomień…
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Koncert z okazji 25-lecia istnienia zespołu regionalnego Juzyna. 33. Babiogórska Jesień. Fot. Michał Sośnicki.

Srebrne gody „Juzyny”
Czas szybko biegnie, niestety nie da się go zatrzymać – a szkoda - bo wiele jest takich chwil w życiu, które
chciałoby się zatrzymać i przeżyć raz jeszcze. Ani się nie obejrzeliśmy, a tu zespołowi „Juzyna” stuknął
kolejny jubileusz. Jak zwykle przy takiej okazji chce się trochę powspominać o najpiękniejszych i czasami
wzruszających chwilach z działalności zespołu.

D

o nich należą niewątpliwie nasze zagraniczne
wojaże. To właśnie dzięki nim konsolidowały się przyjaźnie, poznawaliśmy nie tylko
ciekawe miejsca w Europie, ale
co najważniejsze poznawaliśmy siebie, doskonaliliśmy nasze umiejętności, czuliśmy się
ambasadorami polskiej kultury
i tradycji, staliśmy się pełnokrwistymi członkami zespołu
i poczuliśmy, że tworzymy jedną zgodną i wesołą rodzinę.
Sporo podróżowaliśmy. Oprócz
wyjazdów do wielu miejsc w Polsce, zwiedziliśmy także: Słowację, Łotwę, Ukrainę, Węgry,
Austrię, Czechy, Belgię, Francję,
Włochy oraz Wielką Brytanię.
W ciągu tych 25 lat przeżyliśmy wiele przygód, ale i też
wzruszających chwil, szczególnie podczas występów zagranicznych. Wspomnień jest wiele,
nie jestem w stanie wszystkiego
opisać, ale może przytoczę dwa
przykłady. Do takich należał
pobyt w 1999 roku na Ukrainie, gdzie zaskoczyła nas bieda,
jaka tam w tym czasie panowała. Podczas naszego koncertu,
z okazji Narodowego Święta
Niepodległości w Pałacu Kultu-
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ry we Lwowie widzieliśmy wiele
osób, które nie wstydziły się łez,
a po zakończeniu występów,
starsze panie podchodziły do
nas, dziękując za polskie pieśni
patriotyczne. Ze łzami w oczach
prosiły, aby im wysłać w Polsce
listy do rodzin. Do dzisiaj nie
wiem, czy nie było ich stać na
znaczek, czy też były inne powody, aby te listy dotarły do odbiorców.
Innym przykładem był pobyt
na Łotwie. W czasie mszy, na
którą spontanicznie wzięliśmy
skrzypce, aby zagrać polskie
pieśni religijne, grupka ludzi
podeszła do nas z płaczem, serdecznie za nie dziękując, bo tak
dawno ich nie słyszeli i prosili,
aby jeszcze coś im zaśpiewać.
Dlaczego te wyjazdy były takie wzruszające? Odpowiedź
jest prosta, po raz pierwszy wielu z nas uzmysłowiło sobie, jak
wielkie jest zapotrzebowanie na
polskie słowo, muzykę, śpiew
i tańce wśród Polaków poza
granicami Ojczyzny. Zrozumieliśmy, że mimo wielu dziejowych
zawieruch duch polskości tam
przetrwał, przetrwali Polacy. Byliśmy dumni, że możemy chociaż
trochę przyczynić się do podtrzy-

mywania tego ducha, do uśmiechu, a czasami i łez wzruszenia
na twarzach naszych rodaków.
Wszystkie te podróże uzmysłowiły nam także to, że możemy
poznawać naszych rówieśników
z innych krajów, nawiązywać
przyjaźnie, poznawać ich ciekawą kulturę, zwyczaje i tradycje. Jednocześnie cieszymy się
i dumni jesteśmy, że możemy
być ambasadorami kultury Babiogórców poza granicami naszego kraju.
Jubileusz 25-lecia to nie tylko
czas radości i wesołej zabawy,
ale także czas podsumowań naszej pracy, czas na wspomnienie
o tych, którzy tak wiele zrobili
dla naszego zespołu i niestety
zbyt wcześnie odeszli. Nasza
nieodżałowanej pamięci „chrzesno matka” dr Urszula Janicka-Krzywda, niestety, nie doczekała jubileuszu. Możemy jednak
przyrzec, że jej nauki i zaszczepienie w nas umiłowania kultury i tradycji Babiogórców, nadal
będziemy pielęgnować i prezentować w naszych występach.
Wszyscy członkowie zespołu nigdy nie zapomną jej życzliwości
i uśmiechu, nawet wtedy, kiedy
nie zawsze zaśpiewane pieśni

i kroki tańców nam wychodziły. Niezwykle jesteśmy dumni
z tego, że Urszulka została patronem Babiogórskiego Centrum
Kultury w Zawoi. To na pewno
zobowiązuje nas do dalszej jeszcze lepszej pracy na rzecz propagowania kultury, zwyczajów
i tradycji naszej pięknej Babiogórskiej Ziemi.
Młodzież z zespołu nie tylko
działa w jego ramach, mimo
coraz
większych
obowiązków związanych z nauką, wielu z nich uczy się w szkołach
średnich poza gminą i studiuje,
znajdują czas i co najważniejsze,
sami chcą uczestniczyć w życiu
społecznym gminy. Przykładem
tego są, prezentowane już od
wielu lat, przedstawienia z okazji Narodowego Święta Niepodległości organizowane wspólnie
z Katolickim Stowarzyszeniem
Młodzieży w Zawoi. Pokazują
one, że młodzież pamięta o swoich korzeniach i historii swojej
Ojczyzny. Daje przykład pięknego rozumienia patriotyzmu.
Przez 25 lat istnienia, przez
zespół przewinęła się liczna grupa dzieci i młodzieży. Niektórzy
już pozakładali swoje rodziny
i wychowują własne dzieci, które, tak jak ich rodzice, należą do
zespołu. Są też małżeństwa, które poznały się, będąc członkami
zespołu. Jak to zwykle w życiu
bywa, jedni dorastają, często

wyjeżdżają z Zawoi i opuszczają
zespół, ale zawsze wtedy, kiedy
jest potrzeba lub zatęsknią za
babiogórskimi przyśpiewkami,
tańcami czy kolędami zjawiają
się, żeby wspólnie jak dawniej
być razem, być w „Juzynie”.
Nawiązane przyjaźnie, można
powiedzieć „trzymają się” mocno, bo członkowie tworzą jedną
wielką rodzinę i jak to w rodzinie bywa wzajemnie się szanują
i wspierają.
Co ważniejsze, mimo tylu
lat, nie brakuje zdolnych dzieci
i młodzieży do bycia w zespole.
Chętnie chodzą na próby i poświęcają swój wolny czas, aby
doskonalić swoje umiejętności
i potem pięknie wystąpić przed
publicznością. Mam nadzieję,
że ta wymiana pokoleniowa,
jaka następuje co pewien czas
szybko się nie skończy, bo jest
to podstawą istnienia naszego
zespołu. Kultywowanie kultury, tradycji naszego regionu
leży w rękach młodego pokolenia, które na szczęście zaczyna rozumieć, że nie należy się
wstydzić góralskiego folkloru,
a wręcz przeciwnie należy go
propagować tak w kraju jak i za
granicą. Dzieci i młodzież same
chcą należeć do zespołu folklorystycznego, nikt ich do tego nie
zmusza, co jest bardzo ważne,
ponieważ jeżeli się robi to co się
lubi, to o wiele łatwiej jest osiągnąć sukces.
Nie należy także zapominać
o tych wszystkich, dzięki któ-

Polecamy
na zimowe wieczory

| POD DIABLAKIEM | ZIMA 2017 |

JUBILEUSZE

rym jest możliwe istnienie i działalność naszego zespołu. Słowa
uznania i podziękowania należy
skierować do rodziców, którzy
w różnoraki sposób pomagają
nam. Systematycznie przywożą
pociechy na próby, dowożą na
występy, dbają o stroje, inaczej
mówiąc żyją naszym zespołem.
Dziękujemy także Dyrekcji Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej
za udostępnienie pomieszczeń
placówki na próby, włodarzom
naszej Gminy za wsparcie finansowe, choreografom, którzy
uczą stawiać pierwsze taneczne
kroki. Bez tych wszystkich ludzi
dobrej woli nie byłaby możliwe
nasze istnienie.
Można by jeszcze wiele powiedzieć i powspominać, ale
mam nadzieję, że przyjdzie na to
czas przy okazji następnych jubileuszów. Cieszę się, że mimo
trudnych początków, przez te
25 lat stworzyliśmy tak wspaniały zespół folklorystyczny,
który znany jest nie tylko w naszym regionie, ale także w kraju
i poza jego granicami. Tradycje,
zwyczaje i kultura ludowa Babiogórców pielęgnowana przez
nas jak i przez inne zespoły
działające w naszej Gminie pozwalają optymistycznie patrzeć
w przyszłość. To co jeszcze tak
niedawno wydawało się, że bezpowrotnie może zaginać, dzisiaj
na nowo przypominamy, rozwijamy i przekazujemy następnym
pokoleniom.
Wanda Bucka

Modzież z zespołu Juzyna
Fot. P. Droździk, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu

Do nabycia
w Babiogórskim
Centrum Kultury
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Babie lato
czy jesienna słota
Analiza warunków meteorologicznych panujących podczas
trzydziestu trzech edycji Babiogórskich Jesieni (1985-2017)
Wprowadzenie
W dniach 22-24 września 2017 r. odbyła się w Zawoi 33. edycja Babiogórskiej Jesieni, która od 1985 r. jest ważnym świętem kultury ludowej Karpat. Przez lata, festiwal ten wpisał się na stałe w kalendarz
wydarzeń kulturowych odbywających się we wrześniu w Polsce.
Podczas dotychczasowych 33 edycji Babiogórska Jesień odbywała
się zazwyczaj przez trzy (piątek – niedziela), bądź dwa dni (sobota
– niedziela). Trzydniowa Babiogórska Jesień miała dotychczas miejsce 17 razy, a trwająca dwa dni odbywała się 14 krotnie. Dwudniowe święto „kultury ludowej Karpat” miało miejsce podczas dwóch
pierwszych edycji, a potem co roku Babiogórska Jesień odbywała
się już od piątku do niedzieli. Jako dwudniowy festiwal odbywała
się w okresie od 2000 do 2010, a od 2011 r. ponownie przybrała
trzydniowy przebieg. Wyjątek stanowiły jedynie lata 1993 i 1994, gdy
Babiogórska Jesień trwała odpowiednio aż 5 i 4 dni.
Babiogórska Jesień, jako że zazwyczaj odbywa się w drugiej połowie września cechuje się występowaniem różnych warunków pogodowych. Przez 33 lata bywały edycje bardzo ciepłe, jak i bardzo
chłodne. Bywały Babiogórskie Jesienie gdy panowała piękna słoneczna pogoda, ale i takie gdy bardzo intensywnie padał deszcz.
Czas jej organizacji zbiegał się bowiem z występowaniem „babiego
lata” zwanego też „złotą jesienią”, gdy we wrześniu utrzymuje się
nad Polską układ wyżowy powodujący napływ ciepłych mas powietrza. Panują wówczas wysokie temperatury powietrza i brak jest
opadów deszczu. Bywa jednak i tak, że Babiogórska Jesień organizowana jest w okresie, gdy występują długotrwałe opady deszczu,
a temperatura powietrza jest bardzo niska.
Klimat Zawoi, podobnie jak innych obszarów górskich w Polsce,
kształtowany jest przez podstawowe czynniki geograficzne, jak: szerokość geograficzną, odległość od Morza Bałtyckiego, wysokość nad
poziomem morza, pokrycie terenu, a także czynniki morfologiczne:
wysokość względną łańcucha górskiego, jego długość, szerokość,
kierunek przebiegu, zwartość i rozgałęzienie oraz ekspozycja stoków. Duży wpływ na warunki klimatyczne w górach, niezależnie od
ich wysokości, mają także rodzaje form terenu: wypukłe (np. grzbiety), wklęsłe (np. kotliny) i wklęsło-wypukłe (np. siodła, przełęcze).
Łańcuchy górskie modyfikują przebieg elementów klimatu również
w obszarach do nich przyległych, na przykład u ich podnóży.
W niniejszym artykule podjęto się próby scharakteryzowania warunków meteorologicznych jakie panowały podczas dotychczasowych 33 edycji Babiogórskiej Jesieni w latach 1985–2017.

Metoda i zakres danych
W celu przedstawienia warunków meteorologicznych, panujących
podczas trwania Babiogórskich Jesieni, wykorzystano dane ze stacji klimatologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB), mieszczącego się
w Zawoi. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem dobowych
24

wartości: średniej, maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza
oraz sum opadów atmosferycznych. Wartości powyższych parametrów pochodziły z wielolecia 1961–2017. Ze względu, iż poszczególne edycje Babiogórskich Jesieni trwały różną liczbę dni (od 2 do
5) wykonano obliczenia poszczególnych charakterystyk dla trzech
dni (piątek-niedziela). Wynikało to z faktu, iż większość edycji tego
festiwalu odbywała się właśnie od piątku do niedzieli, a jedynie
w pojedynczych przypadkach trwał on dłużej.
Przedstawiono następujące charakterystyki:
• średnią temperaturę powietrza zanotowaną podczas trwania BJ
– średnia temperatura powietrza obliczona dla 3 dni z średnich dobowych (piątek-niedziela);
• średnią maksymalną temperaturę powietrza zanotowaną podczas
trwania BJ – średnia z najwyższych notowanych temperatur podczas
każdego z 3 dni (piątek-niedziela);
• średnią minimalną temperaturę powietrza zanotowaną podczas
trwania BJ – średnia z najniższych notowanych temperatur podczas
każdego z 3 dni (piątek-niedziela);
• amplitudę średnich dobowych temperatur powietrza zanotowaną
podczas trwania BJ – różnica pomiędzy najwyższą i najniższą średnią dobową temperaturą powietrza;
• maksymalną zanotowaną temperaturę powietrza podczas trwania
BJ;
• minimalną zanotowaną temperaturę powietrza podczas trwania BJ;
• amplitudę absolutnych temperatur powietrza zanotowanych podczas trwania BJ – różnica pomiędzy najwyższą a najniższą temperaturą powietrza zanotowaną podczas trwania BJ (piątek – niedziela);
• dobową sumę opadu;
• sumę opadu zanotowaną podczas trwania BJ.

Warunki meteorologiczne
panujące podczas Babiogórskich
Jesieni (1985–2017)
Temperatura powietrza
Temperatura powietrza jest elementem meteorologicznym, który
ulega bardzo dużym zmianą, w związku z czym podczas trwania poszczególnych edycji Babiogórskich Jesieni często dochodziło do jej
dużych zmian. W wieloleciu 1961–2015 średnia roczna temperatura
powietrza wyniosła w Zawoi 6,4°C, wahając się w poszczególnych
latach od 4,8 do 8,2°C. W przebiegu rocznym najwyższe wartości
średniej temperatury powietrza, jak i maksymalnej oraz minimalnej występują najczęściej w lipcu, natomiast najniższe w styczniu.
W tym okresie średnia temperatura powietrza we wrześniu wynosiła 11,3°C, minimalna średnia temperatura powietrza 7,0°C, a maksymalna średnia temperatura powietrza 16,7°C.

| POD DIABLAKIEM | ZIMA 2017 |

„Babie lato” podczas Babiogórskiej Jesieni w 2009 roku. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Babiogórska Jesień, w dotychczasowych 33 edycjach rozpoczynała się najwcześniej 11 września (w 1987 r.), a kończyła najpóźniej
30 września (w 2001 r.), w związku z czym za każdym razem miała miejsce podczas termicznej jesieni, czyli termicznej pory roku,
podczas której średnia dobowa temperatura powietrza wynosi od
5 do 15°C. W trakcie dotychczasowych edycji zawojskiego święta
kultury najwyższą średnią temperaturę powietrza (dla 3 dni: piątek
– niedziela) odnotowano podczas I Babiogórskiej Jesieni w 1985 r.
(17,7°C), przy średniej dla wszystkich edycji Babiogórskiej Jesieni
wynoszącej 10,8°C. Średnia temperatura powietrza panująca podczas wszystkich edycji Babiogórskiej Jesieni była nieznacznie niższa
niż średnia temperatura powietrza panująca we wrześniu w latach
1961–2015 (wynosząca 11,3°C). Podczas poszczególnych edycji Babiogórskich Jesieni średnią temperaturę powyżej 15°C odnotowano
także w latach 1987, 1993, 1999 i 2003. Najniższą średnią temperaturą powietrza charakteryzowała się natomiast XXIV edycja Babiogórskiej Jesieni w 2008 r. (4,9°C). Średnią temperaturę poniżej
8°C odnotowano również podczas Babiogórskich Jesieni w latach
1986, 1996, 1997, 2000, 2004 i 2012. Analizując średnią temperaturę
powietrza z weekendów, gdy odbywały się Babiogórskie Jesienie
można zauważać, że często z roku na rok poszczególne edycje różniły się wyraźnie pod względem tej cechy. Przykładowo podczas
I Babiogórskiej Jesieni zanotowano najwyższą średnią temperaturę
powietrza, a podczas kolejnej edycji w 1986 r. odnotowano jedną
z najniższych średnich temperatur powietrza spośród wszystkich
33. edycji. Jednakże występowały także krótkie okresy cieplejsze,
gdy z roku na rok panowały wyższe temperatury od średniej wieloletniej, ale były i takie gdy te wartości były niższe. Zmiany tych
wartości z roku na rok dobrze obrazuje rycina 1.

Ryc. 1. Przebieg średniej, maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza oraz
sum opadów podczas trwania Babiogórskiej Jesieni (1985–2017)

Poszczególne edycje Babiogórskich Jesieni cechowały się stosunkowo stabilnymi i jednorodnymi średnimi dobowymi temperaturami
powietrza. W większości przypadków wahania średnich temperatur powietrza w ciągu weekendu wynosiły kilka °C. Zazwyczaj nie
przekraczały one 5°C, a maksymalne zmiany w ciągu weekendu wystąpiły w 2011 r. gdy średnia temperatura dobowa powietrza wzrosła z 8,3°C w piątek do 17,2°C w niedzielę (zmiana o 8,9°C). Duże
zmiany odnotowano też w 1997 (o 7,3°C) i 2005 r. (o 7,4°C), jednak
w tych dwóch przypadkach zanotowano spadki średnich dobowych temperatur powietrza (ryc. 2).

Ryc. 2. Przebieg amplitud średnich i absolutnych temperatur powietrza podczas
trwania Babiogórskiej Jesieni (1985–2017)

Inną cechą pozwalającą zobrazować warunki termiczne, panujące
podczas poszczególnych Babiogórskich Jesieni, jest średnia maksymalna temperatura powietrza (średnia spośród maksymalnych temperatur powietrza notowanych w piątek, sobotę i niedzielę). Średnia
maksymalna temperatura powietrza podczas 33. edycji Babiogórskiej
Jesieni wyniosła 16,6°C. Najwyższą średnią maksymalną temperaturą
powietrza cechowała się XIX Babiogórska Jesień, gdy w 2003 r. wartość ta wynosiła aż 26,2°C. Niewiele niższe maksymalne średnie wartości z trzech dni (>20°C) odnotowano w latach 1985 (23,4°C), 1987
(20,4°C), 1993 (21,5°C ), 1999 (21,7°C ) i 2011 (20,5°C). Zdecydowanie
najniższą maksymalną średnią temperaturę powietrza odnotowano
podczas XXIV Babiogórskiej Jesieni, gdy wyniosła ona zaledwie
6,2°C. Była ona niewiele wyższa niż średnia temperatura odnotowana podczas tej najchłodniejszej edycji Babiogórskiej Jesieni (ryc. 3).
25
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Opady deszczu

Ryc. 3. Przebieg średniej, maksymalnej i minimalnej średniej temperatury
powietrza podczas trwania Babiogórskiej Jesieni (1985–2017)

Minimalne temperatury powietrza podczas Babiogórskich Jesieni notowane były zarówno w przypadku występowania napływu
nad obszar południowej Polski chłodnych mas powietrza, ale także
podczas pięknej wyżowej pogody. Wówczas podczas bezchmurnych nocy dochodziło do wypromieniowania energii słonecznej
poza atmosferę, i występowały chłodne poranki. Średnia minimalna
temperatura powietrza podczas 33. edycji Babiogórskiej Jesieni wyniosła 6,1°C. Najwyższą średnią minimalną temperaturę powietrza
odnotowano w 2015 r. (12,4°C). Nieznacznie niższe średnie minimalne temperatury powietrza (>10°C) odnotowano jeszcze w latach
1985 (11,8°C), 1987 (10,4°C), 1999 (10,9°C) i 2016 (10,8°C). w 1999 r.
(9,9°C). Natomiast trzykrotnie wartości tej średniej wyniosły poniżej 3°C. W 1996 r. wyniosła ona 0,8°C, w 1986 r. – 1,1°C, w 2004 r.
– 1,9°C, a w 2007 r. – 1,5°C (ryc. 1).
Najwyższą dobową temperaturę powietrza odnotowano podczas
Babiogórskich Jesieni w sobotę 20 września 2003 r. (26,6°C), natomiast najniższą 20 września 1996 i 21 września 1997 r. (-1,5°C).
W przypadku absolutnych temperatur powietrza (minimalnych
i maksymalnych notowanych w trakcie weekendu) różnice wynosiły przeważnie 10–20°C. Najmniejszą różnice pomiędzy tymi wartościami odnotowano w 2008 r. (3,3°C) jednakże była to Babiogórska
Jesień, charakteryzująca się wybitnie niską temperaturą powietrza
w związku z czym skrajne temperatur powietrza nie różniły się
znacznie od siebie. Natomiast największe różnice temperatur podczas jednego weekendu odnotowano w 2015 r. (aż 22,6°C), co wynikało z zanotowania w piątek maksymalnej temperatury – 25,9°C
i minimalnej w niedzielę wynoszącej zaledwie 3,3°C (ryc. 2).

Wrzesień należy do miesięcy stosunkowo deszczowych, podczas
trwania których w poszczególnych latach sumy miesięczne opadów
mogą dochodzić w Zawoi do kilkuset mm opadu. Najbardziej deszczowy wrzesień miał miejsce w Zawoi na wiele lat przed planowaniem pierwszej edycji Babiogórskiej Jesieni. We wrześniu w 1931 r.
w Zawoi odnotowano ok. 700 mm opadu, a on sam przyczynił się
do wystąpienia katastrofalnej w skutkach powodzi, która nawiedziła całe Karpaty. Bywały jednak także lata gdy przez cały wrzesień
spadało u północnych podnóży Babiej Góry zaledwie kilkanaście
milimetrów opadu. Przeciętnie miesięczna suma opadu dla września
wynosi jednak w Zawoi nieco ponad 100 mm. W okresie od I Babiogórskiej Jesieni w 1985 r. opady wrześniowe wynosiły od 16,3 mm
w 2011 r. do 279,5 mm w 1996 r. Do takich wilgotnych miesięcy zaliczały się także lata: 1990, 2007, 2010, 2013 i 2017. Natomiast bardzo
suchy wrzesień obserwowano w latach 2006 i 2009 (ryc. 4).

Ryc. 4. Przebieg sum opadów atmosferycznych we wrześniu w Zawoi w okresie
1985–2017

Po zapoznaniu się z ogólną charakterystyką występowania opadów we wrześniu, możemy bardziej szczegółowo przyjrzeć się
przebiegom opadów podczas trwania weekendów z Babiogórską
Jesienią. Podczas trzech dni (piątek – niedziela) dziewięciokrotnie
zdarzało się że w tym czasie nie odnotowywano opadów deszczu (w 1986, 1988, 1992, 1994, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011
i 2012). Natomiast podczas szczęściu edycji Babiogórskiej Jesieni opady deszczu występowały każdego dnia trwania tej imprezy
(1990, 1999, 2007, 2008, 2013 i 2017) (tab. 1). Nie oznacza to jednak,

Jesienna słota na Babiogórskiej Jesieni w 2008 roku (przez trzy dni spadło ponad 44 mm deszczu). Fot. arch. BCK w Zawoi.
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„Kolorowy” dzień Babiogórskiej Jesieni w 2013 roku. Fot. Łukasz Sowiński.

że za każdym razem opady miały taką samą intensywność i w podobny sposób dawały się we znaki uczestnikom i organizatorom
Babiogórskiej Jesieni. Niekiedy opady były symboliczne, natomiast
innym razem notowano ich wysokie sumy. Najwyższe trzydniowe
sumy opadów podczas trwania Babiogórskiej Jesieni odnotowano w 2008 r., gdy wyniosły one 44,2 mm. Niewiele mniejsze sumy
opadów zanotowano w 1990 r. (41,2 mm) oraz 1999 r. (33,0 mm).
Natomiast najwyższą dobową sumę opadu odnotowano w piątek
7 września 1990 r. (24,6 mm) (ryc. 1).

pozbawione opadów (lub z niewielkimi ich sumami) były Babiogórskie Jesieni, które miały miejsce w latach: 1986, 1996, 2000, 2004
i 2012. Panowała wówczas stosunkowo dość rześka aura.
Po przeanalizowaniu warunków meteorologicznych panujących
podczas dotychczasowych 33. edycji Babiogórskiej Jesieni śmiało
można stwierdzić, że bywały takie, podczas których panowało „babie lato” ale i takie gdy zaznaczały się już pierwsze podrygi zimy.
Paweł Franczak

Podsumowanie
Babiogórska Jesień jest ważnym świętem kultury ludowej Karpat
jednak ze względu iż większość organizowanych w ramach niej wydarzeń odbywa się w plenerze istotne znaczenie na jej przebieg
odgrywają warunki pogodowe. Jako że festiwal ten odbywa się
przeważnie w drugiej połowie września te bywają bardzo różne.
Tak też było podczas dotychczasowych edycji Babiogórskiej Jesieni,
kiedy to dogodne warunki pogodowe sprzyjały licznemu uczestnictwu w festiwalu, ale bywało i tak, że ciężkie warunki pogodowe
zniechęcały do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.
Podsumowując przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że
zdecydowanie najlepsze warunki meteorologiczne panowały podczas XXI Babiogórskiej Jesieni, która odbyła się w 2003 r. Podczas
tej edycji zanotowano najwyższą maksymalną temperaturę powietrza, która dochodziła do 26,6°C, a ponadto weekend ten cechował
się brakiem opadów. Do innych bardzo dogodnych pod względem
panującej aury edycji Babiogórskiej Jesieni należy zaliczyć lata: 1985,
1994 i 2011. Podczas pierwszej z nich panowała nawet wyższa średnia temperatura powietrza niż w 2003 r. Sprzyjające warunki panowały także w latach 1987, 1988, 1992, 2006, 2009 i 2014. Na przeciwnym biegunie znajdowały się wybitnie deszczowe, lecz ciepłe edycje
zawojskiego festiwalu w latach 1990 i 1999 oraz bardzo deszczowa
i chłodna w 2008 r. W 2008 r. średnia temperatura powietrza była aż
o 12,8°C niższa niż w 1985 r. Ponadto stosunkowo chłodne chociaż

Tab. 1. Sumy opadów atmosferycznych w Zawoi podczas trwania Babiogórskiej
Jesieni (1985–2017)
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Babiogórska Jesień
Tegoroczna 33. Babiogórska Jesień po raz kolejny dała nam „dotknąć” i „posmakować” dziedzictwa babiogórskiego oraz zetknąć go z kulturami
tradycyjnymi innych części Karpat. Zespoły z Ukrainy, Słowacji, Górale Podhalańscy, Pienińscy, twórcy ludowi i rękodzielnicy z całego łuku
„Karpat”, warsztaty dla dzieci, wystawy i różnego rodzaju animacje – to obraz festiwalu, międzykulturowej mozaiki przepełnionej muzyką, tańcem
i sztuką ludową.

W

szyscy przyzwyczailiśmy
się do tego, że w Babiogórską Jesień pogoda lubi płatać
różne figle – często raczyła nas
chłodem, często też deszczem,
czasami z nieba lał się skwar,
ale bywało i tak, że we wrześniu
przyprószył śnieg. Tegoroczna
edycja festiwalu może przejść do
historii jako jedna z najbardziej
„mokrych” – lało w piątek, lało
w sobotę i kropiło w niedzielę.
Niestety jako organizatorzy nie
mamy na to kompletnie wpływu. Nie możemy też „w ostatniej chwili” przenieść terminu
festiwalu, ponieważ umowy
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z zespołami i cała logistyka jest
zaplanowana z bardzo dużym
wyprzedzeniem. Nie pozostaje
nam nic innego jak mieć nadzieję, że przyszłoroczna Babiogórska Jesień wynagrodzi nam
wszystkim piękną pogodą. Można też oczywiście na wszelki
wypadek, zaopatrzyć się w kalosze, ciepłą kurtkę i przyjść
nawet w razie niepogody. A w
przyszłym roku będzie się naprawdę dużo działo…
33. Babiogórska Jesień po
raz kolejny dała nam „dotknąć”
dziedzictwa
i „posmakować”
babiogórskiego oraz zetknąć go

z kulturami tradycyjnymi innych
części Karpat. Zespoły z Ukrainy, Słowacji, Górale Podhalańscy, Pienińscy, twórcy ludowi i rękodzielnicy z całego
łuku „Karpat”, warsztaty dla
dzieci, wystawy i różnego rodzaju animacje – to obraz festiwalu, międzykulturowej mozaiki
przepełnionej muzyką, tańcem
i sztuką ludową. Babiogórska
Jesień kolejny raz pokazała na
czym polega „międzykulturowy
dialogu”, bez którego kultura
umiera.
Tegoroczna edycja festiwalu
w sposób wyjątkowy nawią-

zywała także do życia i twórczości ś.p. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy. Odsłonięcie tablicy
poświęconej tej najważniejszej
dla naszego regionu etnografce,
nadanie jej imienia Babiogórskiemu Centrum Kultury oraz
sympozjum naukowe „Pro
memoria Urszula Janicka-Krzywda. Życie niebanalne”,
które otworzyło festiwal jednocześnie ukazując, że najważniejsza część dziedzictwa ukryta jest
w słowie. Dr Urszula Janicka-Krzywda pracowała zbierając
historie, opowieści, szukając
znaczeń zawartych w przeka-
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zach i legendach.W jej książkach, w „słowach”, które pozostawiła zawarty jest babiogórski
świat – zarówno ten zewnętrzny
jak i wewnętrzny.
W programie festiwalu znalazły się koncerty zespołów folklorystycznych z Ukrainy, Słowacji i Polski. Wystąpiła także
Kapela ze Wsi Warszawa - zespół, który od kilku lat jest czołowym towarem eksportowym
naszej sceny muzycznej, łącząc
lokalny folk z elementami nowoczesnej muzyki rozrywkowej
i z wpływami muzyki etnicznej
bardzo różnych kultur.
Jak co roku jednym z najważniejszych punktów festiwalu
było widowisko REDYKU – zejścia owiec z hal i pokaz podziału stada na terenie imprezy. Na
festiwalu przewidziano także
wiele atrakcji dla całych rodzin
– warsztatów artystycznych,
zabaw i animacji. Tradycyjnie
już na terenie festiwalu ustawiona została bacówka, gdzie przez

dwa dni baca i jego pomocnik
pokazywali jak wyglądają zajęcia "na szałasie". Można też było
popróbować oscypka i pieczonego barana.
W specjalnie przygotowanym
namiocie odbywały się pokazy
"Rzemiosło pod Babią Górą",
gdzie można było podziwiać
pracę
rzeźbiarzy,
hafciarki,
tkaczki, garncarza czy też koszykarza..
Festiwalowi
towarzyszyła
też wystawa pokonkursowa
rzeźb „Życie pod Babią Górą”
którą jeszcze można zobaczyć
w Galerii na Ucieche (szerzej
o konkursie w osobnym artykule na stronie 31.
Babiogórska Jesień była żywym i głębokim obrazem naszego dziedzictwa kulturalnego,
zarówno tego zawartego w słowie, jak i tego, którego formalną
emanacją jest muzyka, taniec,
zwyczaje i obrzędy.
Anna Kulka
Fotografie z 33. BJ: Michał Sośnicki
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Festiwal został w tym roku dofinansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ministra „Kultura
Ludowa”.

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy serdecznie Wójtowi Gminy Zawoja Marcinowi Pająkowi oraz Radzie Gminy
Zawoja za zrozumienie potrzeb rozwoju kultury Babiogórskiej i edukacy nych aspektów
festiwalu oraz utrzymanie stałego dofinansowania dla tego niezwykle ważnego dla
naszego regionu przedsięwzięcia.
Dziękujemy serdecznie wszystkim sponsorom za wsparcie festiwalu, bez Waszej pomocy
nie byłaby możliwa jego realizacja w tak szerokiej formule.

Dziękujemy także PARTNEROM festiwalu, w szczególności:
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• Centralnemu Ośrodkowi Turystycznemu PTTK Oddział w Krakowie za
współorganizację sympozjum naukowego „Pro memoria Urszuli Janickiej-Krzywda”.
• Lokalnej Grupie Działania LGD Podbabiogórze za współpracę i organizację przeglądu
zespołów regionalnych „Kultura i folklor Podbabiogórza”.
• Starostwu Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej za pomoc w promocji oraz partycypację
finansową w realizacji przedsięwzięcia.
• Zawojskiemu Stowarzyszeniu Właścicieli Lasów Prywatnych za przekazanie drzew do
aranżacji namiotu i terenu przy bacówce.
• Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu za organizację dodatkowych warsztatów dla
dzieci.
• Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Budownictwa za pomoc logistyczną i techniczną
• jednostkom OSP Skawica Sucha Góra, Zawoja Wełcza, Zawoja Przysłop i Zawoja
Górna,
oraz wszystkim którzy wspierali nas w działaniach.
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RZEŹBA – sztuka, która wrosła
w babiogórską ziemię
W czasie tegorocznej
Babiogórskiej Jesieni, dzięki
dofinansowaniu festiwalu
przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
udało się, po wielu latach
przerwy, zorganizować konkurs
rzeźbiarski „Życie pod Babią
Górą”. Prace konkursowe można
wciąż podziwiać w Galerii
na Ucieche, gdzie nadal trwa
wystawa pokonkursowa.

R

zeźby, które wpłynęły
oceniało jury w składzie:
Wiesław Kwak - artysta
rzeźbiarz, Andrzej Wrona – artysta rzeźbiarz i Piotr Bies – artysta
rzeźbiarz. Po naradzie jury zdecydowało się przyznać I miejsce
rzeźbie pt. „Góralka spod Babiej
Góry” autorstwa Władysławy
Bronickiej. Jest to rzeźba przedstawiająca los wiejskiej dziewczyny samotnie wychowującej
dziecko i z tym dzieckiem udającej się do ciężkiej pracy. II miejsce zajął Józef Gaweł z rzeźbą
„Juhas, niosący na ramionach
owcę” a II miejsce przyznano
Zdzisławowi Kozłowskiemu za
rzeźbę „Gaździna siedząca, robiąca masło w maśnicy; obok
siedzi gazda przygrywający na
skrzypcach” oraz Grzegorz Jaros
za pracę „Wełczanka na targu”.
Jury nagrodziło wyróżnieniem
I stopnia płaskorzeźby „Anioł
Pański” autorstwa Bolesława
Surówki oraz rzeźbę „Św. Hubert” Kazimierza Giertugi. Po-

Wystawa rzeźb nadesłanych na konkurs „Życie pod Babią Górą”

zostałych pięć rzeźb autorstwa
Józefa Mazura, Kazimierza Pyclika, Aleksandra Basiury i Adama
Adamka zostało nagrodzonych
wyróżnieniem.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Wystawie towarzyszy też mini
wystawa poświęcona pamięci
rzeźbiarzy, których nie ma już
wśród nas – Antoniemu Mazurowi, Józefowi Tatarze, Władysławowi Bronickiemu oraz
Edwardowi Jezutkowi. Poniżej
zamieszczamy portrety tych zasłużonych dla sztuki i rzemiosła
babiogórskiego osób. Anna Kulka

Wernisaż wystawy, który odbył się podczas 33. Babiogórskiej Jesieni.
Fot. arch. Galerii na Ucieche
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Antoni Mazur (1910-2010) – rzeźbiarz, muzyk
Antoni Mazur, ludowy artysta z Zawoi pod Babią Górą. Urodził się
w Zawoi, jako jedno z siedmiorga dzieci gospodarzy zamieszkałych
w przysiółku Kalina Dolna. Ojciec rzeźbiarza, Jan Mazur, piastował
przed laty urząd wójta w Zawoi. Była to zamożna i szanowana we
wsi rodzina. Niestety nie zachowały się rodzinne dokumenty, które
spłonęły wraz ze starym domem w 1987 roku. Sądząc z relacji było
wśród nich królewskie nadanie ziemi i polan wypasowych. Syn artysty (Józef) przechowuje do dzisiaj jako pamiątkę ocalały z pożaru
fragment dokumentu z lat 80-tych XIX wieku mówiący o podziałach
majątku Mazurów.
Antoni Mazur ukończył sześcioklasową szkołę podstawową, a następnie rodzice posłali go na muzyczną edukację do pobliskiej Suchej
Beskidzkiej. Z nauki tej musiał zrezygnować po trzech tygodniach,
bo honorarium dla nauczyciela przewyższało finansowe możliwości
rodziny. Uzdolniony muzycznie chłopiec nie dał jednak za wygraną
i kontynuował naukę u miejscowego nauczyciela, znanego babiogórskiego działacza regionalnego i miłośnika folkloru – Franciszka
Gazdy. Przez lata grał potem w prowadzonym przez niego zespole
regionalnym. W 1930 roku ożenił się z Antoniną Polak z pobliskiej
wsi Grzechyni. Ze związku tego przyszło na świat czterech synów:
Edward, Eugeniusz, Stanisław i Józef. Wszyscy odziedziczyli po ojcu
zamiłowanie do muzyki i rzeźby.
Antoni Mazur zaczął rzeźbić już jako dziecko przy pasieniu krów.
Jego pierwszymi pracami były drewniane figurki do ruchomych szopek, z którymi jeszcze w czasach jego młodości chłopcy chodzili po
kolędzie. Także on sam i bracia co roku kolędowali z wykonaną
przez Antoniego szopką. Rzeźbił też niewielkie figurki Chrystusa,
Matki Bożej i świętych, które rozdawał krewnym i znajomym. Pierwsze prace dla szerszego grona odbiorców związane były z powstałym tu w latach 1942-1954 klasztorem ojców Karmelitów Bosych
w Zawoi Zakamieniu. Dzisiaj wznosi się tam okazały kościół, klasztor i dom rekolekcyjny. Antoni Mazur dla pierwszej kaplicy klasztornej w Zakamieniu wykonał rzeźbiony ołtarz, a potem także figurę
św. Józefa i stacje Drogi Krzyżowej, znajdujące się do dzisiaj w klauzurowej części domu zakonnego. Był zaprzyjaźniony z twórcą karmelickiego klasztoru w Zakamieniu – ojcem Bernardem Smyrakiem.
Artystę „odkrył” Ottomar Pradel, kolekcjoner z Krakowa, który po
II wojnie światowej przyjeżdżał do Zawoi na wczasy. Zbieracz ten
przed śmiercią polecił Antoniego Mazura znajomemu z kolekcjonerskiej branży – Leszkowi Macakowi. Pierwsza wystawa prac rzeźbiarza, skromna i niewielka, została zorganizowana w latach 80-tych
przez miejscowy Dom Kultury w Zawoi. Kolejne dwie wystawy to
dopiero rok 1999. W styczniu prace artysty pokazane zostały w Muzeum Regionalnym w Myślenicach, a następnie w kwietniu w Galerii
„Zamek” w Suchej Beskidzkiej.
Antoni Mazur był utalentowanym rzeźbiarzem prymitywistą, twórcą ludowym tej miary co słynny Jędrzej Wawro z Gorzenia, Heródek
(Karol Wójciak z Lipnicy Wielkiej na Orawie), Krynicki Nikifor. Jego

Edward Bronicki
(1929-1997)
Pochodził z Zawoi Chrapkowej, był sierotą, wychowywała go babcia. Rzeźbić zaczął już będąc dzieckiem, w czasie wypasu krów rzeźbił m.in. ptaszki i fujarki z drzewa. Przez wiele lat był pracownikiem
leśnym, w latach siedemdziesiątych (1971-1976) pracował w ówczesnej Czechosłowacji. Miał pięcioro dzieci.
Po powrocie z Czechosłowacji ze względu na zły stan zdrowia
przeszedł na rentę. W tych latach rzeźbił najwięcej. Brał udział
w wielu konkursach rzeźbiarskich, swoje prace sprzedawał także za
granicę. Rzeźbił głównie w drzewie lipowym. Był niezwykle solidny
i dokładny. Wyrzeźbił m.in. krzyż do kościoła w Zawoi Wilcznej.
Anna Kulka
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rzeźby zachowały „czystą formę” dawnej ludowej sztuki, są naturalne, pełne treści, żywe. Przedstawiają Chrystusa, Matkę Bożą, postacie świętych, niektóre z nich tworzą ciekawe kompozycje ozdobione
kwiatami, ptaszkami itp. W domu artysty W domu artysty pozostało
bardzo niewiele jego prac. Część sprzedał, część rozdał; kilka figur
stoi w ogrodzie koło domu, sporo było w kapliczkach przydrożnych
w okolicy. Nieopodal domu, przy polnej drodze, można podziwiać
piękną figurę Ukrzyżowanego zawieszoną na pniu drzewa. Rzeźbiarz wykonał ją na życzenie zmarłego ojca. Jest to chyba jedna
z najpiękniejszych prac Antoniego Mazura.
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Edward Jezutek (1905-1971)
Rzeźbiarz ludowy związany z Zawoją, gdzie wychował się i mieszkał. Rzeźbić zaczął jako dziecko, podczas wypasu krów tworzył
ptaszki, szarotki z drewna, fujarki. Turystom sprzedawał wyrzeźbione przez siebie drewniane zabawki. Dorastał ciężko pracując na roli
i doskonaląc swój talent rzeźbiarski. W czasie II wojny światowej
więzień obozu pracy w Niemczech. Po powrocie do Zawoi i długiej
chorobie zajął się stolarstwem, założył też sklep z artykułami spożywczymi (musiał go zamknąć ponieważ działalność ta nie podobała się nowej władzy).

O historii Pana Edwarda
pięknie pisze wnuczka – Ewa Jezutek:
„Pradziadek Józek wyplatał koszyki mieszkając w urokliwym, ale
bardzo niedogodnym miejscu, bo aż pod Halą Barankową. Bieda
wtedy była straszna. Pożegnał się któregoś dnia ze swoją żoną Reginą i wybrał w podróż by zarobić na lepsze życie dla gromadki
dzieci, tak jak wielu innych w czasie biedy galicyjskiej. Z tej podróży
nie wrócił. Nikt nie dowiedział się nigdy, czy dotarł do upragnionej
Ameryki. Jedno jest pewne, że nikt nie doczekał się jego powrotu.
Wśród pozostawionej gromadki dzieci był Edward, który od małego przejawiał zdolności manualne. Dziś powiedzielibyśmy, że miał
„głowę do biznesu”. Jako dziecko zawsze coś rzeźbił pasąc krowy,
a to ptaszki, a to szarotki z drewna, a to fujarki. Przez Barankową
prowadził szlak z Żywiecczyzny w stronę Babiej Góry. Przechodzącym turystom sprzedawał wystrugane przez siebie drewniane zabawki, a czasem mleko. Dorastał ciężko pracując na roli i doskonaląc swój talent rzeźbiarski tak, że po jakimś czasie potrafił już
całkiem sprytnie posługiwać się dłutami i narzędziami stolarskimi,
które często sam robił.
Na Wilcznej nabył niewielką działkę, na której rozpoczął budowę
domu. Po ogromnej wichurze, która nawiedziła wtedy tereny Zawoi
i dokonała spustoszenia po lasach, miejscowy leśniczy podał do
wiadomości, że kto tylko potrzebuje drewno, to może brać dowolną
ilość. Stąd dziadek miał potrzebny budulec w dostatecznej ilości.
Wśród przybywających do Zawoi pojawił się bogaty żydowski fabrykant, który zaoferował dziadkowi całkiem dobre wynagrodzenie,
jeżeli ten dom ukończy przed latem, tak, żeby on z rodziną mógł
przyjechać na wypoczynek. I tak też się stało. Dziadek nocami pracował, żeby dotrzymać terminu i udało mu się skończyć budowę
pięknego domu tuż przed latem 1939 roku. W domu tym zamieszkała rodzina żydowska ciesząc się nadchodzącymi wakacjami. Jednak
pomruk drugiej wojny światowej był coraz bliższy.
Dziadek Edek, który odsłużył już służbę wojskową jako poborowy tuż przed wojną, dostał informację, że wojska się zbierają się na
granicach i planowana jest powszechna mobilizacja. Poszedł z tą
wiadomością do mieszkańców domu, który wybudował, ale nie bardzo chcieli uwierzyć, aż do dnia, w którym przyszły dokumenty,
w których wzywano go, aby stawił się do służby wojskowej. Rodzina żydowska wyjechała jeszcze tej nocy. Dziadek zdążył zrobić
zdjęcie w mundurze, które do dzisiaj wisi w domu rodzinnym i poszedł na front.
Poszedł do Wadowic i dalej pod Kraków, gdzie były skoncentrowane wojska. Jednak zawierucha wojenna była straszliwa i w wyniku nalotów ginęło mnóstwo żołnierzy. Ledwo uchodząc z życiem
wojsko zaczęło cofać się, aż do granicy z Rumunią, a tam najechały
na nich oddziały wojsk rosyjskich. Dziadek wspominał, że ich dowódca zebrał żołnierzy i powiedział, że są bez wyjścia, na straconej
pozycji i pozwala każdemu z nich zdecydować, do której niewoli
chce pójść. Sam przy nich wyjął pistolet i mówiąc, że on do żadnej
niewoli nie pójdzie zastrzelił się.
Zdecydowana większość żołnierzy poszła do niewoli niemieckiej.
Tam też dostał się dziadek. Wysłano go najpierw do obozu pracy
a stamtąd w głąb Niemiec. Dziadek pracował z innymi więźniami
przy produkcji kół do armat i w cukrowni. Z tej cukrowni ukradkiem wynosili kawałki cukru, który pozwolił im przeżyć jakimś cu-

dem, bo racja żywnościowa była raz dziennie i były to jakieś łupiny
i kawałki buraków.
W niewoli dziadek był 2 lata. Do czasu, aż tamtejszy lekarz dając
mu jeszcze 2 tygodnie życia pozwolił mu wrócić do Polski. Dziadek
wracał pociągiem i pieszo aż dotarł wycieńczony do Zawoi. Tutaj
zaopiekował się nim znany i szanowany lekarz, pan Erben. Ale i on
po kryjomu powiedział babci, że wyniszczony organizm i zaawansowana astma to marne szanse na przeżycie dłużej, jak dwa tygodnie.
Mimo złych rokowań dziadek wracał do zdrowia, a po jakimś czasie
wrócił do swojego rzemiosła.
Jako stolarz robił nie tylko okna i stoły i sprzęty domowe, ale także
narty, sanki i rzeźbił w drewnie. Po wojnie założył sklep z artykułami spożywczymi, naftą, wódką i wszystkim co mogło być przydatne
w powojennej, budzącej się do życia wsi. Towary przywoził najczęściej z Krakowa lub z targu w Suchej Beskidzkiej. Działalność ta nie
spodobała się nowej władzy, tym bardziej, że dom i sklep dziadka
od placówki Wojsk Ochrony Pogranicza dzieliła zaledwie wąska
ulica. Zaczęły się nieustanne kontrole, wypytywania i dodatkowe
dopłaty zwane domiarami podatkowymi. Po kolejnej kontroli i kolejnym domiarze podatkowym dziadek zamknął sklep spożywczy.
Zajął się wyłącznie stolarstwem i rzeźbiarstwem. Zawoja zaczęła
rozkwitać jako miejscowość turystyczna, goście chętnie odwiedzali
pracownię dziadka, kupując pamiątkowe ciupagi góralskie, popielniczki orłem, rzeźbione głowy górali, osty, szarotki a także pięknie
rzeźbione a czasami dodatkowo inkrustowane kasetki. Duże rzeźbione skrzynki w kształcie księgi nazywane były „bookkasetami”.
Pracownia, warsztat stolarski i mały sklepik z pamiątkami mieściły
się w domu na Wilcznej. Dziadkowie wychowali czwórkę synów,
trzech z nich ukończyło studia w Krakowie i podjęło pracę w swoich
zawodach, a jeden przejął warsztat stolarski i do lat dziewięćdziesiątych prowadził pracownię rzeźbiarsko stolarską. Dziadek zmarł
w 1971 roku”.
Ewa Jezutek
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NASZA KULTURA

Józef Tatara (1924-1992)
Był jednym z siedmiorga dzieci
Władysława i Franciszki. Ukończył szkołę podstawową w Zawoi-Wilcznej, a całe dzieciństwo
spędził pomagając w gospodarstwie rodziców, a także u innych
gospodarzy z okolicy. W wieku
16 lat został wywieziony do pracy w Austrii. Podczas wywozu
ludzi cudem uniknął śmierci
w obozie w Oświęcimiu. Po
powrocie do Polski, wyjechał
pracować w gospodarstwach
rolnych w okolicach Poznania.
Poznał tam swoją przyszłą żonę
Anielę, z którą po ślubie zamieszkał w Zawoi, w zakupionym domku niedaleko swojego
rodzinnego domu. W małym
gospodarstwie rolnym pracował z żoną, a później z dwoma
córkami. Wyjeżdżał do pracy
na ziemie odzyskane, budował
domy w Zawoi, a później podjął pracę w miejscowym tataraku, w którym pracował do 1967
roku. Wtedy ciężko zachorował
i już nie wrócił do pracy, nawet
na swoim gospodarstwie nie był
w stanie pracować. W tamtym
okresie zaczął rzeźbić, z początku małe figurki o tematyce: prace w polu, zabawki dla dzieci
oraz płaskorzeźby i pełne rzeźby sakralne. Otrzymał zamówie-

nia na wykonanie dwóch kompletów stacji Drogi Krzyżowej
do kościoła w Zawoi Centrum
i kaplicy na Wilcznej. Obecnie
jeden komplet Drogi Krzyżowej
(większy) znajduje się w kościele M.B.N.P w Zawoi Wilcznej,
który został przeniesiony z kościoła w Zawoi Centrum.

W pewnym okresie, po wojnie robił obrączki, pierścionki,
a także kolczyki ze srebrnych
pieniążków
przedwojennych.
Robił także sprzęty domowego
użytku, jak szafki, kredens, stół,
wóz do zwożenia zbiorów z pół.
Potrafił też zrobić sobie narzędzia do pracy, m.in. tokarkę do

toczenia ozdobnych fragmentów
drewnianych, np. do kredensu,
uchwytów do szuflad, przykrywki do maśniczki itp. W roku
1977 został wdowcem, ożenił
się po raz drugi, zmarł 5 sierpnia
1992 roku w wieku 68 lat.
Władysława Kulak

BABIOGÓRSKI DESIGN
Babiogórski DESIGN – 13 dziewczyn z trzech szkół: z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum, w Zawoi Wilcznej
oraz w Skawicy i dwa zadania – zaprojektowanie nowych logotypów dla szkół i mundurków szkolnych. Kilka
miesięcy wspólnych spotkań, twórczej pracy i radości. Wniosek po realizacji – młodzież potrafi więcej niż
nam się wydaje… ☺
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rojekt Babiogórski DESIGN
był realizowany w ramach
programu SYNAPSY Małopolskiego Instytutu Kultury,
który jest elementem większego
programu Narodowego Centrum Kultury pt. Bardzo Młoda
Kultura. W ramach projektu
odbyły się warsztaty designu,
które dotyczyły projektowania logotypów dla trzech szkół
z terenu Zawoi oraz projektowania mundurków szkolnych.
Działania rozpoczęły warsztaty
integracyjne dla grupy uczestników projektu. Wszystkie projekty, które wykonała młodzież
w czasie trwania warsztatów, inspirowane były lokalnym wzornictwem, kulturą ludową Górali
Babiogórskich oraz zasobami
otaczającej nas przyrody. Głównym celem projektu było zwiększenie partycypacji młodzieży
w „życiu szkolnym” oraz wzrost
ich wiedzy z zakresu projektowania i estetyki przestrzeni.
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CENNE INICJATYWY

Dziewczyny, które brały
udział w warsztatach to niezwykłe osobowości, każda
z nich niezwykle zaangażowana i kreatywna, każda posiadająca ogromny potencjał,
z każdej jesteśmy, jako organizatorzy, niezwykle dumni.
Dziewczyny podczas warsztatów
zaprojektowały trzy logotypy
dla: Szkoły Podstawowej w Zawoi Centrum, Szkoły Podstawowej w Zawoi Wilcznej oraz
w Skawicy. Stworzyły także
projekty oraz prototypy mundurków szkolnych, piórnika
oraz worka/plecaka szkolnego.
Dzięki udziałowi w projekcie
zyskały wiedzę na temat projektowania oraz szycia. Wszystkie działania były realizowane
w duchu otwartości i równości.
Ten projekt uświadamia jak
bardzo mądra i niezwykle kreatywna jest młodzież. Czasa-

mi warto oddać sprawy „w ich
ręce”, bo pomysły młodzieży
potrafią być lepsze od pomysłów dorosłych. Świeżość spojrzenia i otwartość umysłu jaką
daje młodość w zderzeniu z doświadczeniem osób starszych
daje niesamowite efekty. Wystarczy, słuchać siebie nawzajem ☺.
Dziękujmy bardzo uczestniczkom projektu i jeszcze raz gratulujemy: Sarze Kaczmarczyk,
Natalii Sobaniak oraz Natalii
Starowicz ze Skawicy!!! Mai
Polak, Juliannie Leontiew,
Karolinie Szarlej, Beacie Radwan, Anecie Kudzi, Magdzie
Piergies z Zawoi Centrum!!!
Marcie Mołek, Magdzie Mołek, Justynie Bartyzel oraz Natalii Sowie z Zawoi Wilcznej!!!
Jesteście wielkie!
Anna Kulka

Nowe projekty logotypów szkół, które
powstały na zajeciach

Na zdjęciach uczestniczki warsztatów desingu. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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NOWE WYDAWNICTWA

Police – pasmo
w cieniu Babiej Góry
Monografia o środowisku przyrodniczym, ludziach i relacjach zachodzących pomiędzy nimi
W pierwszych dniach grudnia 2017 r. nakładem Wydawnictwa
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu
Jagiellońskiego, na rynku wydawniczym ukazała się monografia
poświęcona Pasmu Polic. Jest to pierwsze całościowe opracowanie
naukowe tego pasma górskiego, stanowiącego przedłużenie ku
północnemu-wschodowi Masywu Babiej Góry.

D

otychczas Czytelnik interesujący się obszarem Beskidu Żywieckiego mógł
sięgnąć po którąś z licznych
książek traktujących o najwyższej górze Beskidów – Babiej
Górze, czy też do pojedynczych
pozycji poświęconych masywowi Pilska. Brak natomiast było
książek poświęconych Pasmu
Polic, które należy do jednych
z najwyższych w Zewnętrznych
Karpatach Zachodnich. Pewne
informacje na temat tego pasma można było jedynie znaleźć
w przewodnikach
turystycznych, bądź w artykułach naukowych i popularnonaukowych.
Monografia pt. Police – pasmo
w cieniu Babiej Góry składa się
z trzech części, do których tematycznie przydzielonych zostało aż
28 rozdziałów. Pierwsza z nich
poświęcona została środowisku przyrodniczemu Pasma Polic. W 9 rozdziałach ich autorzy
szczegółowo omówili poszczególne elementy środowiska przyrodniczego. Ta część monografii
zaczyna się od szczegółowego
omówienia budowy geologicznej
tego pasma górskiego. Następnie
przedstawiona została rzeźba Pasma Polic, jednakże w osobnych
rozdziałach omówione zostały
jaskinie, formy skałkowe i jeziora osuwiskowe. W kolejnych
rozdziałach przedstawione zostały: stosunki wodne, klimat,

pokrywa glebowa, szata roślinna i świat zwierząt. Część zagadnień dotyczących geografii
fizycznej poprzedzona została
krótkim wprowadzeniem oraz
przedstawieniem regionalizacji
fizycznogeograficznej pasma.
Druga część monografii poświęcona została ludności zamieszkującej omawiany obszar,
a także zachodzącym na jego
obszarze procesom społeczno-ekonomicznym. W pierwszym
rozdziale tej części omówiono
postępy osadnictwa zachodzące
wokół Polic i uwarunkowania
mieszkaniowe gmina badanego
obszaru. Następnie skupiono
się na przedstawieniu demografii oraz kultury ludowej Babiogórców, Kliszczaków i Górali
Orawskich. W kolejnych dwóch
rozdziałach omówiono przemiany jakie zachodziły przez kilka
stuleci w gospodarce pasterskiej
prowadzonej na obszarze Polic
oraz omówiono nazwy geograficzne, które w ogromnej ilości
funkcjonują w piśmiennictwie
i w przekazie ustnym na badanym obszarze. W części tej
monografii omówiono także
architekturę zabudowań mieszczących się w Paśmie Polic na
tle zabudowy Karpat, a także
zwrócono uwagę na planowanie przestrzenne prowadzone
w poszczególnych gminach.
Zwrócono także uwagę na sys-

tem transportowy funkcjonujący
pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, a innymi obszarami położonymi w południowej
Polsce. Pozwoliło to na zobrazowanie dostępności komunikacyjnej tego regionu, zarówno ze
względu na możliwości dojazdu
mieszkańców do pracy i szkół,
jak i możliwości dojazdu turystów. Właśnie zagadnieniom
związanym z turystyką poświęcono miejsce w kolejnych trzech
rozdziałach: 1) omówiono rozwój szlaków turystycznych;
2) przedstawiono stan obecny
i możliwości rozwoju turystyki; 3) zaprezentowano historię
schroniska PTTK na Hali Krupowej. Natomiast w ostatnim rozdziale tej części przedstawiono
katastrofę lotniczą, która wyda-

Promocja książki

Police – pasmo w cieniu Babiej Góry
Spotkanie promocyjne książki pt. „Police – pasmo w cieniu Babiej Góry” wydane pod redakcją Pawła Franczaka,
odbędzie się 13 stycznia (sobota) o godz. 16.00 w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi.
Podczas promocji będzie istniała możliwość nabycia książki oraz wysłuchania krótkich referatów, w których omówione zostaną poszczególne rozdziały tej monografii. Będzie to także okazja aby móc porozmawiać z autorami
i poszerzyć wiedzę na temat tego pasma górującego m.in. nad Skawicą i Zawoją.
Monografia pt. Police – pasmo w cieniu Babiej Góry składa się z trzech części, w których na 527 stronach szczegółowo omówiono 28 zagadnień z zakresu środowiska przyrodniczego tytułowego pasma, a także o aspektach
społecznych i demograficznych ludności zamieszkującej ten region. W trzeciej części omówiono zagadnienia traktujące o relacjach zachodzących pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym.
36
Zapraszamy na spotkanie i już teraz życzymy udanej lektury.

rzyła się przed prawie pół wieku
pod szczytem Polic w 1969 r.
Ostatnia, trzecia część monografii poświęcona została relacją
zachodzącym pomiędzy mieszkańcami omówionego w książce obszaru a jego środowiskiem
przyrodniczym. W pierwszym
z 6 artykułów tej części omówione zostało aktualne użytkowanie terenu. Następnie zwrócono
uwagę na występujące na badanym terenie antropoformy, czyli
formy rzeźby które utworzone
zostały w wyniku prowadzonej
działalności przez mieszkańców
badanego obszaru. W kolejnym rozdziale autorzy omówili zagrożenia naturalne (m.in.
powodzie, wichury, osuwiska),
które występują na obszarze
Pasma Polic i na przylegającym
do niego obszarze. Natomiast
w kolejnym tekście skupiono
się na jakości powietrza w różnych częściach pasma i zmienności rocznej występowania pyłów zawieszonych w powietrzu.
W dwóch ostatnich rozdziałach
zaprezentowano
zagadnienia
związane z ochroną przyrody.
W pierwszym z nich omówiono
formy ochrony przyrody jakie
ustanowiono na obszarze Pasma
Polic, natomiast w drugim zaprezentowano proponowane do
utworzenia nowe formy ochrony przyrody.
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Spis treści:
1. Słowo wstępu – Paweł Franczak
2. Regionalizacja fizycznogeograficzna –
Paweł Krąż
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE:
3. Budowa geologiczna – Mateusz Szczęch
4. Rzeźba terenu i jej współczesne
przemiany – Michał Zatorski, Paweł
Franczak, Krzysztof Buczek, Dariusz
Strzyżowski, Karol Witkowski
5. Jaskinie i formy skałkowe – Paweł
Franczak, Krzysztof Buczek, Michał
Zatorski
6. Jeziora osuwiskowe – Krzysztof Buczek,
Paweł Franczak
7. Wody powierzchniowe i podziemne
– Paweł Franczak, Anna Szczerbińska,
Adam Kołodziej, Krzysztof Buczek, Marek
Górnik, Natalia Marcinka
8. Klimat – Agnieszka Sulikowska, Dominika
Ciaranek, Paweł Franczak
9. Gleby – Łukasz Musielok, Mateusz
Stolarczyk, Magdalena Gus
10. Szata roślinna – Jerzy B. Parusel
11. Świat zwierząt – Stanisław Szafraniec
CZŁOWIEK:
12. Osadnictwo i uwarunkowania
mieszkaniowe gmina na obszarze
Pasma Polic – Karolina ListwanFranczak, Łukasz Fiedeń, Paweł Franczak
13. Charakterystyka demograficzna –
Joanna Nowak
14. Kultura ludowa – Katarzyna Ceklarz
15. Gospodarka pasterska – Paweł
Franczak, Katarzyna Ceklarz
16. Toponimy Pasma Polic – Paweł Franczak

17. Architektura Pasma Polic na tle Karpat
polskich – Dariusz Kronowski
18. Planowanie przestrzenne na obszarze
gmin Pasma Polic – Karolina ListwanFranczak, Łukasz Fiedeń
19. System transportowy wsi w Paśmie
Polic – Łukasz Fiedeń
20. Rozwój sieci szlaków turystycznych
w Paśmie Polic – Piotr Krzywda
21. Stan obecny i możliwości rozwoju
turystyki – Aneta Pawłowska-Legwand,
Łukasz Matoga
22. Schronisko PTTK na Hali Krupowej –
Jerzy Kapłon
23. Ostatni lot „TANGO-FOKSTROT” –
katastrofa lotnicza pod szczytem Polic
– Karolina Listwan-Franczak
PRZYRODA – CZŁOWIEK:
24. Struktura pokrycia terenu – Witold
Jucha
25. Antropogeniczne formy rzeźby –
Michał Zatorski
26. Zagrożenia naturalne na obszarze
Pasma Polic i w jego bezpośrednim
sąsiedztwie – Paweł Franczak, Karol
Witkowski
27. Ocena jakości powietrza i identyfikacja
głównych źródeł zanieczyszczeń –
Paweł Franczak
28. prawną ochroną przyrody – Michał
Hudyka
29. Obszary i obiekty proponowane
do objęcia ochroną przyrody
oraz wskazania do planowania
przestrzennego – Paweł Franczak,
Michał Hudyka, Stanisław Szafraniec,
Karolina Listwan-Franczak

Nad przygotowaniem poszczególnych rozdziałów pracowało
28 autorów (w różnych składach
autorskich) będących w większości pracownikami lub doktorantami krakowskich uczelni
wyższych i instytucji naukowych
(najliczniej reprezentowany był
Uniwersytet Jagielloński). Wśród
autorów znaleźli się jednak także pracownicy Babiogórskiego
Parku Narodowego oraz osoby
związane z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK
w Krakowie. Ważną część zespołu autorskiego stanowiły osoby, dla których omawiany obszar
stanowi Małą Ojczyznę. Redakcję
nad całością opracowania objął
pochodzący ze Skawicy – Paweł
Franczak. Całość opracowania
obrazują liczne fotografie, które
w większości przypadków wykonane zostały przez lokalnych
pasjonatów fotografów.
Monografia pt. Police – pasmo
w cieniu Babiej Góry licząca aż
527 stron do nabycia jest w Instytucie Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ, bądź poprzez
stronę internetową Instytutu
w dziale Publikacje (link: www.
geo.uj.edu.pl). Zainteresowane

osoby będą także mogły nabyć
monografię podczas planowanych spotkań promocyjnych,
które odbędą się w 13 stycznia
2018 r. w Zawoi (w Babiogórskim Centrum Kultury) i w lutym
2018 r. w Krakowie (w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej
PTTK).
Na koniec tej niezwykle skrótowej autopromocji niniejszej
monografii, jako jej redaktor
zachęcam Czytelnika do sięgnięcia do niej i zapoznanie się
z tekstami traktującymi o tym
niezwykle ciekawym paśmie
górskim. Monografia jest już
dostępna w bibliotekach mieszczących się w gminach leżących
na obszarze Pasma Polic, w tym
w bibliotekach w gminie Zawoja. Zapraszam także Państwa
na spotkanie promocyjne, które
odbędzie się 13 stycznia (sobota) o godz. 16.00 w Zawoi,
a podczas którego prócz nabycia monografii będzie można
wysłuchać wygłoszone referaty prezentujące zamieszczone
w monografii tematy oraz porozmawiać z autorami. Życzę
udanej lektury.
Paweł Franczak

Gratulacje dla…
Pani Zofii Bugajskiej za zajęcie I miejsca w kategorii haft i koronkarstwo w konkursie powiatowym „Produkt Lokalny Podbabiogórza”.
Kindze Ruszkiewicz – solistce zespołu regionalnego Zbójnik za
zajęcie I miejsca w Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej.
Emilii Surzyn za zajęcie III miejsca w kategorii bibułkarstwo
w konkursie powiatowym „Produkt lokalny Podbabiogórza.
Marianny Małysy za wyróżnienie w kategorii kwiaciarstwo w konkursie powiatowym „Produkt Lokalny Podbabiogórza”.
Żeńskiej grupy śpiewaczej zespołu regionalnego Juzyna za zajęcie II miejsca w kategorii młodzieżowej w Sabałowych Bajaniach
w Bukowinie Tatrzańskiej.
Żeńskiej grupy śpiewaczej zespołu regionalnego Cieślica za zajęcie III miejsca w Konkursie Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków
Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA w Podegrodziu
oraz III miejsca w Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej.
Szymonowi Gigoniowi – gawędziarzowi z zespołu regionalnego
Juzyna za zajęcie III miejsca w kategorii dorosłych w Sabałowych
Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej.
Dziecięcej grupy śpiewaczej zespołu regionalnego Zbójnik za
zajęcie III miejsca w Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej.

Marianna Małysa, Zofia Bugajska i Emilia Surzyn nagrodzone zostały w konkursie
powiatowym „Produkt Lokalny Podbabiogórza. Budzów, 20 sierpnia 2017 r
Fot. Małgorzata Bugajska

Martyny Karcz za zajęcie III miejsca w XVII Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w Katowicach.
Uczennica Technikum Nr 26 mgr A. Nowicka wyłoniło spoSOSW dla Dzieci Niewidomych śród prawie 600 nadesłanych
i Słabowidzących w Krako- prac 62 najlepsze. I tak praca
wie Martyna Karcz brała udział Martyny Karcz pt. „Bohaterow XVII Ogólnopolskim Kon- wie filmowi literaccy, którym
kursie na Pracę z Literatury dla nadzieja pomogła przetrwać
uczniów szkół ponadgimnazjal- trudne chwile” została nagronych. Patronat nad nim objęli: dzona III miejscem. NauczyRada Języka Polskiego przy Pre- cielka języka polskiego, pani
zydium Polskiej Akademii Nauk Mirosława Jankowska otrzymaw Warszawie, Rektor Uniwer- ła List Gratulacyjny od Dyrekcji
sytetu Śląskiego w Katowicach, Pałacu Młodzieży oraz od Jury
Towarzystwo Miłośników Języ- za przygotowanie uczniów do
Konkursu. Finał Konkursu odbył
ka Polskiego Oddział Katowice.
Jury w składzie: prof.dr hab. się 5.06.2017 w Sali Teatralnej
D. Krzyżyk, mgr T. Wawrzyczek, Pałacu Młodzieży w Katowicach.
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W każdym bochnie chleba tkwi ziarnko zboża, okruch soli, kropla wody, praca rąk człowieka i dobroć Boga

XIX Gminne Dożynki

Skawica 2017

Po Eucharystii korowód dożynkowy przeszedł na plac Kółka Rolniczego, gdzie na wszystkich zebranych czekało wiele
atrakcji. Starostowie dożynek,
Agata Spyrka i Tadeusz Marek,

Spotykamy się na święcie
szczególnym, by podziękować
za chleb, za plony, podziękować
Stwórcy i rolnikom oraz poprosić, żeby chleb był zawsze na
naszym stole, by go nigdy nie

splata i jasny pałac i chruściana
chata!” Bez tego chleba nie będzie nikogo, ani tego w ubogiej
chruścianej chacie, ani tego,
który żyje w wielkich pałacach.
Każdemu chleb jest potrzebny!
I dlatego za tę pracę, za tę pracę
na roli, jakże trudną, z całego
serca dzisiaj dziękuję wszystkim
rolnikom z tej gminy.
Świętujemy, bo mamy świadomość tradycji, mamy świa-

przekazali na ręce wójta gminy
Zawoja Marcina Pająka symboliczny bochen chleba. Występy
artystyczne rozpoczął tradycyjny
obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy śpiewaczej „Nasza
Skawica”. Po tej części uroczystości, Wójt, w swoim przemówieniu, podziękował zebranym
za przybycie na wspólne świętowanie dożynek, za owoce
ciężkiej pracy rolników a organizatorom za przygotowanie
imprezy. Następnie głos zabrał
Senator RP Andrzej Pająk, który
w swoim przemówieniu szczególną uwagę zwrócił na dobra,
które daje nam ziemia i praca
ludzka:

brakowało, by nie było takich
sytuacji, o których mówił Ksiądz
na kazaniu, kiedy z głodu wielu,
wielu ludzi odeszło z tego świata. Jest takie piękne powiedzenie,
bo ten chleb i pracę rolnika opiewają liczni poeci i przysłowia,
a jedno z nich mówi: „od myszy
po cesarza każdy żyje z gospodarza”, bo tego chleba potrzeba
każdemu, i tej polnej myszce,
stworzeniu bożemu, i zwykłemu obywatelowi, ale i cesarz bez
chleba się nie obejdzie.
Jakże pięknie wyraża się
o chlebie Władysław Syrokomla:
„O zlepku żytni! Okruszyno marna! Jakże twe dzieje ciekawe dla
człeka! Z twoimi losy jakże się

domość tego, że Polacy zawsze
dziękowali za chleb! „Zmarłych
pokoleń idealna sfera, w żywej
ludzkości wieczne ma siedlisko,
Jak grób proroka, mędrca, bohatera Jasnych żywotów staje się
kołyską”… Pięknie pisze Asnyk,
że musimy być zakorzenieni w
przeszłości, musimy mieć świadomość tradycji i wartości.
Podzielę się takim przykładem
– rok temu dane mi było być na
otwarciu Domu Polskiego w Barze, niedaleko Kamieńca Podolskiego, a więc tam na Podolu
na Ukrainie, na terenach, które
odeszły od Polski, a Polska odeszła od Nich – jak oni mówią, ponad 200 lat temu. Ale kiedy oni

Dożynki są u nas huczną imprezą, o której słyszy się nie tylko w sąsiednich gminach. Co rok gromadzą
mnóstwo osób, które przyglądają się obrzędom dożynkowym, podziwiają wieńce dożynkowe, a potem bawią
się do późnych godzin nocnych podczas zorganizowanej zabawy. To wydarzenie łączy starszych i młodszych
– w tym dniu uwagę wszystkich przyciąga tradycja i ciężka praca rolników.

P

rzy dźwiękach tradycyjnych marszów w wykonaniu Orkiestry Dętej
barwny korowód „Monstrancją”
żniwną wyruszył od sklepu „Avita” w kierunku kościoła pod

Korowód z wieńcem dożynkowym

wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie o godz. 17.00
rozpoczęła się Msza święta. Po
okolicznościowym kazaniu nastąpiło poświęcenie wieńca dożynkowego oraz przyniesionych
plonów. W czasie procesji z darami złożono w ofierze bochen
chleba – owoc ziemi oraz pracy
rąk ludzkich, symbolizujący życie, radość, sytość i szczęście.
Wieniec dożynkowy w kształcie
„Monstrancji”, symbolizujący miłość Boga do ludzi pracujących
na roli, uwity został z kłosów
zbóż, kwiatów i ziół. Wieniec
jest dowodem wdzięczności ludzi za zbiory oraz piękną pogodę w czasie dojrzewania.
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zaśpiewali tam GAUDE MATER
POLONIA, kiedy oni tam zaśpiewali OJCZYZNO MA w Kamieńcu
Podolskim, tego śpiewu do końca
życia nie zapomnę, jak oni tą
Polską żyją, chociaż jest ona dzisiaj daleko od nich.
Czy my też tak myślimy, czy
my też jesteśmy tak głęboko zakorzenieni? Czasy idą trudne i od
tradycji zależy nasz byt tutaj nad
Wisłą. Pragnę jeszcze podkreślić,
że zarówno te dożynki, jak i cały
ten rok jest rokiem szczególnym,
bo właśnie w tym roku mija 300
lat od tego wyjątkowego wydarzenia z dnia 8 września 1717 roku,
kiedy na Jasnej Górze ówczesny
Sejm i Senat, Królowie, wszystkie
Stany Rzeczypospolitej za Patronkę, jako Królową Polski, obrali
Matkę Boga Jasnogórską Panią!
Później przyszedł czas na
rozrywkę dla szerszej grupy
publiczności, bowiem na scenę, z porcją śmiechu, wkroczyli zabawni kumple: Hadziuk
i Solejuk ze słynnej „Ławeczki
z Rancza”. Celebryci „Mamrota” wygłosili prelekcję „jak nie
pić alkoholu”. Zaprezentowali
dawkę sympatycznego swojskiego humoru, rozbawiając do łez
zgromadzoną widownię. Samotnym osobom udostępnili swoje Biuro Matrymonialne „Serca
Dwa” kojarzące pary, trójkąty,
specjalizujące się w konkubinatach i związkach partnerskich.

Potem estradę przejęła gwiazda wieczoru Jamba Africa rozgrzewając naszą publiczność
aż do czerwoności, powiało…
Afryką. Nad polami niósł się
głos afrykańskiego bębna, zaś ze
sceny popłynęły dźwięki werbla
z elementami afrykańskiej muzyki etnicznej i tekstem: „Czas
wszystko zabiera, bo zabrać jest
w stanie, lecz nigdy nie zabierze
tego, co w sercu zostanie…”.
Tłum ruszył do tańca. Bawiono się przy znanych wszystkim
przebojach takich zespołów jak:
Africa Simone, Saragoosa Band,
Goombay Dance Band czy Papa
Dance. I tak rozbawione towarzystwo tańczyło dalej przy
muzyce disco polo z zespołem
Systematic (Mała bejbi, Ola, Ola,
Oczy niebieskie, Usta malinowe,
Marzenia i sny, Jesteś taka zakręcona). Swój występ wzbogacili
oryginalnym pokazem ognia.
Sołtys i Rada Sołecka składa
podziękowanie sponsorom za
pomoc i wsparcie w przygotowaniu tegorocznej imprezy. To
właśnie Państwa zaangażowanie i wsparcie stanowi o świetności naszej małej Ojczyzny
i pomaga kultywować lokalną
tradycję. Dzięki Waszej pomocy
uroczystość dożynkowa w Skawicy mogła mieć tak uroczystą
oprawę.
Mamy nadzieję, że będziecie
z nami w kolejnych latach. (mg)

Kabaret Kałamasz ze słynnej „Ławeczki z Rancza”. Fotografie: portal Sucha24.pl

Koncert zespołu Jamba Africa
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Tropem zbójnickiej
przygody

Wójt gminy Zawoja zakuty w dyby. Fotografie: portal Sucha24.pl

W słoneczne popołudnie, 22 lipca 2017 roku, mieszkańcy i Goście po raz kolejny, bo już trzeci, podążali
ścieżkami, (jak podają przekazy ludzkie i legendy), którymi niegdyś chodził ze swymi kamratami słynny
beskidzki Harnaś Baczyński. Wspaniała pogoda była dodatkową zachętą na spacer. Wędrując, można było
podziwiać piękną panoramę pasma Polic, poczuć świerkowy zapach lasu, ciszę, spokój, nieskażoną przyrodę
i szum górskiego potoku.

P

rzy bacówce bacy Krzysztofa Bachledy-Curuś na
uczestników czekało wiele
atrakcji i niespodzianek. Wszyscy mogli skosztować oscypka,
wytwornej miodówki z pasieki
JODŁA. Goszczącym przygrywał i śpiewał zespół ZBÓJNIK
noszący nazwę pochodzącą od
samego Baczyńskiego. Dzieci
śpiewały o zbójnikach, wykazały się popisami tanecznymi
w HAJDUKU, OBYRTCE i POLCE. „Ułapiły Pony Józka Bacyńskiego bo go wyzdradziła frajerecka jego, Bacyński, Bacyński,
kaześ podzioł złoto? Bedo Cie
Ponowie Pytali ło to…”

Drużyny piłkarskie: Harnasie i Maryny

40

Na grupę niczego niespodziewających się biesiadników
napadła banda groźnych zbójników z BRACTWA spod BABIEJ
GÓRY, porwali, zakuli wójta
gminy w Harnasiowe dyby, „jesce by go brzytewką poskrobali
ino chłop był już wygolony na
niedzielno sumo”, po uzyskaniu okupu uwolnili. Bractwo
pokazało opryszkowski i zbójnicki świat. Nie byli zatem aż
tacy brutalni niebezpieczni, jak
to można poczytać w ludowych
podaniach i posłuchać w legendach. Zbójcy opowiadali ciekawe historie o swoich dziejach
i sypali żartami jak z rękawa.

Później wszyscy udali się na
miejsce największych emocji,
jakie czekały na stadionie LKS
„Huragan”, gdzie rozegrany
został mecz MARYNY – HARNASIE, „baby grały przeposane
smatkami a chłopy w gumiakach o becko nektaru zbójeckiego”. Można było najeść się
do syta przy migotliwym blasku zbójnickiej watry, zobaczyć
błysk ciupagi w zachodzącym
słońcu, poczuć w nozdrzach zapach piekących się nad ogniem
kiełbas na patykach.
Tak biesiadując wszyscy słuchali dalej anegdot, góralskich
legend i „śpasów” o zbójowa-

Zacięta akcja podczas meczu

niu. Ksiądz podobno „przebrany”
pokrótce przedstawił działalność
społeczną we wsi organizatora
wędrówki – Rady Sołeckiej. Jak to
mają przeróżne pomysły, działają
zgodnie i realizują: postawili Pomnik Pamięci Pokoleń, Pomnik
Świętego Jana Pawła II, Chodnik
Zbójnicki oznakowali 14. punktami i rzeźbami wykonanymi przez
motora ich poczynań Kazimierza
Pająka, Skocznię K–20 z homologacją PZN, wydali Monografię
Wsi Skawica, „nie sposób wymienić wszystkiego co natworzyli i teraz zamierzają otworzyć Łuk Tryumfalny w związku
z 420-letnim istnieniem Wsi Skawica”. Żeby go dokończyć brakuje fontanny. Przeprowadzono
więc zbiórkę pieniędzy na ten cel.
Zgromadzono 1 000 zł, co pozwoli na jej wykonanie.
Wieczorem wszyscy poznali
„Śwarnego Zbója”, do rywalizacji
stanęło 13. mężczyzn. Regulaminowo trzeba było: strzelić z łuku
do latającego balona, strzelić
ze zbójeckiego „pistolca”, rzucić „cieślickom w goja”, strzelić
z łuku do „rogoca”, zaśpiewać
zbójecką przyśpiewkę. Bezkonkurencyjny okazał się Michał
Wojtyczko!! Otrzymał on bon
o wartości 300 zł na „luksusy”
w Beskidzkim Raju. Organizatorzy przewidzieli również dla
najmłodszych uczestników: bieganie i rzucanie piłką, wszyscy
zostali nagrodzeni. Wyprawa odkryła na nowo zapomniane zbójnickie baśnie, legendy.
Sponsorami imprezy byli: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Beskidzki Raj”, Pani Natasza
Papushina, Pasieka „Jodła”, Wójt
(RS)
i Rada Gminy Zawoja.

Tańce zespołu Zbójnik ze Skawicy
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Dęciaki i Górale
czyli Jest w Orkiestrach Dętych jakaś siła...
Orkiestra dęta w Zawoi istniała
już okresie międzywojennym,
jako orkiestra parafialna.
W różnym składzie i z różnym
powodzeniem oprawiała
muzycznie uroczystości
kościelne i gminne.
Sytuacja uległa znaczącej
zmianie, gdy w roku 1998
funkcję kapelmistrza w
zawojskiej orkiestrze objął
Roman Mołdawa, zawodowy
muzyk i wojskowy. Rozpoczął
pracę z orkiestrą podnosząc
szybko jej poziom artystyczny.

Koncert kolęd w wykonaniu członków
zawojskiej Orkiestry Dętej
Fot. Michał Sośnicki

P

ierwszym poważnym egzaminem dla orkiestry
był występ na I Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Makowie Podhalańskim
w roku 2000. W tym przeglądzie orkiestra zawojska zajęła I miejsce w przemarszu i II
miejsce w występie estradowym. W kolejnym przeglądzie
powiatowym w Jordanowie
w 2002 roku było już I miejsce
zarówno w przemarszu jak i na
estradzie. W roku 2004 w Suchej
Beskidzkiej sukces z estrady został powtórzony, więc w następnym przeglądzie powiatowym
w Zawoi w 2006 roku Orkiestra
OSP Zawoja Centrum występowała poza konkursem. Rok 2008
i przegląd powiatowy w Sidzinie
to II miejsce zdobyte przez zawojską orkiestrę.
Również występy na przeglądach wojewódzkich były zauważalne. Orkiestra OSP Zawoja
wygrała V miejsce w wojewódzkim przeglądzie w Sieprawiu
w 2002 roku, II miejsce w 2004
roku
Wiśniczu
w Nowym
i znów V miejsce w 2006 roku
w Chełmku.
Nasza orkiestra z powodzeniem występowała również
regionalnych
w przeglądach
w Krynicy Górskiej, Polanicy
Zdroju czy w festiwalu „Echo
Trombity” w Nowym Sączu.
Z biegiem lat, stan osobowy
orkiestry się zmieniał i liczba

członków orkiestry wynosiła od
10 muzyków, dochodząc nawet
do ponad 40. Co istotne, nigdy
nie brakowało ludzi, którzy
chcieli poświęcić swój wolny
czas i niejednokrotnie pieniądze
po to, aby ta orkiestra nieprzerwalnie funkcjonowała. Efektem
zapału tych ludzi jest przede
wszystkim uświetnianie naszych
lokalnych uroczystości gminnych, strażackich i kościelnych,
a także rozrywkowych.
Ostatnie kilka lat było dla orkiestry ciężkim czasem. W grudniu 2015 roku, w związku
z tym, iż w orkiestrze pozostało
niespełna 10 członków a Kapelmistrz Roman Mołdawa musiał
zrezygnować z pełnionej funkcji
z powodów zdrowotnych, zostało zorganizowane spotkanie, na
którym musieliśmy podjąć trudną decyzję – albo rozwiązujemy
orkiestrę, albo próbujemy uratować lokalne dobro jakim jest orkiestra. Mimo minimalnego składu postanowiliśmy wspólnie, iż
postaramy się nie dopuścić do
rozwiązania orkiestry. Dzięki
zaangażowaniu między innymi
Jana Żurka, który przez ostatnie lata prowadzi orkiestrę jako
Kapelmistrz, dzięki pracy Pawła
Burego jako instruktora i Szymona Hujdy jako rzutkiego i zaangażowanego kierownika, udało
się ją uratować. Przez ostatni rok
udało się wyremontować część
starych instrumentów, zakupić

koszule oraz kapelusze góralskie dla członków orkiestry, kupić kurtki na okres zimniejszy,
zorganizować darmowe lekcje
gry na instrumentach dętych
a co najważniejsze, pozyskać
nowych członków do orkiestry.
Obecnie stan Orkiestry Babiogórskiej liczy 27 osób, są to:
Flety: Magdalena Hujda, Amelia Madej, Alicja Wilczyńska.
Klarnety: Marcin Białończyk,
Alicja Hujda, Kinga Pierog, Anna
Wilczyńska, Ala Smyrak. Saksofony altowe: Paweł Bury, Jakub
Mętel, Jakub Smyrak. Saksofony
tenorowe: Szymon Hujda. Trąbki: Dawid Białończyk, Szymon
Chowaniak, Norbert Groń, Jan
Żurek. Tenory: Piotr Bury, Bartłomiej Kudzia, Wojciech Wilczyński. Puzony: Marta Hujda.
Tuby: Dariusz Ceremuga, Mateusz Pochopień. Perkusja: Józef Baran, Mikołaj Chowaniak.
Bęben, Talerze: Jurek Sikora,
Przemysław Żurek, Alicja Żurek,
Izabela Żurek
Wymienieni wyżej muzycy zasilają zawojską orkiestrę przez
różny czas. Mamy tu muzyków
ze stażem ponad trzydziestoletnim, jak Bartłomiej Kudzia, czy
Jan Żurek a także muzyków,
którzy w tym roku po raz pierwszy wystąpili publicznie, jak Ala
Smyrak, czy Mikołaj Chowaniak.
W perspektywie czasu chcielibyśmy powrócić do kondycji
orkiestry z poprzednich lat i ją

odbudować. W związku z tym,
że „w orkiestrze dobrze się dzieje”, orkiestra się rozrasta, coraz
więcej osób jest zainteresowanych wstąpieniem do orkiestry,
postanowiliśmy, że pozyskamy
do orkiestry instruktora – kapelmistrza, który będzie zajmował
się nauką gry na instrumentach
oraz prowadził próby orkiestry.
Obecnie prowadzone są bezpłatne zajęcia – lekcje gry na instrumentach dętych i perkusyjnych,
które prowadzą członkowie orkiestry – Paweł Bury i Jan Żurek.
W tym miejscu, korzystając
z możliwości wypowiedzenia
w lokalnej prasie, chcę serdecznie podziękować w imieniu mieszkańców gminy Zawoja wszystkim ludziom, dzięki
których
zaangażowaniu
na
przestrzeni lat funkcjonowała
orkiestra i ta znana wszystkim
z ostatnich lat i ta pamiętana
jeszcze przez naszych dziadków. Nie sposób wymienić
wszystkich z nazwiska, dlatego
dziękujemy wszystkim. Dziękujemy także lokalnym artystom –
muzykom, którzy na przestrzeni
tych wszystkich lat zasilali szeregi orkiestry, bo bez nich orkiestra by nie istniała.
Patrząc w przyszłość, mamy
nadzieję przywrócić świetność
orkiestry.
Zapraszamy także do zasilania
szeregów orkiestry przez dzieci,
młodzież oraz starszych.
(SzH)
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Tydzień Bibliotek 2017
Od 8 do 15 maja 2017 r. w całej Polsce obchodzony był Tydzień Bibliotek. Jest to program promocji czytelnictwa i bibliotek. Tegoroczne hasło
edycji brzmiało „Biblioteka. Oczywiście!” Nasza biblioteka tradycyjnie włączyła się w tę akcję, promując czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Z

tej okazji zorganizowaliśmy
w Zespole Szkół w Skawicy
głośne czytanie bajek pod hasłem „Moje bajeczki z Kubusiem”. Najmłodszych czytelników zabraliśmy do magicznego
świata Kubusia i jego przyjaciół.
W akcję głośnego czytania włączyli się również seniorzy Babiogórskiego
Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów, którzy
z dużym zaangażowaniem czytali ulubione bajki przedszkolakom w Zawoi Mosorne.
Podczas Tygodnia Bibliotek
odbyła się również kolejna edycja Gminnego Konkursu Pięknego Czytania dla uczniów klas
I-III szkół podstawowych. Konkurs ten cieszy się ogromnym
zainteresowaniem, czego dowodem jest rosnąca liczba uczestników. W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło
udział 30 uczniów. Współzawodnictwo dzieci odbywało
się w bardzo miłej atmosferze.
Wszyscy uczestnicy otrzymali
nagrody książkowe oraz słodki
poczęstunek.
Duży wkład w popularyzację
czytelnictwa włożyli także człon-

kowie Dyskusyjnego Klubu
Książki działającego przy naszej
bibliotece. Klubowicze w Szkole Podstawowej nr 5 w Zawoi
Gołynia zorganizowali wielką
zbiórkę książek, konkurs plastyczny „Ja i moja ulubiona
książka” oraz imprezę czytelniczą „Noc czytania – nie ma
spania”. Podczas tegorocznych
obchodów zachęciliśmy również dzieci do poznawania twórczości Juliana Tuwima. W tym
celu odbyły się warsztaty literacko-plastyczne „Wyruszamy w świat z Lokomotywą
Juliana Tuwima”, w których
uczestniczyły dzieci ze Świetlicy
Środowiskowej w Zawoi Centrum. W zaczarowany świat poezji Juliana Tuwima wprowadził
naszych najmłodszych czytelników również spektakl teatralny
„W krainie wierszy Juliana
Tuwima”.
Mamy nadzieję, że nasze działania dostarczyły uczestnikom
wiele radości i były atrakcyjną
formą spędzania wolnego czasu.
Już dziś zapraszamy na kolejną
edycję Tygodnia Bibliotek.

Głośne czytanie bajek

(lm)

Uczestnicy Gminnego Konkursu Pięknego Czytania

W ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki „Molik” w dniu
24.11.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi uczestniczyła
w promowaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Bibliotekarze
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Podczas Gminnego Konkursu Pięknego Czytania

Seniorzy czytają bajki przedszkolakom. Fot. arch. GBP w Zawoi.

oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Zawoi Gołyni przygotowali dla uczniów warsztaty literacko-plastycznych pt. „Spotkanie
z przygodą”. Podczas zajęć najmłodsi uczestnicy poznali wybrane
przygody tytułowego bohatera książki „O wilku, który podróżował
po świecie”. Natomiast młodzież wyruszyła w podróż z Robinsonem Crusoe. W rezultacie powstały piękne ilustracje do wcześniej
przeczytanych tekstów, które są obecnie prezentowane na szkolnej
wystawie.
(dt)
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Narodowe Czytanie
Dnia 15 września 2017 r. o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 1 (z oddziałami gimnazjalnymi)
odbyła się szkolna edycja NARODOWEGO CZYTANIA, w której wzięli udział uczniowie klas VII, II, III oraz
uczestnicy Gminnego Koła Teatralnego „Etiuda”.

N

arodowe Czytanie to akcja
organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została
ona zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej
Polsce odbyło się czytanie dzieł
Aleksandra Fredry, a podczas
następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henry-

ka Sienkiewicza oraz „Lalkę”
Bolesława Prusa. W 2016 roku
Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe
Czytanie „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza w warszawskim
Ogrodzie Saskim.
W tym roku wybór padł na
utwór Stanisława Wyspiańskiego
„Wesele”, który zwyciężył w in-

ternetowym głosowaniu. Dramat Wyspiańskiego konkurował
z „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego, „Pamiątkami Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Beniowskim” Juliusza Słowackiego.
Tegoroczne spotkanie z najsłynniejszym dramatem Stanisława Wyspiańskiego odbyło
się w auli naszej szkoły. Wy-

darzeniu patronowała Gminna
Biblioteka Publiczna w Zawoi
Centrum. Wszystkich obecnych
powitała pani Lucyna Malczyk
– dyrektor GBP. Honorowymi
gośćmi i jednocześnie lektorami byli: pan Marcin Pająk – wójt
gminy Zawoja oraz pan Krystian
Kaznowski – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1. Do czytania
zostali zaangażowani uczniowie klasy IIIa i IIIb gimnazjum,
którzy doskonale poradzili sobie z trudnym tekstem dramatu
narodowo-symbolicznego. Lekturze towarzyszyła prezentacja
multimedialna, dotycząca sylwetki dramaturga, genezy dzieła, postaci w nim występujących
oraz symboliki motywów i przesłania ideowego dramatu. Całości dopełniała ludowa muzyka,
scenografia, rekwizyty i ruch
sceniczny.
Uroczystość przebiegała w podniosłym
nastroju.
Uczniowie
w skupieniu wysłuchali fragmentów tekstu „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego. Mamy nadzieję,
że dzięki tej akcji zachęciliśmy
uczniów do czytelnictwa i pokazaliśmy piękno polskiej literatury.
Warto wiedzieć!
Dzieło powstało na kanwie
autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana
Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich
Bronowic. Prapremiera sztuki
odbyła się 16 marca 1901 roku
w Teatrze Miejskim w Krakowie.
W tym samym roku w Krakowie
"Wesele" opublikowano po raz
pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków.
W języku polskim ukazało się
ponad 120 wydań dzieła.
Katarzyna Wilczyńska
Uczniowie czytają wybrane fragmenty
„Wesela”. Fot. arch. ZS w Zawoi Centrum.

Zakup nowości Wydawniczych
do Bibliotek – edycja 2017

Zakup nowości wydawniczych
zrealizowano ze środków
finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi otrzymała dofinansowanie
z programu Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu
rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych w roku 2017” w wysokości 5 860 zł.

Celem Priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez
zwiększenie udziału nowości
wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów,
wydawnictw nutowych i karto-

graficznych w zbiorach bibliotek
publicznych.
Zakupione nowości wydawnicze są już w naszej bibliotece.
Zapraszamy do zapoznania się
z najnowszą ofertą dostępną
w katalogu bibliotecznym on(lm)
-line w zakładce Nowości.
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Spotkanie autorskie

z Beatą Ostrowicką
Gościem naszej biblioteki była Beata Ostrowicka, krakowska pisarka. Autorka przyjechała na zaproszenie
Dyskusyjnego Klubu Książki „Molik” działającego przy bibliotece Spotkanie odbyło się 28 września br. w sali
BCK. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

B

eata Ostrowiecka jest autorką wielu książek dla dzieci i młodzieży o tematyce
obyczajowo-przygodowej. Zadebiutowała powieścią „Niezwykłe
wakacje”, która od razu zdobyła uznanie wśród czytelników.
Pisarka otrzymała wiele nagród

za swą twórczość – m.in. wyróżnienia polskiej sekcji IBBY,
a także wpis na Listę Honorową
im. H. Ch. Andersena. Wiele jej
książek poleca również Fundacja ABC, prowadząca akcję „Cała
Polska czyta dzieciom”. Podczas
spotkania pisarka zaprezento-

Wakacyjne

wyjazdy edukacyjne
W

czasie wakacji została zorganizowana wycieczka do
Muzeum
Archeologicznego
w Krakowie. Dzieci z naszej
gminy miały okazję dowiedzieć
się, jak wygląda praca przy wykopaliskach. Ogromną radość
sprawiła im zajęcia na specjalnie przygotowanym wykopie,
gdzie nasi mali archeolodzy za
pomocą profesjonalnych narzędzi odkrywali skarby z dawnych
wieków. Ponadto uczestnicy
zostali zabrani w niezwykłą podróż w czasie. Otóż wzięli udział
w warsztatach „Litery piórkiem
malowane”, podczas których
zapoznali się z historią piśmiennictwa i jego początkami na
ziemiach polskich. Dowiedzieli
się, w jaki sposób mnisi tworzyli
rękopisy oraz co oznaczają takie
terminy jak skryba, manuskrypt
czy pergamin Zobaczyli również
reprodukcje przykładowych średniowiecznych i renesansowych
ksiąg. W ostatniej części zajęć
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wykonali kompozycje inicjałowe, posługując się w tym celu
gęsimi piórami, atramentem
i kartami papieru czerpanego.
Gościliśmy również w Muzeum – Orawski Park Etnograficznym w Zubrzycy. Tym
razem uczestniczyliśmy w warsztatach „Orawskie skrzynie na
skarby”, w czasie których dzieci
nie tylko poznały przeznaczenie,
zdobnictwo i technikę wykonania tych wyjątkowych mebli,
ale również same przyozdobiły
miniaturową skrzyneczkę, która
okazała się wyjątkową pamiątkę
z pobytu w Skansenie.
Wyjazdy zostały zorganizowane
przez Bibliotekę w partnerstwie
ze Świetlicą Środowiskową w ramach w programu Bon Kultury.
Na zdjęciach: Poszukiwanie skarbów
w Muzeum Archeologicznym
w Krakowie (u góry) i pobyt w Orawskim
Parku Etnograficznym w Zubrzycy
Górnej. Fot. arch. GBP w Zawoi.

wała młodym czytelnikom swój
warsztat literacki.
Opowiedziała o swoich inspiracjach oraz o sposobie kreowania bohaterów. Zachęciła
również zebranych do tworzenia własnych historii, do pisania,
które może być świetną zabawą.

Spotkanie przebiegało w bardzo
miłej i żywiołowej atmosferze.
Dzieci chętnie uczestniczyły
w zabawach i zagadkach literackich organizowanych przez
naszego gościa. Na zakończenie
spotkania uczestnicy otrzymali
pamiątkowe autografy od autorki oraz dedykację do zakupionych książek.
Spotkanie
zostało
zorganizowane w ramach projektu „Dyskusyjne Kluby Książki
w Małopolsce w roku 2017”
realizowanego przy wsparciu finansowym Instytutu Książki.
(lm)
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Warsztaty teatralne

Oko w oko z aktorem…

7 października 2017 roku odbyły się w budynku BCK niezwykłe warsztaty teatralne, prowadzone przez
panią Agnieszkę Zielezicką – aktorkę Teatru Współczesnego w Krakowie. Był śmiech, dobra zabawa, ale też
ciężka praca…

Z

ajęcia odbywały się w ramach
projektu, którego współautorami są Gminna Biblioteka
Publiczna oraz Wójt Gminy Zawoja. Niemal od roku uczniowie
zawojskich szkół mają możli-

wość uczestniczenia w kółku teatralnym. Miłośnicy Melpomeny
zgłębiają tajniki sztuki aktorskiej
pod okiem instruktorek, obcują
z kulturą w trakcie grupowych
wyjazdów do teatru, przygoto-

wują własne przedstawienie dla
społeczności lokalnej.
Tym razem spotkanie koła
poprowadziła pani Agnieszka Zielezicka – aktorka Teatru
Współczesnego w Krakowie,
absolwentka Wydziału Teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Aktorskiej LART
STUDIO.
Mimo sporego doświadczenia
zawodowego (2008-2017 – Teatr
Współczesny, 2006-2008 – Teatr
Wagabunda, 2007-2008 – Narodowy Teatr Edukacji, 2006-2007
– Teatr Profilaktyczny, 20062007 – Teatr Lalki i Aktora Parawan) nie onieśmielała, lecz
motywowała do pracy. WarsztaUczestnicy warsztatów teatralnych
Fot. arch. GBP w Zawoi

ty rozpoczęły się od zabawnych
ćwiczeń rozluźniających oraz
integrujących. Aktorka pokazała
taniec św. Wita a następnie wykonała go z grupą teatralną.
Kolejny punkt zajęć stanowiła praca nad scenariuszem
przedstawienia. Pani Agnieszka
z zainteresowaniem zapoznała
się z propozycjami uczestników
zajęć – razem z młodzieżą wcielała się w różne postacie, tworzyła narrację sceniczną poprzez
odpowiedni dobór ruchu, gestu,
mimiki. Wiele uwagi poświęciła
roli rekwizytów jako łączników
określonych fragmentów spektaklu oraz ich symbolicznego
znaczenia.
Zajęcia przebiegały w bardzo
miłej atmosferze. Mimo późnego popołudnia oraz intensywnej pracy – nikt nie odczuwał
znużenia. Zapamiętamy wszystkie wskazówki doświadczonej
aktorki i chętnie je wykorzystamy w naszym przedstawieniu.
Z wielką przyjemnością spotkamy się także jeszcze raz z panią
Agnieszką.
Uczestnicy Gminnego Koła Teatralnego

Ascetyczna „Zemsta”
w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie
Niemałym zaskoczeniem dla uczestników Koła Teatralnego „Etiuda” okazał się spektakl „Zemsta” w reżyserii Anny Augustynowicz, który mieliśmy
okazję obejrzeć w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Z

dumienie wywołał fakt, że to spektakl niezwykle skromny inscenizacyjnie, żeby nie powiedzieć, iż niemal całkowicie odarty ze wszystkich środków artystycznego wyrazu. Marek Braun,
odpowiedzialny za scenografię, wykazał się dużą odwagą, decydując się na ubóstwo inscenizacyjne. Widz nie wkracza bowiem do dobrze mu znanego świata z komedii Fredry, próżno szukać w spektaklu barwnych kostiumów z epoki czy wystroju wnętrz z przełomu
XVIII i XIX wieku. Uderza przede wszystkim ascetyzm scenografii,
bo na scenie dominuje czerń i biel, uwagę zwracają jedynie trzy
ramy z siatką (a nie mur), podest i stół, który wszakże pełni wielorakie funkcje - raz jest podestem, raz stołem, innym razem…
Równie skromnie, a czasami nawet niechlujnie prezentowali się
aktorzy we współczesnych strojach, które zaprojektowała Wanda
Kowalska. O ile zrozumiałe może być osadzenie akcji w czasach
nam współczesnych, o tyle mało sensowna wydaje się taka ignorancja wobec widza. Szkoda, że postacie w spektaklu nie zostały
zindywidualizowane poprzez kostium – tak dalece idąca unifikacja
wydaje mi się niepotrzebna.
Muzyka, ograniczająca się do występu perkusisty (skądinąd pokazu artystycznie ciekawego) Daniela Malchara, też nie zachwyca
w tym przedstawieniu i wypada blado – tym bardziej, że niektóre dźwięki przeszkadzają w odbiorze spektaklu. Człowiek-orkiestra
wciela się ponadto w Dyndalskiego, Śmigalskiego i w pozostałych
sługów Cześnika, co dla młodszego pokolenia widzów może być
trudne w odbiorze i przeszkadzać w identyfikacji bohaterów.
Wydaje się, że wspomniane przeze mnie zabiegi, a właściwie
ich brak, miały służyć skupieniu się na słowie i rzeczywiście tekst
komedii Fredry widz słyszy niemal w całości, bez skrótów i przeróbek. To nie lada wyzwanie dla aktorów, aby utrzymać uwagę

widzów przez półtorej godziny, i wyzwanie dla odbiorcy, by mimo
tak oszczędnych środków wyrazu nie ulec znudzeniu. Aktorzy różnie sobie z tym zadaniem poradzili – Cześnik (Maciej Jackowski)
starał się mówić naturalnie, kreując swą postać na prostego i porywczego mężczyznę. Rejent (Marcin Sianko) posługiwał się językiem
potocznym, wypadł „grzecznie” w swej roli i świętoszkowato. Nie
podobała mi się gra Hanny Bieluszko, która wprawdzie wykreowała
Podstolinę na pretensjonalną damę, ale jej sposób frazowaia tekstu
nie przemawiał do mnie, wręcz utrudniał jego rozumienie. Ciekawie
natomiast zaprezentowali się w swoich rolach Karolina Kamińska
(Klara) i Mateusz Bieryt jako Wacław. Zabawna jest dominacja Klary
nad pantoflarzem Wacławem, jej dziarskość i przebojowość śmieszą
w konfrontacji z nieudacznictwem Wacława. Gdzieś z boku pojawiał
się Papkin – w tej roli Feliks Szajnert. Wydaje mi się, że aktor nie
do końca poradził sobie z powierzonym mu zadaniem – jest on po
trosze rozsądnym, sentymentalnym błaznem, po trosze gadatliwym
hipochondrykiem, który wprowadza w smętny nastrój.
Rozumiem założenia inscenizatorów tego przedsięwzięcia, jestem
w stanie nawet ich pochwalić za zwrócenie naszej uwagi na słowo
i jego wagę, na próbę podkreślenia ponadczasowości i uniwersalności tekstu, ale czy do końca twórcom się to udało? Co zostało po
odarciu sztuki z obyczajowości? Czy nadal pozostaje ona ponadczasowa? Czy jest tylko historyjką o dwóch skłóconych sąsiadach? Czy
to jedynie opowieść o miłości dwojga młodych ludzi? Czy może
wreszcie prawda o nas samych – ludziach bezbarwnych, niewyróżniających się, nieumiejących usiąść do „okrągłego” stołu? Na te i inne
pytania każdy z nas powinien sam sobie odpowiedzieć i chociażby z tego względu polecam obejrzenie tego spektaklu w Teatrze
Uczestniczka wyjazdu do teatru
im. Juliusza Słowackiego.
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NASZE PODRÓŻE

Tym razem część Zespołu Regionalnego „Juzyna” wybrała się, w rzec by można, nietypową podróż. Zazwyczaj
ich wojaże po kraju i zagranicy odbywały się busami albo autobusami, tym razem trzeba było przesiąść się do
samolotu jako do najszybszego środka lokomocji do Wielkiej Brytanii.

U przyjaciół w Bedford

D

la większości było to nie
lada przeżycie, ponieważ po
raz pierwszy lecieli samolotem,
byli na lotnisku, przechodzili
kontrolę bagażu i dokumentów. Wylot nastąpił z lotniska
Warszawa - Modlin. Na miejsce
do Modlina dojechano busem.
Wszyscy byli bardzo podekscytowani. Do Anglii zaprosił nas
Ośrodek Integracji Polsko Brytyjskiej z Bedford, zarządzany
przez wieloletnią mieszkankę
Zawoi – Małgorzatę Brady. Nasi
przyjaciele, Polacy mieszkający
na wyspach, byli u nas w wakacje 2016 roku. Tak wiec zespół
poleciał tam z rewizytą, na występy w czasie organizowanego
przez tamtejszą Polonię – Dnia
Dziecka.
Lądowaliśmy w Londynie na
lotnisku Luton, gdzie już czekali
na nas nasi polscy przyjaciele.
Jadąc kilkadziesiąt kilometrów
z lotniska do Bedford, mieliśmy okazję zobaczyć, zielone
angielskie krajobrazy. Na miejscu zamieszkaliśmy w domach
polskich rodzin. Przyjęto nas
z niebywałą serdecznością i gościnnością. Większość mieszkała
w samym Bedford, jedynie grupa chłopaków zakwaterowana
była na wsi poza miastem.
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Na próbach w Ośrodku Integracji Polsko Brytyjskiej razem
z dziećmi z zespołu Promethidion było bardzo wesoło. Potem
poznaliśmy najpiękniejsze zakątki samego Bedford. W dzień festynu z okazji Dnia Dziecka występowaliśmy w przepięknym
parku tego miasta. Publiczność
dopisała. Była Polonia nie tylko z samego Bedford, ale i nawet z Londynu, no i oczywiście
sami Anglicy z całymi rodzinami
też się tam bawili. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji,
oprócz występów zespołów,

były loterie, karuzele, dmuchane zjeżdżalnie no i pyszne polskie specjały serwowane przez
rodziców organizatorów i polskie restauracje. Radosne buzie
i śmiech dzieci, a także i dorosłych, najlepiej świadczyły o tym,
że zabawa była bardzo udana.
Po występach w następne
dni, mieliśmy okazje zwiedzić
Londyn, gdzie akurat mogliśmy
podziwiać przed pałacem Buckingham wielką próbę żołnierzy i gwardzistów królewskich
przed urodzinami królowej Elżbiety II – niezapomniany widok.

Jeszcze większą frajdę sprawił
nam rejs statkiem wycieczkowym po Tamizie. Oglądaliśmy
stolicę Anglii znad brzegów rzeki. Tym bardziej było miło i wesoło, że pogoda nam dopisała.
Zwiedziliśmy także Cambridge
– stary uniwersytet i campusy studenckie z przepięknymi
ogrodami. Pływaliśmy tam łodziami po rzece, zachwycając
się zabytkami jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie.
Kolejny dzień pobytu pozwolił
nam dokładnie poznać samo
Bedford, tam występowaliśmy
też w Domu Polskim, gdzie
miejscowa Polonia bardzo serdecznie nas przyjęła i nagrodziła gromkimi oklaskami.
Niestety jak to zwykle bywa,
to co piękne bardzo szybko się
kończy. Pełni wrażeń pożegnaliśmy się z naszymi gospodarzami. Niejednemu z nas zakręciła
się łezka w oku, no ale trzeba
było wracać do kraju. Na lotnisku po raz pierwszy poznaliśmy co to znaczy deszczowa
i wietrzna angielska pogoda,
ale sam lot powrotny przebiegł
szczęśliwie. 6 czerwca wylądowaliśmy na lotnisku w Modlinie
i stamtąd busem dotarliśmy na
miejsce do Zawoi. Wszyscy byli
bardzo zadowoleni z wyjazdu,
młodzież pełna wrażeń mogła
niedługo zacząć upragnione letnie wakacje.
Mamy nadzieję, że nawiązana
współpraca z Ośrodkiem Integracji Polsko Brytyjskiej w Bedford zaowocuje kolejnymi wyjazdami.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania naszego pobytu w Wielkiej
Brytanii oraz Polonii angielskiej
za zaproszenie nas do siebie.
Szczególne podziękowania kierujemy do pani Małgorzaty Brady, do Gabrysi, Piotrka, Lucynki,
Wiktora oraz Kasi.
Henryk Bucki
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Złote Gody
Jak co roku w naszej gminie
odbyła się uroczystość Złotych
Godów, na którą przybyły
zaproszone przez Wójta Gminy
Marcina Pająka pary małżeńskie
obchodzące 50-lecie pożycia
małżeńskiego. W tym roku
uroczystość ta odbyła się 29
listopada 2017 r.

U

roczystość rozpoczęła się
Mszą św. w kościele parafialnym w Zawoi Centrum w intencji Jubilatów odprawioną przez
księży proboszczów: Ryszarda
Więcka z Zawoi Centrum, ojca
Jakuba Jaroszewicza z Zawoi
Przysłop oraz Krzysztofa Strzelczyka ze Skawicy, którzy po zakończeniu nabożeństwa wręczyli Jubilatom listy gratulacyjne od
metropolity krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Pensjonacie „Beskid”
w Zawoi Wilcznej. Wójt, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej dokonał odznaczenia
Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie wręczając jednocześnie listy gratulacyjne i upominki od władz

Pamiątkowe zdjęcie z uroczystości. Fot. portal Sucha24.pl.

samorządowych. Całość uroczystości uświetnił występ zespołu
„Juzyna” z Zawoi.
Dostojni
Jubilaci,
którzy
w tym roku obchodzili Jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego:

Anna i Franciszek Fujak
Kazimiera i Józef Groń
Anna i Eugeniusz Guzik
Ludwika i Józef Kaczmarczyk
Stanisława i Józef Kosewski
Stanisława i Stanisław Matyja

Władysława i Ludwik Patrzałek
Maria i Władysław Sałaciak
Emilia i Eugeniusz Szczepanek
Maria i Stanisław Szkolnik
Wanda i Klemens Trybała
Zofia i Józef Żmuda

Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Uroczyste obchody Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości
rozpoczęły się pod pomnikiem w Zawoi Centrum. Babiogórska
Orkiestra Dęta odegrała hymn polski. Następnie głos zabrał wójt
gminy Zawoja Marcin Pająk. W imieniu Senatora RP Andrzeja Pająka
przemówienie odczytał Sławomir Hajos, radny powiatowy oraz
członek Zarządu Okręgu Chrzanowskiego PIS. Po przemówieniach
nastąpiło złożenie wiązanek okolicznościowych.

P

o zagraniu Roty uczestnicy
apelu przeszli do kościoła na
mszę św. w intencji Ojczyzny.
Po Mszy św. Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi zaprosiło
do sali widowiskowej na montaż
słowno-muzyczny „Bez tej miłości nie można żyć”, który był
podsumowaniem uroczystości
związanych z Narodowym Świętem Niepodległości. Spektakl
był częściowo przygotowany na
podstawie scenariusza Grażyny
Grobelskiej. Jednak zanim mogliśmy obejrzeć spektakl, zaśpiewali laureaci konkursu. W tym
roku byli to: Łucja Trybała, Maciej Tomusiak oraz Aleksandra
Kuś, Natalia Pierog i Aleksandra
Tereszkiewicz.

Następnie młodzież z zespołu regionalnego Juzyna oraz
Katolickiego
Stowarzyszenia
Młodzieży w Zawoi Centrum
w piękny sposób przedstawiła
dzieje historyczne naszego narodu. Pokazała, co dla nich znaczy patriotyzm, kształtowanie
szacunku dla historii minionych
pokoleń oraz pielęgnowanie tradycji narodowych.
Z ich ust wypłynęły m.in. słowa: …Żyć najpiękniej, jak to jest
możliwe, żyjąc nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Żyć dla innych, to żyć dla kraju, dla ojczyzny. Ojczyzna to Ja, Wy i My!
(rpd)
Fot. arch. BCK w Zawoi
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Aktywny czas
z Klubem Aktywnych Mam
Uśmiech i radość dziecka to bezcenne obrazy pozostawiające ślad w każdej pamięci. Naszym
pierwszorzędnym zadaniem jest dawać radość dzieciom. Uwielbiamy te wszystkie uśmiechnięte twarze,
które towarzyszą nam podczas warsztatów, animacji i eventów.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy w nas wierzą i nam zaufali.

Okres wakacji był dla nas bardzo aktywny. Cyklicznie spotykaliśmy się w Babiogórskim
Centrum Kultury gdzie mieliśmy możliwość stać się piratami, którzy szukali ukrytego
skarbu, tworzyć ludziki z owoców i puszczać własnoręcznie

zrobione latawce. Zorganizowałyśmy również warsztaty
pt. „Łapiemy motyle”, gdzie ze
zużytych butelek i lakierów do
paznokci tworzyliśmy wspólnie
piękne, kolorowe motylki. Odwiedziliśmy również milusińskich mieszkających w Zawoi

Przysłop oraz w Zawoi Sucha
Góra, którzy brali czynny udział
w „Fasolowej Sztafecie”. Zabawa
ta zdecydowanie należy do Waszych ulubionych.
Należy również wspomnieć
o „Dniu Taty”. Tym razem
miejscem wspólnej zabawy

Zajęcia dla dzieci zorganizowane przez Klub Aktywnych Mam podczas „Zawojskiej Potańcówki”. Fot. Michał Sośnicki.

był Skwerek w Zawoi Wełcza.
Frekwencja
była
wzorowa!
W powietrzu unosiła się radość
i zadowolenie. W tym miejscu powstał również „Las Miłości”. Dzieci dopingowały swoich tatusiów w konkurencjach
przygotowanych dla nich jak
i wspólnie świetnie się bawiły.
Wielkim
zainteresowaniem
cieszyła się „Zawojska Potańcówka”, której tematyką był
świat podwodny i plaża. Spotkaliśmy się na też na festynach
szkolnych, gdzie podziwiać
można było pokaz baniek mydlanych.
Warto rónież wspomnieć
o Dożynkach na Skawicy, gdzie
wasza radość podczas zabaw
przegoniła deszcz.
Nasz Klub został również zaproszony na „Święto Wełczy”.
Pogoda zdecydowanie lubi ten
przysiółek. Było ciepło, bańki
unosiły się ponad skwerek a po
placu biegały, wymalowane radosne dzieciaki z balonikami
w przeróżnych kształtach.
Cieszymy się również z zainteresowania jakie zawsze towarzyszy wydarzeniu „Pchli Targ”.
Spotkań z Wami było wiele, dziękujemy że towarzyszycie i tworzycie razem z nami tę bajkę.
Dziękujemy Babiogórskiemu
Centrum Kultury za regularną
współpracę, możliwość rozwoju
i wiarę w nasz Klub. Dziękujemy
również wszystkim, którzy przyczynili się i pomogli przy realizacji naszych działań.
(KAM)

Zapraszamy do kontaktu i śledzenia
naszego fanpage https://www.facebook.
com/groups/komam/

Cenne szkolenie
Będąc grupą nieformalną, napisałyśmy projekt „Strefa Aktywnych
Mam” w konkursie grantowym w Ramach Projektu „Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich – Małopolska Lokalnie” edycja 2017. Projekt został
napisany z myślą o założeniu Stowarzyszenia Klub Aktywnych Mam.
Liczyłyśmy się z problemami i nowościami, które będą się wiązać
z założeniem i funkcjonowaniem Stowarzyszenia.

7 października 2017 r. udałyśmy
się do Dzierżanin do „Spółdzielni
Socjalnej – Serce Pogórza”, gdzie
wraz z Panią Moniką Ochwat-Marcinkiewicz
przez
dwa
dni dzielnie uczestniczyłyśmy
w szkoleniu. Szkolenie składało
się z dwóch dni i dwóch modułów. Pierwszy „Komunikacja
i współpraca w zespole”, który
ukazał nam kim w naszej grupie
jesteśmy i jakie miejsce zajmuje48

my. Teraz wiemy kto jest lokomotywą, kto siewcą czy perfekcjonistą. Każda z nas ma swoje
role. Zajęcia w tym dniu były
bardzo aktywne i wartościujące. Dzień drugi wprowadził nas
w „Aspekty prawne i finansowe
w organizacji pozarządowej”.
Czarna magia stała się troszkę jaśniejszą wizją, jednak wiemy, że
rachunkowość to bardzo trudny
orzech do zgryzienia.

Pamiątkowe zdjęcie ze szkolenia w Dzierżaninie. Fot. sercepogorza.pl

Bardzo się cieszymy, że dostałyśmy możliwość wzięcia udziału w szkoleniu, wspólny wyjazd
sprawił, że dwa dni pobyłyśmy

w swoim towarzystwie, wspólnie się śmiałyśmy i współpracowałyśmy.
(KAM)
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Odblaskowa szkoła
W Szkole Podstawowej nr 1 w Zawoi Centrum
Od września do końca
października w Szkole
Podstawowej nr 1 w Zawoi
Centrum odbywała się akcja
„ Odblaskowa Szkoła”, która
miała na celu promowanie
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Najważniejszą imprezą plenerową
tej akcji był odblaskowy korowód
– „Noś odblaski, bądź bezpieczny”.

Klasy I-III wraz z wychowawcami zgromadziły się na placu
szkolnym, aby przejść ulicami
naszej miejscowości. Korowód
odblaskowy w kamizelkach
oraz ze znakami odblaskowymi
i transparentami przemaszerował na zawojski skwerek oraz
pod Urząd Gminy. Naszą akcją

zwracaliśmy uwagę przechodniów i kierowców. Niektórzy
z nich sympatyzowali z nasza
barwną i bezpiecznie poruszającą się grupą, używając klaksonów i świateł co oznaczało, że
popierają naszą akcję. Uczniowie z pomocą nauczycieli, wręczali odblaskowe paski starszym

wiekiem przechodniom i informowali kiedy należy je nosić.
Dotarliśmy także pod budynek
UG w Zawoi, a uczniom udało
się zainteresować naszą akcją
pracowników oraz radnych, zebranych na sesji gminnej.
Pokazaliśmy, jak bezpiecznie
poruszać się po drogach i być

Pamiątkowe zdjęcie na skwerku
w Zawoi Centrum. Fot. arch. SP nr 1.

widocznym, nie tylko sobie
nawzajem ale także mieszkańcom naszej miejscowości. Ten
mały lokalny happening był dla
wszystkich dobrą lekcją o bezpieczeństwie.

i w Szkole Podstawowej w Skawicy
Uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej w Skawicy im. Zenona Klemensiewicza przystąpili kolejny raz do akcji „Odblaskowa szkoła”.
Uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki odblaskowe i elementy odblaskowe.

D

zieci brały udział w konkursach plastycznych na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W szkole przeprowadzono
zajęcia zwracające szczególną
uwagę na właściwe zachowanie
się na drodze. Dzieci uczyły się
też podstaw pierwszej pomocy.

Właściwe zachowanie się na
ulicy, na drodze uczniowie ćwiczyli podczas spacerów po miejscowości. Wyjścia te były bardzo
wesołe i barwne. Dzieci ubrane
w kamizelki, zaopatrzone w elementy odblaskowe oraz transparenty śpiewały i skandowały ha-

sła o bezpieczeństwie. Piosenki
i wiersze dzieci poznały na lekcjach szkolnych.
Uwieńczeniem
tegorocznej
akcji „Odblaskowa szkoła” było
przedstawienie przygotowane
przez uczniów klas pierwszych
i trzecich, na które zaproszono

uczniów wszystkich klas młodszych. Przedstawienie dotyczyło bezpieczeństwa na drodze.
W ramach tej imprezy odbył się
konkurs wiedzy o właściwym
zachowaniu się na ulicy.
Wychowawcy klas 0-III
Fotografie ze zbiorów Autorów

49

| POD DIABLAKIEM | ZIMA 2017 |

CENNE INICJATYWY

Seniorzy w akcji
Pasja i chęć działania są niezależne od wieku. W życiu wielu osób dopiero po pięćdziesiątce czy sześćdziesiątce pojawia się potrzeba i czas,
aby zrobić coś dla siebie i swojej społeczności. Pasja i chęć działania nigdy nas nie opuszcza, czasami zasypia na jakiś czas, ale tak naprawdę ciągle
jest wewnątrz człowieka. Seniorzy zbyt często są postrzegani jako grupa, dla której trzeba zorganizować zajęcia edukacyjne, ofertę kulturalną,
a w końcu opiekę. Tymczasem najczęściej trzeba im po prostu dać przestrzeń i wysłuchać ich potrzeb.

O

soby starsze to nie tylko odbiorcy oferty do nich kierowanej, ale także pomysłodawcy
i realizatorzy ciekawych i wartościowych działań w swoich
społecznościach. Seniorzy mogą
być wspaniałymi edukatorami
i przedsiębiorcami, są chętni,
aby dzielić się swoimi umiejętnościami i pasjami. Z niesamowitą wrażliwością obserwują
swoje najbliższe otoczenie i jeśli
damy im tylko możliwość mogą
zaangażować się w rozwiązywanie naszych problemów, bo
któż lepiej nam doradzi, jeśli nie
osoba, która widziała i przeszła
w życiu już dużo więcej… ?

50

W Zawoi od wielu lat działa Stowarzyszenie Rencistów,
Emerytów i Inwalidów, które
skupia wokół siebie znaczną
część seniorów z naszej gminy.
W tym roku dzięki współpracy
stowarzyszenia z Babiogórskim
Centrum Kultury udało się nam
wspólnie zrealizować kilka ważnych działań, których głównymi
pomysłodawcami byli sami seniorzy. Pierwszym jest KINOTEKA SENIORA. Sala widowiskowa BCK jak za dawnych lat stała
się kinem. Specjalnie dobraliśmy
repertuar filmowy, w którym
główni bohaterzy także są seniorami. Po każdym seansie na

seniorów czekał poczęstunek,
o który zadbała Pani Helenka
Drebszok – prezes stowarzyszenia. Kolejnym działaniem jest
wciąż realizowany cykl CYBER
SENIOR, czyli zajęcia z podstaw
obsługi komputera i poruszania
się w Internecie. Warsztaty są
prowadzone dzięki współpracy
Babiogórskiego Centrum Kultury ze Stowarzyszeniem Lux Noctis z Zawoi. Natomiast dla kobiet seniorek (udział panów też
nie jest wykluczony) w każdy
wtorek o godz. 9.00 w sali widowiskowej BCK odbywają się
niezwykle energetyczne zajęcia
ZUMBA GOLD.

Już dziś zapraszamy wszystkich seniorów na nasze spotkania w 2018 roku, w planach
między innymi wyjazd do Kina
JANOSIK w Żywcu na seanse dla
seniorów, KINOTEKA SENIORA
w BCK, dalszy ciąg warsztatów
informatycznych i zajęć ZUMBA
GOLD, zabawy taneczne i zajęcia teatralne. Przypominamy
także o spotkaniu OPŁATKOWYM DLA SENIORÓW, które
odbędzie się 10 stycznia. Szczegółowe informacje mogą państwo uzyskać w Babiogórskim
Anna Kulka
Centrum Kultury.
Fotografie: z zajęć Zumby Gold
Michał Sośnicki, ze spotkania arch. BCK
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Trochę historii

Huragan Skawica
LKS Huragan Skawica jest stowarzyszeniem sportowym, którego historia rozpoczęła się w 12 kwietnia 1997
roku. Właśnie wtedy powstał Huragan. Dotychczas Skawicka młodzież grała w LKS Watra Zawoja.
Początki działalności klubu były bardzo trudne, a to dlatego, że Huragan nie posiadał własnego boiska, a na
dodatek młodzi adepci piłki nożnej ze Skawicy musieli od podstaw uczyć się zasad piłki nożnej. Posiadali
jednak wielkie ambicje i serce do dążenia do postawionych celów.

P

ierwszym trenerem Huraganu był Stanisław Klimala,
pod wodzą którego mało
zabrakło, aby już w pierwszym
sezonie zmagań na piłkarskich
murawach uzyskać awans do
Klasy B. Zawodnicy jednak się
nie poddawali, szkolili swoje
umiejętności piłkarskie. Opłaciło się to ponieważ w sezonie
1999/2000 Huragan zdeklasował
rywali, zdobywając mistrzostwo
klasy C, a zarazem uzyskując
awans bezpośredni do klasy B.
Od początku powstania klubu
największym marzeniem zarówno zarządu, piłkarzy jak i kibiców było, aby Huragan posiadał własny stadion piłkarski na
którym mógłby rozgrywać swoje
mecze. Budowa stadionu trwała bardzo długo ze względu na
sprawy w sądzie odnośnie terenu przeznaczonego pod stadion,
ale także przez trudności terenowe, w jakich przyszło prowadzić
budowę. Teren pod ośrodek
sportowy Huraganu był bardzo
nierówny i podmokły, dlatego
przeprowadzono budowę drenażu oraz wyrównanie terenu.
I tak po długoletnich trudnych
pracach i rozgrywania meczów
na stadionach: LKS Watra Zawoja, LKS Tempo Białka, MKKS Babia Góra Sucha Beskidzka oraz
na stadionie Zawoja Mazury,
Huragan doczekał się własnego stadionu. Otwarcie obiektu

miało miejsce w sierpniu 2005
roku. Na otwarcie przybyło
wielu gości z Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach oraz
wielkie grono kibiców Huraganu. W dniu otwarcia rozegrano pierwszy oficjalny mecz
na nowym stadionie pomiędzy
LKS Huragan Skawica, a drużyną gwiazd TS Wisła Kraków.
Tydzień wcześniej nieoficjalne spotkanie rozegrali juniorzy
Huraganu z przebywającymi na
zgrupowaniu w Skawicy zawodnikami Puszczy Niepołomice.
Przy stadionie powstała także
skocznia narciarska o punkcie
konstrukcyjnym usytuowanym
na 20 metrze, na której od 2005
roku rozgrywane są Mistrzostwa
Polski Południowej Amatorów.
Skoczkowie z Skawicy prezentowali się tak dobrze, że od 2006
roku klub utworzył druga sekcję
narciarstwa.
W 2006 roku wybudowano
także szatnie i przygotowywano się do kolejnych inwestycji.
Drużyny dzielnie sobie w między czasie radziły na zielonych
murawach jednak za każdym razem mało brakowało do awansu. Sezon 2006/07 był świetny
dla drużyny ze Skawicy. Niestety
do pełni szczęścia zabrakło tak
niewiele. Juniorzy zdobyli mistrzostwo ligi i awansowali do
II ligi Małopolski Zachodniej
wraz z trampkarzami, którzy

Zawodnicy i działacze LKS „Huraga: Skawica. Fot. huraganskawica.futbolowo.pl

wywalczyli
wicemistrzostwo.
Seniorzy natomiast spisywali się
fantastycznie w lidze i zdobyli
wicemistrzostwo B klasy. Niestety w barażach nie udało im się
wywalczyć upragnionego awansu do A klasy.
Sezon 2007/2008 był nie mniej
udany w wykonaniu piłkarzy
Huraganu Skawica, co udowodniło ponowne zdobycie wicemistrzostwa B klasy. I tym razem
o awans drużyna ze Skawicy
musiała zmagać się w barażach,
gdyż o awans przyszło im grać
z Leskowcem Rzyki. W dwumeczu zawodnicy Huraganu okazali
się lepsi, za co zasłużenie awansowali do wadowickiej A klasy.
Sezon 2008/2009 to debiut naszego zespołu w wyższej klasie
rozgrywkowej i od pierwszego
wygranego meczu przed własną publicznością, walka o najwyższe miejsce w tabeli. Po
dobrych wynikach w rundzie
jesiennej, nasz zespół plasował
się w środkowej części tabeli. Zmiana trenera przed rundą
wiosenną i słabsza gra spowodowały, że nasz zespół tracił
punkty z teoretycznie słabszymi zespołami. W ostatnim
meczu walczyliśmy o uniknięcie baraży, jednak po porażce
wiadomo było, że po raz trzeci
z rzędu będziemy grać w barażach. Drugi raz z rzędu przyszło
nam grać z drużyną Leskowca

Rzyki i tym razem to nasi rywale
wygrali dwumecz, co oznaczało
opuszczenie przez nasz zespól
szeregów A klasy.
Obecny sezon 2017/2018 to
wielka niewiadoma jak zaprezentuje się nasza drużyna, choć
już teraz na koniec rundy jesiennej zajmujemy 1 miejsce w B
klasie. Dzięki zmianie na obecnego trenera pana Krzysztofa
Kudzię, który swój cenny czas
i swoje umiejętności przekazuje
naszym chłopakom, co na obecną chwilę daje wspaniałe rezultaty. Chłopaki pną się do góry
jak prawdziwy Huragan i miejmy nadzieję, że nasi piłkarze powalczą o powrót na A klasowe
boiska. Należy wspomnieć również o naszych juniorach, którzy
zajmują 6 miejsce natomiast młodziki 4. Również i oni bardzo
dzielnie walczą o każdy punkt
na boisku i daje im to wiele
frajdy i zadowolenia z tego co
robią.
Należy wspomnieć również
o obecnym zarządzie, który
swój wolny i cenny czas poświęca klubowi zarówno na meczach
jak i w pracach porządkowych.
Pod rządami pana prezesa Piotra Wajsmana dokonują się różne modernizacje, przebudowy,
prace porządkowe na naszym
stadionie, wszystko po to, aby
nasi zawodnicy jak i kibice czuli
się na naszym stadionie komfortowo. Cały zarząd za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia,
wszystkie prace wykonywane są
w czynie społecznym, za co serdecznie dziękujemy.
Z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia pragniemy
złożyć wszystkim sympatykom
LKS HURAGAN SKAWICA najserdeczniejsze życzenia. Życzymy Wam jak najwięcej pozytywnych emocji na naszych
meczach, wiele radości i satysfakcji z naszej gry oraz dumy
jaka Was będzie rozpierać po naszych wspólnych zwycięstwach.
Mamy zatem nadzieję, że będziemy się pięli razem w górę –
zarówno w kibicowaniu jak i w
poziomie sportowym. Tego oraz
samych sukcesów w życiu osobistym życzymy Wam Zarząd
oraz Zawodnicy LKS HURAGAN
SKAWICA.
Edyta Pacyga
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W Gminie Zawoja działa wiele organizacji pozarządowych. Jedną
z bardziej aktywnych jest Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli
Lasów Prywatnych. Zarządowi tego Stowarzyszenia udało się skupić
grupę osób bardzo zaangażowanych, które chętnie pracują społecznie
przy realizacji przedsięwzięć na rzecz swojej małej Ojczyzny Wełczy.
Prawie co roku pozyskują środki w ramach małych grantów na
realizację ciekawych zadań. Właśnie dzięki tym grantom pojawia
się nowa infrastruktura na skwerku edukacyjnym. Bardzo aktywnie
współpracujemy z Babiogórskim Stowarzyszeniem Zielona Linia
w Stryszawie, które jest Operatorem Programu Działaj Lokalnie.
Z jego pomocą zrealizowaliśmy projekty w 2014 i 2015 roku
w obecnie realizujemy Projekt Zielona Baza Rowerowa.

Zielona Baza Rowerowa

Pamiątkowe zdjęcia z podsumowania projektu Zielona Baza Rowerowa. Fot. ze zbiorów Autora.

P

omysł działania zrodził się
na spotkaniu Zarządu Zawojskiego Stowarzyszenia
Właścicieli Lasów Prywatnych
z Panią Sołtys i Panią Radną, poświęconym opracowaniu programu „Święta Wełczy”. Wspólnie
zastanawialiśmy się co można
zrobić dla ożywienia ruchu turystycznego w tej części Zawoi.
Zauważono, że po drodze
głównej i drogach bocznych
Wełczy porusza się coraz więcej
rowerzystów. To zapewne efekt
między innymi wyznaczenia,
opisania i oznakowania przez
PTTK w Gminie Zawoja szlaków rowerowych. Działalności
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zawojak”, który przeprowadza treningi kolarstwa
górskiego i szosowego swoich
zawodników, a także organizowania dużych wyścigów np.
Wielki Maraton MTB GWIAZDA
POŁUDNIA. Zwłaszcza przed
Dofinansowano ze środków Programu
„Działaj Lokalnie X”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Babiogórskie Stowarzyszenie
Zielona Linia w Stryszawie

52

tym wyścigiem przyjeżdża wielu rowerzystów. Jedni chcą się
sprawdzić na trudnych, ale bardzo ciekawych trasach a inni po
prostu trenują przed zawodami.
To wszystko sprawia, że i Zawojanie coraz częściej wsiadają na
rowery. Zjeżdżający z gór amatorzy dwóch kółek poszukują
miejsca gdzie można odpocząć,
skorzystać z toalety, obmyć się
i oczyścić rower.
Właśnie ogłoszono nabór
wniosków na małe granty wramach Programu” Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Uznano, że
ZSWLP powinno złożyć wniosek. Pomysł utworzenia Zielonej
bazy rowerowej podsunęła Pani
radna Agata Matyja. Jan Smyrak
nakreślił ogólną wizję przedsięwzięcia. Przystąpiono do opracowania wniosku, który złożono w terminie i znalazł uznanie
komisji oceniającej. Całe zadanie

wyceniono na 6 190,00 zł. w tym
dotacja Programu Działaj Lokalnie 4500zł. wkład własny finansowy Stowarzyszenia 250,00 zł.
a wolontariusze zobowiązali się
wykonać prace nieodpłatnie na
kwotę 1 440,00 zł.
Do współpracy pozyskano
Babiogórskie Centrum Kultury
i UKS „Zawojak”. Zieloną bazę
rowerową utworzono na skwerku edukacyjnym. W bezpośrednim sąsiedztwie Bazy przebiegają szlaki rowerowe, które często
prowadzą wąskimi leśnymi
przecinkami, kamienistymi stokówkami, a czasem przekraczają
strumień. Pokonując trasę nawet
przy dobrej pogodzie w jednych
miejscach spod kół unosi się
kurz a kawałek dalej tryska błoto. To wszystko sprawia, że po
wyczerpującej jeździe trzeba się
umyć i oczyścić rower, skorzystać z toalety, odpocząć i zastanowić się co dalej robić.

Projekt Zielona baza rowerowa zakładał dostosowania istniejącej infrastruktury do potrzeb
cyklistów. W ramach projektu
zamocowano stojaki by można
było wygodnie postawić rower.
Zakupiono ławki i ustawiono
je wokół kręgu ogniskowego,
może na nich odpoczywać nawet 30 osób. Urządzono stanowisko do mycia rowerów.
Do dyspozycji gości są polowe
toalety, trzy zadaszone wiaty, scena i drewniany budynek
gdzie można zagotować wodę
i przyrządzić posiłek Można też
spędzić noc na polu namiotowym. Cały teren jest ogrodzony
i oświetlony. Poza ogrodzeniem
jest parking. Dojazd do ZBR jest
bardzo dogodny ponieważ jest
ona zlokalizowana 50 m od drogi powiatowej w kierunku Wełczy. Do tej pory z Bazy skorzystało czterdziestu rowerzystów.
Przy realizacji projektu pracowało ośmiu wolontariuszy
członków ZSWLP. Wykonali
prace związane z posprzątaniem
terenu: koszenie trawy, przycinanie krzewów, urządzenie
stanowiska do mycia rowerów,
rozwieszanie plakatów na tablicach ogłoszeń, opracowanie
projektu ulotki a także pełnienie
dyżurów w sobory i niedziele.
Przepracowano łącznie sto dwadzieścia godzin na kwotę tysiąc
czterysta czterdzieści złotych.
Na podsumowanie projektu
zorganizowano spotkanie przy
ognisku z udziałem zaproszonych gości i zawodników UKS
„Zawojak” Osobom zaangażowanym w prace przy tworzeniu
Bazy złożono podziękowania,
a zawodnicy „Zawojaka” zademonstrowali swoje urządzenia
treningowe i przeprowadzili
pokaz treningu stacjonarnego
– ćwiczenie równowagi, przyśpieszenia i wytrzymałości. Na
zakończenie był poczęstunek
dla wszystkich zgromadzonych.
Projekt Zielona Baza Rowerowa zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Programu
„Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie.
Franciszek Klimasara
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Edukacja dla przyrody
pogranicza
W dniach 19-20 oraz 26-27 października w Pensjonacie Beskid w Zawoi odbyły się warsztaty organizowane
przez Babiogórski Park Narodowy w ramach realizacji mikro-projektu p.n. „Edukacja dla przyrody
pogranicza”. W warsztatach brały udział osoby zajmujące się edukacją przyrodniczą oraz nauczyciele
przyrody, geografii i biologii na wszystkich poziomach nauczania. Prowadziła je ekspert – dr inż. Magdalena
Frączek – edukator leśny, laureatka tytułu Leśnika Roku 2016, wykładowca na krakowskim Wydziale
Leśnym UR, koordynator przedmiotów „Edukacja przyrodniczo-leśna” i „Edukacja przyrodnicza”.

W

arsztaty miały charakter
zarówno stacjonarny, jak
i terenowy. W czasie ich trwania
zaprezentowano różne pomysły
i propozycje zadań, zabaw, gier,
a przede wszystkim aktywności,
które mogą być zastosowane
w procesie nauczania. Głównym
założeniem warsztatów było wykorzystanie otaczającej nas przyrody jako darmowej pomocy
dydaktycznej i pokazania atrakcyjnych form pracy z dziećmi
i z młodzieżą. Po zakończeniu
warsztatów każdy z uczestników
otrzymał zestaw materiałów, który zostanie jeszcze dodatkowo
wzbogacony o segregator z materiałami edukacyjnymi.
W czasie warsztatów zrealizowano dwa programy o projekcie.
Jeden wyemitowany 7 listopada w programie edukacyjnym
„Bliżej Natury” zrealizowanym
przez ośrodek TVP3 w Katowicach. Drugi zrealizowany przez

Nowotarską Telewizję Kablową
pt. „Pomóc Naturze 2017 – Edukacja dla przyrody pogranicza”,
który obejrzeć można w Internecie pod linkiem https://www.
youtube.com/watch?v=mABDCEayiDo.
Projekt
realizowany
jest
w oparciu o podpisaną w dniu
13 kwietnia 2017 r. umowę między Stowarzyszeniem „Region
Beskidy”, a Babiogórskim Parkiem Narodowym na dofinansowanie mikro-projektu realizowanego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 20142020, który jest realizowany od
1 maja 2017 r. do 30 kwietnia
2018 r. Dofinansowanie dla mikro-projektu wynosi nie więcej
niż 49873,58 EUR. Słowackim
partnerem BPN jest Chranena
krajinna oblast' Horna Orava.
Celem ogólnym mikro-projektu p.n. „Edukacja dla przyrody

pogranicza” jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
osób zaangażowanych zarówno
w edukację, jak i ochronę przyrody na obszarze pogranicza
polsko-słowackiego. Wspomaga
on i wpisuje się bardzo mocno w cel programu, którym jest

zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających
i mieszkańców. Przyczynia się
do zapewnienia wspólnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego
pogranicza, podkreślając jej unikatowy charakter. Cel mikroprojektu wpisuje się w nadrzędny
cel osi priorytetowej: ochrona
i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru
pogranicza i jest ściśle związany
ze statutową działalnością beneficjenta czyli Babiogórskiego
Parku Narodowego z siedzibą
w Zawoi, jak również partnera
słowackiego, którym jest CHKO
Horna Orava z siedzibą w Namestovie. Wymiernym i materialnym efektem realizacji projektu
będą wspólne produkty o tematyce przyrodniczej: polsko-słowacka publikacja edukacyjna,
plakat, pomoce do prowadzenia
zajęć oraz edukacyjna aplikacja
przyrodnicza na smartfony. Dzięki tym pomocom dydaktycznym
cel mikro-projektu realizowany
będzie wśród dzieci w wieku
przedszkolnym, uczniów szkół
wszystkich poziomów oraz nauczycieli, a poprzez efekt kaskadowy także wśród szerokiego
grona społeczeństwa.
W ramach projektu w 2018
roku zrealizowane będą jeszcze
dwie edycje warsztatów wiosennych oraz seminarium na temat
znaczenia edukacji przyrodniczej dla przyrody pogranicza.
Maciej Mażul
Informacja własna Babiogórskiego
PN, Euroregion nie ponosi
odpowiedzialności za jej treść.
Na fotografiach uczestnicy warsztatów,
które odbyły się w Zawoi. Fot. Autora.
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„Razem bezpieczniej” – projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi, który jako jedyny
w obszarze: „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrony dzieci i młodzieży” z Małopolski, otrzymał
dofinansowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Od małego do dużego
uczę się pomagać na całego

21

października 2017 r. odbył
się I Zawojski Dzień Edukacji dla Bezpieczeństwa i Profilaktyki. Wydarzenie o ewidentnie
pozytywnym, a wręcz radosnym
charakterze, należy traktować
jako inaugurację szeregu działań
mających na celu zapoznanie
dzieci z terenu Gminy Zawoja z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz przybliżenie im
charakteru pracy służb mundurowych.
I Zawojski Dzień Edukacji dla
Bezpieczeństwa i Profilaktyki
zapoczątkował serię warsztatów
i różnego rodzaju inicjatyw realizowanych w ramach projektu
„Razem Bezpieczniej”,
I Zawojski Dzień Edukacji dla
Bezpieczeństwa i Profilaktyki
nieprzypadkowo przybrał formę
Pikniku Rodzinnego, dzieci, które przybyły na stadion sportowy
BCS Zawoja w sobotnie południe nie mogły narzekać na brak
atrakcji. Organizatorzy przygotowali specjalnie dla szanownych
młodych gości oraz ich rodziców moc zabaw i konkursów.
Przez cały czas trwania Pikniku
zabawę umilała płynąca z głośników muzyka. Dzięki uprzejmości wszystkich służb z terenu
naszego Powiatu, dzieci mogły
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podziwiać sprawność druhów
z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pojazdy, które na co
dzień pomagają im nieść pomoc
potrzebującym.
Niezawodnie
stawili się policjanci, którzy również zaprezentowali radiowozy
oraz swoje wyposażenie służbowe, nie inaczej było w przypadku Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratowniczego oraz
Stowarzyszenia
„Malta-Służba
Medyczna”.

Podczas pikniku kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej – Joanna Dyrcz przekazała zakupiony w ramach
projektu Tor Przeszkód dla Młodzieżowych Grup Pożarniczych
o łącznej wartości 14 000 zł.
Dzieci mogły ponadto wziąć
udział w licznych konkursach
sportowych, w których na każdego uczestnika czekała pamiątkowa nagroda. Na spragnionych
atrakcji gości czekały również

kucyki, które chętnie woziły na
grzbietach naszych milusińkich,
olbrzymim
zainteresowaniem
cieszyły się również dmuchane
zjeżdżalnie oraz stoisko „Klubu
Aktywnych Mam”, które ozdabiały twarze dzieci fantazyjnymi
malunkami. Organizatorzy nie
zapomnieli również o bardziej
przyziemnych sprawach: każdy
mógł skosztować smacznej grochówki z kuchni polowej, kiełbas smażonych nad ogniskiem
oraz wielu innych zimnych przekąsek i napojów.
Zawojski Piknik Rodzinny
okazał się wielkim sukcesem,
a roześmiane twarze dzieci były
tego najlepszym dowodem.
Piknik to dopiero początek
zaplanowanych działań, które obejmować będą spotkania
w szkołach, warsztaty edukacyjne dla uczniów, nauczycieli oraz
rodziców. Ponadto organizowane będą konkursy z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki, wyjazdy najmłodszych uczniów do
Państwowej Straży Pożarnej oraz
Komendy Powiatowej Policji.
Założeniem projektu jest poznanie przez dzieci zasad bezpieczeństwa i działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym
w sposób dla nich dostępny
i przyjazny, dlatego też najmłodsi uczestnicy projektu podczas
spotkań i warsztatów otrzymają
maskotkę projektu – misia ratownika.
Wspomniane wyżej zajęcia
i atrakcje dzieci mają zapamiętać przede wszystkim jako doskonałą zabawę, ale przyswojone przez nie pozytywne nawyki
pozwolą w przyszłości zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo
naszych małych mieszkańców.
Wojciech Niemiec
Fotografie: portal Sucha24.pl
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Kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych na terenie naszej gminy

Nie jestem obojętny – uczę się pomagać
Od 9 października 2017 r. rozpoczęły się kolejne działania w ramach programu: „Razem bezpieczniej”
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Tym razem chcieliśmy zwrócić uwagę
młodych ludzi na wagę posiadania umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

C

elem naszego kursu było
przekazanie
uczestnikom
umiejętności organizacji bez-

piecznej akcji ratunkowej, prowadzenia Resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ratowania

osób, u których stwierdzono
nagłe zatrzymanie krążenia oraz
właściwego i bezpiecznego użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
Podczas spotkań poruszono
następujące obszary z zakresu
ratownictwa medycznego, tj:etyczne, psychologiczne i prawne
aspekty udzielania pierwszej pomocy, skuteczne wzywanie pomocy medycznej, numery alarmowe, ocena miejsca zdarzenia
oraz korzystanie ze środków
ochrony osobistej.
Kurs trwał 5 godzin i był prowadzony zgodnie z Wytycznymi
2015 Europejskiej Rady Resu-scytacji. Do realizacji zajęć został użyty profesjonalny sprzęt

szkoleniowy m.in.: fantom osoby dorosłej do nauki RKO Laerdal Little Anne, fantom dziecka do nauki RKO Laerdal Little
Junior, fantom niemowlęcia do
nauki RKO Laerdal Baby Anne,
treningowe Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne, fantom
do nauki pierwszej pomocy u
zadławionego niemowlęcia firmy Laerdal, brzuszki do nauki
pierwszej pomocy u zadławionej osoby dorosłej ACT FAST.
Kursy zostały zorganizowane
w czterech szkołach: w Skawicy, w Zawoi Centrum, w Zawoi
Mosorne, w Zawoi Wilcznej.
Wszyscy uczestnicy, którzy pomyślnie ukończyli cały Kurs dostali za-świadczenia ukończenia
Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej BLS/AED.
Joanna Dyrcz
Fot. archiwum GOPS w Zawoi

Kreatywne zajęcia
27 października Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zorganizował w Świetlicy
Wiejskiej w Skawicy pożegnanie
z jesienią, warsztaty z dynią prowadzone przez panie z Klubu
Aktywnych Mam z Zawoi oraz
wychowawcę świetlicy wiejskiej
w Skawicy.
W spotkaniu wzięło udział 40
dzieci w różnym wieku wraz
z rodzicami. Każdy z uczestników zajęć mógł wykazać się

kreatywnością i stworzyć swoje
własne dzieło wydrążając, wycinając i dekorując dynię według
własnych pomysłów.
Powstało wiele pięknych
i zabawnych lampionów, które
sprawiły dzieciom ogromną radość i na pewno będą piękną,
jesienną ozdobą ich domów.
Warsztatom towarzyszyła naprawdę świetna zabawa oraz
miła, wesoła atmosfera.
GOPS Zawoja

Dzieci z rodzicami razem tworzyli dzieła z dyni. Fot. arch. GOPS w Zawoi.

Milion złotych dla dzieci z terenu gminy Zawoja

Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu
Od 2018 roku w Gminie Zawoja rusza projekt „Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu”. To kolejne środki
finansowe pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi tym razem dla dzieci i młodzieży.
Projekt ma na celu organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zawoja z uwzględnieniem
działań edukacyjnych, sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz animacyjnych, rozwijających
indywidualne talenty i pasje młodego człowieka.

P

rojekt skierowany będzie do
dzieci i młodzieży w wieku
do 18 roku życia oraz ich rodzin
i będzie dążył do poprawy funkcjonowania oraz propagowania
wartości rodziny.
Realizacja projektu uwzględnia wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego w gminie Zawoja poprzez zwiększenie
liczby miejsc w tych placów-

kach oraz rozszerzenie oferty
wsparcia.
Babiogórskie Centrum Radości i Uśmiechu będzie stanowić
formę takiej placówki oferującej dzieciom i młodzieży możliwość spędzenia wolnego czasu
w sposób kreatywny, posiadając w ofercie zajęcia rozwojowe, kółka zainteresowań, organizowanie spotkań i wydarzeń

typu wyjazd do kina, teatru oraz
innych obiektów kulturalnych,
a także organizację wycieczek,
wyjazdów oraz obozów profilaktyczno-terapeutycznych. Wszystkie
działania
przewidziane
w projekcie służyć będą przeciwdziałaniu zachowaniom problemowym, ryzykownym i wycofaniu ze społeczeństwa dzieci
i młodzieży poprzez promowa-

nie pozytywnych wzorców i rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań.
Mając na uwadze fakt, że
Gmina Zawoja jest najdłuższą
wsią w Polsce, zadania wskazane w projekcie będą realizowane w dwóch placówkach
obsługiwanych przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej:
w Zawoi i Skawicy. Umożliwi
to udział w projekcie większej
ilości dzieci i ograniczy koszty
związane z dowozem dzieci na
zajęcia i warsztaty.
Joanna Dyrcz
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