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Czechowicz Szymon. 1758. Zmartwychwstanie. Źródło: wikipedia.org

Wielkanoc
Jak zima kojarzy się nam ze świętami Bożego Narodzenia, tak wiosna kojarzy się nam ze świętami Wielkanocnymi. Wielkanoc,
to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie, ustanowione na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Początkowo
obchodzone było w żydowskie święto Paschy – stąd inna nazwa Wielkanocy, Święta Paschalne – a od soboru w Nicei (325 r.) w pierwszą
niedzielę po wiosennej pełni księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia).

O

bchody tej najważniejszej
Uroczystości Kościelnej
rozpoczyna wśród rzymskich katolików procesja zwana Rezurekcją. W naszej parafii
przeżywamy ją po Mszy świętej
Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę wieczorem. W innych parafiach procesja odbywa się o świcie w Niedzielę Wielkanocną.
Ewangelie mówią, że Chrystus
zmartwychwstał w pierwszy
dzień tygodnia, czyli w niedzielę. Żydowski tydzień kończył
się w sobotę szabatem, dniem
spoczynku, na pamiątkę wyjścia
narodu wybranego z Egiptu i na
wspomnienie odpoczynku Boga
Stworzyciela, który po 6 dniach
stwarzania świata, w siódmym
dniu odpoczął. Stąd nasz chrześcijański tydzień rozpoczyna się
nie od poniedziałku, ale od niedzieli, od dnia pamiątki Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dzień Zmartwychwstania Jezusa, dla każdego wierzącego
chrześcijanina, szczególnie kato-

2

lika, powinien być dniem wyjątkowym. Chrystus, którego mękę
rozpamiętywaliśmy przez 40 dni
Wielkiego Postu, który zaniósł
na Golgotę nasze grzechy, złamał bowiem moc śmierci i zmartwychwstał jako pierwszy z ludzi. Dla każdego z nas, którzy
w Niego wierzymy, jest nadzieją,
że my też kiedyś zmartwychwstaniemy.
Ze świętami wielkanocnymi, podobnie jak z Bożym Narodzeniem, wiążą się pewne
zwyczaje. W Wigilię Bożego
Narodzenia zasiadamy wspólnie
do wieczerzy wigilijnej oczekując narodzin Bożej Dzieciny.
W poranek Wielkanocny, kiedy
jutrzenka zwiastuje Jezusowe
Zmartwychwstanie, rodziny zasiadają do wspólnego śniadania,
aby podzielić się nie opłatkiem,
jak w wigilię, ale poświęconym
jajkiem, które jest symbolem nowego życia, odrodzenia i Zmartwychwstania. Ta najważniejsza
niedziela w roku, ma być dla
nas źródłem łaski, siły i wiary w

Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
W drugi dzień świąt, w Poniedziałek Wielkanocny, ewangelia dnia wspomina o dwóch
uczniach, którzy udają się do
miasta zwanego Emaus, po
drodze spotykają Jezusa Zmartwychwstałego. Wspominam o
tym dniu i fragmencie Ewangelii dlatego, że warto wybrać się
spod Babiej Góry na szczególny odpust do Krakowa. Odpust
jest obchodzony na Zwierzyńcu
(Salwatorze), w kościele sióstr
norbertanek. Ten szczególny, jedyny w Polsce odpust, nazywa
się Emaus. Kiedyś krakowianie
po pierwszym dniu spędzonym
przy stole, w drugi dzień świąt
wyruszali nawiedzić kościół leżący poza murami miasta ok.
1,5 km. Odbywało się to na pamiątkę czytanej w Poniedziałek
Wielkanocny Ewangelii. Dzisiaj
nadal ten zwyczaj jest przez krakowian, ale nie tylko przez nich,
kultywowany. Warto w tym dniu
oprócz modlitwy w kościele pa-

nien norbertanek, spróbować
specjalnych odpustowych precelków i kupić figurkę żyda,
który zapewni pomyślność finansową do kolejnego odpustu
Emaus. Zachęcam, aby wybrać
się w tym dniu do Krakowa na
Salwator.
Z okazji Świąt Wielkanocnych
składam najlepsze życzenia,
niech Chrystus Zmartwychwstały
napełnia nas radością, pokojem,
nadzieją i miłością. Niech blask
poranka wielkanocnego opromienia naszą codzienność tak,
byśmy potrafili dzielić się z innymi wiarą w zwycięstwo dobra
nad złem, miłości nad nienawiścią, prawdy nad fałszem, życia
nad śmiercią. Niech Zwycięzca
grzechu, śmierci, piekła i szatana, udziela potrzebnych łask
i dodaje potrzebnych sił duchowych i fizycznych do codziennego życia. Wesołych i Radosnych
Świąt Wielkiej Nocy.
ks. Zbigniew Fidelus
wikariusz parafii w Zawoi Centrum
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Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób życzą...
Jerzy Pająk
Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja

POD DIABLAKIEM
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Misteria Męki Pańskiej
Co roku w Niedzielę Palmową w sali Babiogórskiego Centrum Kultury odbywa się Misterium Męki Pańskiej, przygotowywane przez
zawojską młodzież należącą do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Nie inaczej było w tym roku. 25 marca o godzinie 18:00 miała
miejsce premiera przedstawienia pt.: „Miecz boleści”.
Spektakl opowiadał o losach Maryi, która odegrała istotną rolę w zbawieniu człowieka. Historia rozpoczęła się już w chwili ofiarowania
Jezusa w świątyni. Następnie mogliśmy zobaczyć nauczanie Chrystusa, jego mękę i śmierć. Naszym przewodnikiem po wydarzeniach
świąt Paschy była właśnie Matka Boża.

M

isteria Męki Pańskiej wystawiane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży mają w naszej gminie długoletnią tradycję. Sięga ona już 1995 roku. Od początku grywane było
w sali wtedy jeszcze Gminnego Ośrodka Kultury. „Wiem, że kiedyś
zdarzyło mi się grać w naszym kościele parafialnym. Nie pamiętam
dokładnie, co było przyczyną, ale był chyba wtedy jakiś remont sali.”
– wspomina Mateusz Bury, członek Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży. Sam jest długoletnim uczestnikiem projektu: „Pierwsze
Misterium w jakim grałem odbyło się w roku 2001. Miałem wtedy
11 lat. Byłem wtedy najmłodszym aktorem i przez długi, długi czas
nikt nie potrafił pobić mojego „rekordu”. Zeszłoroczne przedstawienie było pierwszym, w którym nie grałem. Po prostu mnogość zajęć
nie pozwala mi na zaangażowanie się w ten projekt. Nie powiem,
brakuje mi tego. Atmosfera na próbach i świadomość, że robimy coś
ważnego i dobrego jest bardzo ekscytująca”.
Przygotowanie Misterium wymaga wielu prób, ogromu pracy, nie
tylko aktorów, ale również osób trzecich, na co dzień nie zaangażowanych w KSM. „Bardzo wiele daje nam współpraca z Babiogórskim Centrum Kultury. Co roku udostępniają nam salę, nie tylko
w dniu przedstawienia, ale także do prób. Mamy też zaprzyjaźnioną krawcową, Panią Agatę Brandys, która stworzyła nam już kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt strojów. Wygląd naszych przedstawień
diametralnie się poprawił dzięki pomocy Pana Łukasza Kulki, który
dba o muzykę i oświetlenie. Oczywiście pomaga nam również nasza parafia pw. Św. Klemensa. Za wszystko jesteśmy bardzo, bardzo
wdzięczni.” – mówi Kamil Kozina, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Oddział Zawoja.
Młodzież przygotowuje scenariusz samodzielnie, bardzo często
pisząc go od początku. Kamil Kozina podsumowuje: „Przez 12 lat,
w których grywam w Misterium, przedstawialiśmy wiele różnych tre-
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ści. Dwa razy znaleźliśmy się w sądzie, gdzie byliśmy świadkami
rozprawy przeciwko Jezusowi. Raz bohaterami byli bracia zakonni, którzy zakupili połamany krzyż, z którego przemawiał do nich
Chrystus. Dwa razy patrzyliśmy na wszystko oczami Barabasza. Raz
narratorem był Jan. Wiele razy akcja przenosiła się poza tradycyjną
Drogę Krzyżową, do współczesności. Tematów było mnóstwo.”
Misterium Męki Pańskiej nie jest jedynym przedsięwzięciem przygotowywanym przez młodzież z naszej gminy. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży organizuje również Dzień Matki czy też różne koncerty lub kościelne czuwania. Przez ostatnie dwa lata byli
również zaangażowani w apel na 11 listopada, przygotowany przez
BCK i zespół „Juzyna”. Największym projektem jest Akcja Mikołaj.
Co roku, z początkiem października, KSM rozpoczyna poszukiwanie
sponsorów, którzy ufundują paczki dla dzieci. Inicjatywa ta zawsze
spotyka się z ciepłym przyjęciem. Sponsorami są różne przedsiębiorstwa z naszej gminy, jak również z okolic, oraz osoby prywatne,
które mogą dołączyć podczas zbiórki w kościele. Finałem akcji jest
spotkanie ze św. Mikołajem w kościele, gdzie oprócz otrzymania
paczki, dzieci mogą wziąć udział we wspólnej zabawie z Aniołkami
przy akompaniamencie wesołych, religijnych piosenek.
Młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest zawsze
otwarta na nowe projekty i przedsięwzięcia. Już planują kolejne inscenizacje, czuwania i koncerty. Teraz jednak najbardziej skupiają się na nadchodzących Świętach Wielkanocnych. „Chcielibyśmy
złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Niech ten Jezus zmartwychwstały zawsze otacza Was swoją opieką i błogosławieństwem.
My zaś zapraszamy wszystkich chętnych do dołączenia do naszego
stowarzyszenia. Obiecujemy, że z nami nigdy nie będziecie się nudzić” – podsumowuje Kamil Kozina.
KSM Zawoja
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NASZE TRADYCJE

Magiczna wiązanka

i tajemniczy skarb

Wielkanocne palmy. Zdjęcie ilustracyjne. Źródło: polki.pl

Co roku wraz z nadejściem wiosny, budzeniem się przyrody do życia, świętujemy najważniejsze dni
w tradycji chrześcijańskiej, których kulminacją jest śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Podczas Wielkiego Postu jest jeden dzień, który wnosi sporo kolorów i radości. To Niedziela
Palmowa, przypominająca wejście Jezusa do Jerozolimy. W tamtejszej kulturze pod nogi Mistrza
i Nauczyciela kładziono gałązki prawdziwej palmy. My musieliśmy znaleźć zamiennik, by móc
powracać do tego momentu.

P

od Babią Górą, Kapryśną
Matką Niepogód, na przełomie marca i kwietnia
ciężko o bogactwo roślin, ale
nasi przodkowie znaleźli kilka
takich, z których można skomponować świąteczną wiązankę.
W jej skład wchodziły wierzbowe witki z baziami, gałązki cisu
i jałowca, barwinek, mirt, kolorowe wstążki i kwiaty z bibuły1).

Jak każdy element kultury, tak
i palma wielkanocna nie należała jedynie do sfery materialnej. Zaraz po wyjściu z kościoła
warto było zjeść kilka bazi, by
zapobiec dolegliwościom gardła. Poświęcone gałązki stawały
się więc lekarstwem, ochroną
od piorunów, kadzidłem dla
chorych ludzi i zwierząt, których dolegliwości spowodo-

WielkanocneIskarby
. Zdjęcie ilustracyjne.
Źródło: polki.pl
Szukanie wielkanocnych
skarbów . Zdjęcie ilustracyjne.
Źródło: milonkobiet.pl

wane były działaniem czarów
lub urokiem. Święcono palma
zawse była kładziono pod obrazami świyntymi w izbie. Jak
nastały burze, to wrzucało się
pore gałązek do pieca i to miało
chronić całe gospodarstwo, coby
nie strzelił piorun 2). Fragmenty
palmy zatykano w formie maleńkich krzyżyków i wbijano
w pola uprawne, aby zapewnić
zdrowy i obfity plon: Gałązki
wtykało się w pole, ka było zboze, w rzodki z jarzynami, coby
grod nie zniscył, coby zodne
chreboki nie wlazły i nie zjadły 3). Palmy wielkanocnej miało
się używać także przy pierwszym wyjściu bydła i owiec na
pastwiska. Zanim zwierzęta
przekroczyły próg stajni, miały
być okadzone święconymi ziołami z dodatkiem palmowych
gałązek, albo po prostu dotknięte palmą w głowę, pomiędzy
poroże. Miało to chronić zwierzęta przed niebezpieczeństwami i chorobami4). Dla Babiogórców, jak i innych tradycyjnych

grup etnograficznych, zwierzęta
zawsze obdarzane były troską
i opieką. Zdawano sobie sprawę, że są żywicielami rodziny
i nieocenioną pomocą w pracy, na trudnej, górskiej ziemi.
Nawet bacowie, którzy używali
święconych ziół na hali do wielu
zabiegów magicznych i leczniczych, nierzadko do swojej pasterskiej apteczki wkładali także
święconą palmę5). Warto więc,
przygotowując palmę, zagłębić
się w jej znaczeniu, w jej symbolice. Nie musimy i zapewne
nie będziemy jej używać już
do takich celów jak nasi rodzice, dziadkowie, ale warto znać
jej przeznaczenie. To, do czego
była używana w przeszłości,
pokazuje góralską duchowość,
dbałość babiogórskich gospodarzy o zdrowie swoje i zwierząt,
szacunek do ziemi i jej darów.
Bardzo ciekawym wierzeniem, dzisiaj często już zapomnianym lub nieznanym, były
tajemnicze skarby ukryte w ziemi, które w Niedzielą Palmową
znajdują się na powierzchni
i tam się suszą w wiosennym
słońcu. Można je znaleźć i zabrać, bo ich strażnicy, złe duchy, na moment zostawiają je
bez nadzoru, bo nawet one idą
wysłuchać Ewangelii o Męce
Pańskiej6).
Regina Wicher

Czy komuś już udało się znaleźć
taki skarb? Może warto wybrać
się całą rodziną na znalezienie
niezwykłych przedmiotów?
Jeżeli nie dopisze pogoda, albo
brak chętnych na taką przygodę,
to można sobie takie skarby
wyobrazić i… stworzyć. W jaki
sposób? Może namalować,
może wyciąć z papieru,
gliny lub plasteliny. A może
warto rozejrzeć się po pokoju
i pomyśleć: gdybyś miał stworzyć
kuferek z niezwykłymi skarbami,
rzeczami, które mają niezwykłą
historię, to co by to było?

1) Inf. kobieta, 80 lat, badania terenowe
autorki, Zawoja, 2018.
2) Inf. kobieta, 71 lat, badania terenowe
autorki, Zawoja, 2018.
3) Inf. kobieta, 71 lat, badania terenowe
autorki, Zawoja, 2018.
4) Inf. kobieta, 71 lat, badania terenowe
autorki, Zawoja, 2018.
5) Inf. mężczyzna, 72 lata, badania
terenowe autorki, Zawoja, 2007.
6) U. Janicka-Krzywda, Obrzędy
doroczne [w:] Kultura ludowa Górali
Babiogórskich, red. U. JanickaKrzywda, Kraków 2010, s.279.
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27 stycznia 2018 roku w „Galerii na Ucieche” odbył się wernisaż
niezwykłej wystawy ikon Małgorzaty Stańdo. W ciepłej
atmosferze, wśród przepięknych ikon, autorka opowiadała
o swojej pasji tworzenia sztuki, która przybliża do Boga.
Wyjaśniła czym są ikony i jak przebiega proces ich powstawania.
To spotkanie zainspirowało nas do przybliżenia naszym
czytelnikom tematu ikonopisarstwa.

Ikony
Ty, Boski Mistrzu wszystkiego co istnieje,
oświeć i kieruj duszą i ciałem sług Twoich;
prowadź ich ręce,
aby mogli godnie i doskonale
przedstawiać Twój obraz,
obraz świętej Twojej Matki
i wszystkich Twoich świętych
ku chwale, radości i upiększeniu
świętego Twego Kościoła. Amen”

Słowo ikona pochodzi z greki
„eikon” i oznacza obraz i zwykle
określa obraz religijny malowany na drewnie, w stylu bizantyjskim, ze szkoły greckiej lub rosyjskiej. Sztuka ikony powstała
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa czyli przed podziałami,
jest więc wartością dla kościoła
katolickiego.
Pierwszy złoty wiek sztuki bizantyjskiej to IV i V wiek, wtedy
najlepiej rozwijają się mozaiki –
Rawenna. Najstarsze zachowane
ikony są datowane na VI wiek
i zostały stworzone w technice
enkaustycznej na spoiwie z gorącego wosku. Rozwój sztuki

bizantyjskiej został wkrótce zahamowany przez okres ikonoklazmu (726-843r.). Zakazano
wtedy przedstawiania wizerunków świętych i większość obrazów zniszczono. W końcu jednak przywrócono adorację ikon.
Głównym argumentem w obronie ikon była biblijna historia
mówiąca o odcisku wizerunku
twarzy Chrystusa na mandylionie – chuście św. Weroniki.
Wiek IX i XII to drugi złoty
wiek ikony – okres średnio bizantyjski, główne ośrodki powstawania ikon to Góra Atos
i klasztor św. Katarzyny na Synaju. Wiek XIV i XVI to okres
późno bizantyjski, dynastia Paleologów – epoka Rublowa, jednego z najsłynniejszych ikonopisarzy. W XX wieku nastąpiło nowe
zainteresowanie ikoną. Główne
ośrodki: Grecja, Rosja, Włochy
– Rzym, Francja, Polska (Sanok).
Dzisiaj tradycja ikonograficzna jest podtrzymywana w zaciszu klasztorów lub w zaciszu

domowym, w wewnętrznym
spokoju i modlitwie.
Ikona jest obrazem o tematyce sakralnej wykonana według
specjalnej techniki na desce
i według określonych kanonów.
Typy kanoniczne ikony Chrystusa:
• Mandylion – odbicie twarzy
zbawiciela na białej chuście,
uważane za najstarszy i najwierniejszy portret Chrystusa,
• Pantokrator – „ten, który jest
bytem” przedstawiony z prawą
ręką w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma otwartą
lub zamknięta księgę – symbol
jego prawa,
• Zbawiciel tronujący między mocami – Chrystus siedzi
na tronie.
Typy ikonograficzne Matki
Bożej – Theotokos:
• Hodegetria – Maria, która
podtrzymuje jedną ręką dzie-

ciątko a drugą wskazuje Je jako
„drogę, prawdę i życie”,
• Orantka – to typ przedstawienia, w którym Maria ukazana
jest frontalnie z rękami wzniesionymi ku górze z medalionem
z wizerunkiem Chrystusa,
• Eleusa – rosyjskie Umilenije –
Matka Boża czuła – to przedstawienie Matki, która czule przytula Boskiego Syna.
Ikony przedstawiają również
sceny z życia Świętej rodziny tzw. ikony świąteczne np.
Zwiastowanie,
Przemienienie
Pańskie, Ukrzyżowanie…
Najważniejszy jednak w ikonie jest przekaz… jak ikona
na Nas oddziałowywuje, czy
patrząc na ikonę… myślimy
o Bogu? O Jego miłości?
Czy potrafimy zatrzymać się
w tym pędzącym brudnym i zakłamanym świecie i w ciszy powiedzieć najpiękniejsze słowa…
Jezu ufam Tobie… ja tak…
Małgorzata Stańdo

Małgorzata Stańdo
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie o kierunku matematyka i zarządzanie w oświacie.
Wieloletni nauczyciel, dyrektor, wizytator i wychowawca. Z zawodu matematyk o zainteresowaniach humanistycznych i plastycznych. Próbowała
swoich sił w poezji, malowała na szkle
i farbami olejnymi, zdobiła za pomocą
techniki decoupage, ale najbardziej
zachwyciła ją praca nad ikonami.

Fotografie z wernisażu: Galeria na Ucieche
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Pisanie ikon rozpoczęła na rekolekcjach w Wadowicach pod kierunkiem Barbary i Krzysztofa Cudo. Rozwijała swój warsztat również w Krakowie u jezuitów
pod opieką wnikliwego oka ojca Zygfryda Kota i w krakowskiej cerkwi u Wiesława Trzpisa. Pani Małgorzata jest autorką wielu ikon malowanych według
ścisłych reguł ikonograficznych wzorowanych na ikonach bizantyjskich i staro
rosyjskich. Są wśród nich ikony Pantokratora, Mandyliony, Matki Boże i ikony
świąteczne takie jak: Zwiastowanie, Przemienienie Pańskie i Ukrzyżowanie.
Najczęściej w pracach pani Małgorzaty występuje motyw Matki Bożej Eleusa - Czułej lub po rosyjsku Umilenije. Jest to przedstawienie Matki Bożej czule przytulającej Jezusa – wyrażającej najpiękniejszą miłość matki do dziecka.
Wiele ikon znajduje się w prywatnych zbiorach i w galerii w Orawskim Dworze
w Zubrzycy Górnej. Swoje prace maluje i wystawia dla ludzi, którzy potrafią się
zachwycić tą wyjątkowa sztuką skłaniającą do modlitwy i refleksji.

SZTUKA
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Moja droga do ikony
Ikony zawsze mnie fascynowały. Co znaczy zawsze? Zawsze w muzeach i cerkwiach, bo tam spotykałam ikony. Blask złota bardzo
przyciągał, Święte Oblicza w jakiś cudowny sposób przemawiały do mnie… wpatrując się w ikony miałam wrażenie, że jestem w innym
świecie, w świecie ciszy, spokoju, w świecie… miłości. Zastanawiałam się jak te ikony są namalowane, że przetrwały wieki… jaka to
technika pozostawiła tak żywe kolory…

M

yślałam, że ta fascynacja ikoną pozostanie tylko w sferze
lektury i podziwu muzealnego, a jednak zapisałam się na
rekolekcje z ikonopisaniem do Karmelitów do Wadowic.
Trochę nie wierzyłam w swoje siły (moje nieśmiałe próby plastyczne
leżały cichutko w szufladzie), a ikony zrobione metodą decoupage
już nie dawały mi satysfakcji. Dużo pomogli mi księża: ks. Wojciech
i ojciec Grzegorz. Bardzo trudne były moje pierwsze twórcze spotkania z ikoną – z ikoną Pantokratora. Cudowne – stwierdziłam jak
wyszłam z pierwszego wykładu i usiadłam przy sztalugach, pigmentach i pędzlach…
Państwo profesorowie Barbara i Krzysztof Cudowie – niezwykle utalentowani, cierpliwi, wrażliwi, ciepli, ogarnięci pasją pisania
ikon – wprowadzali nas stopniowo w tajemnice malowania ikon
metodą tempery jajowej. Krok po kroku przekładałam wiadomości
teoretyczne na deskę i… powstawała ikona. Postać Najwyższego
wyłaniała się z ciemności i zaczynała patrzeć, a ja zaczęłam to czuć.
W tym całym procesie najważniejsza była modlitwa, skupienie, cisza, cerkiewna muzyka… i znowu modlitwa, cisza… Było bardzo
ciężko. Czasem wydawało się, że może wystarczą same rekolekcje
bez tego żmudnego, długiego, dokładnego malowania…? Jednak po
krótkim odpoczynku znowu ciągnęło… do tego światła, ciszy, modlitwy… do blasku złota… do ikony.
Ostatnie prace wykończeniowe trwały całą noc… emocje były
tak duże, że nie czuło się zmęczenia. W naszych oczach był blask
i szczęście…, to udzielało się naszym najbliższym, którzy przyjechali na poświęcenie ikon. Zaczęłam również czytać o ikonach, często
wpatrywałam się w różne ikony, szukałam ich w muzeach, w książkach, w Internecie, ale to wszystko było mało – ciągnęło mnie do
malowania.
Zaczęłam od przygotowania desek… mozolnie czyściłam, przyklejałam płótno i nanosiłam warstwa po warstwie klej z kredą,
a później szkic, złocenia i warstwa po warstwie temperą jajową wyzwalałam kolory, modelowałam twarze… czas tak cenny przestał
istnieć (setki godzin… nie do uwierzenia…). W zaciszu domu cierpliwie i w skupieniu powstawała ikona – fenomen sztuki sakralnej.
Jej siła i oddziaływanie doświadcza mnie prawie codziennie.
Przy malowaniu – pisaniu ikon odnajduję spokój. To czas kontemplacji i zadumy tak potrzebny w świecie pośpiechu, telewizji, komputerów i komórek. Pisanie ikon to wyciszanie się, to przeniesienie się
do innego świata, świata piękna, koloru, głosu modlitwy i zaufania.
Tak się to zaczęło i trwa… Rekolekcje u Jezuitów w Krakowie,
fascynacja ikoną bizantyjską oraz sztuką twórczą i przekazu ojca
Zygfryda Kota, później praca w pracowni przy cerkwi prawosławnej
pod kierunkiem pana Wiesława Trzpisa… u Albertynek, gdzie powstał piękny anioł…

Co przedstawiają moje ikony?
Chrystusa, Matkę Bożą i sceny z ich życia i życia Świętych. Zaczęłam od Najwyższego, Matki Bożej z Dzieciątkiem… Mandylion…
Trójca Święta… Ukrzyżowanie… Ustawiłam ikony i mój matematyczny umysł zaczął domagać się porządku… wg kanonów ikono
znawców, więc namalowałam Chrystusa Tronującego… Matkę Bożą
Orantkę. „Tak, teraz nic nie brakuje” - powiedziałam do siebie patrząc z wdzięcznością na ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
„ale brakuje… nie ma ikony Pod Krzyżem, Matki Bożej Bolesnej,
Aniołów… i… setki innych ikon…, ale czy starczy mi sił… życia…
fascynacji i uwielbienia?”– pomyślałam chwilę później.
Najbardziej lubię malować Matki Boże Eleusa z rosyjską Umilenije… to ikona przedstawiająca Matkę Bożą przytulającą Jezusa – swoje dziecko. Może dlatego, że sama jestem bardzo szczęśliwą mamą

i pamiętam te najpiękniejsze chwile ze swoim dzieckiem w ramionach, a może dlatego, że to najpiękniejsza miłość – do dziecka,
bezwarunkowa i wieczna… a może dlatego, że Matka Boża, która
czuła Mękę swojego dziecka ma piękne, smutne oczy, które ukazują… i tu każdy może pomyśleć o swoim szczęściu i bólu… Tak, to
jest najpiękniejsze w tych ikonach. Czułość w cieple złota i barwach
koloru… czułość, której każdy pragnie i każdy za nią tęskni…

Dlaczego ikony?
Pytanie, na które często odpowiadam sama sobie. Próbowałam malować akwarelą, farbami olejnymi, na szkle, ozdabiałam metodą decoupage. Nic nie pociągało mnie tak, jak pisanie ikon, nic mnie
tak nie fascynowało, nie sprawiało mi takiej radości, nie dawało
mi takiej satysfakcji, nie przynosiło mi tyle trudu, ciężkiej pracy zamkniętej w setkach godzin i bólu kręgosłupa.
Malując te Święte oblicza wyrażam wdzięczność za każdy dzień
dobrze przeżyty, za zdrowie, za moich najbliższych… za miłość,
przyjaźń… za pory roku, za słońce, które dobrze nastraja, za deszcz,
który cudownie dzwoni…
Maluję wyrażając swoją wdzięczność Panu Bogu, ale i tym, którzy
będą oglądać moje ikony.
Zapraszam do oglądania moich ikon… i nie tylko moich… zapatrzcie się, niech będą odbiorem piękna koloru i miłości otulone
ciepłem złota i ciepłem każdego z nas…. niech będą modlitwą spojMałgorzata Stańdo
rzenia…
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Na pustyni

Iran – w paszczy lwa
Słysząc Iran większość z nas myśli: „Wojna! Bomba atomowa! Terroryści!’’ Czasem ktoś z drugiej strony barykady krzyknie: „Państwo
bogate w ropę naftową, na którą ostrzą sobie zęby Stany Zjednoczone”. A jaka jest prawda o tym kraju? Może spróbujemy odrzucić
wszystkie te przepychanki polityczne i popatrzeć okiem zwykłego człowieka, który trafił do ziemi Persów, do krainy lwa – dawnego
symbolu szachów – dziś formalnie zakazanego przez prawo.
Zapiski i migawki z podróży...

Szare, zasnute smogiem Wiecznie żywy
ulice Teheranu…
i kolorowy plac
Imama w Esfahanie

Niestety to prawda, stolica kraju
Teheran, nie jest najlepszą wizytówką Iranu. Z szesnastoma
milionami mieszkańców stanowi największą aglomerację
Bliskiego Wschodu. Zbudowana jest głównie z pudełkowych
blokowisk, czym przypomina
szare komunistyczne miasta. Na
ulicach panuje ogromny ruch,
przejście na druga stronę jezdni to prawdziwa szkoła przetrwania. Samochody, motocykle
i skutery są wszędzie – jeżdżą
także po chodnikach. Benzyna
kosztuje grosze (ok. 25 gr/l),
dlatego mało kto wyłącza samochód parkując. Ogrzewa się (tak,
w Teheranie trzeba ogrzewać
mieszkania, średnia temperatura
zimą to ok. 5o C) również przede
wszystkim ropą, z tego powodu
dymu i smogu nie brakuje. Zieleni i miejsc do odpoczynku jest
jak na lekarstwo…
8

Przeciwieństwem szarego Teheranu jest wcześniejsza stolica
Persji – Esfahan. Miasto ślubnych
podróży Irańczyków i obowiązkowy punkt każdej zagranicznej
wycieczki. Wspaniały Plac Imama (niegdyś Plac Królewski)
o wymiarach 512 m x 159 m to
drugi co do wielkości plac świata. Wybudowany w XVI wieku
stanowił przez lata boisko do
gry w polo, arenę defilad wojskowych, by obecnie zamienić
się w serce miasta, a może i całego kraju. Otaczają go kolorowe meczety: Luff Allaha i Królewski oraz pałac szacha Abbasa.
Do placu przylega wielki bazar.
Długi na dwa kilometry labirynt
uliczek, na których można kupić
wszystko: przyprawy, wyroby
rzemieślnicze, a przede wszystkim słynne na cały świat perskie
dywany. Co ważne, kupcy na-

prawdę starają się nam pomóc
przy wyborze, a nie zwyczajnie
naciągnąć. Centrum Placu Imama zajmuje wielka fontanna,
a obrzeżami przemykają dorożki
wożące roześmianych turystów.
Nikogo nie dziwi, że całość wpisana została na listę światowego
dziedzictwa UNESCO.

Czychająca na
każdym kroku policja
obyczajowa – Basidż
W Iranie, po zwycięstwie rewolucji islamskiej w 1979 roku,
panuje prawo koraniczne, czyli
szariat. Do jego przestrzegania
zobowiązani są nie tylko mieszkańcy kraju, ale także turyści
odwiedzający Persję. Na straży moralności stoi tajna policja
obyczajowa, gotowa zareagować w każdej sytuacji. Między
innymi pilnuje, by nikt nie spożywał zakazanego alkoholu. Za
nie przestrzeganie tego przepisu

grożą surowe kary, ze śmiercią
włącznie. Stoi na straży, by kobiety miały odpowiedni ubiór:
zakryte włosy i luźne ubranie
nie podkreślające sylwetki. Dba,
by nie krytykowano polityki
państwa i najwyższego przywódcy religijnego. Nikt nie wie
kto należy do Basidż: może być
w niej Twój kolega z pracy lub
sąsiadka. Jedno jest pewne, są
zawsze gotowi by donieść władzy. Nie dziwi więc, że Persowie w głębi duszy nienawidzą
Basidż, ale głośno tego nie usłyszymy.
Chociaż policja jest tajna,
Persowie nauczyli się częściowo rozpoznawać jej członków. Szczególną uwagę należy
zwrócić na mężczyzn ubranych
na czarno, z brodą i czymś,
co przypomina nasz różaniec
w ręku. Zazwyczaj kręcą się
oni w ruchliwych miejscach
i wypatrują, kto ośmielił się złamać święte prawo. Choć pozory
mogą zwieść, może to tylko miły
pobożny staruszek. W Iranie nic
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nie jest pewne: „Szotor didi, ne
didi” („Wielbłąd, nie wielbłąd” –
jak mawiają Irańczycy).

Serdeczność
zwykłych
mieszkańców
Kiedyś wysnułem następującą
tezę: Jeśli media mówią źle o jakimś kraju i jego mieszkańcach,
czym prędzej pakuj plecak i tam
jedź – na pewno mieszkają tam
gościnni i niezwykle życzliwi
ludzie. Tak było w Czeczeni,
gdzie siłą zaciągano mnie do
domu na obiad, w Kurdystanie
gdzie nie mogłem przejść ulicą,
by ktoś nie zaprosił na herbatę,
czy w końcu w Xinjiang, gdzie
każdy obdarzał nas wielkim
uśmiechem. Iran nie odbiega od
tego wzoru. Mieszkańcy kraju,
widząc obcokrajowca, uśmiechają się przyjaźnie i starają się
zawsze pomóc. Jeśli tylko któryś zna parę słów po angielsku,
od razu zagaduje. Gdy jeden
z naszych turystów zostawił
pieniądze w hotelu, jego właściciel przelał znalezioną sumę
na konto naszego irańskiego
przewodnika, by ten je oddał
zapominalskiemu właścicielowi.
Nie słyszałem też, by ktoś został
oszukany robiąc zakupy, a przy
milionowych rachunkach w Iranie o to nie trudno.

Zasnute w czadory
i hindżaby kobiety na
ulicach
Sytuacja kobiety, gdzie panuje
szariat, nie jest do pozazdroszczenia. Łagodniejsze przejawy
tego prawa, które staram się
zrozumieć to obowiązek noszenia stroju zakrywającego sylwetkę i włosy lub podział wielu
przestrzeni w życiu publicznym
na strefę dla kobiet i mężczyzn
np. autobus. Często bywa tak, że
w części wspólnej panuje wielki tłok, a kobiety mogą siedzieć
wygodnie. Mocno jednak zaczynam się zastanawiać, gdy słyszę
o poligamii czy małżeństwach
kontraktowych, które są legalną
formą prostytucji.
Nigdy jednak nie zaakceptuję,
jak ludzie mogą godzić się na
małżeństwa 13 letnich dziewczynek (do niedawna dolna granica
wynosiła 9 lat!) Ciągle zadaję sobie pytanie: „Dlaczego w wielu
wioskach ojcowie wciąż oddają
za mąż o wiele starszym mężczyznom swoje nastoletnie córki
za owcę lub barana?!”

Sziraz – różowy meczet

Miriam kochająca
śpiew i taniec
W tym samym Iranie widzę kobiety
będące
dyrektorkami,
profesorami uniwersytetów, nauczycielkami, zasiadające w parlamencie. Dziś połowa studentów w Iranie to płeć piękna.
Paniom coraz częściej z głów
„przypadkowo” zsuwają się chusty – symbol szariatu. Parę lat
temu za taki czyn groziła chłosta, dziś pewnie tylko upomnienie. Przykładem dziewczyny
decydującej o swoim losie jest
Miriam – nasza przewodniczka.
Studiowała, sama wybrała sobie

narzeczonego. Jeździ po kraju,
spotyka się z obcokrajowcami
i znakomitym angielskim tłumaczy nam miłosne strofy poezji
Hafeza. W autokarze jej chusta
często ląduje na siedzeniu, a ona
z radością i wielkim wdziękiem
demonstruje zakazane perskie
tańce lub po prostu zwyczajnie
głośno się śmieje.

Wielki Big Brother –
zawsze pod czujnym
okiem
Uwaga! Ktoś Cię obserwuje!
Każdy twój ruch jest kontro-

lowany, wiedzą o wszystkich
Twoich poczynaniach. Nie ważne czy jesteś w centrum Teheranu, czy w zapomnianej wiosce
na pustyni. Nieistotne, czy jest
to nowoczesny hotel w Esfahanie, czy plac przed meczetem
w Qum – centrum religijnym
kraju. W tym państwie chyba nie
ma miejsca, by nie spoglądały na
nas czujne oczy dwóch ajatollahów Islamskiej Republiki Iranu.
Chomeiniego – przywódcy rewolucji z 1979 roku, która obaliła szacha i wprowadziła kraj na
islamskie tory. Chameiniego –
jego wiernego ucznia, który po
śmierci swojego mistrza strzeże,

Khalid Nabi
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by Iran nie zboczył z raz obranej
drogi. Choć oficjalnie nie sprawuje władzy, od jego decyzji zależy wszystko. To on kontroluje
politykę, sądownictwo, wojsko
i media. Zatwierdza kandydatów na prezydenta, a kiedy okoliczności tego wymagają zabiera
głos na arenie międzynarodowej.

Cuda Starożytnej
Persji
Historia Iranu zaczyna się ponad
2500 lat temu, kiedy to Persowie
buntują się przeciw Medom i w
ciągu niespełna stulecia budują jedno z największych imperiów Starożytności. Rozciąga
się ono od dzisiejszych Indii na
wschodzie po Grecję na zachodzie. Obejmuje obszar kilkunastu współczesnych państw.
My starożytną Persję kojarzymy
głównie z próby podboju Grecji. Wczuwając się w obrońców
Termopil, nie darzymy poddanych Kserksesa zbyt łaskawym
okiem. Myślę, że niesłusznie.
Wystarczy wspomnieć wspaniałe cuda architektoniczne ze stolicą kraju Persepolis na czele, czy
Drogę Królewską, liczącą 2575
kilometrów. Łączyła ona Suzę
(jedną ze stolic) z zachodnimi
prowincjami państwa. Dzięki
systemowi stacji pocztowych
i wybrukowanemu
traktowi,
kurier perski mógł pokonać ją
w ciągu siedmiu dni.

Isfahan. Fotografie Autora.
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Dolina Gwiazd

Cudowna
przyroda

I jeszcze mała
opowieść…

Jeśli jednak ktoś dalej nie czuje się przekonany do Iranu, na
koniec zostawiam to, co zrobiło
na mnie największe wrażenie –
przyrodę. Każdy zakochuje się
w niezwykłych krajobrazach
wyspy Hengam, zbudowanej
z kilkuset minerałów lub zachwyca się wyspą Qesh, co
w wolnym tłumaczeniu znaczy
wyspa delfinów. Są przecież
jeszcze do zobaczenia: Pustynia
Lut – najgorętsze miejsce świata
i jej fort poczty Kalutse, Jezioro
Urmia – najbardziej zasolone jezioro świata czy Dolina Gwiazd.

Ostatni dzień pobytu kolejnej
wycieczki w Iranie, jedziemy na
lotnisko, a że mamy spory zapas
czasu, wypatruję jakiegoś ciekawego obiektu, który moglibyśmy
zobaczyć, ot tak, na koniec. Po
prawej stronie widać z daleka
kolorowo oświetlony meczet,
a więc postanawiamy zajechać,
zwłaszcza, że obok niewielka restauracja. Meczet nie robi
szczególnego wrażenia, szczególnie, że przez dwa tygodnie
odwiedziliśmy ich parę. Dlatego
nasze kroki kierujemy do knajpki. Z pozoru nic specjalnego,
parę stolików, w menu szaszłyk

na kilka sposobów. Jest jednak
coś, co sprawia, że każdy z nas
zatrzymuje się tu na dłużej. Jedni
wyciągają aparaty, inni zaczynają żywo dyskutować. Powodem
jest obraz wiszący w centralnym
miejscu: Ostatnia Wieczerza. Pytam Oveyssa, naszego przewodnika, (przypominam że jesteśmy
w kraju niemal w stu procentach
muzułmańskim) czy wie, co on
przedstawia i dlaczego tu wisi?
Kiwa on głową i zaczyna tłumaczyć, że w tym rejonie, jeszcze
do niedawna, żyło wielu chrześcijan, a poza tym Jezus jest
uważany przez muzułmanów za
jednego z proroków. Taki właśnie jest Iran…
Mateusz Bury,
podróżnik, przewodnik po Iranie
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Wspomnienia z pobytu ks. kard. Karola Wojtyły w Zawoi Mosorne

Jak wy tu pięknie
mieszkacie…
Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła
– metropolita krakowski,
wizytując parafię w czerwcu
1977 roku, przybył m.in. do
Mosornego. W otwartych
drzwiach kaplicy, położonej na
wzgórzu, wśród drzew lipowych,
powitała zacnego Gościa grupa
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 8 z Zawoi Mosorne.

Proste, serdeczne słowa uczniów
(od I do VII klasy) już w pierwszym wersie były jakby prorocze:
Dziś na Mosornym pod Śmietanową / przyjechał Pasterz
z władzą Piotrową / Przyszli
pokłonić się Tobie, Niepokalana / Ks. Kardynał, ks. Dziekan,
księża, katecheci / A z Nimi rodzice nasi. Krewni, znajomi i
dzieci. / O jak serdecznie Ciebie
dziś Matko tu powitamy / O Twą
opiekę trwającą wiecznie / Dla
swych kapłanów tu Cię błagamy
/ Prosić będziemy dobrego Boga,
/ By prosta i piękna była księży droga. / By w wielu małych,
dziecięcych sercach / Owocowały słowa księdza.
Na końcu tego uczniowskiego
powitania była prośba do księdza Kardynała o pasterskie błogosławieństwo: Błogosław Ojcze, byśmy wytrwali pod Twoją
wodzą, / Na miarę czasów, które
nadchodzą.
Ksiądz Kardynał wszedł do
kaplicy, przystanął w drzwiach,
odwrócił się do nas, wzrokiem
i gestem rozpostartych rąk kapłańskich objął panoramę Mosornego i pozdrowił zebranych
mocnym głosem: „Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus”.
Odpowiedzieliśmy równie donośnie: „Na wieki wieków,
Amen”. Echo poniosło to serdeczne powitanie hen do góry.
Ksiądz Kardynał, obejmując
otoczenie całą swą postawą, i z
rozradowaną twarzą, westchnął
głośno: „Kochani, ludzie kochani, jak wy tu pod tą Halą Śmietanową pięknie mieszkacie”. Dość
szczegółowo ustosunkował się
do słów powitania wypowiedzianych przez dzieci. Zwrócił
uwagę na obietnicę modlitwy

Pamiątkowe spotkanie z ks. kard. Karolem Wojtyłą przy kapliczce w Zawoi Mosorne. Fotografia ze zbiorów Autorki.

za kapłanów i na ostatnie zdanie – prośby o pasterskie błogosławieństwo na miarę czasów.
Ksiądz Kardynał wypowiedział
też ciekawe słowa, że miejsce,
w którym się znajdujemy, przypomina mu włoską prowincję
Umbrio, gdzie żył św. Franciszek.
Rozpoczęła się Msza święta,
wspólne liturgiczne modlitwy
i pieśni maryjne. Wysłuchaliśmy
też w skupieniu kazania księdza
Kardynała wśród kwitnących łąk
i szczebiotu ptaków.
Parę lat później byliśmy z parafialną pielgrzymką w Rzymie.
Przejeżdżaliśmy przez prowincję Umbrio, o której mówił na
Mosornem w kaplicy ówczesny
metropolita krakowski, a teraz
papież Jan Paweł II. Obserwowaliśmy równiny, płaski teren,
zastanawiając się, dlaczego to
miejsce kojarzyło się księdzu
kardynałowi Karolowi Wojtyle
z kaplicą w Zawoi Mosorne.
Sprawa wyjaśniła się w Asyżu, gdzie w bazylice wewnątrz
dużego kościoła, stoi maleńki
kościółek pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, z odpustem
Porcjun Culi, tak jak w naszej

kaplicy. Biedaczyna Franciszek
– przyszły święty – na początku
swej działalności mieszkał, pracował i modlił się w tym właśnie
małym kościółku. Drewniana kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej w Zawoi Mosorne
została przed laty wybudowana
przez miejscowych rzemieślników. W pamięci starszych ludzi
długo pozostawał obraz dnia,
w którym procesyjnie z orkiestrą
przenoszono odpust Porcjunkuli
do kościoła w Zawoi Centrum.
Odtąd w kościele parafialnym
mamy dwa odpusty: w sierpniu
Matki Bożej Anielskiej i w listopadzie – świętego Klemensa.
W kaplicy na Mosornem
w okresie letnim odprawiane
są Msze Święte raz w miesiącu. Przychodzi tu wtedy sporo
ludzi, miejscowych oraz gości
i turystów wakacyjnych. Warto wybrać się tam z młodzieżą
i dziećmi przybywającymi w Za-

woi na tzw. zielonych szkołach
i w okresie wakacji.
Warto jeszcze wspomnieć, że
ksiądz Kardynał w drodze z Mosornego wstępował do domów
ludzi chorych. Zbierało się tam
kilkoro starszych sąsiadów, podupadłych na zdrowiu. Tak było
np. w domu Pauliny i Andrzeja
Smyraków w Zawoi Kukle. Do
dzisiaj w domach tych pielęgnowane i eksponowane są zdjęcia księdza kardynała Wojtyły
w otoczeniu chorych i ich opiekunów.
Ksiądz Kardynał odwiedził też
punkty katechetyczne w domach
pani Józefy Hajda i Marii Szczurek, gdzie odbywały się lekcje
religii. Te gościnne, otwarte dla
potrzeb środowiska domy, przyjmowały księdza katechetę i grupy uczniów przychodzących na
religię w czasie, gdy nauka religii
została usunięta w szkołach.
Zofia Mazur

Po dwu latach od pobytu ks. kard. Karola Wojtyły
na Mosornem dane mi było znów zobaczyć Go
podczas Jego I Pielgrzymki do Polski w czerwcu
1979 roku w Krakowie.
Do tej pory zachowałam kartę wstępu z tego
spotkania.
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Kim był ?

Hugo Zapałowicz
Hugo Zapałowicz to postać, której nasz rejon zawdzięcza bardzo
wiele. Urodził się dawno temu – w 1852 roku w Lublanie, czyli
w stolicy Słowenii – pięknego kraju położonego na południu Europy. Jego mama była Słowenką, a tata Polakiem. Gdy był mały, zamieszkali w Przemyślu, tam chodził do szkoły i skończył gimnazjum.
Bardzo chciał studiować botanikę, czyli taką naukę o roślinach, ale
rodzice namówili go, aby wybrał studia prawnicze. Jego marzenia
i hobby, którym była botanika, były jednak tak ważne, że cały wolny
czas i wakacje spędzał w górach. Szczególnie lubił robić badania na
Babiej Górze. Podczas jego wędrówek towarzyszył mu przyjaciel –
Wawrzyniec Szkolnik. To właśnie Hugo Zapałowicz jako pierwszy
napisał książkę o roślinach, które występują na Babiej Górze.
Był bardzo mądrym człowiekiem, nie tylko botanikiem i prawnikiem, ale także artystą – poetą. Pisał piękne wiersze. Uwielbiał
też podróże, jedna z nich była wyjątkowa długa – była to podróż
dookoła świata. Wyruszył na nią z Wiednia przez Paryż do Bordeaux
i stąd statkiem udał się do Buenos Aires, skąd rozpoczął wędrówkę
w poprzek kontynentu południowoamerykańskiego, którą zakończył w Valparaiso, nad Oceanem Spokojnym. Dalsza trasa jego podróży wiodła wzdłuż zachodnich brzegów Ameryki, dalej do Japonii, Władywostoku, Szanghaju i Hongkongu. Odbył tez pielgrzymkę
do Ziemi Świętej. Ostatnim etapem była Aleksandria i zwiedzenie
piramid w Kairze. Zakończył swoją podróż dookoła świata w Trieście, dokąd dopłynął w początkach 1890 r.
Mieszkał w wielu miejscach, na przykład: w Wiedniu, we Lwowie,
w Krakowie, aż w końcu w 1905 r. zamieszkał w Zawoi. Wtedy też
założył Oddział Babiogórski Towarzystwa Tatrzańskiego – organizację zajmującą się turystyką. Było to bardzo ważne dla rozwoju turystyki w naszym rejonie. Rok później wyznakował pierwsze w Beskidach Zachodnich szlaki turystyczne: z Zawoi do Suchej, z Zawoi na
Babią Górę, łącznie przeszło 40 km. To on także wpadł na pomysł
wybudowania schroniska na Markowych Szczawinach.

UWAGA KONKURS
Narysuj mapę, która będzie przedstawiać podróż dookoła świata HUGO
ZAPAŁOWICZA. Opis podróży znajdziesz w artykule powyżej lub przeczytaj jego
książkę „Jedna z podróży na około ziemi” (dostepna w internecie na stronie: dbc.wroc.
pl). Rysunki należy wykonać na kartce w formacie A4 lub A3 i dostarczyć do redakcji
do końca kwietnia 2018 roku. Na odwrocie rysunku prosimy napisać imię i nazwisko
oraz wiek wykonawcy.
Adres korespondencyjny: Redakcja „Pod Diablakiem”, Babiogórskie Centrum Kultury
w Zawoi, 34-222 Zawoja.

Schronisko Górskie PTTK na Markowych Szczawinach im. Hugona Zapałowicza z lat
1910-1930. Źródło: portal malopolskie.fotopolska.eu.
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Katarzyna Ceklarz

Niezwykli nauczyciele
D

źwięk szkolnego dzwonka właśnie oznajmił początek wakacji. W tym roku Kacper wraz z rodzicami wybierał się na
wczasy do Zawoi. Kacper wolałby, co prawda, pojechać – tak
jak w zeszłym roku – do Zakopanego, ale mama koniecznie chciała
odwiedzić miejscowość zapamiętaną z młodzieńczego obozu harcerskiego, na którym poznali się z tatą.
– O nie, tylko nie sentymentalna wycieczka – pomyślał Kacper –
na szczęście mam swój tablet i smartfon, więc jakoś przeżyję, byle
tylko był tam dostęp do internetu…
Już dwa dni później znaleźli się w Zawoi Widłach. Pensjonat okazał się przytulny, drewniany, stojący w przestronnym i zadbanym
ogrodzie. Z okna rozpościerał się widok na zamykający horyzont
masyw Babiej Góry.
– Oby tylko nie kazali mi tam iść – mówił Kacper sam do siebie
– męczyć się pod górę, marznąć na szczycie i schodzić w strugach
deszczu… A jeśli jeszcze pójdzie z nami przewodnik, jak to było
w zeszłym roku, to całą drogę będę musiał słuchać jego ględzenia,
zamiast mojej ulubionej muzyki.
Rano, tuż po śniadaniu, mama oznajmiła, że ma już gotowy plan
całego pobytu.
– Dzisiaj pójdziemy na Mosorny Groń – mówiła – ale tak, aby
po drodze zobaczyć piękny wodospad. To dla rozgrzewki, bo jutro
razem z przewodnikiem, panem Pawłem, zdobędziemy Babią Górę.
A w trzecim dniu wybierzemy się na Mędralową i przez Jałowiecką
Przełęcz wrócimy na nocleg – wyliczała, zadowolona z opracowanych tras.
– Nie będę chodził na żadną Mądralę, czy jakoś tak! – wykrzyknął
Kacper – sami sobie idźcie! Ja wolę pograć na komputerze.
– Ale jak to…? – rodziców zamurowało.
– Po prostu. Nie lubię chodzić po górach i już. Dajcie mi spokój!
Po tych słowach Kacper wybiegł z jadalni.
– Już ja im pokażę – myślał. Zabiorę tablet i pójdę do lasu. Tam
mnie nie znajdą i aż do wieczora będę mógł robić to, co lubię najbardziej.
Nie czekając na reakcję rodziców ruszył przed siebie. Do lasu byłoniedaleko, ale gdy tam dotarł stwierdził, że jest zbyt blisko pensjonatu,
więc ruszył dalej. Gdy już upatrzył sobie miejsce na włączenie komputera, usłyszał szczekanie psa. Jeszcze za blisko – pomyślał – i znów
ruszył w drogę. Po godzinie marszu stwierdził, że tu to z pewnością
nikt go już nie znajdzie. Usiadł na plecaku i włączył komputer. Gra
pochłonęła go do tego stopnia, że nie liczył mijającego czasu. Ocknął
się dopiero wtedy, gdy bateria odmówiła posłuszeństwa.
– O nie! I co teraz? – zapytał sam siebie.
Po raz pierwszy odkąd rozstał się z rodzicami, rozejrzał się dokoła.
Znajdował się w środku gęstego lasu. Pod nogami miał zielone
poduszki mchu, a nad głową konary drzew. Słychać było przekomarzanie się leśnych ptaków i bzyczenie przelatujących owadów.
Kacper nie wiedział, gdzie jest, ani w którą stronę pójść, by wrócić
do wsi. Zły na całą sytuację schował komputer do plecaka i ruszył
przed siebie. Pomyślał, że jeśli pójdzie w górę, to dotrze w końcu na
jakiś szczyt, z którego zobaczy Zawoję. Po chwili las zaczął rzednąć
i Kacper stanął na skraju polany. Wśród porastających ją traw i ziół
zauważył dwóch dziwnie wyglądających panów. Jeden z nich miał
brązowy staroświecki garnitur, białą koszulę w prążki i krawat. Idąc
podpierał się laską. Twarzy nie mógł dostrzec, gdyż zasłaniały ją
duże okulary w grubych oprawkach i nasunięty na czoło kapelusz.
Drugi ubrany był w długi, sięgający kolan czarny płaszcz. Na głowie
miał melonik, spod którego wystawały sumiaste wąsy. Obaj wyraźnie czegoś szukali, gdyż pochyleni wolniutko przeczesywali trawę.
– Dzień dobry… – zaczął niepewnie Kacper – jak stąd dostać się
do pensjonatu Medical Spa?
– Witaj młodzieńcze, obawiam się, że nie jesteśmy w stanie ci
pomóc – odparł jeden z nich głaszcząc wąsy – nie znamy takiego
pensjonatu. Ale, gdy tylko zakończymy naszą pracę, to będziemy
wracać do Zawoi, a wtedy będziesz mógł pójść z nami. Tam na
pewno ludzie wskażą ci drogę.

– Dziwni jacyś ci dwaj – pomyślał Kacper – ale nie mając innego
wyjścia przyłączył się do starszych panów.
– Mam na imię Kacper – przedstawił się.
– Ja jestem Hugo, a mój towarzysz to Władysław – odparł pan
w meloniku.
Jeśli nam pomożesz to szybciej wrócimy do domu.
– A czego panowie szukacie? – zaciekawił się Kacper.
– Szukamy nietypowych okazów roślin babiogórskich, gdyż obaj
interesujemy się botaniką. Zobacz, na przykład ten okaz to bardzo
ciekawa roślina – to mówiąc podsunął Kacprowi pod nos olbrzymią
lupę, przez którą niepozorny żółty kwiatek nabierał zupełnie innego
wyglądu. To wrotycz, ma gorzki smak, charakterystyczny zapach –
czujesz? – i właściwości trujące. Górale zbierają go i suszą by odstraszać owady, dodają do kąpieli chorym dzieciom oraz starają się przy
jego pomocy oduczyć pijaków sięgania do kieliszka. To ciekawe
Władysławie, nie sądzisz?
– Ha, ha! Ciekaw jestem skutków tej kuracyi! – odrzekł Władysław.
– A ten rosnący tutaj na miedzy – kontynuował botanik – to dziewięćsił bezłodygowy. Oset uważany przez miejscowych górali za
symbol słońca. Podobno mógł dziewięciokrotnie zwiększyć siły fizyczne człowieka. Faktem jest, że posiada działanie antybakteryjne
i dobrze wpływa na apetyt, więc może faktycznie pomaga nabrać
tężyzny fizycznej. Górale lubią go do tego stopnia, że często rzeźbią
ten kwiat na swoich meblach lub ususzony wieszają na ścianach
domów.
– Zobaczcie, co znalazłem – odezwał się pan Władysław – wskazując na pofałdowane, pokryte włoskami listki. To Alchemilla, czyli
przywrotnik, albo jak mówią górale, gęsie łapki. Na jej liściach widać kropelki wody. Dawni alchemicy nazywali je „niebiańską rosą”
i starali się przerobić na kamień filozoficzny, czyli taki, który każdy
metal potrafi zamienić na złoto. Tu, pod Babią Górą, wywar z tej
rośliny piją kobiety w ciąży, by szczęśliwie urodzić dziecko.
Kacper słuchał z zainteresowaniem. Gdy nabrał nieco więcej śmiałości, zaczął zadawać pytania, na które starsi panowie chętnie udzielali mu odpowiedzi. Długo jeszcze siedzieli wśród traw zbierając
i omawiając wybrane okazy. Gdy zebrali wszystkie zaplanowane na
ten dzień rośliny, razem powędrowali w stronę wsi. Po dotarciu do
głównej drogi Kacper rozpoznał, gdzie się znajduje. Pożegnał towarzyszy i głodny jak wilk pobiegł do pensjonatu. Na miejscu spotkał
zdenerwowanego tatę i zalaną łzami mamę.
– Gdzie byłeś tyle czasu?! – zakrzyknęli oboje na jego widok.
Racja…, zapomniał, że uciekł z domu i przez cały dzień nie dał
znaku życia.
– Za chwilę mieliśmy wzywać na pomoc ratowników górskich.
Czy ty wiesz jak ja się martwiłam o ciebie?! – wołała mama przyciskając go do piersi.
– Synu, musimy poważnie porozmawiać – zaczął surowo tata –
tak się nie robi.
By jakoś zmienić temat, Kacper zaczął opowiadać co mu się przydarzyło. A kiedy skończył, wypowiedział zdanie, które po raz kolejny wprawiło jego rodziców w osłupienie:
– Nie macie pojęcia jaka ta botanika jest interesująca!
Na drugi dzień rano razem z tatą powędrowali do najbliższego
sklepu po wodę mineralną i świeże drożdżówki. Gdy minęli rozwidlenia dróg wzrok Kacpra padł na stojący nieopodal kamienny
obelisk.
– O rany tato, to oni!
– Jacy oni! Synku, czego ty się znowu naoglądałeś?
– Zobacz, tam na pomniku! Chłopiec podbiegł do stojącego przy
drodze obelisku – To tych panów wczoraj spotkałem na łące!
Na kamiennym cokole stały dwie postaci zwrócone do siebie
twarzami. Jedna z nich – Hugo Zapałowicz – miała na sobie długi
płaszcz i melonik, druga – Władysław Szafer – garnitur i kapelusz.
Napis na cokole brzmiał: „Wielkim miłośnikom i znawcom Babiej
Góry, pionierom jej ochrony oraz turystycznego zagospodarowania”.
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WSPOMNIENIA

XVII EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„Podbabiogórskie opowieści”

Stanisław Smyrak
– strażnik kultury Babiogórskiej

N

a bohatera Podbabiogórza z pewnością mógłbym mianować
Stanisława Smyraka z Zawoi, urodzonego 17 października
1934 roku w Skawicy, z którym jestem spokrewniony. Był on
bratem mojego dziadka Andrzeja, stryjem mamy Magdaleny, stąd
wielokrotnie miałem okazję przebywać w jego towarzystwie i słuchać informacji, które dotyczyły jego osoby. Mój dziadek darzył go
nie tylko braterską miłością, ale przede wszystkim szacunkiem za
wiele społecznych inicjatyw, których był pomysłodawcą. W domu
zawsze o „wujku Stanisławie” mówiło się z wielką estymą. Wielokrotnie słuchając historii o nim, zastanawiałem się, skąd była w nim
ta wyjątkowa miłość do małej ojczyzny.
Szczególnie w ostatnim roku po Jego śmierci (zmarł 12 listopada 2016 r.) mogłem przysłuchiwać się wielu opowieściom, bowiem
wciąż w moim rodzinnym domu rozpamiętywano Jego osobę. We
wspomnieniach został mi w pamięci jego przyjazny uśmiech, ponieważ zwykle z serdecznością reagował na moje imię – Antoni
– które mu się chyba podobało. Podczas pogrzebu, widząc tak liczne grono obecnych, uświadomiłem sobie, jak musiał być ceniony przez lokalną społeczność, reprezentowaną przez liczne grupy,
stowarzyszenia, przedstawicieli władz. Wrażenie zrobiła na mnie
również asysta przy jego urnie, która była związana ściśle z jego
wojskową przeszłością. Jako zawodowy żołnierz uzyskał stopień
pułkownika i zresztą właśnie z tego powodu był często rozpoznawany w Zawoi jako „Pułkownik”, bowiem wiele osób tak właśnie
się do niego zwracało.
Szczególnie bliskie były mi zawsze historie związane z organizacją ślubu moich rodziców, w którym „wujek Stanisław” miał swój
ważny udział. Nie tylko utwierdził moją mamę i tatę w przekonaniu, że powinni zawrzeć związek małżeński w góralskim stroju,
ale zadbał (z pomocą p. Urszuli Janickiej-Krzywdy), aby wszystko
odbyło się według tradycyjnych zwyczajów. Tu warto dodać, że
starał się przez lata o odtworzenie strojów Babiogórców, zachęcał do ich szycia, noszenia podczas uroczystości kościelnych, świąt
państwowych. Był również współautorem konkursu na tradycyjny
strój naszego regionu.
Przypisuje się mu wiele zasług, których sam jako człowiek skromny, nie chciał podkreślać. Warto jednak wymienić kilka z tych,
o których miałem okazję się dowiedzieć. Przede wszystkim był
inicjatorem powstania Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, gdzie
pełnił przez dziewięć lat (do roku 2004) rolę odpowiedzialnego
i zasłużonego Sekretarza. Można z całą pewnością nazwać go
rzecznikiem integracji samorządów lokalnych regionów, położonych wokół Babiej Góry, zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie. W ramach tej działalności był pomysłodawcą szeregu
imprez. Organizował m.in. sympozja popularnonaukowe, rozwijał
działalność wydawniczą, organizował wystawy, konkursy dla młodzieży, inicjował wspólne integracyjne wyprawy tzw. złazy, które
do dziś cieszą się dużą popularnością wśród samorządów gminnych. Szczególnie ważna była dla niego książka pt. „Druga wojna
światowa pod Babia Górą. Księga strat”, wydana w 73 rocznicę
rozpoczęcia II wojny światowej. Publikacja ta stanowiła trzeci tom,
ukazującej się od kilku lat Biblioteki Babiogórskiej. Głównym pomysłodawcą i inicjatorem Sympozjum Popularno-Naukowego SGB,
które miało miejsce w dniu 11 września 2009 roku, był „wujek Stanisław”, który mocno zaangażował się również w organizację wystawy zdjęć, prezentowanej podczas promocji książki.
Zapamiętany powinien również pozostać jego wkład w powstanie w 2000 r. Babiogórskiego Liceum o profilu wojskowym w Zawoi
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Wilcznej. Bardzo mu zależało, aby pomimo licznych problemów,
została powołana ta szkolna placówka, w której widział szanse na
krzewienie nie tylko wiedzy, ale i kultury naszego regionu oraz
kształtowanie patriotycznej postawy. Był przekonany, że Zawoja
jako rozwijająca się prężnie wieś, powinna dawać młodzieży szansę
na kontynuowanie nauki w szkole średniej bez konieczności dojeżdżania do pobliskich miast.
Z ustnych relacji moich bliskich wiem, że z wielkim oddaniem
włączał się bezpośrednio w tzw. akcję „Żywy Krzyż”, która służyła udzielaniu pomocy kościołowi na Wschodzie. W jej ramach
wielokrotnie reprezentował naszą miejscowość w wyjazdach na
Ukrainę, jadąc z licznymi podarunkami ze zorganizowanych zbiórek: książkami, słodyczami, żywnością, pieniędzmi. Kilkakrotnie
przygotowywał również pobyty ukraińskich dzieci w Zawoi. Udało
mu się zachęcić do wspierania tej inicjatywy wielu sąsiadów, którzy
angażowali się nieodpłatnie w działania związane z aktywizacją
dzieci z Jaworowa.
Starał się uczestniczyć we wszystkich projektach, które dotyczyły
Zawoi. Szczególnie zaangażowany był w odtworzenie historii kościoła pod wezwaniem św. Klemensa w Zawoi, podczas opisywania jego dziejów przez pana Andrzeja Siwka w roku 2002. Aktyw-

| POD DIABLAKIEM | WIOSNA 2018 |

WSPOMNIENIA

nością wykazał się również przy organizowaniu zbiórki pieniędzy
wśród parafian i projektowaniu tablicy pamiątkowej w roku 2006,
poświęconej pamięci Jana Pawła II, mieszczącej się w naszym parafialnym kościele. Był inspiratorem odtworzenia pomnika, stojącego
nieopodal skrętu na Wełczę. Ten kamienny obelisk to najstarszy
zawojski pomnik zwany w naszym domu „Bałwanem” (ze względu na jego wygląd zewnętrzny), poświęcony Franciszkowi Röver’owi, który przeprowadził przebudowę drogi wiodącej z Makowa
do Zawoi. Pamiętam jego kamienne zwieńczenie, przypominające
kształtem głowę, które przez kilka miesięcy czekało na ukończenie
pomnika w ganku domu „wujka”, jednocześnie witało wszystkich
tych, którzy go odwiedzali.
W moim domu mówiło się również o tym, że z pasją podjął się
trudu odtworzenia nazewnictwa dawnych przysiółków Zawoi. Służył nieocenionymi zbiorami domowego archiwum, egzemplarzami
dawnych wydawnictw, starych fotografii, które „wypożyczał” tym,
którzy pisali prace licencjackie, magisterskie itp. Był skarbnicą wiedzy, człowiekiem gotowym dzielić się nią z tymi, którym była bliska
babiogórska kultura.
Nie każdy być może znał jego pasję do grzybów, miłość do ptaków, dla których przygotowywał karmę, budki, wnikliwie obserwując je z atlasem. Ale jak sądzę wielu – wśród zawojan i nie tylko
– jest tych, którzy mają świadomość, że był znawcą i miłośnikiem
regionu babiogórskiego.
„Wujek Staszek” apelował o podejmowanie wytrwałych działań
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu i budzenia na
tym gruncie własnej tożsamości, zwłaszcza wśród ludzi młodych.
Wspaniałym podsumowaniem jego działalności jest przyznanie Mu
jeszcze za życia Laura Babiogórskiego, a także tytułu ,,Zasłużony
dla Gminy Zawoja”, które są dowodem Jego bezinteresownej działalności społecznej na rzecz Podbabiogórza.
Zasadniczy w pracy, wymagający na równi od siebie i innych,
przyjazny w bliższym kontakcie, cenił jako człowiek: mądrość, odpowiedzialność, uczciwość i rozsądek, na które to wartości sam
wielokrotnie się powoływał. Uczynił to choćby w artykule, w piśmie lokalnym mieszkańców i sympatyków Ziemi Babiogórskiej
Pod Diablakiem (Rok XIX,2009), do którego czasami pisywał… Jeśli
wśród żyjących zostanie zapamiętany chociażby system jego wartości, to i tak Stanisław Smyrak zasługuje, moim zdaniem, na miano
bohatera Podbabiogórza.
Antoni Bogdan, kl. IIIa (gimnazjum)

Antoni Bogdan, uczeń kl. IIIa gimnazjum, zdobył I miejsce w XVII
edycji Powiatowego Konkursu Literackiego „Podbabiogórskie opowieści”.
Ubiegłorocznym tematem konkursu był BOHATER PODBABIOGÓRZA.
Rozmowy z rodzicami, bliskimi, znajomymi oraz „studiowanie” publikacji
o stryju swojej mamy i przegląd domowego archiwum zainspirowały Antka
do napisania pracy pt. „Stanisław Smyrak – strażnik kultury babiogórskiej”.
Uroczyste podsumowanie XVII edycji Powiatowego Konkursu Literackiego
„Podbabiogórskie opowieści” odbyło się 20 grudnia 2017 r. w siedzibie
Biblioteki Suskiej w Suchej Beskidzkiej. Głównym celem konkursu jest
doskonalenie umiejętności literackich oraz pielęgnowanie lokalnej tradycji,
historii i kultury wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców oraz miłośników
naszego powiatu.
Do konkursu przystąpiło 139 uczestników, którzy poszukiwali „Bohatera
Podbabiogórza” wśród krewnych, artystów i osób publicznych. Młodzi
pisarze redagowali wywiady, opowiadania, artykuły, reportaże, a nawet pisali
wiersze, tworząc swoiste archiwum życia codziennego.
Laureaci „Podbabiogórskich opowieści” otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej.
Serdecznie gratuluję Antkowi udanego debiutu literackiego, a innych
zachęcam do podejmowania prób pisarskich, bo jak mawiał Marek Hłasko:
„Człowiek nie potrafi ocenić swoich błędów tak długo, jak opowiadanie leży
w szufladzie biurka; trzeba je opublikować i zacząć wstydzić się za nie; to jest
jedyna możliwość nauczenia się czegokolwiek na przyszłość.”
Antoni Bogdan nie ma powodu do wstydu, wręcz przeciwnie – powinien
odczuwać dumę i radość z osiągniętego sukcesu.
K. Wilczyńska

Anioły
Poniżej drukujemy wiersz Reginy Wicher zainspirowany
twórczością Doroty Lampart

Z włosy złotymi
Ze skrzydły białymi
spiczastymi jak górskie gronie
Maszerują aniołowie.
Z nieba na ziemię
Z ziemi do nieba
Cała armia skrzydlata pomyka
Prawa, lewa, prawa, lewa.
Jeden ponad ziemią frunie
Drugi w trąby głośne duje
Trzeci pomiędzy gwiazdy tęczę ugniata
Czwarty zaś głosi o końcu świata.
W ostatnim rzędzie
Samiuśki jak palec
Idzie błękitny nieba mieszkaniec.
Człapie żywotnie, w podrygach, w podskokach
Oh! I gdzieś zgubił sandałki w obłokach.
Zawołał donośnie:
A cóż jest do diaska?!
Jednym susem przez ramkę
Hop! czmychnął z obrazka.
Do izby się za turlał
Potknął się o dzbanki
Wpadł w różnokolorowe
Marzenia malarki.
Na przypiecku przysiadł
Posłuchał jak śpiewa
Głosem wolny, ślebodnym
Nuty w serce wlewa.
A gdy słonku już spać potrzeba,
Wieczór do drzwi załomotał,
Wrócił aniołek do nieba
Na pożegnanie skrzydłami lekko zatrzepotał.
Regina Kudzia-Wicher

Dorota Lampart
(ur. 7 lutego 1906 w Krakowie, zm.
26 września 2005 w Rajczy)
– polska artystka i pustelnica.

Dorota Lampart była malarką ludową mieszkającą w Zawoi, żeńską wersją Nikifora.
Jej sztukę krytycy określają mianem malarstwa ludowego. Jej warsztat, malarskie
wizje i sposób życia pozwalają jej obrazy umieścić na granicy pomiędzy tym, co zwie
się sztuką profesjonalną, a sztuką naiwną.
Ci, którzy poznali malarkę, twierdzą, że ceniła sobie wolność. Żyła w strasznej
biedzie, samotności, otoczona zwierzętami. Pięknie haftowała, śpiewała. Malowała
na czym popadło, na skrawkach papieru, resztkach gazet. Swój najbardziej znany
obraz „Niebo” (znany też pod nazwą „Sąd Ostateczny”) namalowała na papierze
pakunkowym i wykleiła kolorowymi skrawkami.
W 1969 r. artystką zainteresował się "Przekrój". Etnograf Jan Bujak opisał w nim
historię życia artystki.
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Franciszek Röver
S

yn Andrzeja Röver i Anny z domu Schnattinger. Urodził się
w 1859 r. w Czerniowcach (w rejonie Bukowiny – Galicja
Wschodnia, tereny dzisiejszej Ukrainy). Zawarł związek małżeński z Zofią Samesch, córką Karola i Marii Haupman1). Z wykształcenia był inżynierem leśnictwa i od 1 października 1883 r. pracował u Albrechta Fryderyka Habsburga w Żywcu2). Prawdopodobnie
w tym samym roku przybył do Zawoi aby objąć stanowisko zarządcy lasów Arcyksiążęcych Dóbr Habsburskich. Obszar lasów zawojskich w nazewnictwie dóbr nosił wtedy nazwę Albrechsthal (Dolina
Albrechta). Nazwa ta związana była z właścicielem dóbr ziemskich
z dynastii panującej w monarchii austriackiej, Albrechtem Fryderykiem (1847-1895), który nabył te włości w 1878 r.
Był członkiem założycielem Oddziału Babiogórskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, które w wolnej Polsce przybrało nazwę Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, stąd też i oddział zmienił swoją nazwę na Oddział Babiogórski Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
(OB PTT). Zebranie założycielskie Oddziału odbyło się 14 maja
1905 r. w Makowie, który stał się jego oficjalną siedzibą. Ze względów organizacyjnych związanych z miejscem zamieszkiwania osób
najbardziej zaangażowanych w działalność młodego stowarzyszenia,
w zasadzie Zarząd rezydował w Zawoi3). Franciszek Röver został
wybrany do pierwszego Zarządu tego Oddziału, w którym powierzono mu funkcję konserwatora zbiorów4). Postanowiono wówczas
zwrócić się z prośbą do Dyrekcji Dóbr arcyksiążęcych w Żywcu
o uzyskanie zgody na przechodzenie po ich włościach na szczyt
Babiej Góry szlakami wyznakowanymi przez Beskidenverein (dalej: BV) oraz „dworskimi ścieżkami”5). Jednocześnie postanowiono powiadomić władze BV o powstaniu nowego Oddziału TT i o
jego planach podjęcia gospodarki turystycznej na obszarach ujętych
w Statucie6), które pokrywały się z terenami Beskidów, zagospodarowywanych przez nich już co najmniej od 1893 r.
Mocno zaangażował się w pracę Towarzystwa, zwłaszcza przy
budowie schroniska na Markowych Szczawinach. Od 1906 r. projektował budynek tego pierwszego o polskim rodowodzie obiektu
górskiego w Beskidach Zachodnich. Opracował także plan budowy
tego niezbyt wielkiego budynku. Prace budowlane wykonywał cieśla z Zawoi, Klemens Trybała. Budowę dotowało Towarzystwo Tatrzańskie, a pozostałe środki pochodziły z pożyczki jakiej poręczyła
gmina Zawoja. Dzięki zaangażowaniu F. Rövera pozyskano tanio
drewno do budowy z lasów Dyrekcji Dóbr Żywieckich (DDŻ). W tej
sprawie interweniował osobiście w Zarządzie Dóbr Habsburskich
w Żywcu i to dzięki jego zabiegom udało się uzyskać znaczne zniżki
na jego zakup. Ponadto uzyskano pomoc leśników oraz pracowników zarządu zawojskich lasów przy pozyskiwaniu drewna na schronisko, na co również musiała wyrazić zgodę dyrekcja dóbr żywieckich. Budynek schroniska oddano do użytku 10 sierpnia 1906 r., a 15
września uroczyście go poświęcono7). W uroczystości tej uczestniczył
Franciszek Röver jako projektant schroniska, zarządca lasów babiogórskich ze strony DDŻ i jeden z przedstawicieli zarządu OBTT.
9 kwietnia 1908 r. Franciszek Röver, a 12 kwietnia Edward Gisman,
złożyli rezygnację z członkowstwa Zarządu Oddziału TT. Na posiedzeniu Zarządu (Wydziału) w dniu 29 kwietnia 1908 r. przyjęto ich
rezygnację8). Z zachowanej korespondencji wynika, że „nie było im
na rękę” uczestniczenie w pracach Oddziału wszczynającego spór
z niemieckim Beskidenverein. Należy tu przypomnieć, że BV ściśle
współpracowało z arcyksiążęcym radcą dworu a zarazem dyrektorem Dóbr Żywieckich. Dyrektorowi DDŻ podlegali bezpośrednio
zarządcy poszczególnych inspekcji lasów, wśród których była także
inspekcja lasów w Makowie. Inspekcje podzielone były na Zarządy
Lasów, wśród których była inspekcja z Zawoi oraz Skawicy. Inspekcją lasów w Zawoi (Albrechsthal) kierował wspomniany F. Röver.
Ponadto, zawojski zarządca monitorował, nadzorował, a także naprawiał wszystkie przebiegające drogi lub ścieżki znajdujące się
na terenach Habsburskich jemu podległych. Szlaki babiogórskie
pierwotnie wyznakowane przez członków BV przebiegały przez
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te tereny i korzystano z dróg leśnych (za zgodą DDŻ), będących
pod zarządem zawojskim. Nie chcą zaogniać problemów między
działaczami BV a OBTT, inżynier Franciszek Röver, podjął decyzję
o rezygnacji z zasiadania we władzach Oddziału TT. Poza władzami
Oddziału pozostawał niespełna 3 dni, bowiem już na następnym
posiedzeniu Zarządu w dniu 2 maja 1908 r. – kiedy to zrezygnował
z funkcji przewodniczącego Hugo Zapałowicz – cały Zarząd podał
się do dymisji. Wybrano więc nowy skład. Wśród nowo powołanych
członków tego ciała ponownie znalazł się Franciszek Röver. Tym
razem zasiadał w Zarządzie do 19 marca 1910 r., kiedy to przeniesiono siedzibę Oddziału do Żywca9). Decyzja zmiany siedziby nie
ożywiła działalności Oddziału, który praktycznie przestał działać aż
do 1921 r. Z tego okresu zachowały się w jedynie sprawozdania
gospodarza schroniska na Markowych Szczawinach, które również
nie przynosiły chluby TT10).
Franciszek Röver przyczynił się do remontu i rozbudowy drogi
łączącej Maków z Zawoją, która miała miejsce w latach 1910-1912.
Jego interwencje w sprawie naprawy drogi biegnącej przez Zawoję
sięgają roku 1907. Na XXXIV Walnym Zgromadzeniu TT w Krakowie
w dniu 4 maja 1907 roku, wśród wielu wniosków, pojawił się i dra
Zapałowicza postulujący wniesienie petycji do władz administracyjnych o szybkie naprawienie drogi z Makowa do Zawoi, którą popierał F. Röver11). Dla Zawojan a także dla przybywających gości, droga ta spowodowała ogromne udogodnienie w komunikacji. Przede
wszystkim ułatwiła transport drewna z lasów DDŻ oraz przyczyniła
się do rozwoju Zawoi jako letniska. Stary trakt, biegnący często niemal przy samej rzece Skawicy, w okresach wiosennych roztopów
często bywał nieprzejezdny. Zawojanie wybudowali mu za to pomnik, który stoi na lekkim wzniesieniu tuż przy głównej zawojskiej
drodze, powyżej skrętu na Wełczę12).
Wobec powyższych faktów Franciszka Rövera należy zaliczyć do
grona osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju turystyki babiogórskiej. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że
do wybuchu Wielkiej Wojny był jedynym zawojaninem będącym
członkiem OBTT, który osobistym wsparciem i bezinteresownym
zaangażowaniem współtworzył polską turystykę górską w rejonie
Babiej Góry.
Franciszek Röver był katolikiem. W zawojskim kościele ochrzcił
swoją córką Edytę, urodzoną 30 maja 1901 r.13), której rodzicami
chrzestnymi byli Robert i Maria Samesch14). 16 lipca 1906 r. pochował na zawojskim (dolnym) cmentarzu swoją matkę Annę Röver15),
która przeżywszy 74 lata, tutaj spoczęła. Bardzo dobrze przechował
się jej nagrobek w kształcie obelisku, z dobrze widocznym wyrytym
centralnym napisem oraz bocznymi elementami ozdobnymi.
Udzielał się w życiu społecznym Zawoi. Dbał o utrzymanie powinności kolatorskich DDŻ wobec kościoła, parafii i budynków wikarówki oraz organistówki. Jako nadleśniczy – zarządca zawojskich
dóbr arcyksiążęcych w 1913 r., włączył się w utrzymanie w Zawoi
poczty i telegrafu. Była ona konieczna dla prawidłowego funkcjonowania urzędów znajdujących się w zawojskiej siedzibie DDŻ. Dzięki
m.in. jego działaniom powstała mała elektrownia w Zawoi Budzonie
zwana Diablim Młynem. Od niej wybudowano napowietrzną linię
elektryczną zaopatrująca w prąd budynki w Górnej Zawoi, aż po
dzisiejszą siedzibę Babiogórskiego Parku Narodowego.
Wpływał także na rozwój zawojskiej oświaty, gdyż przez kilka
lat na mocy rozporządzenia c. k. Rady Szkolnej Okręgowej z dnia
13 sierpnia 1899 r. (L. 869) sprawował jako trzeci z kolei funkcję
Przewodniczącego Rady Szkolnej Miejscowej w Gminie Zawoja. Za
jego kadencji upaństwowiły się (oficjalnie zostały założone jako samodzielne instytucje oświatowe) dwie kolejne szkoły w Zawoi, tj. na
Wilcznej (Szkoła Nr 2 w 1893 r.) i na Wełczy (Szkoła nr 3 w 1897 r.).
Również wobec tych placówek oświatowych, a także szkoły „pod
kościołem” nr 1, dbał o wypełnianie rocznych zobowiązań w postaci
dostawy darmowego opału, ściółki oraz drobnych napraw konserwatorskich. Prawdopodobnie przyczynił się także do wybudowania
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Budynek schroniska na Markowych Szczawinach projektowany przez Franciszka
Rövera w 1906 r.

budynku szkoły w Zawoi Wełczy, który został postawiony z drewna
sponsorowanego przez DDŻ w 1902 r.16)
Franciszek Röver, arcyksiążęcy zarządca lasów żywieckich, rezydował w budynku siedziby Zarządu Dóbr Leśnych w Zawoi Widłach, powstałym w 1879 r.17) Tuż obok znajdował się tartak Dóbr
Arcyksiążęcych, który również podlegał jego nadzorowi jako zarządcy. W wolnej Polsce mieściły się tu biura Zarządu Lasów PAU, a po
II wojnie światowej siedziba Nadleśnictwa Zawoja.
Był członkiem Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego (GTL) we Lwowie18). GTL jako ogólnogalicyjska organizacja skupiająca leśników,
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była także stowarzyszeniem pluralistycznym19), otwartym na różne
grupy społeczne. Były w niej także osoby, a nawet całe organizacje
spoza cesarstwa powiązane bardzo luźno z leśnictwem20). Od 20 do
22 września 1905 r. uczestniczył w nadzwyczajnym zjeździe tego
Towarzystwa, które miało miejsce w sali Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Żywcu. Pośród ponad 80 członków, którzy przybyli
na to zgromadzenie, widnieje nazwisko F. Rövera. Znajduje się ono
także pośród tych uczestników zjazdu, którzy opłacili składki członkowskie za drugie półrocze 1905 r. w wysokości 5 koron21). Uiścił
również opłatę wpisową w wysokości 1 korony, co może świadczyć,
że na tym zjeździe zgłosił swój akces do tego Towarzystwa22).
Od 1914 r. Franciszek Röver zamieszkał w pobliskim Makowie,
gdyż awansował. Został mianowany Nadrządcą Obszaru Dworskiego Arcyksięcia – Inspekcji Lasów23). W Makowie znajdowała się jedna z trzech siedzib inspektoratów (okręgów inspekcyjnych) DDŻ, na
jakie były podzielone Dobra Żywieckie. Nadrządca inaczej inspektor, a w okresie II RP – kierownik Zarządu Lasów – wchodził w skład
urzędu centralnego leśnego dóbr w Żywcu i był jednym z trzech
najważniejszych nadleśniczych w dobrach Żywieckich, gdyż wszyscy kierownicy wraz z dyrektorem tworzyli tzw. Radę Dyrekcyjną.
W Makowie inspektor rezydował w dworku arcyksięcia Stefana Karola Habsburga, który znajdował się przy dzisiejszej ulicy Orkana24).
Jako nadleśniczy (w nomenklaturze niemieckojęzycznej: Forstmeister) bezpośrednio zarządzał gospodarką leśną w lasach babiogórskich, w tym i w Zawoi do 1914 r. W dokumentacji archiwalnej
DDŻ zachowało się wiele dokumentów potwierdzających jego duże
zaangażowanie w pracy zawodowej. Dobrze świadczą o jego pracy
awanse oraz gaże zatrudnienia, które na okres roku ustalał Dyrektor
Dóbr. Takie decyzje o wysokości angażu pochodzą np. z 1898 r.,
1903 r., 1904 r., 1908 r., 1910 r., 1918 r. Były one podawane do wiadomości publicznej przez kolejnych dyrektorów dóbr25).
Od momentu osiedlenia się na stałe w Makowie sprawował funkcję
nadrzędną wobec „rewiru Albrechtsthal” – placówki zawojskiej, która do 1918 r. była pod komisarycznym zarządem państwa Polskiego.
Spór między Habsburgami a państwem trwał do 1924 r. Z chwilą tą
DDŻ odzyskała swą własność, lecz m.in. w obawie przed parcelacją,
arcyksiążę Karol Stefan Habsburg przekazał część zawojskich lasów
Polskiej Akademii Umiejętności (PAU). Z racji zajmowanego stanowiska, Franciszek Röver musiał uczestniczyć w tym konflikcie, a także
musiał rozwiązywać wiele spornych kwestii związanych z praktycznym przekazaniem majątku w Zawoi. W tym celu utworzono fundację Akademii Umiejętności w Krakowie. Siedziba Zarządu Lasów
w Zawoi przestała należeć prawnie do państwa żywieckiego. Wobec
uszczuplenia włości Habsburskich dokonano także reformy strukturalnej DDŻ. Odtąd lasami babiogórskimi zarządzał leśniczy powoływany przez Akademię, która po Dobrach Żywieckich przejęła także
wszystkie zobowiązania, jakie powziął arcyksiążę Habsburg, w tym
opiekę kolatorską nad kościołem, plebanią i organistówkami oraz
szkołami w Zawoi Centrum, w Zawoi Wilcznej i w Zawoi Wełczy.
Okres Wielkiej Wojny był bardzo bolesny dla Fanciszka Rövera.
W 1917 r. zginął jego syn Oskar Röver, który pełnił obowiązki lotnika na froncie włoskim w stacji obserwacyjnej w Trieście. 29 listopada
1917 r. w kościele parafialnym w Makowie miała miejsce smutna
uroczystość pogrzebowa związana z jego pochówkiem. Zwłoki syna
złożono na cmentarzu parafialnym, w grobowcu rodziny Uchaczów.
W pogrzebie wziął udział arcyksiążę Karol Stefan Habsburg (18601933) z Żywca26), co jednoznacznie świadczy o ścisłych związkach
Fr. Rövera i jego rodziny z rodziną królewską.
W wolnej Polsce inż. Franciszek Röver nadal kierował Zarządem
Lasów DDŻ w Makowie. W 1920 r. zajmował stanowisko Kierownika
Zarządu Lasów w Makowie i w nomenklaturze DDŻ był urzędnikiem zatrudnionym na stanowisku służbowym radcy leśnego, dlatego wchodził w skład urzędu leśnego powołanego przy Naczelnym
Urzędzie w Dyrekcji Dóbr w Żywcu. Stanowisko radcy leśnego było
bardzo nobilitujące, gdyż bezpośrednio podlegało tylko dyrektorowi
DDŻ na zasadach doradczych – eksperckich. W centralnej jednostce
DDŻ był jednym z najważniejszych podwładnych dyrektora głównego Dóbr, który odgrywał nadrzędną rolę w sprawowaniu władzy
w dobrach (miał absolutną władzę).
Po 1924 r. Zarząd Lasów w Makowie miał trójstopniowy układ hierarchiczny, składający się z urzędników (2 stanowiska), podurzędników (4 stanowiska) i służby (3 stanowiska). Na stanowisku urzędnika zatrudniony był kierownik i jego zastępca, czyli nadleśniczowie,
17
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podurzędnikami byli leśniczowie, a służbę stanowili tzw. słudzy –
starsi gajowi. W sumie w skład Zarządu Lasów w Makowie wchodziło 9 pracowników umysłowych27), a jego struktura zmieniała się
w miarę zaistniałych potrzeb i polityki wewnętrznej DDŻ.
Jako kierownik Zarządów Lasów zajmował się zawodowo nie tylko gospodarką leśną, ale także nadzorował pracę tartaków, składnic
drewna, przewoźników, bocznic kolejowych, nawiązywał współpracę z kooperantami, odbiorcami itd. Jemu bezpośrednio podlegali
leśnicy, leśni, starsi gajowi, gajowi oraz straż leśna. Kierownik zajmował się także sprawami socjalnymi pracowników28).
W okresie międzywojennym Franciszek Röver pełnił funkcję radcy
sądowego w zakresie leśnictwa. W 1923 r. Minister Sprawiedliwości
W. Makowski zatwierdził „Listę znawców ocenicieli dla spraw o wywłaszczenie w razie budowy dróg żelaznych lub wodnych na rok
1923”, wśród których dla powiatu myślenickiego, w dziale B. Leśnictwo, z wymieniony był Franciszek Röver z Makowa – Radca
Leśnictwa29).
Karierę zawodową zakończył z dniem 1 listopada 1928 r. 26 września 1928 r. ówczesny dyrektor DDŻ w Żywcu Lucjan Cyhan wystosował pismo do wszystkich 16 Zarządów Lasów oraz do wszystkich
urzędów, w którym zawiadamiał, że …„Pan inż. Franciszek Röver
radca leśnictwa przeniesiony został w stan spoczynku”30). Pismo to
było poprzedzone dokumentem datowanym na 26 marca 1928 r.,
w którym to Dyrektor DDŻ delegował inż. Tadeusza Kuszyńskiego
na stanowisko Kierownika Zarządu Lasów w Makowie. Schedę po
F. Röverze przejął on jako zarządca lasów w Bystrej, z dniem 1 listopada 1928 r.31)
Tak to po przeszło 45 latach pracy zawodowej w DDŻ przeszedł
na emeryturę – dzisiaj niemal całkowicie zapomniany – zasłużony
dla Zawoi leśniczy. Animator zorganizowanego ruchu turystycznego na podbabiogórzu, architekt schroniska na Markowych Szczawinach, zasłużony działacz społeczny, człowiek ściśle związany
z przeobrażeniami politycznymi, własnościowymi oraz gospodarczymi pod Babią Górą jakie związane były z odradzającą się Polską.
Aleksander Wiecheć

Odnowiony pomnik z lat międzywojennych XX wieku ku czci Franciszka Rövera
budowniczego drogi do Zawoi. Fot. Autora.
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Podziemna Armia powraca
O

d wielu już lat także
w Zawoi wspominamy
poległych partyzantów
z babiogórskich
oddziałów
Grup Operacyjnych Ruchu Oporu Armii Krajowej „Błyskawica”
i „Huragan”, w tym poległych
w 1946 r mieszkańców naszej
gminy. Spoczywają na zawojskim cmentarzu:
• Porucznik Mieczysław Sobolewski ps. „Prut”, d-ca oddziału
„Błyskawica” – zginął 6 czerwca
1946 roku w Makowie Podhalańskim,
• Porucznik Stanisław Marek
ps. „Orlicz”, d-ca oddziału „Huragan”, mieszkaniec Skawicy –
zginął 12 lipca 1946 w Zawoi na
Sulowej Cyrhli,
• Sierżant Stanisław Nieznany
z Nazwiska ps. „Bielski”– zginął
12 lipca 1946r w Zawoi na Sulowej Cyrhli,
• Kapral Stanisław Marszałek
ps. „Gwizd”, mieszkaniec Zawoi
– zginął 12 lipca 1946 w Zawoi
na Sulowej Cyrhli,
• Plutonowy Stanisław Błasiak
ps. ”Brzoza”– zginął 16 września
1946 w Skawicy w przysiółku
Paluchówka,
• Szeregowy Zygmunt Surzyn

15 lipca 1946 r. Pogrzeb partyzantów z Oddziału Grupa Operacyjna Ruchu Oporu Armii Krajowej „Huragan” poległych na
Sulowej Cyrhli w Zawoi w dniu 12 lipca 1946 roku w potyczce z grupą WOP i UB. Fot. ze zbioru Autora.

ps. „Zygmunt”, mieszkaniec Zawoi – zginął 20 października
1946 w Zawoi Podsot,
• Szeregowy Józef Hujda
ps. „Gruszka”, mieszkaniec Zawoi – zginął 20 października
w Zawoi Podsot.
• Szeregowy Nieznany z Imie-

nia Lach ps. „Lach” zginął 24
grudnia 1946 w Skawicy w przysiółku Biskupce.
Łącznie z tych dwóch oddziałów zginęło w różnym czasie i w
różnych rejonach Polski kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu partyzantów, a następnych

K

ilkanaście dni temu 21 marca odbyła się na na cmentarzu parafialnym w Zawoi
Centrum uroczystość pogrzebowa zmarłego śp. Mariana Biłki, ostatniego z uczestników
powojennych wydarzeń na
terenie gminy Zawoja. Warto przypomnieć niektóre fakty
z jego życia właśnie z okresu
powojennego, czasów stalinowskich, które doskonale oddają
atmosferę tamtych trudnych dni.
Marian Biłka był związany
z odziałem „Błyskawica”, a później „Huragan”. Za działalność
i posiadanie broni przebywał
w areszcie od 20 lutego do
8 maja 1947 r., a następnie został skazany na dwa lata pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem kary. Jednakże
dalsza działalność, ale też inwigilacja przez ówczesne organy
bezpieczeństwa, spowodowały, że zmuszony był ukrywać
się najpierw na Opolszczyźnie,
a następnie w Szczecinie pod
zmienionym nazwiskiem posługując się fałszywymi dokumentami aż do roku 1951. Tam też
został rozpoznany przez byłych

kilkudziesięciu przeszło przez
tortury Urzędu Bezpieczeństwa
i komunistyczne więzienia.
W archiwach nadal odnajdywane są nowe dokumenty i wiedza o tamtym czasie i ludziach
jest ciągle weryfikowana i uzupełniana.
Wojewódzkiego w Krakowie
uznającymi, że jego powojenna
działalność związana była z walką o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego. Należał
do Związku Więźniów Politycznych okresu Stalinowskiego, odznaczony odznaczeniami resortowymi i państwowymi.

Marian Biłka w czasie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości
składa wiązankę kwiatów pod pomnikiem w Zawoi Centrum.

mieszkańców Zawoi i wskutek
donosu do Urzędu Bezpieczeństwa został aresztowany i osadzony w więzieniu 4 lipca 1951.
Wyrokiem byłego Wojskowego
Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 22 lutego 1952 roku
skazany na łączną karę 10 lat

.

pozbawienia wolności. Amnestia z 1952 r. zmniejszyła wymiar kary do 7 lat i 6 miesięcy.
W więzieniach w różnych rejonach Polski przebywał do 24
czerwca 1955 roku.
W 1992 roku został zrehabilitowany Postanowieniami Sądu

Prezydent Andrzej Duda pod
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Warszawie powiedział:
„…stojąc tu dziś, przed Grobem
Nieznanego Żołnierza, który
upamiętnia także ich bohaterstwo i walkę o niepodległą ojczyznę, możemy mówić: oni
zwyciężyli. Oni nie przegrali
tej walki i trwającego 18 lat powstania antykomunistycznego.
Oni zwyciężyli, bo dziś to oni są
bohaterami polskiej młodzieży
oraz wolnej, niepodległej i suwerennej ojczyzny. Bohaterami,
o których – wierzę w to głęboko
– Polska po wsze czasy, wolna
i niepodległa, będzie pamiętać
i przed którymi będzie chyliła
czoła”.
Cześć i Chwała Bohaterom!
Sławomir Hajos
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To były panicki
z miasta…
czyli gmina Zawoja jako letnisko – wspomnienia mieszkańców

O

d początku ubiegłego roku prowadzone są na terenie Gminy Zawoja badania terenowe z inicjatywy Anny Kulki – dyrektora Babiogórskiego Centrum w Zawoi. Jeden z tematów
dotyczy migracji zarobkowych oraz przejmowania innych wzorców
kulturowych. Żeby jednak zrozumieć, jak kształtowały się ruchy migracyjne, gdzie ludzie stąd wyjeżdżali za pracą, należy poznać warunki panujące na terenie Zawoi i Skawicy.

Głównym zajęciem i źródłem utrzymania dla lokalnej ludności
było rolnictwo i pasterstwo. Jak mówią informatorzy, praca na roli
była ciężka, zaś plony marne ze względu na ziemię, która nie jest
tutaj zanadto żyzna a i nie bez znaczenia jest klimat wsi położonej u
stóp Babiej Góry, nie bez powodu nazywanej Matką Niepogód, Kapryśnicą. Jedna z informatorek wspomina: Ludzie tu zajmowali się
uprawom. Sioli zboze, dużo zboza sioli, jęczmienia przede wszystkim, bo potom z jęczmienia mielili. Żyto to w późniejszych latach
przyszło tu, było łozime czy jare, ale pszenice tu nigdy nie było, bo tu
za zimny klimat był, ale sioli duzo owsa i jęczmienia, no i zimnioki,
jarzyny. Nie było tys wtedy tyk jelyni tyle, zeby to kto zmrawił. No
i krowy chowali, cielynta1). Także kolejne wypowiedzi potwierdzają
tą opinię: No przede wszystkim to było rolnictwo. Marne, bo ziemia
marna, ale to było rolnictwo. Już od wczesnej wiosny to było robienie okrawków tak zwanych, do sadzenia ziemniaków, potem było
sadzenie ziemniaków, sianie, jakieś tam jarzynki każdy miał przy
domu. Ja to nieraz jeszcze dziś wspominam ze znajomymi, jak człowiek ciężko musiał na tej roli pracować. Tylko ten okres taki, Boże
Narodzenie i ta zima duża to wtedy był odpoczynek a tak to była cały
czas robota w polu. Sadzenie ziemniaków, to trzeba było kopać, trzy
razy poruszać, rządki zrobić, przekopać, poruszać. Potem wykopać
ręcznie. Siano. Jakiś tam owiesek, przeważnie tu rósł, bo miało kto
miał, co innego. Caluteńki rok robota, robota2). Także kolejny pytany
odpowiada, że głównym zajęciem tutejszej ludności było rolnictwo,
ale dodaje też, że dodatkiem było pasterstwo: To mieli krowy z tego
co ja pamiętam, ale mieli też i kozy i owce, trochę mieli, ale nie na
większą skalę. Bo po halach, na hali Śmietanowej pasły się owce jeszcze, ja wiem, chyba do lat 703). Ciekawą informacją jest to, jak stwierdzają niektórzy informatorzy, że byli na terenie gminy mężczyźni,
którzy trudnili się przede wszystkim tą gałęzią gospodarki: Dawno
bacą był stąd człowiek, jak ja pamiętam, jak ja byłam takim podlotkiem, to mnie wysłali z taką wielką torbą i ja myślałam, że to będzie
jakiś kawałek sera, a to było takie koło, ono jeszcze było takie mokre,
on mi to władował i ja szłam i płakałam, bo to było tak ciężkie, że
ja nie umiałam unieść. A potem już tam gdzieś od Zakopanego czy
z Orawy, nie wiem skąd, oni te owce tu gnali, to już byli obcy ludzie,
ale tu z początku jacyś miejscowi byli […]4). Także inna osoba potwierdza obecność wykwalifikowanego bacy na terenie Gminy, tym
razem pochodzącego ze Skawicy: To był podobno człowiek stąd […]
właśnie, nazywał się Śmietana i pochodził ze Skawicy […], dlatego
nazwa została Śmietanowa. Tam na pewno owce były, były na Kamińskiego, na Trzebuńskiej były, na Mędralowej też były wypasane
owce5). Po tych kilku wypowiedziach nie dziwi fakt, że Babiogórcy
chętnie świętują jesienny powrót owiec do wsi i mimo, że dzisiaj
najczęściej stado wędruje do swoich gospodarzy w inne rejony, to
echo dawnej pasterskiej aktywności pozostało w mieszkańcach.
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Prócz obowiązków gospodarskich pojawiały się możliwości sezonowego zarobku. Babiogórskie lasy dostarczały owoców, takich
jak maliny (Rubus idaeus L.), porzeczki czerwone (Ribes spicatum),
poziomki (Fragaria L.), jeżyny (Rubus L.), nazywane tu czernicami,
oraz czarne jagody (Vaccinium L.), czyli bardzo cenione borówki. Wśród zbieranych dawniej owoców, przeznaczonych głównie
na sprzedaż wymieniona została także jarzębina (Sorbus aucuparia
L.) W lasach można było zbierać też grzyby – borowiki szlachetne
(Boletus edulis), nazywane prawdziwkami, koźlarze czerwone (Leccinum aurantiacum), tzw. kozaki, podgrzybki brunatne (Imleria
badia) oraz siwe gołąbki (Russula). Z relacji informatorów wynika,
że sprzedawano także zioła i rośliny lecznicze, takie jak dziurawiec
(Hypericum perforatum L.), bratki polne (Viola tricolor L.), kwiat
lipy (Tilia europaea L.). Niewielka część przeznaczona była dla
wzbogacenia diety oraz uzupełnienia domowej spiżarni. Większość
stanowiła źródło zarobku. Zbiory dostarczano do skupów lub dla
przyjezdnych gości: Przyszło lato, sezon, goście przyjeżdżali do Zawoi. To tu wtedy to było tak: mlyka się nie wolno było napić, bo trzeba zeby syrek zrobić, bo tam jus pany cekajo, ze trza im było zaniyś.
Masło, śmietonki nie dali, bo jus masło trza było robić… takie goście,
lekarze, uni sobie wszystko wiejskie tak: kogutek jak był uchowany
luźno czy kurka, wszystko kupowali. To jus ta te dwa miesioce – lipiec, siyrpiyń to jus ześ ta wiela nie skubnoł w chałpie. Wszystko goście. No i był interes, bo piniodze były. I to tych czasach jo nosiła takiego kogutka.[…]. to jo wtedy w tyk czasak dostała 35 zł za koguta.
Jojka były po 1,50 wtedy. No i za syrek, to w zależności jaki duzy był
to było i 25 zł za syr. I ludzie kupowali. Tu nawet z Łorawy chodzili
ludzie z jojkami, sprzedawali tutok, bo tam nie było gości. A u nos tu
było, każdy dom, jak tylko było gdzie koło drogi, to wszystko było pokoje. Ludzie miyszkali po strychach, po sianach, właściciele domów,
a pokoje wynajmowali6). Informatorka wspomina jeszcze: Borówki,
maliny, przede wszystkim poziomki. Całe rodziny chodziły zbiyrać,
bo były skupy. Na Składach mioł leśniczy skup, to ludzie chodzili
tak, jak się rozwidniało to już byli w Babiej Górze […], zbiyrali do
koszyków, takik dużych. Przychodził wiecór, przedmuchali ino liście
z borówek i do skupu na Składy. Nieroz po 15, 20 kilo w koszyku,
jak poszły dwie osoby to wiyncy uzbiyrały, a jesce dzbonki 5-litrowe
i zbiyrali ludzie borówki i sprzedawali7).
Inna pytana osoba uzupełnia listę owoców przeznaczonych do
sprzedaży, a także zaznacza, że ludzie sami szukali rynków zbytu,
nierzadko w znacznej odległości: Tutaj zbierali grzyby, suszyli, czy
jak w sezonie to świeże wozili do Krakowa. A z Krakowa za te grzyby
przywozili chleb. Zbierano dziką różę, do skupu się nosiło borówki,
jagody, brusznicy było mało, ale jarzębinę się sprzedawało, trybki
(tarninę). Najwięcej to borówek i to po domach wczasowych8). Jedna
z kobiet zaznacza, że dzieci także wraz z rodzicami zbierały borówki i to one najczęściej dostarczały owoce do domów wczasowych
i letników: Dzieci musiały zbierać borówki. Ja jako dziecko chodziłam, teraz tam jest Beskid, a to była „Stanisława”, tam były kolonie
i dzieci przez górę z Wełczy nosiły czarne jagody, jak się mówi, borówki. Czy poziomki, poziomek było mnóstwo. Poziomki były drogie,
bo maliny już raczej nie, bo były robaczywe, to maliny nie. Maliny
się w domu przerabiało9). Inna wypowiedź potwierdza taki stan rzeczy: Jo jako dziecko to miałak krowy paś, gosi my tys mieli, no to trza
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było dbać ło to, żeby jeś ugotować im. No a jak nie, to na borówki się
posło, żeby pore groszy zarobić. Borówki tylko na sprzedaż. Był taki
skup borówek, no a potom grzyby, wszystko zbiyrali my i łoddawali
do punktów, za to były grosze. Jedon był tam na Wełcy, w samom
rogu w górze, a drugi jak my chodzili to był na Mosornom. Tam
tys był skup, co my borówki nosili. Jesce dzieci się wziono, musiały
pomóc, dźwigać, te wiadra niyś10). Ta sama osoba opowiada, co kupowała za zarobione na skupach pieniądze: Jo dużo piekła chlebów.
To jak się sprzedało borówki, kupiło się pół metra mąki żytnie11). Inna
z pań wspomina, jak będąc dzieckiem chodziła sprzedawać jagody, czasem kilkanaście kilometrów z wiadrami i dzbankami pełnymi owoców: Roz kiedyś pamiyntom, jak my poszły sprzedać, a tak
się chciało sztucznego miodu, to jak się sprzedało te borówki, to się
kupiło sztucznego miodu, żeby było coś słodkiego. Bo w domu byś
tego nie zjod. Dziś dzieci to ani ni ma porównanio. Co się te dzieci
namordowały, nazbiyrały tych borówek12). Także inna informatorka zaznacza, jak ważna była sprzedaż runa leśnego i domowych
wyrobów, takich jak jajka, mleko, masło: Sprzedawało się borówki,
poziomki, masło. Ja pamiętam, jak mama mi zrobiła litr masła, całą
noc się modliłam, żeby mnie nie spotkały koleżanki, bo ja chodziłam
do centrum do szkoły, a targ był tu przed Zawojanką. I sprzedałam
to masło i jak dziś pamiętam, pan dał mi za ten litr masła 50 zł. Za
to kupiłam sobie wszystkie zeszyty do szkoły13). Jedna z informatorek
wspomina też inne korzyści z chodzenia po domach wczasowych,
zwłaszcza dla dzieci: W domu wczasowym, jak żeś trafił na kolację
czy podwieczorek, to jak były dobre te panie kucharki to też nas poczęstowały. Pamiętam, jak pierwszy raz w życiu jadłam budyń14).
Kolejna wypowiedź potwierdza dotychczasowe opinie i wskazuje
na zmiany dotyczące turystów, którzy dzisiaj przyjeżdżają pod Babią Górę: Jak przyjechali turyści to nie szli do lasu, to ja pamiętam
chodziłam na poziomki, to się szło zarobić. Jak był odpust w Zawoi,
to rodzice mówili, jak chcesz to sobie idź, zarób, bo nikt nie dawał.
No to się leciało, uzbierało się poziomek, leciało się po tych domach,
no i ludzie kupowali. Czy grzyby też. A teraz? Teraz nie potrzebują
kupić. Teraz turysta przyjeżdża i idzie sam, na borówki, na maliny,
na grzyby idzie do lasu, a nie potrzebuje kupować od ludzi15).
Źródłem sezonowego zarobku były też wspomniane wcześniej
kolonie, a konkretnie obsługa gości w domach wczasowych lub
kwaterach prywatnych. Była to jednocześnie okazja do kontaktów

z innymi wzorami kulturowymi, bo jak mówią sami respondenci,
od razu widać było, że to miastowi ludzie16). Z rozmów wynika, że
i ośrodki kolonijne i prywatne domy były pełne gości. Najczęściej
byli to letnicy z Krakowa i Śląska, ale także z Warszawy czy znad
morza. Według informatorów, najintensywniejszy okres przyjazdu letników rozpoczął się w latach 60-tych XX wieku. Zawoja, ale
też Skawica, cieszyły się sporą popularnością do lat 90-tych. Jeden
z mężczyzn wspomina: Wszędzie po strychach się spało, a łóżka się
odstępowało gościom. I ze Śląska i z Krakowa bardzo było dużo ludzi.
Najwięcej z Krakowa17). Inna z osób wspomina letników, których
gościła u siebie w domu: Letnicy przyjeżdżali i całe domy ich były.
Najczęściej to z Krakowa, Krakusy. Dom wczasowy był w Lajkoniku,
to nawet kcieli żebym wziyła na kwatery gości z Lajkonika. Dodaje
również, że goście nie mieli zbyt wygórowanych oczekiwań, co do
warunków panujących w zawojskich domach: Nie kcieli łodjyżdżać.
Nojlepi im było na kwatyrak. Przeważnie to chłopoki, bo se porozrabiali. Nik ik nie pilnowoł i mieli luz. I nie narzykali choćby i zimno
było18). Mieszkanka Skawicy zaznacza, że początkowo tylko do Zawoi ściągali ludzie, ale w późniejszym okresie czasu, od lat 70-tych
także Skawica korzystała na rozwoju ruchu turystycznego: Pierwsze
to do Zawoi ciągnęły największe tłumy, ale z czasem zaczęła na tym
korzystać też Skawica. Powstała stołówka i kwatery dla gości, to kobiety miały na lato zajęcie, można się było zatrudnić do gotowania,
sprzątania, kelnerowania. Można było dobrze zarobić przez lato19).
Inna z pytanych osób do dziś ma kontakt z gośćmi, którzy przyjeżdżali na wakacje. Dodaje także, że otrzymywali paczki od letników,
głównie z ubraniami: Do nos tu przyjeżdżali na urlopy. Wystarczyło
im, żeby mieli dach nad głową. Do dziś mamy kontakt, nieroz przyjeżdżają. Dawniej przysyłali nam paczki. Dla dzieci jakieś słodycze,
bo tu tak nie było, a dla nas jakąś kawę i ubrania. To jak się dostało
takie miastowe ubranie, to od razu na wsi było widać różnicę. To
już inna moda20). Informatorki wskazują na to, że ciekawe były kobiet z miasta, to jak się ubierają, czeszą, jak się wysławiają: Myśmy
chciały wyglądać jak one. Inaczej mówiły, miały wypielęgnowane
fryzury, w ogóle poruszały się inaczej. To były panicki z miasta i to
było od razu widać. Czasem dostawałyśmy od nich jakieś ubranie.
Boże! Co to było, jakeś się pokozoł na wsi w takich ubraniach21).
Jedna z informatorek przy okazji rozmowy o Zawoi jako letnisku
zwraca uwagę na bardzo istotną rzecz, a mianowicie na czynnik,
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który miał duży wpływ na zmianę architektury w Zawoi, podyktowanej właśnie ruchem turystycznym: Na samym początku to wszyscy wyjeżdżali na urlop, bo były dotacje socjalne, dopłacali, tylko
że w takim domu wczasowym mógł być dwa tygodnie, a po dwóch
tygodniach mógł korzystać jeszcze z wyżywienia, ale już nie z mieszkania. No to oni wtedy po tych okolicznych domach wynajmowali,
jakikolwiek pokoik, bo jedzenie mieli za darmo prawie w tych domach wczasowych. No bo jak na owe czasy zapłacili 250 złotych
za wyżywienie, rodzina zapłaciła, no to były grosze […]. No i wtedy
właśnie nastał ten nurt budowania tych dużych domów. I ludzie
pobudowali takie gmachy ogromne […]22). Bardzo ciekawą wypowiedzią są wspomnienia jednej z kobiet, której rodzice przez długie lata wynajmowali pokoje bardzo zamożnej rodzinie żydowskiej
pochodzącej z Krakowa. Informacja te jest szczególnie cenna, bo
wskazuje na kontakty z ludźmi o zupełnie innych kompetencjach
kulturowych: W każdym domu byli wczasowicze. Moja mama już
miała zajęte wszystko w grudniu. Tu jeszcze jak był ten stary dom,
to tu przyjeżdżali Żydzi i tu mieszkali. Ten Żyd był fabrykantem, w
Krakowie miał fabrykę jakiś materiałów. […]. Jak oni jechali na te
wczasy, to jechali na dłużej. To jechała Żydówka z dziećmi, z kucharką, z opiekunką i oni zabierali wszystkie bambetle, bo to wszystko musiało być koszerne, więc swoje garnki. Nie używali innych
rzeczy, to musiało być ich własne23). Dodaje też, że bardzo dużo
produktów kupowali od miejscowych, przez co dawali im zarobić:
Ta ich kucharka chodziła po wsi, skupowała kury, jakieś kaczki […].
Wiem, że jeszcze miód, bo mama chodziła, kupowała miód dla nich.
Oni prosili, żeby kupić ileś tam tego miodu i to przywoziła ten miód
dla nich, przyjeżdżali, brali to, oddawali jej pieniążki. Rodzice byli
bardzo zadowoleni i tu cała wieś zarabiała na tych Żydach sporo
pieniędzy24).
Taki stan rzeczy utrzymywał się, zdaniem informatorów do końca
lat 90-tych XX wieku. Turyści licznie przybywali do Zawoi, korzystając z licznych atrakcji na terenie Gminy. Jak sami wspominają:
Były dancingi, kino objazdowe. Tutaj się naprawdę sporo działo. Turyści chodzili na Babią, nad rzeki, spacerowali, w soboty jarmark.
Tu w okresie letnim to ciężko się było zmieścić na chodniku, tyle
było ludzi25). Ktoś inny wspomina czasy intensywnego ruchu turystów oraz zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat. Informator dołączył
się do rozmowy spontanicznie i formułuje wnioski na podstawie
własnego biznesu prowadzonego przez kilkanaście lat w Zawoi:
„Stary portfel”, to były lata 90-te, bawił się po dancingach, potem się
zmieniły wszystkie wymagania. My jak prowadziliśmy restaurację,
to przez te wszystkie lata zmienialiśmy się dla klienta. Na początku był drin-bar, kawiarnia, ruch roczny czynny od godzin popołudniowych do godziny 11 w nocy i w końcu żeśmy się przeistaczali,
zrobiliśmy stricte restaurację węgierską, żeby zrobić coś innego, ale
już godziny otwarcia też inne. Potem wyszliśmy z produktem pizza,
czyli dla dzieci, a po 2008 roku już wszystko się zaczęło… My jesteśmy obecnie w Irlandii, tu ludzie po restauracjach siedzą od rana
do wieczora, jedzą, piją, a puby do 2.00 w nocy to pękają w szwach.
Nie ma znaczenia, czy to jest piątek, świątek czy niedziela26). Jeden
z mężczyzn zwraca uwagę, że harcerze, którzy przyjeżdżali na wakacje do Zawoi, pomagali w gospodarstwach, ale też organizowali
dla mieszkańców wieczory przy ogniskach, w których miejscowi
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chętnie uczestniczyli: Ja pamiętam, że w lecie to bardzo dużo pomagali harcerze. To były duże chłopy, nosili snopki, grabić kcieli,
tacy prawdziwi harcerze. Kcieli dzieci brać i do siebie bawić, że się
nimi zaopiekują. To były lata 70-te. Tam w Jazisku (Bajerska Maszyna) mieli bazę. W latach 60-tych to tam było pełno namiotów, robili
ogniska, ludzie się tam schodzili27).
Mieszkańcy wspominają czasy świetności Zawoi i Gminy jako
atrakcyjnej turystycznie, silnie podkreślając, że można było sporo
zarobić na turystyce, sprzedaży domowych produktów, mimo, że
wiązało się to z bardzo ciężką pracą: Dawniej to jeszcze była ta
praca, bo były te domy wczasowe, no to ludzie mieli pracę w tym. Jest
trochę tych domów wczasowych, ale jak cię właściciel przyjmie, to ty
musisz być wszystkim – kucharką, kelnerką, sprzątaczką i jeszcze
nie wiadomo czym, „złotą rączką”28) . Informatorzy podkreślają, że
wyjeżdżali za pracą w obsłudze ruchu turystycznego w sezonie letnim także w inne rejony, takie jak Szczyrk czy Wisła.
Sposobem na zarobienie pieniędzy i poprawę bytu były wyjazdy za pracą, głównie do Państwowych Gospodarstw Rolnych, tzw.
PGR-ów. Zawojanie najczęściej jeździli na Śląsk, w okolice Poznania,
Szczecina, Świeradowa i innych rejonów z dobrze rozwiniętymi gospodarstwami. Wyjazdy za chlebem to już temat na kolejny artykuł.
Regina Wicher

1) Inf. kobieta, lat 71, badania terenowe autorki, Gmina Zawoja 2017.
2) Inf. kobieta, lat 68, badania terenowe autorki, Gmina Zawoja 2017.
3) Inf. mężczyzna, 68 lat, badania terenowe autorki, Gmina Zawoja 2017.
4) Inf. kobieta, lat 68, badania terenowe autorki, Gmina Zawoja 2017.
5) Inf. mężczyzna, 68 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
6) Inf. kobieta, 71 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
7) Tamże.
8) Inf. kobieta, 66 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
9) Inf. kobieta, 74 lata, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
10) Inf. kobieta 90 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
11) Tamże.
12) Inf. kobieta, 74 lata, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
13) Inf. kobieta, 74 lata, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
14) Inf. kobieta, 66 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
15) Inf. kobieta, 80 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
16) Inf. kobieta, 84 lata, badania terenowe autorki, Skawica, Gmina Zawoja 2017.
17) Inf. mężczyzna, 68 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
18) Inf. kobieta, 83 lata, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
19) Inf. kobieta, 64 lata, badania terenowe autorki, Skawica, Gmina Zawoja 2017.
20) Inf. kobieta, 84 lata, badania terenowe autorki, Skawica, Gmina Zawoja 2017.
21) Inf. kobieta, 64 lata, badania terenowe autorki, Skawica, Gmina Zawoja 2017.
22) Inf. kobieta, 80 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
23) Inf. kobieta, 68 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
24) Tamże.
25) Inf. kobieta, 68 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
26) Inf. mężczyzna, 50 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
27) Inf. mężczyzna, 68 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.
28) Inf. kobieta, 80 lat, badania terenowe autorki, Zawoja, Gmina Zawoja 2017.

Zapraszamy
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ARKUSDZ LITERACKI

Z MIŁOŚCI DO PODBABIOGÓRZA I GÓRALSKICH TRADYCJI

Stefania Małysa
Modlitwa po
stracie mamy

Przydrożna
kapliczka

(fragment)

Stoi przy drodze kapliczka milcząca,
w niej Matka Jezusa Chrystusa,
spojrzenie Dzieciątka szczere i gorące
do głębi me serce porusza.

Smutno mi Boże,
dla mnie na południu
przygasło słońce
w dniu śmierci mej
mamy,
serce rozpacz targa,
w duszy smutek wielki,
w dłoniach różaniec,
w głowie szum i zamęt.
Pochylam głowę
nad grobem w pokorze,
smutno mi Boże.
Któż mnie pocieszy,
Kto powie – bądź zdrowa,
myślami wracam
wciąż do żywej matki,
żal mi spędzonych
chwil w zaciszu domu,
żal mi malutkiej
mej rodzinnej chatki.
Pochylam głowę
Nad grobem w pokorze,
smutno mi Boże
Boże, ty czujesz,
że godzę się z Tobą,
wszak dałeś mamie
życie długie, długie,
ja szukam próżno
na tym świecie mamy,
nie ma na świecie
mamy takiej drugiej.
Pochylam głowę
Nad grobem w pokorze,
Smutno mi Boże.
Choć pogodzona
już z mamy odejściem
tęsknię i wzdycham
i śmierci się lękam,
przed Majestatem
Stwórcy Najwyższego
błagania wznoszę,
Z pokorą uklękam.
Pochylam głowę
nad grobem w pokorze
smutno mi Boże
Zabierz do Siebie
duszę mojej mamy,
daj jej zbawienie,
bo Ciebie kochała,
ziemskim swym życiem
i postępowaniem
miłość do Boga
córką przekazała.
Pochylam głowę
nad grobem w pokorze,
smutno mi Boże (…)

Przyjaciółko
moja
(fragment)

U stóp Najjaśniejszej kwiaty położono,
To widać kobieca robota,
Ta nie żałowała tu serca swojego,
z miłości dodałaby złota.

O Przyjaciółko moja, Babiogórska Ziemio,
Co rankiem budzis mnie do zycio właśnie,
Jo pokochała ciebie jako dziecko
I kochać bede co Zycie nie zgaśnie.

Budowla urzeka człowieka prostota
wymowę ma także niezwykłą,
tu całe Królestwo dostrzega ma dusza
i myśli z uporem tutaj mkną.

Ty co widokiem dech w piersi zatykos,
Kiej stopa stanie na Scycie górecki,
Takoś urodno, co powietrze łykom,
Dziwie się straśnie uźre łowiecki.

Maryjo Królowo, zawierzam Ci dzieci,
Ich całe rodziny im bliskie,
prowadź ich ścieżkami do Syna swojego,
bo z Tobą nie zboczą, choć śliskie.

Zieleń piękno i straśnie zielono,
Sosny i świerki bogate i cudne,
Jesteś piykniyjso, kiej watry zapłoną
Jeno chmurecki jakieś marudne.

Świt nad
Babią Górą

Królowo twoja, to góra jes Babio,
Nikt co do tego wątpliwości nimo,
Każdego chłopa u scytu łosłabio,
Ledwo na nogach hajduczek się trzyma.

Z ciemności jasność się wylania,
niebo oddziela się od ziemi.
Świt. Wstań bracie i podziwiaj,
Nim zjawi się dzień słońca, cieni.

Złe duchy syćkie w Daiabloka praśniynte,
Góro ty moja wierna Przyjaciółko,
pełnoś tajymnic, przytulny zakatek
i przyłodzioto casym na złoś chmurkom.

Na horyzoncie widac drzewa,
toć one czują smak promienia,
czuwają wówczas, gdy ochotnie
noc w dzień na dobre się zamienia.

Zawoje, Przysłop i Grzechynie Górno
Odwiedzić potrza, widoku podziwiać,
Pogoda kasyn jes wietrzno i chmurno,
ba, twoje dusy ni myśli wykiwać (…)

Dzień budzi ptaki, liśćmi ruszy,
Rosa je skąpie przeźroczysta,
Zbudź się i poczuj urok świtu,
z którego jasność śmiało tryska.
Góra odsłania się powoli,
Kształtem faluje hen, w oddali,
wstańcie kochani, podziwiajcie,
wielcy, odważni i wy mali.

Stefania Małysa (1946-2017) urodzona w Wysokiej koło Jordanowa, mieszkała w Grzechyni, gdzie przez
wiele lat pracowała jako nauczycielka. Od dawna rozmiłowana była w Beskidach i w Babiej Górze, czuła ogromny
sentyment do miejsca swego zamieszkania. Była członkiem Oddziału Babiogórskiego Związku Podhalan.
Przywiązanie do gór, folkloru i tradycji wyrażała w swoich wierszach pisanych przeważnie gwarą beskidzką.
Tematyka jej utworów dotyczyła wspomnień z lat dziecinnych i dawnego życia na wsi pod Babią Górą. Wiele
wierszy powstało w wyniku głębokiej wiary przekazanej jej przez rodziców, co znalazło odzwierciedlenie
w tomiku wierszy „Wiara, miłość - to dar” wydanego w 2016 roku nakładem Wydawnictwa „Coś Pięknego”
w Poznaniu. Była też autorką słów do kolęd śpiewanych w Sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin
w Makowie Podhalańskim.
W jej dorobku nie brakło też utworów humorystycznych i opowieści z gatunku ludowych legend. Za swoją
twórczość i udział w licznych konkursach literackich otrzymała wiele dyplomów, nagród i wyróżnień. Zawsze była
osobą skromną, nieco nieśmiałą, pracowitą i uprzejmą.
Przedstawione wiersze są małym wycinkiem jej bogatej twórczości. Kto z czytelników chciałby bliżej zapoznać się
z jej twórczością, odsyłam do publikacji Oddziału Babiogórskiego Związku Podhalan w Makowie Podhalańskim
z 2012 roku – „Dobrze, że jesteście” oraz do wspomnianego już tomiku wierszy – „Wiara, miłość to - dar”.
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od najdawniejszych czasów. Jednakże do prawdziwego rozwoju zielarstwa
dochodzi dopiero w czasach średniowiecza, kiedy przybywają do Polski zakony
benedyktynów, cystersów i augustianów. Zakonnicy przywieźli ze sobą wiele
roślin pochodzenia śródziemnomorskiego, które po aklimatyzacji szybko
rozpowszechniły się w uprawach przydomowych.
Historia stosowania ziół jako środków leczniczych jest tak dawna jak ludzkość.
Zbieraniem roślin i leczeniem zajmowały się głównie kobiety, tzw. „babki”.
Gusła i przesądy, zabobony i „czary”, to zjawiska, które bardzo często towarzyszyły

dawnemu ziołolecznictwu. Zioła leczyły, ale i zabijały. Wierzono, że moce lecznicze
są związane z siłami diabelskimi. Na stosach płonęły kobiety, które nazywano
czarownicami.
Z biegiem czasu leczenie ziołami wyparte zostało przez chemizację lecznictwa.
Jednak w ostatnich latach bardzo wyraźna stała się tendencja do poszukiwania
i stosowania leków ziołowych. Rośliny lecznicze stają się więc znów ośrodkiem
zainteresowania badaczy i lekarzy. Leczenie ziołami powinno mieć w zasadzie
charakter wspomagający kurację zasadniczą, która powinna być bezwzględnie
prowadzona przez lekarza.

Fot. zielarnia24.pl
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Z opowiadań Babci Herminy

Lyconie ziołami
i innymi sposobami
Kiedysik downi tomu, jako była jesce młodo, jes to jus prawie łokoło
siedomdziesiot roków tomu, to nie chłodziło sie pło doktorak jeno sie
sukało lyków w łogrotku, lesie, na młakak itd.
Jakło młode dziewcota sukały my zioła na miłoś, z ktłorom to
zawse najwiokse kłopoty. Kazdo z nos kciała sie wydać. Moja kłoleżanka godała tak: „moja babka Jagnyska zno takie ziele to nom
dłoradzi”. I dłoradziła carlodziejskie ziele lubcyk. Godała tak: „Jak
przydzie kawalyr, to ugłotłować zupy, w który jes duzo lubcyka, nojlepi płomidłorowej, bo nojlepi smakuje z lubcykiem, i płocostowac go.
Mozna tyz zrobić wywor i dłoloc dło harbaty, dać mu wypić to jus
niełodyjdzie”. Matki, ktłore miały samych chłopcysków, a nie kcieli
się zonić to im tys dodawały lubcyku, późni tak głonili wartko pło
wsi i sie zonili. Nie było wtedy tak duzo staryk kawałyrów jak teroz.

Zioła, które były kiedysik nojbardzi znane i uzywane
Płokrzywa: Była łona płorownano z milościom chłopskom. Jak patrzys na nio, to piykno zielono, a jak weźnies dło roki, to sie łoparzys
straśnie. Tak to właśnie jes z chłopami, przymilo się, a za chwilo
łoparzy jak płokrzywa.
Zioła ruty: Głodali, ze ruta działała płodniecajoco na dziewcota,
a przewaźnie jej zapak. Młodzi kawalyry rłobili wianki, dłodawali
do nik zielo ruty i darłowali dziewcotom.
Brzłoza: Miała downo tomu przypisowane rozmaite znaconie.
Wiozało sie z niom duzo wierzoń. Była uwazana za goi przynosocy
scoście. Smogano gałozkami dziewcota w lony poniedziałek. Chłodzono po śmiguście dło rłodziny np.: ujka, stryka itd. Sło sie z gałozkami, jak sie wlazło dło chałpy, to ciskano na dyle i godano: „Przyśli
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my tu po śmigłuście, tu kłosałka to co włoście, kłopo jojek płodarujcie
i grłosa tys nie załujcie”. Strono cy tam ujno brały protki, ze ziomie
i wartko leciały dło stajnie i smagały niomi bydło, zeby lato boki na
paświsku nie gryzły i zeby bydło było spłokojne.
Macierzanka: Rłosła i rłośnie do tego casu pło miedzak. Targano
je, przynosono do chałpy, układano płomiodzy kaboty, smatki na
głowo, spłodnice, zeby młole nie gryzły, bło łune nie lubio tego zmyśnego zapachu.
Błoże drzywko: W kazdym łogrotku, cy na zogonie rosło takie
zioło. Jak kłogo boloł brzuk albo żołodek, to kładło sie na ronecko trosecke masła i błozego drzywka, tom cza było trochło posmażyć.Późni
wbijało sie jojko, jak sie zdrygło, trzeba było to zjeś i było pło błólu.
Takie błóle żołotka, brzucha, to lycyli tys miotkom pieprzowom, liściami zbója, dziurawcom, rumiankiom i piołunom.
Jymioła: Jes pasożytom na gałoziach drzew liściastych, nojcości
na tłopolach, brzłozach, zdarzo się tys na jedlickach. Downo jymioła
była jako symbol wiecności. Uznawano była jako cudowny lyk na
wszystko. W chałpie, gdzie była jemioła przez cały rok, to sie scościło. W świota Błożego Narłodzonia to łobłowioskłowo musiała być.
Wjysano jo nad stłołom nade drzwiami i całowano sie pod niom,
a przewaźnie młodzi, bo to wrózyło prawdziwo miłoś. Jesce dło te
płory niektórzy to uznajo.
Casy sie zmjyniajo i my razom z njomi. Teros w takie gusła sie
nie wierzy Teroz telewizłory, kłomputery godujo prowdo. Momy dłoktorów rłodzinnych, jes tak dobrze, ze carów i babek, które wierzo
w młoc ziół nie czeba. Momy kłomórki dło zwonionio, a downi to
dziecyska spały w kómorkach”.
Hermina Spyrka
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PRZYRODA I ZDROWIE

Zioła, które u nas występują
i są nam znane
Chrzan pospolity

Fot. źródło: scholaris.pl

Jest u nas rośliną uprawianą
w ogrodach lub rosnąca dziko.
Rozmnaża się korzenie, które
należy pociąć na kawałki o długości 1 cm i posadzić na wiosnę
lub jesienią.
Właściwości lecznicze: Surowcem są świeże korzenie. Zawiera glikozyd siarkocyjanowy,
który rozpada się do olejku gorczycowego. Ma działanie drażniące skórę, przeciwreumatyczne i bakteriobójcze.
Zastosowanie: W polskiej
medycynie ludowej sok ze świeżo utartego chrzanu z dodatkiem
amoniaku (4:1) wcierano w stawy z obrzękiem artretycznym
i w zapaleniu ścięgien. Chrzan
stosowany jest niekiedy w schorzeniach wątroby i dróg żółciowych, a zewnętrznie – w postaci
okładów w chorobach reumatycznych, w bólach stawowych
i mięśniowych oraz w nadwyrężaniu ścięgien.
Postacie leku: Syrop z chrzanu: Do 10 dag utartego świeżego chrzanu wlać 1/2 szklanki przegotowanej, ostudzonej
wody, zostawić pod przykryciem na 1/3 godziny. Wycisnąć
sok przez płótno, dodać 10 dag
miodu lub syropu. Zażywać 3
razy dziennie łyżkę stołową,
dzieci łyżkę do herbaty. Okłady
z miazgi: Świeży chrzan drobno
utrzeć, miazgę przyłożyć na chore miejsca, przykrywając ceratką. Okład trzymać aż do uczucia
silnego pieczenia. Jeżeli skóra
piecze jeszcze po zdjęciu okładu, należy wytrzeć ją do sucha,
a następnie posmarować wazeliną lub tranem. Nalewka: Świeżego chrzanu około 10 dag zalać
szklanką wódki i odstawić na
tydzień. Po tym czasie nalewkę
odcedzić i wycisnąć przez gęste
płótno. Otrzymaną nalewką nacierać chore miejsca.

Babka zwyczajna szerokolistna, babka wąskolistna, babka koniczynowa-języczki

Babka
koniczynowa-języczki
ma liście wąskie, gładkie, ciemnozielone, zebrane w różyczkę,
a szerokolistna szerokie i błyszczące. Kwiaty drobne, różowo-brunatne, z długimi prądzikami, zebrane w kłos osadzony
na długiej, sztywnej łodyżce.
Obydwa gatunki spotyka się
powszechnie na polach, pastwiskach, przydrożach, na piaskach
i nad brzegami wód.
Właściwości lecznicze: Surowcem leczniczym są liście.
Zawierają one glukozyd, flawonoidy, garbniki, witaminę C
i sole mineralne. Działają wykrztuśnie na przewód pokarmowy, a zewnętrznie przeciwzapalnie i bakteriostatycznie. Babka
stosowana była powszechnie
w medycynie ludowej jako lek
zewnętrzny i wewnętrzny (niegdyś liśćmi babki szerokolistnej okładano miejsca ukąszenia
przez żmiję), najczęściej w postaci soku ze świeżych roślin,
a przy użyciu zewnętrznym –
po zmieszaniu z białkiem jaja.

Postacie leku: Napar: Łyżkę
stołową liści babki zalać szklanką wrzątku, trzymać pod przykryciem około 15 minut i odcedzić. Pić przed jedzeniem trzy
razy dziennie, osłodzony miodem (osłaniający).

Okłady z liści: Liście babki
umyć przegotowaną (nie wrzącą) wodą i przykładać na chore
miejsce. Można również użyć liści zmiażdżonych.

Fot. źródło:
zielarz-akupunkturzysta.pl

Mniszek, mniszek lekarski, dmuchawiec, mleczaj, mlecz

Roślina trwała, rosnąca najczęściej na trawnikach, przydrożach
i łąkach. Ma duże, głęboko wcinane liście i długi rozgałęziający
się, mięsisty korzeń, na zewnątrz
brunatny, wewnątrz biały.
Właściwości
lecznicze:
Działa żółciopędnie, przeczyszczająco, nieznacznie moczopędnie, pobudza apetyt.
Zastosowanie: Ziele polecane w zaburzeniach przewodu
pokarmowego, takich jak, brak
apetytu, złe trawienie, wzdęcia.
Także pomocniczo w kamicy
wątrobowej, słabym wydzielaniu żółci, chorobach pęcherza
moczowego. Sok wskazany jest
w złej przemianie materii, niestrawności i otyłości.
Postacie leku. Odwar: Łyżkę
korzeni lub kwiatów zalać dwoma szklankami letniej wody, gotować 20 minut i odcedzić. Pić
po jednej szklance płynu dwa
razy dziennie.
Sok ze świeżych korzeni lub
kwiatów: 20 dag mniszka opłukać przegotowaną wodą, pokroić na miazgę i wycisnąć sok. Pić

trzy razy dziennie po kieliszku
płynu.
Uwaga! Dodanie spirytusu do
soku umożliwia dłuższe jego
przechowywanie. 5 szklanek

soku zalewa się 1/4 litra spirytusu i po zamieszaniu zostawia się
na tydzień, a następnie przecedza. Używać dwa razy dziennie
po łyżce w szklance wody.

Fot. źródło: naczyniapolaczone.pl
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ROZMAITOŚCI

Szach mat!

Zioła…
Jałowiec pospolity

Znany już w starożytności i opisywany przez Katona jako wino
o moczopędnym
działaniu,
w średniowieczu stał się lekiem
– panaceum. Najwyższe autorytety medyczne stosowały jałowiec jako uniwersalny środek
terapeutyczny: moczopędny, napotny, czyszczący krew, wzmacniający i żołądkowy. Rośnie na
glebach jałowych (stąd jego
nazwa) i zakwaszonych w poszyciach lasów, także na terenach odkrytych – nieużytkach
i pastwiskach. Owoce zbiera się
późną jesienią i zimą (od października do marca).
Właściwości lecznicze: Uwaga! Surowiec bardzo ostrożnie
stosujemy u chorych z zapaleniem dróg moczowych i u kobiet w okresie ciąży! Podczas
dłuższego okresu stosowania
wskazane są przerwy w kuracji!
Stosowanie w postaci naparów,
odwarów, herbat, okadzań (inhalacji) i powideł. Jeden z najstarszych leków ludowych.
Surowcem są owoce (szyszkojagody). Działa moczopędnie,
żółciopędnie oraz w zaburzeniach trawienia. Olejek jałowca
stosowany zewnętrznie działa
drażniąco oraz odkażająco.
Zastosowanie:
Stosowany
jest najczęściej jako środek moczopędny, zwiększający prze-

sączanie nerek, szczególnie
w obrzękach, spowodowanych
niedomogą nerek lub krążenia
krwi, oraz pobudzający perystaltykę jelit, zwiększający wydzielanie soku żołądkowego oraz
żółci. Olejek wcierany w skórę
łagodzi bóle reumatyczne oraz
nerwobóle. Owoce jałowca
i olejek z nich otrzymany maja
duże znaczenie w przemyśle alkoholowym (jałowcówka, piwo
domowe) oraz mięsnym (do
wędzenia i jako przyprawa do
kiełbas).
Postacie leku. Odwar: Stołową łyżkę owoców zalać szklanką wody o temperaturze pokojowej. Wymieszać i ogrzewać
przez pół godziny (nie dopuszczając do wrzenia), przecedzić.
Pić po łyżce odwaru trzy razy
dziennie.
Wino: Utłuc 60 g owoców,
zalać l litrem wina i ogrzewać
do wrzenia. Przez trzy dni pozostawić do zmacerowania i zlać
do butelki. 1 szklankę płynu
na czczo (moczopędne) pić codziennie rano.
Kąpiele: Do przygotowanej
kąpieli wlać płyn otrzymany
przez zagotowanie 2 kg młodych
gałęzi jałowca z garścią owoców
(przeciw reumatyzmowi, podagrze, wypryskom skórnym).
Opracowanie: Natalia Pierog

Fot. źródło: rosliny.urzadzamy.pl
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Miłośnicy jednej z najstarszych strategicznych gier planszowych,
szachów, obchodzili ostatnio swoje wielkie święto. Rozegrano po
raz dziewiąty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Zawoja.
Odbył się on 25 lutego w Pubie „Fantazja” w Zawoi Składy.

Zawody
zostały
rozegrane
w systemie szwajcarskim. Każdy uczestnik rozgrywał siedem
rund w bezpośrednich pojedynkach z innymi rywalami. W turnieju wzięło udział 42 zawodników, co było rekordem w jego
ośmioletniej tradycji.
Organizatorzy podzielili turniej na dwie kategorie: juniorów,
w której wystąpić mogli wszyscy
uczestnicy poniżej 16 roku życia,
oraz kategorię Open, do której
przyporządkowanych
zostało
pozostałych dwudziestu czterech zawodników. W juniorach
zwyciężył reprezentant Suchej

Beskidzkiej, Dominik Salabura.
Kategorię Open wygrał Tadeusz
Kowalczyk z Jordanowa. Zwycięzca turnieju otrzymał puchar,
ufundowany przez wójta gminy
Zawoja, Marcina Pająka oraz nagrody rzeczowe. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsora turnieju Jana Żurka.
Kategoria do lat 16: I miejsce:
Dominik Salabura, II – Dawid
Pluta, III – Krzysztof Pasternak.
Kategoria Open (powyżej 16
lat): I miejsce – Tadeusz Kowalczyk, II – Jakub Wieczorek, III –
Roman Chowaniak.
Organizatorzy
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CENNE INICJATYWY

WIDOWISKO TEATRALNE

Tajemnice wokół
Babiej Góry
3,2,1, 0 … zaczynamy! Warsztaty aktorskie, integracja, zabawa i widowisko plenerowe, które
wspólnie stworzymy – tak można opisać plan działań projektu „Tajemnice wokół Babiej Góry”. Jest
to nowa propozycja zajęć teatralnych, które kierujemy zarówno do najmłodszych dzieci, jak i do
młodzieży, dorosłych i seniorów.

W

ramach naszych pierwszych działań zorganizowaliśmy, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Zawoi,
spotkanie integrujące dla seniorów, na którym młodzież mogła
z nimi porozmawiać, zapytać
o różne historie i wspomnienia.
To właśnie, na podstawie opowieści, legend i historii związanych z naszą gminą powstanie
spektakl, którego premiera od-

będzie się najprawdopodobniej
pod koniec wakacji.
Spotkanie z seniorami odbyło
się 16 lutego br. w Domu Dziennej Opieki Seniora na Przysłopiu. Wzięło w nim udział około
35 seniorów z Babiogórskiego
Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz seniorzy, którzy są objęci wsparciem
w Domu Dziennej Opieki Seniora. W spotkaniu uczestniczyli
także przedstawiciele młodzieży

oraz reżyser widowiska, który
prowadził spotkanie – Arkadiusz
Ziętek.
Jeśli lubisz śpiewać, tańczyć,
grasz na jakimś instrumencie
i chcesz podzielić się swoimi
umiejętnościami albo po pro-

stu chcesz spróbować się na
scenie i dobrze się pobawić –
dołącz do nas! Dla wszystkich
znajdziemy miejsce. Główne zajęcia teatralne, aktorskie, odbędą
się w czasie wakacji. Nie mamy
ograniczonej ilości miejsc,
każdy zainteresowany udziałem w spektaklu, bez względu na wiek, może jeszcze
zapisać się w Babiogórskim
Centrum Kultury. Nie trzeba mieć umiejętności aktorskich, wystarczy chęć i zapał!
Są wśród nas dzieci, młodzież,
dorośli i seniorzy – jeśli tylko
masz chęć, dołącz do naszej
drużyny!
Widowisko powstanie w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszy Rozwoju
Regionalnego – program INTERREG POLSKA-SŁOWACJA.
KONTAKT dla zainteresowanych: Anna Kulka – a.kulka@
zawoja.pl, tel. 33 877 50 66.

Prowadzić warsztaty i reżyserować spektakle będzie:

ARKADIUSZ ZIĘTEK – twórca teatralny urodzony w Lublinie. W swoich międzynarodowych projektach łączy różne
dyscypliny sceniczne, zapraszając aktorów, muzyków, tancerzy, artystów cyrkowych. Wieloletni kierownik artystyczny
w Interkunst e.V. w Berlinie. Jako reżyser, aktor, trener, scenarzysta, angażuje się w projekty teatralne, dotyczące problemów
społecznych, ekologicznych i politycznych np. “Instant Acts przeciwko przemocy i rasizmowi”. Swoje działania kieruje głównie
do mieszkańców małych miejscowości Niemiec i Polski. W 2007 roku razem z Mike’iem Hughes’em (Uncalled for) poprowadził
jeden z pierwszych w Polsce warsztatów impro, który był ważnym impulsem do dynamicznego rozwoju tego gatunku w naszym
kraju. W swojej pracy teatralnej i pedagogicznej posługuje się też metodami dramowymi, w tym elementami „teatru uciśnionych”
Augusto Boala. Ma duże doświadczenie jako organizator i manager międzynarodowych wydarzeń kulturalnych. Bazując na
doświadczeniach wyniesionych z teatru oraz studiów trenerskich i reżyserskich, prowadzi warsztaty teatralne i autorskie szkolenia
wspierające umiejętności interpersonalne w zakresie, spontaniczności, kreatywności, komunikacji, wystąpień publicznych oraz
budujących i integrujących grupę.
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ODESZLI OD NAS

Ferie w Bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi już po raz kolejny włączyła się w organizowanie ferii
zimowych dla dzieci i młodzieży. Głównym celem działań było zapewnienie atrakcyjnej formy
spędzania wolnego czasu oraz uwrażliwienie na piękno literatury i sztuki.

19

lutego br. odbył się spektakl teatralny „Na końcu
świata… Przygody Misia i Kacpra Pirata” w wykonaniu artystów z Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.
Był to spektakl o tolerancji
i sile przyjaźni. Widzowie poznali zabawne przygody pirata
i jego przyjaciela pluszowego
misia. Spektakl cieszył się du-

żym zainteresowaniem wśród
najmłodszych, którzy aktywnie
uczestniczyli w zabawach organizowanych przez aktorów.
Z kolei 22 lutego br. zorganizowano warsztaty plastyczno-literackie „Wyspa Skarbów”,
podczas których dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Zawoi
Centrum obejrzały prezentację
multimedialną na temat znacze-

nia słowa skarb. Uczestnicy zajęć bardzo chętnie opowiadali
o swoich spostrzeżeniach związanych z omawianym zagadnieniem. Wykorzystując przykłady
z literatury dziecięcej, z łatwością wskazali prawdziwe skarby
w życiu człowieka, tj. rodzina,
miłość, przyjaźń, poświęcenie.
W drugiej części zajęć dzieci
wykonały z masy solnej piękne
prace plastyczne obrazujące wyspy z najważniejszymi dla nich
skarbami.
Na zakończenie ferii 23 lutego br. w Świetlicy Środowiskowej odbyły się warsztaty „Moja
ulubiona postać z bajek”. Tym
razem inspiracją była książka
pt. „WALL.E”. Najmłodsi poznali tytułowego bohatera bajki,
sympatycznego robota, który
sprzątał zniszczoną, zaśmieconą
i opuszczoną przez ludzi Ziemię. Tymczasem ludzkość wio-

dła życie na luksusowych galaktycznych liniowcach. Uczestnicy
zajęć dostrzegli negatywne skutki wynikające z takiego postępowania, bardzo spodobała
się im postawa głównego bohatera, zwłaszcza jego dobroć,
skromność i odwaga. Następnie
dzieci z wielkim entuzjazmem
przystąpiły do skonstruowania,
z pudełek i innych dostępnych
surowców, własnych robotów.
Warsztaty przebiegały w bardzo
miłej i przyjaznej atmosferze.
Serdecznie dziękujemy pracownikom Świetlicy Środowiskowej
za współpracę, uczestnikom za
liczny udział oraz zapraszamy
na kolejne przedsięwzięcia bilm
blioteki.

Spektakl „Na końcu świata…”
(po prawej) i warsztaty „Wyspa
Skarbów”. Fot. arch. GBP w Zawoi

Gminny Konkurs Recytatorski
9 marca br. odbyła się kolejna edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół
podstawowych. Tradycyjnie organizatorem poetyckich zmagań była Gminna Biblioteka Publiczna
w Zawoi.

C

elem konkursu było: rozwijanie uzdolnień artystycznych, popularyzowanie literatury

dziecięcej oraz uwrażliwienie
dzieci na jej piękno. Do zmagań konkursowych przystąpiło

14 uczniów. Wspaniała interpretacja dzieł w wykonaniu najmłodszych, sprawiła, że komisja
konkursowa w składzie: Beata
Gloger, Barbara Zasadzińska oraz
Lucyna Malczyk, miała bardzo
trudne zadanie. Ostatecznie, biorąc pod uwagę dobór repertuaru
odpowiedniego do wieku recytatora, sposób interpretacji tekstu
oraz ogólny wyraz artystyczny,
laureatami konkursu zostali:
W kategorii kl. 1-4: I miejsce
– Anna Wilczyńska (Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawoi Wilcznej), II miejsce – Zofia Bogdan
(Szkoła Podstawowa nr 1 w Zawoi Centrum), III miejsce – Maja
Uczestnicy Gminnego Konkursu
Recytatorskiego
Fot. arch. GBP w Zawoi
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Jezutek (Szkoła Podstawowa
nr 2 w Zawoi Wilcznej) i Łucja
Trybała (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Mosorne).
W kategorii kl. 5-7: I miejsce
– Weronika Woźnica (Szkoła Podstawowa nr 2 w Zawoi
Wilcznej), II miejsce – Dominika
Trzebuniak (Szkoła Podstawowa
nr 2 w Zawoi Wilcznej), III miejsce – Roksana Basiura, (Szkoła
Podstawowa nr 1 w Zawoi Centrum) i Nikola Surzyn (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Zawoi
Mosorne).
Ze względu na wysoki poziom merytoryczny konkursu,
wkład pracy uczniów, wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody
książkowe. Niezmiernie miło
jest nam poinformować, iż laureaci naszego konkursu zostali
również nagrodzeni na Powiatowym Konkursie Recytatorskim
w Makowie Podhalańskim: Anna
Wilczyńska zajęła III miejsce,
Zofia Bogdan zdobyła specjalne wyróżnienie jury, Weronika
Woźnica wyróżnienie. Serdeczlm
nie gratulujemy.
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NASZE TRADYCJE

Gminne Koło Teatralne „Etiuda”

Premiera spektaklu „Mały Książę”
W niedzielne popołudnie 3 grudnia 2017 r. w sali BCK odbyła się premiera przedstawienia „Mały Książę” w wykonaniu Koła
Teatralnego Etiuda działającego przy naszej bibliotece.

S

pektakl w reżyserii nauczycieli języka polskiego Joanny Pacygi
oraz Katarzyny Wilczyńskiej powstał na podstawie filozoficznej
przypowieści znanego francuskiego pisarza Antoine de Saint-Exupéry'ego. Wspaniała scenografia, piękne kostiumy oraz wyjątkowa gra aktorów dostarczyła licznie zgromadzonej publiczność
głębokich przeżyć. Mały Książę – główny bohater, zabrał widzów
w niezwykłą podróż po planetach w poszukiwaniu przyjaciół i poznawania świata.
Dzięki tej wędrówce człowiek odkrywa na nowo najważniejsze
wartości w życiu – miłość, przyjaźń. Do głębokiej refleksji skłoniły widzów zacytowane przez aktorów sentencje: „Dobrze widzi się
tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, „Przyjaciele
są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.”, „Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze osądzić siebie, będziesz naprawdę wielki”.
Było to bardzo ciekawe, twórcze przedstawienie, które publiczność
nagrodziła gromkimi brawami.
Gratulujemy twórcom przedstawienia, młodym aktorom oraz czel.m
kamy na kolejne tak wspaniałe widowiska.

Zdjęcia ze spektaklu z arch. GBP w Zawoi

Kolejny udany spektakl
28 grudnia 2017 r. odbył się kolejny spektakl z repertuaru Gminnego Koła Teatralnego Etiuda. Tym
razem była to wciąż aktualna Pchła Szachrajka Jana Brzechwy.

P

rzedstawienie zostało przygotowane przez Katarzynę
Błachut, Agnieszkę Zemlik-Makoś oraz Danutę Zemlik.
Było to zabawne widowisko, w

czasie którego publiczność poznała przygody i szachrajstwa
tytułowej bohaterki. Pchła Szachrajka to utwór zaliczany do
klasyki literatury dziecięcej, nie-

łatwy w inscenizacji, wymagający od twórców przedstawienia
dużych umiejętności aktorskich.
Spektakl w wykonaniu Etiudy, naszych początkujących ar-

Fot. arch. GBP w Zawoi

tystów, po raz kolejny dowiódł,
że warto zapraszać dzieci do
wspólnej zabawy teatrem. Powstało krótkie, ale wspaniałe,
barwne widowisko, poruszające
wyobraźnię dziecięcą. Publiczność w skupieniu śledziła perypetie Szachrajki, która dzięki
swej przebiegłości i inteligencji
potrafiła wykorzystywać ludzi
do realizacji swoich własnych
celów. Spektakl bawił i jednocześnie zmuszał widzów do
refleksji nad swoim postępowaniem. Ostatnia scena spektaklu,
ukazująca przemianę tytułowej
bohaterki, jej skruchę i obietnicę poprawy, dowiodła, iż każdy człowiek zasługuje na drugą
szansę, jeśli naprawdę postanowi zmienić swoje postępowanie.
Wspaniała gra aktorów, odpowiednia gra światła, scenografia,
sprawiły, że spektakl spotkał
się z dużym uznaniem publiczności, czego dowodem były
gromkie brawa na zakończenie
lm
przedstawienia.
29
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XIII Polar Sport Skitour im. Basi German. Fot. Kuba Witos

Białe szaleństwo pod Babią Górą!
Miłośnicy sportów zimowych nie mogli w tym roku narzekać na brak wrażeń. Mowa tu nie tylko o emocjach związanych ze zmaganiami
Polaków w Pjongchang, ale i wielu wydarzeniach, które odbywały się w gminie Zawoja. Skoki narciarskie, slalom gigant, zawody
skitourowe, a także zimowe bieganie – aktywności na świeżym powietrzu nie brakowało!

Po pierwsze:
Slalom Gigant!
Blisko 125 uczestników zmierzyło się 17 lutego br. z zawojskim
slalomem gigantem. Zawodnicy,
którzy pojawili się na stoku wyciągu „Wojtek”, pokazali, że narciarstwo może być pasją dla każdego. W szranki stanęli bowiem
zarówno przedszkolaki, jak i doświadczeni narciarze, którzy co
roku z niecierpliwością wyczekują otwarcia sezonu zimowego.
Sędziowie sklasyfikowali uczestników Zawodów Narciarskich
w Slalomie Gigancie o Puchar
Wójta Gminy Zawoja aż w 14.
kategoriach. Najlepsza z najlepszych okazała się Patrycja Kościelniak z Suchej Beskidzkiej.
Wśród mężczyzn równych sobie
nie miał z kolei Krzysztof Zięba
z Zawoi.

kraju, to najlepsi okazali się
jednak mieszkańcy gminy Zawoja. Na najwyższym stopniu
podium w każdej z trzech kategorii stanęli bowiem Skawiczanie. W kategorii pierwszej
(do 16 roku życia) najlepszy był
Filip Fujak, a w kategorii drugiej
(od 17 do 24 roku życia) najdalej poleciał Sebastian Kozina.
W trzeciej kategorii (od 25 roku
życia) równych sobie nie miał
natomiast Tomasz Pacyga.
W tym roku organizatorzy przygotowali
również
skocznię
K-5, na której prezentowali się
najmłodsi uczestnicy zmagań.
„Skok o złoto olimpijskie” mogły
oddać dzieci do 10. roku życia
i choć dla wielu z nich był to
pierwszy taki konkurs w karierze to już można stwierdzić, że
drzemie w nich prawdziwie mistrzowski potencjał!

Na nartach, na
Emocjonujące sankach i na…
skoki w Skawicy byle cym

IX
Mistrzostwa
Amatorów
w Skokach Narciarskich Polski
Południowej przeszły już do
historii. 25 lutego br. w Skawicy, na skoczni K-20 o najwyższe trofea walczyło 33 zawodników. Choć w zawodach
o Puchar Mistrza Olimpijskiego
Kamila Stocha udział wzięli zawodnicy z różnych zakątków
30

Skawickie Mistrzostwa w Skokach Narciarskich to też idealny
moment, aby dać się ponieść
wyobraźni i stworzyć pojazd,
który świetnie porusza się po
śniegu, a przy okazji jest zaskoczeniem dla wszystkich zebranych. Uczestnicy „Zjazdu
na cymkolwiek” jak zwykle nie
zawiedli i pokazali, że zjeżdżać
można nie tylko na nartach

Triumfatorzy slalomu Patrycja Kościelniak i Krzysztof Zięba odbierają puchar od
wójta Zawoi Marcina Pajak. Fot. portal sucha24.pl

Skoki narciarskie o Puchar Kamila Stocha na skoczni K-20, zjazd na byle cym i skoki
dla dzieci były atrakcją sportową ostatniej niedzieli lutego. Fot. portal sucha24.pl.
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czy sankach, ale i w kartonach,
drewnianych samochodach, na
hulajnodze z płozami czy po
prostu… na worku z sianem.

Skitourowa
niedziela

12 km trasa skitourowa była bardzo wymagajaca. Fot. Kuba Witos.

Słońce, przyjemny mróz i dobra
zabawa – ten zestaw sprawił, że
XIII Polar Sport Skitour im. Basi
German należy uznać za bardzo udany. Zawodnicy, którzy
3 marca br. przybyli na górną
stację Mosornego Gronia, pokazali, że dla nich liczy się nie
tylko rywalizacja czy dobra zabawa, ale i możliwość niesienia
pomocy innym. Jak co roku całe
wpisowe przekazane bowiem
zostało na rzecz fundacji „Na
start” im. Basi German. Zawodnicy wsparli dodatkowo akcję
Snow Leopard Day, w ramach
której marka Dynafit zapłaciła
1 eurocent za każdy pokonany
przez uczestnika metr trasy. Pieniądze te powędrują z kolei na
rzecz ochrony śnieżnej pantery.
Środki na ten cel zbierane były
również w takich krajach jak:
Słowacja, Niemcy, Austria, Włochy, Francja czy Szwajcaria.
Nie zapominajmy jednak o samych zawodach, podczas których zawodnicy musieli pokonać niemal 12 km trasy. Kto
wygrał ten bój? Najlepszy czas
w gronie panów uzyskał Franci-

Bieg Śnieżnej Pantery. Fot. Mariusz Bartkowiak. Żródło: Facebook.

szek Rząsa. Wśród pań triumfowała natomiast Iwona Januszyk.
W wydarzeniu tradycyjnie już
wzięli udział przedstawiciele
Babiogórskiego Parku Narodowego, którzy nie tylko wspierali zawodników na trasie, ale
i przeprowadzali liczne konkursy dla najmłodszych. Przy górnej
stacji Mosornego Gronia działało również przedszkole, w którym mamy z Klubu Odlotowych
Mam spędzały czas z najmłodszymi pociechami uczestników
zawodów.

Bieganie
w wersji
zimowej
Ci, którzy zamiast jazdy na nartach czy sankach wolą bieganie,
mogli natomiast wziąć udział
w „Biegu Śnieżnej Pantery”.
10 marca br. odbyła się czwarta
edycja tego wydarzenia, podczas której uczestnicy mieli do
pokonania 21 km.
„Bieg Śnieżnej Pantery” to niezwykłe święto, podczas którego
spotykają się miłośnicy gór oraz
otaczającej nas przyrody. Tegoroczne zmagania poświęcone
były niedźwiedziom i to właśnie na ich ochronę przekazane
zostały środki zebrane podczas
imprezy.

Tegoroczna zima z pewnością należała do bardzo emocjonujących.
Ani ujemne temperatury, ani opady śniegu nie były w stanie ochłodzić gorącej atmosfery, która towarzyszyła każdym zawodom. Z niecierpliwością wypatrujemy zatem kolejnych edycji zimowych zmaemp
gań pod Babią Górą. 			

o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej

Tradycyjne zawody łyżwiarskie
8 lutego 2018 r. na zawojskim lodowisku rozlokowanym na obiektach sportowych „Orlika 2012”
przeprowadzone zostały VI Szkolne Zawody Łyżwiarskie o Puchar Dyrektora Szkoły.

Do zawodów zgłosiło się ponad 50 uczniów, lecz z powodu
panującej grypy wzięło w nich
udział 42., co było i tak rekordową liczbą uczestników z dotychczasowych edycji. Zapisy
prowadził dyrektor szkoły, który
był także odpowiedzialny za całość zawodów. W ich organizację włączyła się także Agnieszka
Warta.
Zawody
rozegrane
były
w trzech kategoriach, uzyskując
następujące wyniki. Uczniowie
kl. I-III SP chłopcy i dziewczęta:

I miejsce Leon Trzebuniak kl. 3,
II. Maja Jezutek kl. 3 b, III. Róża
Budzowska kl. 3 b, IV. Kaspian
Wójciga kl. 3b, V. Mateusz Głowacz kl. 3 a.
Uczennice od kl. IV szkoły podstawowej do kl. III gimnazjum: I. Klaudia Głowacz
kl. VII, II. Oliwia Woźniak kl.VI,
III. Natalia Trzebuniak kl. VI, IV.
Weronika Woźnica kl. IV, V. Roman Julia kl. V.
Chłopcy od kl. IV szkoły podstawowej do kl. III gimnazjum:
I. Dominik Gigoń kl. IIIa GM, II.

Tymoteusz Jezutek kl. II GM, III.
Jakub Mętel kl. II GM, IV. Antoni Trzebuniak kl. VII, V. Krzysztof Kaczmarczyk kl. IIIb GM.
Wszystkim wymienionym zawodnikom wręczono upominki,
medale i puchary, życząc dalszych postępów w jeździe na
łyżwach. Dodatkowo nagrodzono medalami dwie uczennice
z oddziału „O”, tj. Magdalenę
Jezutek i Oliwię Kozinę, które
jako jedyne z tej klasy odważyły
się brać udział w zawodach.

Fot. arch. ZS w Zawoi Wilcznej

Śmiało możemy stwierdzić, że
coraz większa liczba uczniów
Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej
zakupiła własny sprzęt sportowy
i doskonali umiejętności w jeździe na łyżwach.
Aleksander Wiecheć
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Cudze chwalicie
Swego nie znacie.
Sami nie wiecie,
Co posiadacie.
Słowa te, które Stanisław Jachowicz zamieścił w jednej ze swoich bajek, często opisują stan wiedzy na temat naszej kultury,
pochodzenia i zwyczajów. Na szczęście są ludzie, którzy chcą zmienić taki stan rzeczy i pomóc łatwiej zrozumieć siebie, swoją tradycję
i obyczaje. Szczególnie, że jest ona niezwykle bogata i oryginalna.

W poszukiwaniu
dziedzictwa kulturowego
S

towarzyszenie Klub Sportowy „Bór” w Toporzysku
wyszło z inicjatywą odkrycia „na nowo” kultury, legend
i obyczajów górali województwa
małopolskiego. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu poprzez
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020 stworzyli oni projekt pt.: „Odkrywanie skarbów
dziedzictwa południowej Małopolski”. Do pomocy przy projekcie dołączyły takie instytucje
jak Fundacja Mapa Pasji, Gminny
Ośrodek Kultury w Łącku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca
Górna, jak również nasz rodzimy
ośrodek Babiogórskiego Centrum Kultury.
W momencie, gdy tak dobrze
znani i tak szeroko rozreklamowani są Górale Podhalańscy, to
pozostali, sąsiadujący z regionem Podhala mieszkańcy, poznani są w niewielkim stopniu
lub prawie wcale. Dlatego stworzono projekt, którego celem

Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Odkrywanie
skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”

jest wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców
południowej części Małopolski.
Chcemy, poprzez pracę z młodzieżą i nauczenie ich różnych
umiejętności i zwyczajów, zaszczepić w nich swoistego
„bakcyla” .Chcemy pokazać, że
nasza „mała Ojczyzna” jest równie piękna, ciekawa i atrakcyjna,
jak inne, bardziej znane tradycje
i kultury naszego kraju i globu.
Równie istotna jest wymiana
doświadczeń pomiędzy ośmioma
biorącymi w projekcie mikroregionami. Oprócz Babiogórców
zaangażowani są również Górale
Orawscy, Kliczczacy, Zagórzanie,
Górale Spiscy, Górale Biali, Górale Czarni i Górale Pienińscy.
Dzięki wspólnym warsztatom
i spotkaniom możemy poznać
się nawzajem i jeszcze lepiej zrozumieć piękno naszego regionu.

Wyruszajmy
na wyprawę
Projekt składa się z wielu elementów, z których każdy z nich
aktywizuje mieszkańców do odkrywania „skarbów” południa
Małopolski. Ciekawą propozycją
jest budowanie tzw. questów
lub jeszcze inaczej „wypraw
odkrywców”. Owe questy są
niczym innym, jak rozpisanym,
wierszowanym opisem trasy,
prowadzącym do określonego
miejsca, w którym znajdziemy
„skarb”. Skarbem tym jest zazwyczaj pieczątka odnosząca się
do danego questu, którą można odbić sobie np. w zeszycie.
Takie „wyprawy” przedstawiają
historie jakieś postaci, jakiegoś
miejsca lub zwyczaju, a nawet
regionalne przepisy kulinarne.

Trasa naszpikowana jest zagadkami, do rozwiązania których
potrzebna jest spostrzegawczość
i zdobyta podczas wycieczki
wiedza. Wykonując łamigłówki
układamy hasło, które użyjemy
do zdobycia skarbu. W ramach
projektu przewiduje się stworzenie 50 takich tras na terenie
południowej Małopolski.
W Babiogórskim Centrum Kultury również zebrali się pasjonaci, by stworzyć jeden z nich.
Z pomocą
dyplomowanego
trenera questingu, Krzysztofa
Florysa z Fundacji Mapa Pasji,
zbudowaliśmy quest. W budowę zaangażowana była nie tylko
młodzież, ale też osoby dorosłe,
a nawet seniorzy. Po długiej
i burzliwej dyskusji, podczas
której szukano interesujących historii, postaci i miejsc, oraz kilku
godzinach pracy (i świetnej zabawy) stworzono quest o tytule
„Siła Zawoi oczami Nowickiego”
Narratorem questu jest Franciszek Siła-Nowicki, poeta Tatr
i mieszkaniec Zawoi. Zabiera
on nas na wyprawę, podczas
której pokaże nam, jak zmieniło się centrum Zawoi sto lat
po jego śmierci. Opowie nam,
jak wyglądał krajobraz za jego
czasów, a my będziemy mogli
porównać go z dzisiejszym. Na
wyprawę z poetą serdecznie zapraszamy.
Obecnie w planach jest przygotowanie kolejnego questu
związanego z projektem. Różni
działacze społeczni spotkają się
z Krzysztofem Florysem, by wymyślić odpowiedni temat i powołać do życia kolejną, fascynującą wyprawę.

Reporterzy
i fotoreporterzy
Inną ciekawą inicjatywą, jaką
daje projekt, jest pogłębienie
swoich zainteresowań i umie32
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jętności dziennikarskich i fotograficznych.
Zaangażowana
młodzież została podzielona na
dwie sekcje (dziennikarską i fotograficzną, zależnie od swoich
zainteresowań), po pięć osób
w każdej. Biorą oni udział w
specjalnie przygotowanych dla
nich tematycznych warsztatach.
Odbywają się one w siedzibie
Klubu Sportowego „Bór” w Toporzysku.
Zajęcia prowadzone są przez
Annę Jarzębską, prezes Fundacji
„Mapa Pasji”, inicjatorkę i koordynatorkę wielu projektów krajowych i międzynarodowych.
Zajmuje się ona także aktywizowaniem lokalnych społeczności, jak również promowaniem,
komunikacją, fotografią, projektowaniem graficznym i dziennikarstwem. Dzięki swojej rozległej wiedzy mogła przekazać
wolontariuszom uczestniczącym
w projekcie wiele przydatnych
informacji oraz nauczyć ich nowych umiejętności, a poprzez
swoją pasję i zaangażowanie,
zarazić ich miłością do swojej
kultury.
Udział w sekcjach to nie tylko
nauka na warsztatach, ale również zajęcia praktyczne. Każdy
z uczestników projektu ma za
zadanie złożyć pracę konkursową. Sekcja dziennikarska ma
przeprowadzić wywiad lub napisać reportaż. Sekcja fotograficzna przygotowuje natomiast
fotoreportaż lub film. Wspólnym
mianownikiem w obu sekcjach
jest tematyka. Wolontariusze
poprzez swoją pracę mają udokumentować niematerialne dziedzictwo swojego regionu. Mogą
to uczynić na przykład poprzez
wywiad z ciekawymi personami
z rejonu Babiej Góry lub sfotografowaniem jakiegoś zwyczaju
bądź obrzędu. Jedno jest pewne
– dzięki tym działaniom dowiedzą się więcej o Babiogórcach
i innych góralach oraz rozreklamują naszą kulturę.

Artystycznie,
muzycznie…
W ramach projektu organizowane są również zajęcia artystyczne związane z regionem Babiej
Góry. Babiogórskie Centrum
Kultury do współpracy zaprosiło kilku wspaniałych artystów.
Dzieci ze szkół podstawowych
z Zawoi Wilcznej, Zawoi Mosorne i Zawoi Gołynia, miały
możliwość nauczyć się regionalnej sztuki rękodzieła w blokach warsztatowych (w sumie
20 godzin), przeprowadzonych

Dzisiaj przy nim plac gdzie materia budowlana
Od 1836 r Karczma Kusiów tu stała drewniana.
Niejeden tu przepił i pole i krowę.
Wrócił do domu – kłótnie z babą gotowe…

w szkolnych placówkach. Zajęcia poprowadziła Anna Kozina,
nauczycielka w Zawoi Wilcznej.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia muzyczne, które
prowadzone są w budynku Babiogórskiego Centrum Kultury.
Dzieci z zespołów regionalnych
Juzyna i Zbójnik dostały możliwość nauki gry na skrzypcach.
Lekcje prowadzi Marcin Pokusa,
lider i założyciel zespołu Igramy
z Pokusą, współzałożyciel zespołu Siewcy Lednicy. Jest także
śpiewakiem operowym, ukończył Akademię Muzyczną im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie śpiewu. Teraz
natomiast rozwija zainteresowania oraz umiejętności muzyczne
i artystyczne dzieci z naszego
regionu.

…i teatralnie
Kolejnymi zajęciami przeprowadzonymi w ramach projektu są
zajęcia teatralne. Odbywały się
one w sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury.
Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci.
Duża zasługa w tym nauczyciela. Warsztaty teatralne poprowadził Arkadiusz Ziętek.
Arkadiusz Ziętek jest twórcą
teatralnym i kierownikiem artystycznym w Interkunst e.V.
w Berlinie. W swojej pracy łączy różne dyscypliny sceniczne
i techniki teatralne. Uwielbia
pracę „na żywo”, pełną energii
i interaktywną z otoczeniem.
Prowadzi szkolenia wspomagające rozwój spontaniczności,
kreatywności czy integrujące
grupę, jak również wszelakie
warsztaty teatralne. I właśnie
tego wszystkiego próbował nauczyć wolontariuszy projektu.
Warsztaty teatralne nie były
jedynie szlifowaniem swoich
umiejętności czy też dobrą zaba-

wą. Dzieci przygotowały spektakl teatralny pod tytułem „Na
kamieńcu” na podstawie scenariusza napisanego przez dr Urszulę Janicką-Krzywdę. Premiera
tego spektaklu zaplanowana jest
na Dzień Dziecka.

Projekt, projekt
i co dalej?
Wynikiem
całego
projektu,
w który zaangażowana jest nasza gmina, ma być wydanie
dwóch publikacji, zawierających wyniki badań etnograficznych prowadzonych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie, a także przez
naszych wolontariuszy. Ekscytujący jest fakt, że praca naszej
młodzieży może zostać wykorzystana do tak wyjątkowego
przedsięwzięcia.
Innym
wymiernym
efektem projektu ma być zebranie
około stu sześćdziesięciu prac
(z wszystkich mikroregionów)
w formie literackiej lub wizualnej. Równie ważne będą stworzone questy, które dzięki rozwijającej się modzie na tego typu

rozrywkę, mogą zostać atrakcyjną wizytówką Zawoi i zachęcić
turystów do odwiedzenia naszej
pięknej miejscowości.
Ważną sprawą jest również
rozwój artystyczny i pogłębienie
świadomości wśród młodych
ludzi biorących udział w projekcie. Na pewno umiejętności
nabyte podczas zajęć zaowocują
nie tylko w życiu zawodowym
czy prywatnym wolontariuszy,
ale także w życiu kulturalnym
naszego regionu np.: poprzez
wzrost liczby instrumentalistów
w zespołach regionalnych lub
poprzez spektakle teatralne (wyżej wspomniany spektakl „Na
kamieńcu”).
A co dalej? Co będzie, kiedy to
wszystko się skończy? Wielkim
plusem, który będzie owocował
długo po zakończeniu projektu,
jest zawiązanie znajomości z góralami z graniczących z Zawoją
regionów. Zawarte przyjaźnie,
znajomości, wspólna praca która
łączy, na pewno będzie swoistą
„kostką domina”, która poruszona, będzie nakręcała nas wszystkich do współpracy w kolejnych
projektach.
Kamil Kozina
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Gratulacje
Dla Zespołu Regionalnego Juzyna za zajęcie II miejsca w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Podbabiogórskie Podłazy” w Makowie Podhalańskim, II miejsca w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” w Żywcu oraz
I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych w ramach „Góralskiego Karnawału” w Bukowinie Tatrzańskiej. Zespół
występował w kategorii dorosłych jako Kolędnicy z Rajem
Zespołowi Regionalnemu Zbójnik ze Skawicy za zajęcie
I miejsca w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Podbabiogórskie Podłazy” w Makowie Podhalańskim, III miejsca w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu. Grupa
występowała w kategorii młodzieżowej, a kolędowali z Turoniem.
Gratulacje należą się też zespołowi Cieślica, który próbował
swych sił w Konkursie Par Tanecznych w Bukowinie Tatrzańskiej.
Mimo, iż nie udało się zdobyć odpowiedniego miejsca, to samo wystąpienie na tak prestiżowym konkursie jest już sukcesem.
Fot. portal sucha24.pl

Babiogórskie Centrum Kultury w dniach od 16 do 18 lutego
w swojej sali gościło wiele osób, które przybyły, by rywalizować
w drugiej edycji turnieju Zawoja E-Sport Challenge. Wydarzenie
przygotowane przez stowarzyszenie Lux Noctis, działającego przy
ośrodku kultury, cieszyło się niemałym zainteresowaniem.

Występ kolędników zespołu Juzyna na „Góralskim Karnawale” w Bukowinie
Tatrzańskiej

Coroczny Konkurs Kolęd
i Pastorałek
31 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Kardynała
Karola Wojtyły w Zawoi Wilcznej odbył się Szkolny Konkurs
Kolęd i Pastorałek. Wzięło w nim udział wielu solistów oraz
zespoły wokalne.

Konkurs przeprowadziła Renata Trybała, dyrektor Szkoły
Muzycznej pierwszego stopnia
w Suchej Beskidzkiej. Do prac
w jury zaproszono pracownika
Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi, Janinę Bucką. Jury
w składzie: wicedyrektor Bogusława Ficek, Katarzyna Błachut
i Janina Bucka miało trudne zadanie. Po burzliwych naradach
ogłoszono zwycięzców, którymi
zostali: W klasach I-III SP: I miejsce – Natalia Woźnica kl. II,
II – Hanna Trzebuniak kl. II,
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III – Anna Wilczyńska kl. III.
W klasach IV-VII: I – Wiktoria
Kudzia kl. VI, II – Julia Roman
kl. V i Maciej Tomusiak kl. V, III
– Zuzanna Zając kl. IV. Zespoły
wokalne otrzymały wyróżnienia.
Zwycięzcom dyrektor złożył
gratulacje i wręczył nagrody
ufundowane przez szkołę oraz
Starostwo Powiatowe w Suchej
Beskidzkiej. Na zakończenie
podziękował pracującej komisji
oceniającej oraz osobom zaangażowanym w przebieg tego
konkursu.

Zawoja E-Sport
Challenge
W

turnieju wystąpili zawodnicy, którzy w większości
reprezentowali powiat suski.
W zawodach wzięła udział również jedna drużyna, która do
Zawoi przyjechała aż z Opola,
co stanowiło dla organizatorów
miłą niespodziankę.
Zawodnicy rywalizowali ze
sobą w dwóch kategoriach. Pięciu startujących indywidualnie
stanęło do walki w grze Hearthstone. Tę zaciętą rywalizację
wygrał mieszkaniec Zawoi, Filip
Fujak.
Druga część turnieju, w której uczestnicy grali w Counter
Strike: Global Offensive, była
równie ciekawa. Osiem zespołów (po trzy osoby w każdym)
rozgrywało pomiędzy sobą mecze. W ostatnim, finałowym, naprzeciw siebie stanęły drużyny
H3X-GAMING oraz 50 Twarzy
Grzybiarzy. Po długiej i emocjonującej walce zwyciężyli ci
pierwsi.
Całość turnieju była transmitowana strumieniowo na platformie YouTube oraz platformie Twitch. YouTube Analitics
szacuje, że filmy z zawodów na
dzień 22 lutego 2018 roku obejrzało przeszło dwa tysiące osób,

a liczba ta nadal rośnie. Zawody budziły zainteresowanie nie
tylko w Internecie, ale również
na żywo. Podczas trzydniowych
zmagań salę Babiogórskiego
Centrum Kultury odwiedziło
około stu osób.
Dla najlepszych zawodników
przeznaczone były atrakcyjne
nagrody, które wręczyli wicestarosta powiatu suskiego Zbigniew Hutniczak, wójt gminy
Zawoja Marcin Pająk oraz pracownik Babiogórskiego Parku
Narodowego Tomasz Urbaniec.
Do zwycięzców trafił przechodni puchar, ufundowany przez
starostwo suskie.
Kategoria Hearthstone: I miejsce – Filip Fujak, II miejsce – Michał Bury, III miejsce – Konrad
Wiecheć.
Kategoria Counter Strike: Global Offensive: I miejsce – H3X-GAMING (Kamil „kms” Koziana,
Sebastian „Abes” Guzik, Maksymilian „Bordovvy” Borowy),
II miejsce – 50 Twarzy Grzybiarzy (Mateusz Kachel, Dawid Hulbój, Dominik Noga), III miejsce
– Kelme Team (Paweł Bartunek,
Dawid Szarlej, Dawid Baraniec)
Kamil Kozina

| POD DIABLAKIEM | WIOSNA 2018 |

NASZA HISTORIA

Babiogórska kuchnia
regionalna
Stowarzyszenie „Nasza Skawica” w Skawicy zorganizowało
warsztat kulinarne pt. „ Babiogórska Kuchnia Regionalna” .
Celem projektu było reaktywowanie zapomnianej kuchni Górali
Babiogórskich, opracowanie przepisów i rozpowszechnienie
wśród mieszkańców Gminy Zawoja oraz degustację i prezentację
potraw wśród turystów na Babiogórskiej Jesieni.

G

ospodynie ze Stowarzyszenia „Nasza Skawica”
w ramach godzin warsztatów kulinarnych przygotowały
potrawy tradycyjne kuchni babiogórskiej tj. żurek na serwatce
z jajkiem i białą kiełbasa, pierogi
z mięsem, z bobem i grzybami
leśnymi. Nie zbrakło również
poczęstunku na słodko, gdzie
królowała „Bukta skawicka
z borówkami” oraz sernik.
Projekt został zrealizowany poprzez zorganizowanie warsztatów
gastronomicznych od 1 września do 30 listopada 2017 r. dla
mieszkańców gminy Zawoja.
W warsztatach brało udział 30
osób w dwóch grupach, były one
prowadzone przez nauczyciela
gastronomi posiadającego wiedzę
na temat potraw regionalnych.
Odbyło się 12 spotkań po 3 godz.
na których były przygotowywane różne potrawy zapomnianej
kuchni regionalnej.
Oprócz warsztatów odbyły się
spotkanie organizacyjne i nabór
chętnych na warsztaty kulinarne,
promocja, prowadzenie warsztatów, degustacja na Babiogórskiej
Jesieni i opracowanie projektu roll up. Degustacja podczas
jednej z największych imprez
w regionie była bardzo popularną atrakcją. Kolejka chętnych
do spróbowania naszych potraw
była długa. Dzięki współpracy
z Babiogórskim Centrum Kultury mieliśmy zapewnione zadaszone miejsce oraz dostęp do
energii. Spotkanie podsumowu-

jące warsztaty kulinarne odbyło
się 25 listopada 2017 r. w OSP
w Skawicy, wzięły w niej udział
wszystkie uczestniczki projektu
– 30 osób, oraz zaproszeni goście, na którym można było wykazać się umiejętnościami zdobytymi podczas spotkań.
Wolontariusze byli odpowiedzialni za przygotowanie sali
przed, jak i po warsztatach, również w czasie warsztatów ich zadaniem było dbać o odpowiedni
ład i porządek. Do ich zadań
należało również zamówić i dostarczyć potrzebne produkty do
przygotowywania potraw.
Każdy uczestnik projektu
otrzymał zestaw przepisów wraz
z sposobem ich wykonania, co
ułatwi ich przekazanie innym,
aby rozpowszechnić zapomniane tradycje. Warsztaty te były
okazją do integracji społeczności, do podzielenia się różnymi
doświadczeniami i sposobem
przygotowywania potraw. Po zakończeniu projektu zorganizowano spotkanie uczestniczek warsztatów kulinarnych, na którym
dzielono się swoimi doświadczeniami, uwagami co do przygotowania poszczególnych potraw.
Potrawy przygotowywane podczas warsztatów mają długoletnie
tradycje, ale zostały zapomniane
i wyparte przez współczesne.
Warsztaty pozwoliły nam odtworzyć potrawy smaczne, zdrowe,
bazujące na produktach naturalnych i darach lasu, ziołach,
owocach i warzywach.

Na wielkanocny stół
Żurek na maślance

(przepis na 4 osoby)

Składniki: 4 szklanki maślanki, 2 łyżki mąki pszennej, 2 łyżki utartego chrzanu, 2 łyżki śmietany, sól.
Wykonanie: zagotować 2 szklanki wody z solą, dodać maślankę
wymieszaną z mąką. Mieszając ponownie zagotować, dodać chrzan.
Zdjąć z ognia i zaprawić śmietaną.Dodawać z gotowanymi ziemniaPrzepis KGW Zawojanki.
kami lub jajkiem.
Przepis został odnotowany 60 lat temu w przysiółku Zalas w Zawoi Dolnej.

Kołoc zawojski
Składniki na ciasto: 35 dag mąki, 2 dag drożdży, sól, woda.
Składniki na farsz: 35 dag białego sera, 2 jajka, 2 ugotowane ziemniaki, 1 cebula przysmażona na maśle na złoty kolor, 1 łyżka mąki
ziemniaczanej, trochę bryndzy, sól, pieprz, ziele angielskie
Wykonanie: zrobić rozczyn, dodać do mąki, wyrobić ciasto z letnią
wodą, odstawić do wyrośnięcia. Z wyrośniętego ciasta uformować
okrągły placek, dać na wierzch farsz. Zemleć ser, ziemniaki, dodać
jajka, cebulę, mąkę, przyprawy, wymieszać dokładnie na ciasto. Po
wierzchu posmarować rozmąconym jajkiem. Upiec na złoty kolor.
Przepis Gospodarstwa Ekologicznego Zawoja
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