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

„Zmartwychwstanie” (XVI w.) - Raffaellino del Garbo. Źródło: www.niedziela.pl

Wielkanoc
Wielkanoc, to szczególny czas dla każdego wierzącego chrześcijanina. Po 40 dniach pokuty, umartwienia i pracy nad swoimi słabościami,
przychodzi czas przeżywania Świętego Triduum Paschalnego, męki i śmierci Jezusa, ale przede wszystkim wielkiej radości ze
Zmartwychwstania Chrystusa. Słychać wówczas śpiew: Zmartwychwstał Pan Alleluja O śmierci, gdzie jesteś o śmierci? Gdzie jest moja śmierć?
Gdzie jest jej zwycięstwo? Radujmy się, radujmy się bracia – jeśli dzisiaj się miłujemy, To dlatego, że On zmartwychwstał.

S

łowa tej pieśni niosą głęboką chrześcijańską Nadzieję,
że oto Chrystus Bóg i człowiek pokonuje to co było dotychczas niepokonane, śmierć.
Daje każdemu człowiekowi
nadzieję na zmartwychwstanie
i życie wieczne.
Wielkanoc to najbardziej uroczyste święto w całym roku liturgicznym. Święto skupione
na chwili Zmartwychwstania
Jezusa. Mimo tego, że przeżywamy od Wielkiego Czwartku
tajemnice Męki Jezusa i dla wielu przez tę właśnie perspektywę Wielkanoc często kojarzy
się ze smutkiem i postem wielkopiątkowym. Dla wielu ludzi
Wielkanoc kończy się na męce
i grobie Jezusa. Przychodzimy
na adorację do Ciemnicy, Je-
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zusowego więzienia, w nocy
z piątku na sobotę adorujemy
Chrystusa w symbolicznym Grobie Pańskim. Zapominamy, że to
wszystko choć bardzo wymowne, obrazowe, przemawiające
do sumienia wierzącego, nie jest
sednem Wielkanocy. Sednem jest
Rezurekcja, czyli procesja symbolizująca Zmartwychwstanie Jezusa. Niedziela Wielkanocna, która jest źródłem innych niedziel
w roku kiedy wspominamy Jezusowy tryumf nad śmiercią.
Postarajmy się, aby kolejne
święta Wielkiej Nocy Zmartwychwstania przeżyć w chrześcijańskiej radości. Popatrzmy
na wielkie dzieło Chrystusa, dla
nas ludzi żyjących często problemami codzienności, jako dzieło
Odkupienia nas z naszych grze-

chów, słabości i codziennych
problemów. Czerpmy siły nie
tylko w tym dniu, ale każdej niedzieli roku, do tego by stawiać
czoło codzienności. Skoro Chrystus Zmartwychwstał dla mnie,
to i ja mogę pokonać razem
z nim, często problemy, które
mnie przerastają. On dokonał
niemożliwego po ludzku, więc
i my możemy niemożliwe razem
z Nim pokonać.
Rok temu pisałem i zachęcałem, aby w drugi dzień świąt
w Poniedziałek Wielkanocny,
udać się na krakowski Salwator na Odpust Emaus. Dziś
zachęcam do wzięcia udziału w Rękawce. We wtorek po
Wielkanocy na wzgórzu Lasoty,
przy kościele św. Benedykta na
Krakowskich
Krzemionkach,

odbywa się odpust pod tą właśnie nazwą. Ta ludowa zabawa
połączona z odpustem wpisana jest od XVII wieku w przeżywanie oktawy wielkanocnej
w Krakowie.
Z okazji zbliżających się świąt
Wielkanocnych, wszystkim parafianom i czytelnikom Pod
Diablakiem, życzę wielu łask
bożych, sił i radości na każdy
kolejny dzień po Wielkanocy.
Niech radość zmartwychwstania towarzyszy wam w każdej
chwili życia a Jezus Chrystus
Zmartwychwstały niech pomoże
w każdej sytuacji życiowej.
Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja
Ks. Zbigniew Fidelus
wikariusz parafii św. Klemensa
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Alleluja !
Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkiej Nocy składamy
Mieszkańcom i Gościom Gminy Zawoja
najlepsze życzenia:
Niech ten szczególny okres
będzie czasem zadumy,
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.
życzą
Stanisław Zajda
Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja

Z przyjemnością informujemy o kolejnej otrzymanej dotacji Babiogórskiego Centrum Kultury. W ramach konkursu „Kultura
ludowa i tradycyjna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt na 35. Babiogórską Jesień uzyskał bardzo
wysoką punktację i dofinansowanie w wysokości 125 000 zł.
Dzięki dotacji festiwal zostanie po raz kolejny rozbudowany o liczne
działania edukacyjne i animacyjne, zapewnimy także bogaty program sceniczny.

POD DIABLAKIEM
Pismo nawiązujące do tradycji pisma Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Babiogórskiej pod tym samym tytułem.
Adres redakcji:
Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, 34-222 Zawoja,
tel. 33 877 50 66, e-mail: diablak@zawoja.pl
Wypowiedzi naszych czytelników zawarte w działach
OPINIE i POCZTA POD DIABLAKIEM prezentują poglądy ich autorów.
Za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń Redakcja nie bierze odpowiedzialności.
Opracowanie graficzne i skład: Grzegorz Ficek.
Rysunek na okładce: Zygmunt Pytlik
Druk: Drukarnia i Wydawnictwo „Grafikon”, Jaroszowice 324, tel. 33 873 46 20
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Co roku w naszym kręgu religijnym przeżywamy najważniejsze święto chrześcijan – Zmartwychwstanie Jezusa, wielkie zwycięstwo Boga
– Człowieka nad śmiercią, ciemnością oraz grzechem. Wielkie świętowanie poprzedza post, który właściwy jest, w różnych formach,
każdej religii.

Wielkanocne jajko
P

unktem kulminacyjnym
Wielkiego Postu jest Wielki Piątek – dzień śmierci
Jezusa na krzyżu. Jest
chwilą żałoby i ciszy, skupienia
na tajemnicy Jego poświęcenia
się z miłości do człowieka. Jest
także dniem najbardziej intensywnych przygotowań domowych – pieczenia i gotowania
potraw, które w dniu następnym niesiemy do kościołów
w zdobionych
koszyczkach.
Unosi się z nich zapach pulchnej
babki i mazurka, wędliny najlepszej jakości, świeżo pieczonego
domowego chleba, masła czy
wędzonego oscypka. Gdzieś pomiędzy smakołyki włożona jest
sól, ważna dla smaku i trwałości potraw, odnosząca się także
do człowieka, jako soli ziemi.
Niektórzy jeszcze pamiętają
o umieszczeniu w koszyczku
okrawka ziemniaka, który posłuży do sadzenia i zapewni obfity
plon. Jest jednak coś, czego nie
może zabraknąć w święconym
i na wielkanocnym stole – jajko,
symbol życia, siły i miłości.
Od najdawniejszych czasów
wierzono, że jajka posiadają
wiele właściwości życiodajnych
i dobroczynnych, mogą odwracać zło. W wielu kulturach jajko
miało podobną symbolikę a ich
zdobienie na różne okazje miało
zapewniać ciągłość życia. W starożytnych mitach świat wyłonił
się ogromnego jaja, uformowanego przez różnie pojmowanego, wszechmocnego Boga. Taką
wizję potwierdzają wierzenia
starożytnego Egiptu, Filipin czy
Indii, gdzie wszelkie formy życia
wyłaniają się z jaja, toczonego
na kole garncarskim przez boską istotę lub złożonego przez
praptaka na wodach praoceanu. Mitologia grecka umieszcza złote jajo w rękach afrodyty,
bogini miłości. Legendy asyryjskie wprowadzają nas w świat
odradzającego się z popiołów
Feniksa, cudownego ptaka, który znosi równie niezwykłe jajo.
Owalna forma, w której ukryty jest zalążek życiowej energii
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może być niezwykłym treningiem cierpliwości. Trzeba się
nią wykazać, żeby zobaczyć jak
nowe, delikatne życie przekłuwa się przez twardą skorupkę.
Wiele polskich wierzeń ludowych podkreśla moc przypisywaną jajkom. Zakopywano je
w węgłach domów, wrzucano
je w płomienie pożaru, podczas
prac wiosennych zakopywano
w bruzdach zagonów czy ogrodach. Jajka stosowano także
w zabiegach leczniczych zarówno u ludzi jak i u zwierząt.
Tocząc je po ciele chorego, pokonywano przeziębienie, bóle
różnego pochodzenia, gorączkę,
postrzał, febrę czy żółtaczkę.
Przy zapaleniu płuc lub oskrzeli przykładano rozbite jajka na
klatkę piersiową na ręczniku
lub ściereczce. Podczas cielenia,
krowie podawano surowe jajko
dla wzmocnienia i zbicia ewentualnej gorączki. Skorupki z jajek, zmieszane z karmą dla drobiu miały sprawić, że kury będą
dobrze nieść, a tzw. gawiedź,
czyli kurczęta, kaczki czy gęsi
będą się dobrze chowały.

Jajka pojawiały się w obchodach podczas wielu obrzędów
rodzinnych i dorocznych, na
przykład zaduszek. Do dzisiaj,
mieszkańcy wschodniej Polski,
w większości wyznawcy prawosławia zanoszą najładniejsze
pisanki na cmentarz, składają je
na grobach swoich bliskich jako
pokarm dla duszy i ofiara w ich
intencji. W judaizmie jajko podawane jest na stypach – jest jednocześnie symbolem przerwanego istnienia, ale też nadziei,
której nigdy nie wolno tracić.
Jajka w przeszłości dawano
jako wykup dziewcząt, które
w Lany Poniedziałek, z niewątpliwą przyjemnością, wpadały
w ręce śmiguriorzy – chłopców,
którzy nie żałowali wody na ich
zmoczenie. A dziewczyna im bardziej mokra tym większym powodzeniem cieszyła się u przedstawicieli płci przeciwnej.
Jaja dawano sobie w Wielkanoc. Były pierwszym pokarmem
jaki spożywano na świątecznym
śniadaniu. Ojciec, głowa rodziny, dzielił pierwsze obrane jajko
na ilość części odpowiadającą
członkom rodziny. Obdarowu-

jąc domowników, składał życzenia, dając tym samym dowód
życzliwości i miłości.
Jajka, zwłaszcza te wielkanocne były także pretekstem
do zabawy. Jedna z zabaw przy
wielkanocnym stole, mocno osadzona w polskiej tradycji, to tzw.
walatka lub inaczej na wybitki.
Zabawa polega na toczeniu gotowanych jajek po stole, tak by
się zderzyły. Właściciel silniejszego jajka, które nie pękło zabiera rozbite. Zabawa miała też
inną formę, a mianowicie trzymano jajka w rękach i zderzano
je czubkami. Może wykorzystacie tę zabawę do przedłużania
świątecznego śniadania? Może
sie okaże, że to właśnie jajko będzie pretekstem do bycia razem
w ten wyjątkowy dzień, umocnienia więzi lub stworzenia ich
na nowo.
Korzystając z okazji, trzymając
w ręku kolorowe jajo, w pełni
zdając sobie sprawę z jego mocy,
życzę Wam, Drodzy Czytelnicy
wszelkiej pomyślności, nowej
życiowej energii i prawdziwego
duchowego zmartwychwstania.
Regina Wicher
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Przepisy

nie tylko od święta

Foto. Źródło: dobrzemieszkaj.pl

Ciasto półfrancuskie serowe

Ciastka z płatków owsianych

Ciasto można wykorzystać do wypieków słodkich jak i słonych.
Można zrobić pierożki do barszczu nadziewane mięsem lub pieczarkami czy kapustą, można zrobić paluchy z solą, kminkiem, sezamem itp. Można również nadziewać owocami, serem.

Pół kostki margaryny, 1-1,5 szklanki cukru, 3-4 łyżki kakao, 8-10
łyżek mleka, 4-5 szklanek płatków owsianych (ok. 0,5 kg), olejek migdałowy lub arakowy

0,5 kg mąki, 0,5 kg sera, 0,5 kg margaryny, 2 żółtka, szczypta soli,
2-3 łyżki śmietany.

Margarynę i mleko rozpuścić, dodać cukier i kakao. Przez chwilę
gotować. Zdjąć z ognia i dodać płatki owsiane i aromat. Wymieszać.
Łyżeczką formować ciasteczka, ułożyć na wyłożonej papierem tacy.
Pozostawić do wystudzenia.

Margarynę siekamy z mąką, dodajemy ser, żółtka, sól i śmietanę.
Zagniatamy i odstawimy do lodówki na 1 godz. Pieczemy w mocno
nagrzanym piekarniku ok. 15 minut.

Pieczeń ze schabu

Śledzie opiekane w zalewie pomidorowej
1 kg płatów śledziowych niesolonych, jajka, bułka tarta, olej do smażenia, sól, pieprz.
Śledzie kroimy na kawałki ok. 5 cm. Jajka roztrzepujemy z solą
i pieprzem, śledzie obtaczamy w jajku i bułce tartej. Smażymy.
Zalewa: 4 szklanki wody, 11 łyżek octu, 7 łyżek cukru, 1 łyżka soli,
słoik koncentratu pomidorowego, pieprz ziarnisty, ziele angielskie,
liść laurowy.
Wszystkie składniki zagotować. Usmażone śledzie przekładamy
warstwowo cebulą i zalewamy gorącą zalewą. Po wystygnięciu
wkładamy do chłodnego miejsca. Można jeść na następny dzień po
sporządzeniu.

Ok. 1,5 kg schabu (środkowy), 1-2 szt. kwaśne jabłka, ok. 6 szt. cebuli szalotki lub małej cebuli, przyprawa knorr do wieprzowiny lub
własna kompozycja przypraw, ok. 40 dag słoniny, 2 łyżki dżemu
morelowego, 2 łyżki octu jabłkowego, ok. 2 łyżki oleju
Schab umyć i oczyścić z błon i tłuszczu. Pokroić w plastry ok.
0,5 cm grubości. Nie nacinać do końca. Można ułatwić sobie pracę,
układając z obu stron mięsa np. drewniane łyżki.
W misce wymieszać składniki marynaty (olej, ocet, dżem, przyprawę) i natrzeć mięso, także w nacięciach.
W nacięcia włożyć plaster cebuli i cząstkę jabłka. Na wierzch mięsa ułożyć plastry słoniny i wstawić do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Piec ok. 1 godz. (jeżeli mięso będzie niedopieczone
przedłużyć czas pieczenia). Mięso kroić pod skosem.
Małgorzata Kozina
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„Pamiętnik Babiej Góry”
w Oravskiej Polhorze
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13 stycznia 2019 roku grupa teatralna z Zawoi wystawiła spektakl
„Pamiętnik Babiej Góry” na Słowacji, w Oravskiej Polhorze. Widowisko, o czym już wcześniej pisaliśmy na łamach „Pod Diablakiem”,
powstało w ramach projektu „Tajemnice Babiej Góry” dofinansowanego z programu INTERREG POLSKA – SŁOWACJA. Przypomnijmy,
że spektakl jest zapisem fragmentów zbiorowej pamięci, obudzonej
i przywołanej w czasie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia.
W widowisku występują dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Spektaklowi towarzyszy muzyka na żywo w wykonaniu zespołu PotOCK,
który powstał właśnie podczas działań teatralnych.
Widowisko spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem i dużym
zainteresowaniem u naszych słowackich sąsiadów. Szczególnie do
gustu publiczności przypadła muzyka na żywo w wykonaniu zespołu PotOCK. W marcu grupa teatralna ze Słowacji wystawiła zaś swój
spektakl „Jašek Kutliak spod Buèinky” na deskach Babiogórskiego
Centrum Kultury, co także spotkało się z niezwykle miłym przyjęciem publiczności.

Misterium 2019
Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego
dnia zmartwychwstanie
Często zadajemy sobie pytanie:
dlaczego ktoś tak wielki, jak
Jezus mógł zostać skazany na
śmierć? O to samo pytają siebie
uczniowie zebrani po śmierci
Jezusa. Wspominają działalność
swojego Mistrza i przywołują coraz to nowe obrazy.
Co roku Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Zawoi
przygotowuje Misterium Męki
6

Pańskiej. Tegoroczne przedstawienie, które odbyło się
14 kwietnia, różniło się od poprzednich formułą. „Chcieliśmy
wyjść poza ramy i mam nadzieję, że nam się to udało” – mówią
członkowie KSM Zawoja.
KSM Zawoja już dziś serdecznie zaprasza na przyszłoroczne
misterium. Jednocześnie pragnie
podziękować wszystkim, którzy
pomogli nam w przygotowaniu
przedstawienia. Bez nich nie
mogłoby się odbyć.

Dzień Dobry TVN
w Zawoi
W ramach akcji „Dzień Dobry
Sąsiedzie” Filip Chajzer z ekipą
telewizji TVN odwiedził także Zawoję. We wtorek 13 listopada mogliśmy zobaczyć wejścia na żywo
w programie „Dzień Dobry TVN”
z domu Państwa Artura i Małgorzaty Mazur z Zawoi Mosorne. To
tam, przy suto zastawionym stole,
sąsiedzi z Mosornego dzielili się
opowieściami i historiami związanymi z sąsiedztwem, dzieleniem
się i pomaganiem sobie nawzajem.
Wśród zaproszonych do rozmowy
gości znaleźli się: Jan Mazur, Władysława Trybała, Wanda i Henryk
Buccy, Józef i Jadwiga Szafraniec,
Emilia Mazur, Piotr Jezutek, Wanda Wróblewska, Joanna Mazur
oraz gospodarze domu: Małgorzata i Artur Mazur. Przedstawicielkami młodego pokolenia Zawojanek były Julianna Leontiew i Maja
Polak.
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Dwie Ochotnicze Straże Pożarne – jedna ze Skawicy Suchej Góry, druga z Zębu – od wielu lat wspierają
się wzajemnie, systematycznie budując platformę współpracy. Jak to możliwe? Wszystko zaczęło się
od przyjaźni między dwoma strażakami – Wojciechem Lassakiem i Andrzejem Szafrańcem.

Strażacka przyjaźń
B

ył rok 2003 kiedy Wojciech Lassak – ówczesny
naczelnik OSP Ząb, jadąc
na uroczystość otwarcia Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, zobaczył zjazd
na Suchą Górę, już wtedy utrzymywał kontakty z Dobrovoľným

hasičským zborem z Suchej
Hory na Słowacji i zafascynowała
go zbieżność nazw miejscowości.
Kilka miesięcy później ten sam
człowiek odwiedził Suchą Górę
wraz ze słowackimi strażakami,
zapraszając naszych ochotników
na 80-lecie istnienia słowackiej

placówki w Suchej Horze. Strażacy ze Skawicy przyjęli zaproszenie i tak rozpoczęła się przyjaźń.
Od tego momentu zdarzyło się bardzo wiele. Wzajemna
współpraca nie skończyła się
na wspólnym udziale w zawodach strażackich czy licznych

uroczystościach, takich, jak na
przykład poświęcenie figury
świętego Floriana w Brezovicy
na Słowacji. Zaprzyjaźnione jednostki zawsze mogą na siebie
liczyć, tak stało się między innymi w czasie szkoleń strażackich,
na które potrzebne były aparaty tlenowe. Ochotnicy z Zębu
pożyczyli swoje aparaty strażakom z Suchej Góry, dzięki czemu szkolenia mogły się odbyć
w komfortowych warunkach.
Strażacy z Suchej Góry, z Andrzejem Szafrańcem na czele,
biorą udział w corocznych pielgrzymkach wozami strażackimi
z Krzeptówek do Ludzimierza,
których pomysłodawcą i organizatorem jest Wojciech Lassak.
Niezwykle ważnym elementem współpracy są także działania, które podjęto w zakresie organizacji zawodów sportowych
– Mistrzostw Amatorów w Skokach Narciarskich Polski Południowej w Skawicy. To właśnie
Wojciech Lassak kilka lat temu
zaprosił Andrzeja Szafrańca na
wspólne spotkanie z Bronisławem Stochem, które zaowocowało podjęciem współpracy
i rozszerzeniem nazwy zawodów o „Puchar Kamila Stocha”.
Od tego momentu znacznie
wzrosła ranga zawodów oraz
rola promocyjna tej imprezy
dla regionu. Mieszkańcy Suchej
Góry i Skawicy co roku mocno
kibicują Kamilowi Stochowi oraz
pozostałym polskim skoczkom
w zawodach w skokach narciarskich. Sołtys, Małgorzata Pacyga wraz z radnym Kazimierzem
Pająkiem, organizują wspólne
wyjazdy miłośników skoków
ze Skawicy, którzy regularnie
wspierają strefę kibica w Zębie.
Warto przypomnieć, że w 2018
roku Bronisław Stoch uzyskał
tytuł Honorowego Obywatela
Zawoi w związku ze współpracą
przy zawodach i innych działaniach na terenie Skawicy.
Przyjaźń między jednostkami
OSP ze Skawicy i z Zębu zaistniała i rozbudowała się dzięki
przyjaźni między dwoma strażakami – społecznikami i fascynatami pożarnictwa – Wojciechem
Lassakiem i Andrzejem Szafrańcem. Wspólne zainteresowania,
praca społeczna dla swoich
miejscowości i zaangażowanie,
sprawiły, że dwie górskie miejscowości Ząb i Sucha Góra stały
się sobie bliskie, zaś między ich
mieszkańcami powstała prawdziwa więź przyjaźni.

Strażacka przyjaźń między Wojciechem Lassakiem z OSP Ząb i Andrzejem Szafrańcem z OSP Skawica Sucha Góra

Anna Kulka
Fotografie ze zbiorów
Andrzeja Szafrańca
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Życie
jak
na wirażu
Z Lucjanem Kudzią, saneczkarzem olimpijskim, pochodzącym z Zawoi, rozmawialiśmy w „Pod
Diablakiem” (Lato 2006). Niedawno Pan Lucjan przekazał do Babiogórskiego Centrum Kultury dwa
tomy wycinków z gazet dotyczących jego kariery sportowej. Zainspirowało nas to do przypomnienia
czytelnikom Pod Diablakiem niezwykłego życia i ogromnych sukcesów saneczkarza spod Babiej Góry.
1 stycznia 2019 r. pan Lucjan obchodził 77 urodziny. Karierę saneczkarską rozpoczął w latach 60.,
w Krynicy. Przy szkole, w której się uczył, był tor saneczkowy. Młody Lucek spróbował ślizgów
i szybko okazało się, że ma duży talent do tej dyscypliny sportu.

W

łaściwie to marzyły się
mu skoki narciarskie,
ale kontuzja uniemożliwiła uprawianie tego sportu.
W szkole, do której chodził Lucjan Kudzia (Zawodowa Szkoła
Metalowo-Drzewna) sami wykonywali sanki, na których później zdobywał pierwsze lokaty.
W wywiadzie w „Pod Diablakiem” mówi tak: „W 1960 roku to
ja byłem mistrzem Polski a w 61.
jako junior wygrałem w Mikuszowicach wicemistrzostwo Polski
w dwójkach”.
Kariera sportowa Lucjana Kudzi zaczęła nabierać rozpędu.
Najpierw dostał się do kadry
a dwa lata później do reprezentacji Polski seniorów. Trener
saneczkarzy, Włodzimierz Źróbik, w wywiadzie udzielonym
przed mistrzostwami świata
w Imst w Austrii dla „Tempa”
(14 I 1963 r.) na pytanie „Kto
znajduje się w najlepszej formie?”
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odpowiedział: – Z mężczyzn
oczywiście Wojnar i „pistolet”
Kudzia”. Na tych mistrzostwach
dwójka mężczyzn w składzie
Ryszard Pędrak – Lucjan Kudzia
zdobyła mistrzostwo świata. Natomiast w jedynkach Lucjan Kudzia był piąty. W „Gazecie Krakowskiej” (28 I 1963 r.) można
przeczytać: „Pędrak i Kudzia
prowadzili wprawdzie zdecydowanie po pierwszym ślizgu, ale
nie myśleli o asekuracji. W drogiej kolejce jechali równie szybko
i odważnie. W pewnej chwili, na
piekielnie trudnym wirażu, Polacy jechali na jednej płozie, co groziło niebezpiecznym upadkiem.
Sanki ich powróciły jednak do
równowagi i pomknęły...po złoty
medal”. W tym samym roku Lucjan Kudzia został wicemistrzem
NRF w jedynkach i mistrzem
Polski. W kwietniu 1963 roku
otrzymał złoty medal „za wybitne
osiągnięcia sportowe”.

Tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi w Innsbrucku w 1964 roku
w wywiadzie do „Echa” Lucjan
Kudzia powiedział: Szanse na
zajęcie dobrych miejsc mamy,
ale stawka jest nadzwyczaj silna.
Osobiście wolałbym startować
na rezerwowym torze olimpijskim, który jest trudniejszy technicznie. Cała nasza ekipa jest w
dobrych humorach i chyba jakiś
medal przywieziemy do kraju.
Niestety. Lucjan Kudzia miał pecha. W Przeglądzie Sportowym
(5 II 1964 r.) tak jest napisane:
Jeszcze lepiej spisał się Lucjan
Kudzia. Ten uparty i odważny syn największej polskiej wsi
Zawoi, leżącej pod Babią Górą,
powiedział sobie przed startem,
że albo wejdzie do pierwszej
dziesiątki, albo się zabije. I pojechał jak szatan. Wszystko mu
wychodziło, mknął po wirażach
z zawrotną szybkością. Ale jak
pech, to pech. Tym razem pech

prawdziwy, niczego nie można
zwalać na brak umiejętności lub
nieodpowiednią technikę.
Tuż przed przejazdem Kudzi,
kiedy na torze znajdował się
Austriak Feismantel, popsuł się
zegar (...), ten zegar, który służy
dla informowania publiczności.
Mimo to podawane międzyczasy
ślizgu saneczkarza austriackiego nie były najlepsze (…). Zaraz
za Austriakiem wypuszczono ze
startu Kudzię. Nie podano już
jego międzyczasu na półmetku,
nie podano wyniku, gdy był już
na mecie. Po jakiś 10-12 minutach ogłoszono czas „nieoficjalny” – 52,80. Nikt w to nie wierzył.
Kudzia musiał pojechać w granicach rekordu toru, około 50 sek.
Dalsze ślizgi wstrzymano, a po
kilkunastominutowym oczekiwaniu poproszono Kudzię i Feismantla o powtórzenie ślizgu.(…).
Ostatecznie Lucjan Kudzia zajął
11 lokatę. W dwójkach para Pędrak-Kudzia zajęła 5. miejsce.
Sukcesy sportowe Lucjana Kudzi
pozwoliły mu zdobyć w 1964
roku Puchar Asów, czyli miano
najlepszego sportowca woj. krakowskiego.
Mimo licznych sportowych
sukcesów, Lucjan Kudzia nigdy
nie zapomniał o Zawoi. W 1964
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Kadra polskich saneczkarzy na Igrzyska Olimpijskie w Sapporo w 1972 roku. Wśród nich Lucjan Kudzia. Sport z dnia 25 stycznia 1972 r.

roku, tuż po olimpiadzie, przyjechał do Zawoi spotkać się
z młodzieżą i z działaczami LZS
Zawoja. Podczas spotkania opowiadał o swoich przeżyciach
podczas zawodów, o sporcie saneczkowym oraz pokazał stroje
olimpijskie.
Nie było to jedyne spotkanie
mistrza świata z zawojską młodzieżą. W 1965 roku 9 marca
przedstawiciele Redakcji „Tempo” wraz z Lucjanem Kudzią odwiedzili młodzież szkolną i LZS
w Zawoi. Przyjazd nastąpił
w momencie, gdy na Zającowej
Górze, na zwykłych saneczkach,
młodzież szkoły nr 1 pod kier.
prof. mgr S. Erba, rywalizowała
o lepsze. Tor ok. 150 m długości
o dużym spadku, był trudny do
przejazdu, toteż wywrotki były
częste, a najlepsi saneczkarze
uzyskali wyniki w granicach
ok. 15 sekund.
Osoba Lucjana Kudzi wzbudziła olbrzymie zainteresowanie. Jego wyścigowe sanki udostępnione zostały kilkunastu
najodważniejszym
dzieciom,
które przekonały się jak szybko
one „niosą”. Oczywiście nasz
mistrz udzielał chętnie wyjaśnień i zainteresowanie saneczkarstwem wzrosło w Zawoi jeszcze bardziej. Doskonałe tereny
nadają się na zbudowanie toru
saneczkowego (nawet kilku).
O tym, że i z Zawoi może wyjść
mistrz świata, może świadczyć
sam Kudzia, który właśnie pochodzi z tej uroczej miejscowości
turystycznej.
Lucjan Kudzia trzykrotnie
startował w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. W 1964 r.
w Innsbrucku, cztery lata później w Grenobl i po raz ostatni
w 1972 r. w Sapporo. Po ostatnich igrzyskach olimpijskich
wyjechał do RFN. Najpierw pra-

cował jako mechanik a później
kierownik sztucznego toru saneczkowego w Berchtesgaden.
Tam poznał swoją żonę i postanowił pozostać w Niemczech
na stałe. Tym bardziej, że zaczął
swoją karierę jako trener kadry
juniorów saneczkarzy Niemiec
a później kadry seniorów, z którą był na czterech olimpiadach.
Do Zawoi wraca regularnie,
wybudował tu dom, który odwiedza z rodziną. Często bywa
też gościem Babiogórskiego
Centrum Kultury, dla naszej instytucji przekazał wysokiej klasy
akordeon, zasponsorował także
zakup skrzypiec dla młodzieży.
Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za te gesty, mamy nadzieję,
że nasza przyjaźń bedzie trwać
jeszcze długo.
Na torze saneczkowym w Krynicy. Fotografie ze Zbiorów Lucjana Kudzi

Najważniejsze osiągnięcia sportowe
1962 r. – III miejsce Mistrzostwa Polski
1963 r. – Mistrzostwo Świata w dwójkach Pędrak- Kudzia
1963 r. – V miejsce w Mistrzostwach Świata w jedynkach
1963 r. – wicemistrzostwo NRF w jedynkach
1963 r. – I miejsce w dwójkach na Międzynarodowych Mistrzostwach w NRD
1963 r. – Mistrzostwo Polski w jedynkach
1964 r. – zdobył Puchar Asów jako najlepszy sportowiec woj. krakowskiego
1966 r. – Mistrzostwa Polski – VI miejsce w jedynkach i II miejsce w dwójkach Kudzia-Paczka
1968 r. – Wielka Nagroda Niemiec w dwójkach i II miejsce w jedynkach
1968 r. – Wielka Nagroda Austrii w jedynkach w Innsbrucku, III miejsce w jedynkach
1968 r. – Igrzyska Olimpijskie w Grenobl
1970 r. – I miejsce w dwójkach Kudzia-Rajzinger w I Międzynarodowych zawodach o Memoriał
		 Stanisława Paczki
1970 r. – Mistrzostwa Polski – II miejsce w jedynkach i I miejsce w dwójkach Kudzia-Rajzinger
1971 r. – Mistrzostwa Europy – XI miejsce w dwójkach Kudzia-Gawior
1971 r. – Mistrzostwa Świata – IX miejsce w jedynkach i V miejsce w dwójkach Kudzia-Gawior
1972 r. – Igrzyska Olimpijskie w Sapporo – XIII miejsce w jedynkach i X miejsce w dwójkach 		
		 Kudzia-Gawior.
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W dniu 1 lipca 2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu Przeszłość w Lokalnych Nazwach Geograficznych, którego głównym celem
było zachowanie dla przyszłych pokoleń niematerialnego dziedzictwa Babiogórców w postaci lokalnych nazw geograficznych. Jednak
badania nad nazwami Skawicy rozpoczęliśmy już znacznie wcześniej bo w 2013 r. Finalnym efektem projektu było wydanie w grudniu
2018 r. nakładem Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi map turystyczno-nazewniczych gminy Zawoja, na których zamieszczono
zebrane w trakcie trwania projektu nazwy.

Mapy

z tradycyjnymi nazwami
Na 3 arkuszach map wydanych w skali 1:10 000, znalazły się aż 2142
nazwy przysiółków, ról, potoków, szczytów górskich, przełęczy, pól
uprawnych, polan, części lasów, dróg itp. Nazwy te zostały zebrane
dzięki pomocy mieszkańców Skawicy i Zawoi, którzy z wielką życzliwością przyjmowali nas w ciągu ostatnich lat i udzielali informacji
na temat nazw poszczególnych obiektów. Wiele zamieszczonych
na mapach nazw dotyczy także zapomnianych już dawnych polan,
które porasta dziś las, czy też przysiółków, które z upływem stuleci zmieniły swe pierwotne nazwy. Nazwy te udało się odtworzyć
dzięki wykorzystaniu XVIII i XIX w. map i dokumentów przechowywanych w archiwach państwowych w Krakowie, Bielsku-Białej
i Lwowie.
Mapy turystyczno-nazewnicze gminy Zawoja, to jednak nie tylko
same nazwy, ponieważ zamieszczono na nich wiele informacji dotyczących godnych odwiedzenia atrakcji turystycznych. Mieszkańcy Skawicy i Zawoi, czy też przybywający pod Babią Górę turyści
znajdą w nich informacje o atrakcjach geoturystycznych, obiektach
sakralnych, budownictwie ludowym, o tradycyjnych zakładach przemysłowych, obiektach przyrody ożywionej, czy też o dawnych traktach drogowych.
Przy opracowaniu map wywiadów udzieliło nam około 150 mieszkańców Skawicy i Zawoi, którym za pomoc i przekazaną wiedzę
bardzo dziękujemy. Wykaz wszystkich osób udzielających wywiadów zamieszczony został na arkuszu 2 naszej mapy. Ponadto przy
zbieraniu nazw w poszczególnych sołectwach bardzo nam pomogło
kilka osób, za co pragniemy im tu imiennie podziękować: panu
Stanisławowi Markowi, panu Kazimierzowi Sumerze, pani Danucie
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Sośnickiej, panu Sławomirowi Kudzi, pani Elżbiecie Żurek i panu
Janowi Żurkowi.
Wydane mapy można wypożyczyć w bibliotekach na obszarze
gminy, a osoby zainteresowane poszerzeniem o nie swoich prywatnych biblioteczek proszone są o kontakt z autorami poprzez e-mail: SkawiccyGeografowie@gmail.com lub za pośrednictwem profilu
Przeszłość w Lokalnych Nazwach Geograficznych na portalu społecznościowym Facebook.
Wydano następujące mapy: arkusz I: Skawica i Zawoja Dolna, arkusz II: Zawoja
Dolna, Centrum, Wełcza, Mosorne i Przysłop, arkusz III: Babia Góra i Zawoja
Górna
Karolina Listwan-Franczak, Paweł Franczak
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Pstrąg Zawojski, to jeden z nielicznych rozpoznawalnych produktów lokalnych regionu – znana
i doceniania marka, która przyciąga do siebie coraz więcej animatorów kulinarnych, ceniących wysoką
jakość i lokalne pochodzenie produktu. Niemal każdy Zawojanin próbował pstrąga zawojskiego, ale
mało kto wie, jaka jest historia powstania jednej z najbardziej znanych w Małopolsce pstrągarni.

Pstrąg zawojski
POCZĄTEK … 1936 r.
O początkach funkcjonowania tego niezwykłego miejsca
opowiedział nam Maciej Pyka
– współwłaściciel pstągarni.
„Pierwsze wzmianki o gospodarstwie rybackim u podnóży Babiej
Góry pochodzą z 1936 roku. To
w tym okresie zbudowano ośrodek. Inwestorów było siedmiu,
część z Krakowa – to oni założyli
Towarzystwo Rybackie POTOK.
Wybrali Zawoję, bo to miejsce się
im po prostu spodobało. Teren
dzierżawili od Polskiej Akademii
Umiejętności do 1972 roku”.
Z opowieści Pana Macieja
wysuwa się intrygujący obraz
początków
funkcjonowania
gospodarstwa, w którym pierwotnie stawy były ziemne, zaś
zarządzanie nimi odbywało
się w sposób raczej chaotyczny: „w czasie, kiedy Duńczycy
mieli wypracowane już pewne
metody hodowli i już intensyfikowali produkcję i hodowlę
ryb, u nas w Polsce była jeszcze
partyzantka. Ryby karmiono
w sposób, w który trudno obecnie uwierzyć: na przykład zawieszono zdechłego konia nad
stawem, z którego przez długi
czas wypadało robactwo, paszę
dowożono w plecakach – 15 czy
20 kg mokrej paszy, która też
nie nadawało się za bardzo do
karmienia. Teraz rocznie skar-

miamy kilkadziesiąt ton paszy
przy tak intensywnej hodowli”.
OKUPACJA 1939-1945,
NIEZYWKŁA HISTORIA
BUDYNKU
GOSPODARCZEGO
PSTRĄGARNI
W czasie okupacji historia pstrągarni przedstawia się jeszcze ciekawiej…
„Towarzystwo Rybackie Potok miało swoją siedzibę w Zawoi i pod tą nazwą istniało do
wybuchu II wojny światowej.
W 1939 roku weszło w skład
Krakowskiego Towarzystwa Rybackiego, które działało na terenie Generalnej Guberni. Koło
Potok, jako część Krakowskiego
Towarzystwa Rybackiego, mogło działać, jako oficjalne polskie przedsiębiorstwo, mające
swoje konto bankowe i podmiotowość prawną. W latach
40-tych rozpoczęła się budowa
dodatkowego budynku gospodarczego na terenie pstrągarni. Zaprojektował go architekt
z Bawarii, dlatego budynek
ma oryginalny kształt, jak na
Zawoję. Netypowy – z łamanym dachem. Po oddaniu do
użytku, budynek eksploatowało
Krakowskie Towarzystwo Rybackie. W budynku były pokoje
gościnne, z których korzystali
jego członkowie, ale też z tego

co mi mówił sąsiad, korzystali
oficerowie SS, którzy byli w obsłudze obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu. Budynek powstawał ze środków Krakowskiego Towarzystwa Rybackiego
powiązanego z Armią Krajową,
która pod płaszczem budowy
tego budynku prowadziła działania partyzanckie, dążące do
wykupywania ludzi z Oświęcimia, czy też wspierania artystów, pisarzy, m.in. Ksawerego
Dunikowskiego. Autor ten był
tu i wykonywał różne prace: np.
stworzył makietę Łopusznej, za
którą wypłacono mu pieniądze.
Była zatem część tajna tego
Krakowskiego Towarzystwa
Rybackiego, wspaniała, bo
finansowała ludzi, którzy
przymierali głodem. Z tych
pieniędzy był finansowany krakowski świat artystyczny.”
Po 1945
„Przychodzi rok 1945, w którym Krakowskie Towarzystwo
Rybackie zostało upaństwowione
i na podstawie dekretu o reformie rolnej weszło w skład Nadleśnictwa. W roku 1956 weszło
w skład Polskiego Związku Wędkarskiego i się rozwiązało. PZW
wystąpił do Lasów Państwowych
o wydzierżawienie ośrodka”.

PSTRĄG ZAWOJSKI TERAZ
Gospodarstwo w 1977 roku
zostało wydzierżawione przez
Macieja Pykę – jednego z ojców-założycieli hodowli pstrąga
w Polsce, który z sukcesem prowadzi je do dzisiaj. Zawoję, jako
miejsce do osiedlenia wybrała
żona – Wanda Pyka. Pan Maciej
tak wspomina tę historię: „wcześniej pracowałem w Bieszczadach na Solinie, ale szukałem
miejsca, żeby założyć rodzinę.
Przyjechałem tu 1 maja, mojej
Pani się tu spodobało”. W 2008
roku Maciej Pyka wszedł
w spółkę z zawojaninem –
Andrzejem Mazurem, z którym
wspólnie wybudowali kolejne
stawy w Zawoi. Ich firma dzieli
swoją działalność na dwa główne nurty – produkcję narybku
pstrąga potokowego do zarybiania rzek oraz hodowlę pstrąga
tęczowego do jedzenia. Warto
także zaznaczyć, że stawy, które
wspólnie stworzyli, były pierwszymi w Polsce stawami, które
budowano korzystając z techniki foliowania. Gospodarstwo
stworzone przez dwóch fascynatów z czasem stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych na południu Polski
przedsiębiorstw
rybackich.
Skrupulatnie zarządzane, ekologiczne, wciąż poszerzające swoją
ofertę, stało się marką dla regionu Podbabiogórza.
EKOLOGIA
Przyglądając się gospodarstwu
nie sposób nie zauważyć, jak
ważnym elementem dla jego
funkcjonowania jest czystość lokalnych rzek. Pstrąg jest rybą,
która działa jak „papierek lakmusowy” na zanieczyszczenia,
będące dla niej śmiertelnym zagrożeniem. „Jeżeli wodę odda się
do badania i nie ma tam bakterii
a pstrąg mimo to zaczyna snąć,
to znaczy, że woda jest zanieczyszczona. My tu wywlekamy
całe wory śmieci z rzeki. Jak czyścimy kraty to widać ile śmieci
jeszcze jest w rzece. My to zbieramy i na własny koszt odstawiamy” – tłumaczy pan Maciej.
Pstrąg Zawojski jest niewątpliwie jednym z najważniejszych produktów lokalnych
gminy Zawoja, a nawet całego
Podbabiogórza. Przedsiębiorstwo jest naszym wspólnym
dobrem, z którego wszyscy
pośrednio korzystamy. Pamiętajmy o tym, mając bezpośredni wpływ na czystość
i ekologię rzek w regionie.
Dziękujemy za rozmowę panu
Maciejowi Pyce.
Anna Kulka, Regina Wicher
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Skawica-Sucha Góra położona u podnóża Pasma Polic,
charakteryzuje się wyśmienitymi walorami klimatycznymi,
krajobrazowymi i turystycznym. Już w latach międzywojennych
była chętnie odwiedzanym miejscem. Przyjeżdżali tu letnicy
z Krakowa, jak i również z samej stolicy. Rozległe lasy, pola i łąki
oraz strumienie tworzą nastrojowe krajobrazy o każdej porze
roku. Czyste powietrze, cisza, spokój i nieco senna atmosfera
wsi sprawiają, że coraz częściej odwiedzają ją głównie turyści,
szukający ucieczki od miejskiego zgiełku. Sielski klimat zachęca
do spacerów, zbierania grzybów i runa leśnego.

Willa „U Milczarka”
W 1938 roku Suchą Górę odwiedził znany przedsiębiorca z Warszawy – Bronisław Milczarek z żoną Broniką Jędrzejowską. Do
Makowa Podhalańskiego przyjechali pociągiem, stamtąd furmanką
do Skawicy-Suchej Góry. Tu zatrzymali się u Pani Wiktorii Marek
„Na Dzwonku”, posiadającej pokoje gościnne. Bronisław był absolwentem prawa i ekonomii na uniwersytecie we Freiburgu. Posiadał
on różnorakie kontakty wśród znanych osobistości. Biegle władał
językiem niemieckim i francuskim. Z kolei żona Bronika Jędrzejowska (ur. 5.08.1913 r., zm. 4.03.1987 r.) była aktorką Teatru Starego i Dramatycznego, a także Ludowego w Krakowie. Występowała
ponadto w Teatrze Nowej Warszawy. Wykładała w Studium Aktorskim przy Starym Teatrze. Zafascynowani pięknem suchogórskiej
przyrody, postanowili zostać tu na dłużej. Wspólnie z żoną podjęli
decyzję budowy domu. Na lokalizację wybrali polanę pod Pańskim
Lasem nad potokiem Skawica Sołtysia. Spłacili oni właścicieli spółki
gruntowej, przekazując pieniądze na rzecz budowanego w Skawicy kościoła. Projekt budynków wykonał znany krakowski architekt
Franciszek Mączyński, będący autorem m.in. projektu kościoła jezuitów przy ul. Kopernika i Pałacu Sztuki na Placu Szczepańskim
w Krakowie.
Budowę rozpoczęto w czasie trwającej okupacji hitlerowskiej,
pracując zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Budynek z glorietką, swoim wyglądem przypominał projekt bawarski, zakładając część mieszkalną i produkcyjną w jednej bryle.
Surowcem budowlanym było najtrwalsze i najlepsze drewno modrzewiowe. Na parterze mieścił się duży salon z kominkiem opalany
drewnem, który zapewniał ciepło w całym budynku. Jak przystało na salon miał tu swoje dostojne miejsce fortepian, obok meble
drewniane i wiklinowe fotele. Dalej oszklona weranda z długim
8-metrowym stołem z wyjściem na balkon, z którego rozciągał się
wspaniały widok na Oblok, Tokarniak i pasmo Polic. Sufit został
przyozdobiony kasetonami, a podłoga wykonana z drewna. Swoim
wzornictwem przypominała pole szachownicy. Na ścianach wisiały
obrazy Juliusza Kossaka. Na górze mieściły się 4 pokoje, jeden z nich
z oszkloną wieżyczką zwaną glorietką. Na czas budowy państwo
Milczarek w dalszym ciągu wynajmowali pokój u Pani Wiktorii Marek. Po niespełna dwóch latach, po zakończeniu prac budowlanych
i wykończeniowych, w 1942 roku inwestorzy przeprowadzili się do
nowej Willi. Budynek mieszkalno-produkcyjny wyposażony był na
najwyższym, na owe czasy, standardzie. Posiadał dopływ bieżącej
wody, nowoczesne łazienki z toaletami, prąd służący do oświetlenia, pozyskiwany z turbiny wodnej na pobliskim potoku. Obok stanął drugi budynek służący na magazyn zwany kurnikiem. Od strony
południowej urządzono okazały ogród, w którym posadzono kwiaty
i krzewy, kwitnące od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Mieszkańcy Skawicy z ogromną nadzieją wyczekiwali na otwarcie skupu, bowiem w terenie górskim, kamienistym, ze względu na
mało urodzajne gleby (kl. V, VI) uprawiano żyto, owies i ziemniaki,
12

uzyskując niskie plony. Zbiór i sprzedaż grzybów była jedynym źródłem dochodu żyjących tu ludzi. W trakcie trwającej jeszcze wojny
w części produkcyjnej uruchomiono skup i przetwórnię grzybów.
Skupem i przetwórstwem zajmowała się siostra Broniki – Józefa
Mizgalewicz. Grzyby marynowano i suszono w ilościach zgodnych
z potrzebami na rynku. Suszarnia znajdowała się pod okrągłą glorietką poniżej salonu, w kierunku południowym, gdzie posadzone
były trójkątne sita. Noszono się nawet z pomysłem otwarcia przetwórni ziół, ale bezskutecznie. Zachowała się z tego okresu bogata
literatura zielarska w wydaniu niemieckim. Sam właściciel zakupił
książki w trakcie podróży do Austrii i Niemiec.
W 1955 roku, w chwili przejmowania prywatnej własności, Milczarkowie, za symboliczną złotówkę, przekazali budynki. Pomieszczenia zostały wydzierżawione Przedsiębiorstwu Produkcji Niedrzewnej „Las”. Józefa Mizgalewicz prowadziła dalej skup grzybów
i runa leśnego. W 1959 roku nastąpiła zmiana nazwy dotychczasowej jednostki na Krakowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej
„Las” z siedzibą w Krakowie, w skład którego weszły zakłady „Las”,
działające na całym Podkarpaciu. Poszerzono znacznie ofertę o wyroby z dziczyzny, drewna, wikliny i jałowca. Rosło zainteresowanie
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Bronisław Milczarek z żoną Broniką Jędrzejowską

tymi wyrobami na rynku krajowym i zagranicznym. Nad całością
produkcji w mocno rozwijającym się przedsiębiorstwie czuwała
kobieta de Ville, pochodząca z Prowansji. Józefie Mizgalewicz powierzono funkcję kierownika w Suchej Górze. Dodatkowo zostali
zatrudnieni: Julia Bartyzel z córką Józefą z Tokarnego i palacz –
dozorca Feliks Czarny z Oblicy. Uruchomiono skup malin, czarnej
jagody (borówki). Rozszerzono zasięg produkcji, wyciskano soki
z malin, jeżyn i czarnej jagody. Rozpoczęto produkcję wina z czernic, które cieszyło się ogromną popularnością w kraju i za granicą.
We wrześniu wprowadzono skup głogu, czarnej jeżyny (czernic),
dzikiej róży, a w październiku jarzębiny. Wszystkie te owoce suszo-

no. Państwo Milczarkowie odwiedzili Suchą Górę jeszcze w latach
60-tych. Bronisław Milczarek zawarł ponownie związek małżeński
z Ewą i z tego związku urodził się syn Michał. Bronisław zmarł
w 1992 roku w Warszawie.
W 1976 roku zakład potocznie nazywany „U Milczarka”, został
przekształcony w Ośrodek Kolonijno-Wypoczynkowy Krakowskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las”. W wyniku konkursu
na kierownika obiektu powołano Henrykę Pieniak, która swoje
doświadczenie z prowadzenia schroniska na przejściu granicznym
w Łysej Polanie, wniosła do Suchej Góry. Równocześnie była nauczycielem matematyki, następnie j. niemieckiego. Szefem kuchni
została Józefa Hutniczak ze Sołtystwa, a palaczem, konserwatorem
i stróżem Bronisław Dańczak z Oblicy. W trakcie trwania turnusów
kolonijnych w ferie i latem zatrudniano dodatkowo dwie pomoce
kuchenne i intendentkę. Wieloletnim zaopatrzeniowcem była Danuta Malinowska z Białki. Grupy kolonijne przyjeżdżały w grupach
30-osobowych z dwoma opiekunami. Zmiany turnusów miały miejsce co 3 tygodnie. Podczas pobytów organizowano wycieczki do
Morskiego Oka, na Gubałówkę, bądź do Kopalni Soli w Wieliczce,
natomiast w zimowe ferie organizowano kuligi z zaprzęgiem konnym. W takiej formie ośrodek pracował do 1992 roku, w 1994 roku
budynki nabył Urząd Miasta i Gminy Niepołomice.
W latach 1994-96 budynki zostały w pełni zmodernizowane i przystosowane do obecnych standardów. Wygląd zewnętrzny pozostał
nienaruszony. W czerwcu 1996 roku ośrodek przyjął nazwę „Leśna
Skawica”, zapraszając rodziny, zorganizowane grupy na wypoczynek. W tamtym czasie ośrodkiem kierowała Anna Pawlica, a od 2004
roku Stanisław Wojdas. Obecnie ośrodek jest własnością Małopolskich
Parków Przemysłowych i nadal prowadzi wczasy, konferencje. Gospodarzem obiektu jest Natasza Papushina. „Leśna Skawica” posiada
unikalną lokalizację. Miejsce to jest wymarzoną przestrzenią dla ludzi
ceniących ciszę i spokój, rodzinną atmosferę, bliskość natury i piękny
krajobraz. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, nieopodal
potoku, w pobliżu pełnowymiarowe boisko, skocznia K-20 z homologacją PZN i pole biwakowe. Choć od czasów, kiedy właścicielem
obiektu był Bronisław Milczarek minęło przeszło pół wieku, wielu
mieszkańców kojarzy to miejsce z jego nazwiskiem.
Małgorzata Gasek.
Fotografie ze zbiorów Hanny Nawrot
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CENNE INICJATYWY

Pamięć o ludziach, którzy odeszli z tego świata a byli dla nas ważni, czy to w wymiarze rodzinnym, czy społecznym, jest zwykle nacechowana smutkiem i żalem po utracie, ale też optymizmem i nadzieją, że będzie lepiej i cenne idee będą kontynuowane. Taki jest sens dobrej
pamięci.

CZY KONCERTY POEZJI ŚPIEWANEJ
KU PAMIĘCI PATRONKI
BABIOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY
WEJDĄ NA STAŁE DO KALENDARZA IMPREZ W ZAWOI ?

A

by nasza pamięć utrwalała się i zakorzeniała,
obchodzimy Dzień Zaduszny, czyli Święto Zmarłych,
odwiedzamy groby, wracamy do
przeszłości, szczególnie w kolejne rocznice śmierci. Służą temu
także rozmaite zabiegi, do których w życiu społecznym należą różnego rodzaju dni pamięci,
zwykle wypełniane uroczystościami i imprezami.
Nie inaczej jest w przypadku
Urszuli Janickiej-Krzywdy (19492015), która dnia 22 września
2017 roku na mocy uchwały
Rady Gminy Zawoja ogłoszona
została patronką Babiogórskiego
Centrum Kultury. W tym dniu
na budynku BCK odsłonięto
i poświęcono okolicznościową
tablicę pamiątkową, odbyło się
sympozjum naukowe Pro Memoria, wydana została książka
z biografią U. Janickiej-Krzywdy
oraz odbył się koncert poezji
śpiewanej „Z krainy łagodności”.
Koncert ten nawiązywał do faktu, że Urszula była także poetką
i niektóre jej wiersze doczekały
się kompozycji muzycznych.
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Nie był to jednak pierwszy
taki koncert. Wcześniej, 10 lutego 2017 roku, w drugą rocznicę śmierci Urszuli (zmarła 25
stycznia) odbył się podobny
występ. Ponieważ w roku 2017
miały miejsce dwa koncerty, na
rok 2018 już go nie zaplanowano. Za to dokładnie w czwartą
rocznicę śmierci, 25 stycznia
2019 roku, BCK zorganizowało
kolejną imprezę poezji śpiewanej. Wszystkie cieszyły się
wysoką frekwencją, przy czym
mniej więcej połowę publiczności stanowili mieszkańcy gminy
Zawoja, a połowę goście przyjezdni, przede wszystkim krakowianie. Aczkolwiek zdarzały
się także osoby z dalekich stron
Polski, najdłuższą drogę przebył
– o ile mi wiadomo – przybysz
ze Słupska.
W największym skrócie przypomnę co działo się na koncertach. 10 lutego wystąpili kolejno
znani krakowscy bardowie poezji śpiewanej i piosenki turystycznej: Andrzej Mróz (śpiew,
gitara) z żoną Marylą (śpiew) w
towarzystwie Remigiusza Dydu-

ły z zespołu „Browar Żywiec”
(gitara) i Radosława Partyki
z zespołu „Zielony Szlak” (gitara), a po nich Stanisław Figiel
(śpiew, gitara) z córką Natalią
(śpiew, gitara) przy akompaniamencie Andrzeja Danela (pianino cyfrowe). A. Mróz przedstawił m.in. własne kompozycje do
dwóch wierszy Urszuli – „Beskidom” i „Bieszczadzki szlak”,
a S. Figiel do trzech jej wierszy
– „Kolędnicy”, „Rozsypała się tęcza” i „Prośba”. Podobnie było
22 września. Tym razem A. Mróz
wystąpił tylko w duecie z małżonką a S. Figlowi dodatkowo
towarzyszył Eugeniusz Krawczyk (flet, saksofon). S. Figiel
na okazję tego koncertu skomponował specjalny utwór – „Epitafium dla Urszuli”.
Nieco inaczej przebiegała uroczystość rocznicowa w styczniu
2019 roku. Rozpoczęła się od
mszy św. w kościele parafialnym pw. Św. Klemensa Papieża
i Męczennika w Zawoi Centrum,
następnie jej uczestnicy zapalili
znicze i złożyli kwiaty na grobie
U. Janickiej-Krzywdy, po czym

odbył się koncert poezji śpiewanej. Oprócz S. Figla z córką
Natalią i A. Mroza, którego na
gitarze wspomagał R. Partyka,
wystąpił znany zespół „Browar
Żywiec” w składzie: Remigiusz
Dyduła (założyciel i kierownik
zespołu; gitara, śpiew), Joanna
Kantor (skrzypce, śpiew), Radosław Partyka (gitara, śpiew) i Joanna Ulowska (śpiew). Zespół
wykonał m.in. utwór do wiersza
Urszuli „Testament” z muzyką
R. Dyduły. Wiersz ten znajdzie
się na przygotowywanej właśnie
płycie „Browaru Żywiec”.
Warto zauważyć, że poezja
śpiewana to rodzaj nieuchwytnego, delikatnego piękna, które
nie może się nie podobać. Widownia dała tego dowód słuchając jej w skupieniu i nagradzając oklaskami. Dlatego wypada
mieć nadzieję, że takie koncerty
wejdą na stałe do kalendarza
imprez BCK, organizowanych
jako szczególnego rodzaju święto tej placówki, której patronuje
Urszula Janicka-Krzywda.
Piotr Krzywda
Foto: Karina Trzebuniak
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Szopki bożonarodzeniowe mają długą tradycję. Z upływem lat tradycja tworzenia ozdobnych szopek
trafiła pod nasze strzechy. Przypominają nam doniosłą chwilę, jaką jest Tajemnica Bożego Narodzenia. Noszone przez kolędników odwiedzających domy w okresie Świat Bożego Narodzenia, ustawiane
w każdym kościele, stajenki na Boże Narodzenie mają swój niepowtarzalny klimat. Budowanie szopek jest jednym z najbardziej popularnych elementów bożonarodzeniowych. Nierzadko swoim wystrojem nawiązują do lokalnych pejzaży, zwyczajów codziennego życia. Pod Babią Górą do dziś żywe
tradycje wspólnego kolędowania z szopką.

Babiogórska Szopka
Regionalna

Z

troski o zachowanie dawnych zwyczajów i dbałość o zachowanie tradycji
w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zawoi Górnej
zrodził się pomysł organizowania konkursu „Na Najpiękniejszą
Szopkę Babiogórską”. Inicjatorem przedsięwzięcia był proboszcz ks. Bogusław Targosz.
Pierwszy konkurs miał miejsce
w 1995 roku. Wówczas skierowany był do dzieci z parafii
Zawoja Wilczna. W kolejnych latach rozrastał się na inne parafie
naszej gminy, następnie powiatu.
W 2001 roku przeprowadzono I Powiatowy Konkurs na „Babiogórską Szopkę Regionalną”.
W 2002 roku prace konkursowe
staraniem dr Urszuli Janickiej-Krzywdy, miały uroczysty wernisaż w Muzeum Etnograficznym
im. Seweryna Udzieli w Krakowie zatytułowany „Szopki spod
Babiej Góry”.
W 2014 roku pałeczkę organizacji XIII edycji Konkursu przejęła: Biblioteka i Ośrodek Ani-

macji Kultury Gminy Budzów
przy współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Suchej Beskidzkiej i parafią Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie. Regulamin
konkursowy przewiduje wykonanie szopki przy użyciu materiałów naturalnych, jak: kora,
drewno, kamienie, nasiona,
szyszki, bibuła, postacie ludzi

i zwierząt można ulepić z gliny, ciasta, bądź dopuszczonych
dodatkowo: modeliny i plasteliny. W budowę szopek angażują
się całe rodziny. Powstają niezwykłe prace i nie brakuje nowatorskich pomysłów. Co roku
możemy podziwiać szopki małe,
duże, precyzyjnie wykonane
przez pomysłowych twórców.

Zwycięska szopka w kategorii rodzinnej Alicji i Aleksandry Chowaniak z Zawoi

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna”. Fot. ze zbiorów Biblioteki i Ośrodka Animacji
Kultury Gminy Budzów

Są prace ze sceną betlejemską, ilustrujące Świętą Rodzinę
z nowo narodzonym Dzieciątkiem, umieszczoną w przestrzeni – krajobrazu babiogórskiego.
Wypełnione bogato zdobionymi
figurkami, chałupkami, kapliczkami, dzwonnicami, pastuszkami, a także zwierzętami, które
według Biblii asystowały przy
narodzeniu.
13 stycznia br. Biblioteka
i Ośrodek Animacji Kultury
przygotował wystawę szopek,
które przeszły eliminacje gminne. Wszystkie prace wywołały
wiele radości, nie tylko wśród
dzieci. Komisja w składzie:
Władysława Kulak (kulturoznawca, plastyk, folklorystka),
Andrzej Peć (etnograf), Janusz
Kociołek (regionalista, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury,
Sportu i Funduszy w starostwie
suskim), dokonała oceny tegorocznych szopek. Przy ocenie
jury kierowało się następującymi
kryteriami: pomysł, estetyka wykonania, pracochłonność, zgodność regulaminowa.
Szopki oceniane były w trzech
kategoriach: szopka rodzinna –
obejmowała szopki wykonane
wspólnie przez członków jednej rodziny, szopka dziecięca
– obejmowała szopki wykonane samodzielnie przez dzieci
w wieku przedszkolnym i dzieci
ze szkół podstawowych i szopka młodzieżowa – obejmowała
szopki wykonane samodzielnie
przez młodzież z gimnazjów
i szkół średnich. Miło nam poinformować, że w kategorii
„szopka rodzinna” I miejsce
przypadło w udziale Alicji
i Aleksandrze
Chowaniak
z Zawoi, a w kategorii „Szopka dziecięca” III miejsce zajął
Tymoteusz Gasek ze Skawicy.
20 stycznia br. została odprawiona Msza św., po jej zakończeniu listę laureatów przedstawiła Danuta Kawa dyrektor
Biblioteki i Ośrodka Animacji
Kultury Gminy Budzów. Autorzy szopek odebrali pamiątkowe dyplomy i nagrody z rąk
starosty suskiego Józefa Bałosa,
wójta Gminy Budzów Jana Najdka i proboszcza parafii ks. Zbigniewa Kaleciaka. Organizatorami i sponsorami Powiatowego
Konkursu „Babiogórska Szopka
Regionalna” byli: Starostwo Powiatowe, Parafia w Budzowie,
Biblioteka i Ośrodek Animacji
Kultury Gminy Budzów.
Autorom szopek serdecznie
gratulujemy i dziękujemy za
udział w konkursie.
Małgorzata Gasek
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Mineło 50 lat od katastrofy lotniczej na stoku Policy. 2 kwietnia 1969 roku straciły w niej życie wszystkie 53 osoby, będące na pokładzie.
Rejs z numerem 165 z Warszawy miał zakończyć się w Krakowie Balicach. Z nieznanych przyczyn samolot zboczył z kursu i po 47 minutach
lotu rozbił się w gęstym lesie, kilkadziesiąt kilometrów od docelowego lotniska.

47 minut
między pierwszym
oddechem a końcem świata
AN-24
Samolot Antonow An-24 był nowy we flocie Polskich Liniii Lotniczych Lot. Zaczął służbę 2 maja 1966 roku. Maszyny zaprejektowane
przez Olega Antonowa miały wyższy pułap przelotowy (5 tys. m)
i większą szybkość przelotową (430 km/h) niż maszyny używane
wcześniej. Były też ekonomiczniejsze, bo ich dwa silniki napędzało
tańsze paliwo. Pilotom gwarantowały lepsze warunki pracy, gdyż
kabiny były klimatyzowane.
Z jakiego powodu nowy samolot znalazł się w zupełnie innym
miejscu, kończąc służbę w najgorszy z możliwych sposobów?

Godzina 16.09
Rozpoczęto śledztwo i akcję zwożenia ze stromych stoków fragmentów samolotu i ciał ofiar. Pierwsze zespoły ratownicze na miejsce
dotarły około godziny 20.00. W nocy z 2 na 3 kwietnia spadł śnieg,
zupełnie tak, jakby Niebo chciało przykryć tragiczny widok. Szczątki
samolotu, wiszące kable, ludzie z rozerwanymi brzuchami i porozcinani w pasie, pozostawiły trwały ślad w psychice pełniących służbę
ratowników. Adam Jurczakiewicz – ówczesny prezes Podhalańskiej
Grupy GOPR, opisując miejsce katastrofy stwierdził: To widok, który zmienia stosunek do życia. Podczas pracy, zwożąc ciała zawsze
robił to z największym szacunkiem, z gałazką jodły na toboganie
- saniach używanych w ratownictwie górskim. Ustalenie przyczyn
16

katastrofy nie było łatwe, gdyż na wyposażeniu w tych typach nie
było czarnych skrzynek, które rejestrują około 250-300 parametrów
lotu. Nie nagrywane były rozmowy w kokpicie a jedynie rozmowy
z wieżami kontrolnymi. Barospidograf zapisywał wysokość i szybkość. Krótko po katastrofie okazało się jednak, że jakość zapisanych
rozmów z kontrolerami była bardzo słaba i brakowało długiego odcinka taśmy barospidografu. Zatem ostatnie 20 minut lotu, zawierające kluczowe wskazówki dla wyjaśnienia tragedii, przepadło. Nigdy
nie udało się ustalić, co stało się z dowodem.

Tango-Foks ma wiatr w nos…
Samolot wystartował z Warszawy o 15.20 przy zmiennej pogodzie.
Niż baryczny, silny wiatr, przeplatanka chmur i słońca, a na południu, dokąd zmierzał, częste opady śniegu.
Trasa samolotu dzieliła się na trzy etapy. Po starcie miał wykonać
skręt w lewo i skierować się na pierwszą radiolatarnię w miejscowości Przysucha, drugą miał minąć w Jędrzejowie. Od tego momentu samolot zostałby przejęty przez kontrolę lotu Kraków-Balice, od
której otrzymałby dalsze instrukcje. O 15.54.03 padła informacja od
załogi, że Jędrzejów miną za minutę. W minutę po zakończonej rozmowie kontrola Obszaru Warszawa połączyła się Krakowem: Tango
Foks ma wiatr w nos…, co dla obu stron oznaczało opóźnienie
samolotu na skutek pogody.

Z KART HISTORII
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W intencji ofiar
2 kwietnia 2019 r. w 50-rocznicę katastrofy lotniczej w Paśmie Polic
odprawiona została Msza święta przy Pomniku Ofiar Katastrofy Samolotu, który znajduje się na Policy. Na Mszę św. zaprosili ratownicy
Sekcji Babiogórskiej Grupy Beskidzkiej GOPR.

Załoga podczas meldunków trzy razy podała czas przejścia Jędrzejowa. Meldunki okazały się nawzajem sprzeczne. W momencie,
gdy informowali, że za 3-4 minuty będą nad Balicami byli dokładnie
nad lotniskiem.
O 16.01, sześć minut przed tragedią kapitan Czesław Doliński zorientował się, że coś jest nie tak. Wystarczyło, by kontroler na zadane przez niego pytanie odpowiedział: Nie widzę was…

Może widzicie nas, bo coś chyba
u nas wysiada…
Za kontakt z konktrolą lotów odpowiedzialny był II pilot – 31-letni Janusz Grześczyk, który uprawnienia na AN-24 uzyskał 13 dni
przed katastrofą. W ostatnich minutach lotu z wieżą kontroli lotów
kontaktował się kapitan. Czterdziestoletni pilot miał za sobą 7300
godzin lotu. Był jednym z najbardziej cenionych pilotów LOT-u. Na
10 dni przed ostatnim lotem urodziła mu się córeczka, do której już
nigdy nie wrócił. Wśród załogi znajdowali się mechanicy pokładowi
Tadeusz Kasiński i Aleksander Krawczyk oraz steward – Eugeniusz
Kruk. Tego dnia nie mieli lecieć. Stanowili załogę dyżurną. Polecieli
w zastępstwie.
Wśród pasażerów tragicznego lotu znajdował się m. in. Zenon
Klemensiewicz – słynny polski językoznawca, którego imię nosi
obecnie Rezerwat Przyrody na Policy. W katastrofie zginął także
były minister lasów i Ambasador PRL w Mongolii – Stanisław Tkaczow, czternastoletni Stanisław, syn Piotra Lewińskiego – ministra
komunikacji w latach od 1963 do 1969 roku oraz 37-letni Zbigniew
Rawicz – pilot, kapitan w PLL LOT, trzykrotny Mistrz Polski w Samolotowych Mistrzostwach Polski, który tym razem leciał jako pasażer.
Człowiek, który jako Szef Szkolenia w Aeroklubie w Gliwicach, stawiał wysokie wymagania, dotyczące bezpieczeństwa lotów, zginął,
o ironio, na skutek wad w systemie lotnictwa.
Na tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy każde nazwisko jest
ważne. Niezależnie od wykształcenia, doświadczenia i osiągnięć, każda z tych osób dla kogoś była całym światem – matką, ojcem, ukochanym mężem, towarzyszką życia, owocem nieskończonej miłości.
Regina Wicher
Źródła:
Jerzy Pałosz, Tragedia pod Zawoją, Pod Diablakiem, lipiec/ sierpień 1994, s. 11-14.
Marek Bartosik, Gazeta Krakowska, 4-5 kwietnia 2009, s.12; aeroklub.gliwice.pl;

17

| POD DIABLAKIEM | WIOSNA 2019 |

RECENZJA

Andrzej Wielocha
(Towarzystwo Karpackie)

Słów kilka o książce
Aleksandra Wiechcia
Józef Piłsudski w Zawoi
O Zawoi napisano już wiele książek, którymi można by z pewnością zapełnić pokaźną biblioteczkę. Wciąż jednak powstają nowe,
takie, które tylko powielają informacje zawarte w tych wydanych
wcześniej i takie, w których autorzy oferują czytelnikom nowe
tematy i zagadnienia. Książka, o której piszę w zasadzie powinna
zostać zaliczona do tej drugiej kategorii, ale tylko w zasadzie, bo
tak naprawdę stanowi ona swoiste kuriozum nie mieszczące się
w żadnych kategoriach. Jej autor Aleksander Wiecheć postanowił za wszelką cenę udowodnić, że Józef Piłsudski osobiście miał
ogromny wpływ na dzieje Zawoi, a jeżeli już nie osobiście, to przynajmniej poprzez swoich następców sprawujących „sanacyjne
rządy” w Polsce. Ta idea tak dalece zdominowała jego myślenie, że
Marszałka albo „sanatorów” jest gotów znaleźć wszędzie, nawet
tam, gdzie ich nigdy nie było.

J

uż ze wstępu dowiaduje…te prace zajęły łącznie lat
my się na przykład takich dziesięć. Z kolei jakiś gorliwiec
rewelacji, jak ta, że rozwój postawił na Zjeździe Delegatów
kultu św. Andrzeja Boboli w Pol- PTT wniosek, by cały ten szlak
sce podyktowany był osobistym ochrzcić imieniem marszałka
zaangażowaniem Marszałka i – J. Piłsudskiego. W ówczesnych
jak to autor ujął – „sanacyjnym warunkach politycznych mało
trendem”.
kto ośmieliłby się sprzeciwić
Potem jest już tylko ciekawiej. temu, choć były propozycje by
Pisze pan Wiecheć np.: „Sztan- wschodnią część dedykować
darowym projektem sanacyjnym Mieczysławowi Orłowiczowi1.
udostępniania gór, który dla
Zawoi miał niebagatelne znaI tak to właśnie było, tylko
czenie, był tzw. Główny Szlak przypadek sprawił, że zakońKarpacki.” Jak powszechnie wia- czenie prac nad szlakiem zbiedomo, zachodnia część Główne- gło się ze śmiercią Marszałka
go Szlaku Beskidzkiego (zwa- – stąd nadanie imienia. Nigdy
nego też Karpackim) została Główny Szlak Karpacki nie był
zaprojektowana przez Kazimie- projektem sanacyjnym, zaś przyrza Sosnowskiego i ukończona pisywanie mu niebagatelnego
w 1929 r., wschodnią zaś, we- znaczenia dla Zawoi też nie wydług projektu Mieczysława Orło- trzymuje poważnej krytyki.
wicza, zakończono znakować w
Równie iluzoryczne, a mówiąc
1935 r. Z żadnego z wyżej wy- wprost nieprawdziwe, są sugemienionych panów nijak nie da rowane przez autora związki piłsię zrobić „sanatora”, a tym bar- sudczyków i sanacji z działalnodziej z Polskiego Towarzystwa ścią w Zawoi Polskiej Akademii
Tatrzańskiego i jego oddziałów, Umiejętności czy z dziejami ludktóre szlak znakowały – agend ności żydowskiej oraz wieloma
rządowych. Władysław Mido- innymi tematami poruszanymi w
wicz (żeby zostać w kręgu osób tej książce.
ważnych dla Zawoi) pisał o znaWyszukiwanie
nieprawdziFotografie
wernisażu: Galeria
na Ucieche
kowaniu tego szlaku tak:
wych zzwiązków
i relacji
nie za-
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spokoiło jednak ambicji autora,
postanowił on pójść dalej i wykreował nieistniejący pomnik
Józefa Piłsudzkiego. Postawiony
na Babiej Górze betonowy słup
geodezyjny stanowiący element
systemu triangulacji, taki sam
jak stojące na wielu szczytach na
terenie polskich Karpat, został
mianowany przez autora „pomnikiem poświęconym Józefowi Piłsudzkiemu”, a jego zdjęcie trafiło
na okładkę książki. Najpewniej
pan Wiecheć dał się uwieść ludowym opowieściom, które swoje
źródło mogły mieć np. w tym, że
ktoś zażartował sobie z młodego
człowieka zatrudnionego przy
wykonywaniu słupa. Dziwne
jednak, że nie wzbudził w autorze wątpliwości fakt niewystępowania tego pomnika w żadnych
innych opracowaniach dotyczących Zawoi. Przecież gdyby to
rzeczywiście był obelisk dedykowany Piłsudskiemu, po pierwsze
nie stałby pod wieżą triangulacyjną, po drugie znalazłaby się na
nim jakaś tablica okolicznościowa lub przynajmniej napis, po
trzecie wiedziałby o nim nie tylko liczący wówczas czternaście
lat Wincenty Baran.

Błędów i nieprawdziwych informacji jest w tej książce wiele. Żeby sprostować wszystkie,
trzeba by napisać ją od początku. Zwrócę jednak uwagę na
jeszcze jeden – moim zdaniem
ważny. Pisze pan Wiecheć, że
II Brygada Legionów „została
utworzona z górali zmobilizowanych wśród Drużyn Polowych „Sokoła”, Drużyn Podhalańskich i Bartoszowych”.
Trzon Legionu Polskiego
(przekształconego w maju 1915
r. w II Brygadę Legionów Polskich) stanowiły dwa pułki piechoty: II pułk dowodzony przez
płk. Zygmunta Zielińskiego,
oraz III pułk dowodzony początkowo przez płk. Chomińskiego, przejęty przez mjr. Józefa Hallera. II pułk składał
się z I batalionu kpt. Mariana
Januszajtisa (ok. 1050 żołnierzy
i oficerów), II batalionu sokolego kpt. Szczęsnego Rucińskiego (ok. 1000 żołnierzy i oficerów), III batalionu strzeleckiego
kpt. Kazimierza Fabrycego (ok.
950 żołnierzy i oficerów) oraz
IV batalionu sokolego kpt. Bolesława Roi (liczącego ok. 980
żołnierzy i oficerów). W żadnym
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z nich nie było górali. Z kolei III
pułk składał się ze stacjonującego w Mszanie Dolnej I batalionu
utworzonego z resztek rozwiązanego Legionu Wschodniego,
uzupełnionego o ochotników ze
Śląska Cieszyńskiego i Podhala,
a jego dowódcą został kpt. Józef
Haller, oraz z niekompletnego
IV batalionu kpt. Jana Kozickiego stacjonującego w Rabce,
także powstałego z resztek
Legionu Wschodniego. Do III
pułku włączono batalion uzupełniający I pułku piechoty
(formowany z przeznaczeniem
dla Piłsudzkiego) przemianowany na II batalion składający się
w dużej części z ochotników
z Kielc i okolic, a stacjonujący w Choczni koło Wadowic
i dowodzony przez kpt. Kittaya
(liczący ok. 1100 żołnierzy i oficerów). III batalion tego pułku,
który formalnie powstał dopiero
na Węgrzech, składał się z kompanii krakowskich, uzupełnionych o pozostałe w Choczni
nadwyżki z II batalionu. Górale
byli tu jedynie wśród ochotników ze Śląska Cieszyńskiego
i Podhala. W sumie w całym
Legionie Polskim górali było
niewielu. Więc nawet gdyby
uwzględnić „górali świętokrzyskich” spod Kielc pisanie, że II
Brygada została utworzona z górali jest fałszowaniem historii.
Na koniec jedna uwaga natury ogólnej. Odnoszę nieodparte
wrażenie, że autor książki próbował autentyczne wydarzenia
z dziejów Zawoi – mniej lub
bardziej istotne – upchnąć na
siłę w przyjęte z góry założenia. I to się po prostu nie mogło udać, tym bardziej, że założenia te błędne były, niestety.
Nie wszystko, co się w Polsce
działo po śmierci Marszałka było
wynikiem polityki sanacyjnych
rządów, a zrobienie na przykład
z generała Tadeusza Kasprzyckiego głównego prominenta sanacji, kłóci się z faktami historycznymi. Dość powiedzieć, że
pokpiwano z niego, że zajmuje
się Hucułami, bo w sprawach
wojska nie ma nic do powiedzenia. W tych kwestiach decyzje
zapadały bowiem w gabinecie
Rydza-Śmigłego.

Zawoja
na targach turystycznych
w Bratysławie i Katowicach

J

uż po raz drugi Gmina Zawoja prezentowała się na
targach turystycznych ITF SLOVAKIATOUR 2019. Tym razem
pojechaliśmy do Bratysławy z
zaprzyjaźnioną z Zawoją Oravską Polhorą ze Słowacji. Targi
odbywały się w dniach 24-27
stycznia. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedza-

jących. Szczególnie spodobała
się Słowakom nasza oferta Babia Góra Trails, czyli kompleks
górskich tras rowerowych wokół
Babiej Góry. Na stoisku gościliśmy Ambasadora RP w Słowacji
Krzysztofa Strzałkę oraz Dyrektora Polskiego Instytutu w Bratysławie Jacka Gajewskiego.

21 stycznia 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w remizie OSP nasza Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”, wraz z członkami z Białki, Stryszawy i Suchej Beskidzkiej, zorganizowała, jak co
roku, wspólne spotkanie opłatkowe.

Spotkania opłatkowe
W spotkaniu tym wzięło udział
około 60 osób, w tym większość Skawiczan. Na zaproszenie
odpowiedziało wiele osób, zarówno młodych jak i starszych.
Uczestników spotkania swoją
obecnością zaszczycił ks. Kazimierz Buba i diakon Damian Ku-

biś z Archidiecezji Łódzkiej. Spotkanie rozpoczęło się Modlitwą
Trynitarną. Przy wspólnej kawie
i skromnym poczęstunku śpiewali kolędy i dzielili się doświadczeniem tego, co Jezus uczynił w
ich życiu. Dla wielu osób było to
wsparciem i umocnieniem wiary.

W. Midowicz, Jak powstawał
Główny Szlak Karpacki, „Płaj” 1988,
z. 2, s. 102.

1

Aleksander Wiecheć, Józef Piłsudski
w Zawoi. Echa sanacyjnych rządów
pod Babią Górą, Babiogórskie
Centrum Kultury im. dr Urszuli
Janickiej-Krzywdy, Zawoja 2018.

MTT GLOBalnie, to targi turystyczne w Katowicach, na
których promowaliśmy Powiat
Suski i Gminę Zawoja. Targi odbywały się w ostatni weekend
marca. Odwiedzający stoisko
mieszkańcy aglomeracji śląskiej
wielokrotnie opowiadali o swoich związkach z naszym regionem oraz o przygodach, jakie
ich spotkały podczas górskich
wędrówek po babiogórskich
szlakach.
Mamy nadzieję, że obecność
Zawoi na targach turystycznych
w Bratysławie i Katowicach
sprawi, że więcej turystów odwiedzi naszą gminę.

Fot. źródło: www. diecezja.pl
Spotkanie opłatkowe w Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krakowie.

Natomiast 29 stycznia członkowie Domów Zmartwychwstania ze Skawicy zostali oddelegowani na spotkanie opłatkowe,
które odbyło się w Sanktuarium
Św. Jana Pawła II w Krakowie.
Spotkanie to zostało poprzedzone Eucharystią, której przewodniczył Arcybiskup Marek
Jędraszewski. W czasie homilii
Arcybiskup powiedział: „Jesteście potrzebni Kościołowi”.
Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego „GALILEA”, z siedzibą w Stryszawie, była jedną
z 50. wspólnot, ruchów i stowarzyszeń, działających w naszej
Archidiecezji Krakowskiej, zajmujących się ewangelizacją.
Każdy z członków złożył
osobiste życzenia Pasterzowi
krakowskiego Kościoła, który
uważnie słuchał i zadawał pytania. Na koniec uściskali Go
serdecznie, przytulając „Tak po
Agata Fujak
galilejsku”.
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Inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej
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Konkurs recytatorski
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi, po raz kolejny, była organizatorem eliminacji gminnych do
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego. W tegorocznych zmaganiach poetyckich uczestniczyli
uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

G

łównym celem konkursu
było prezentowanie najciekawszych dzieł literatury polskiej
i powszechnej. W dniach 7 oraz
15 marca br. komisja konkursowa, kierując się takimi kryteriami,
jak: dobór repertuaru odpowiedni do wieku recytatora, sposób
interpretacji tekstu, ogólny wyraz
artystyczny, postanowiła przyznać następujące miejsca.
W kategorii szkoły podstawowe klasy 0-II: I miejsce: Łucja
Trybała (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Mosorne),
II miejsce: Ksawery Włoch
(Szkoła Podstawowa nr 5 w Za-
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woi), III miejsce: Nadia Wójciga, Joanna Wiecheć (Zespół
Szkół w Zawoi Wilcznej). Wyróżnienia: Julia Budzowska,
Szymon Mikołajczyk (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Zawoi
Centrum), Andrea Montanari
(Szkoła Podstawowa nr 5 w Zawoi), Nikodem Chowaniak
(Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zawoi Mosorne)
W kategorii szkoły podstawowe klasy III-V: I miejsce:
Anna Wilczyńska
(Zespół
Szkół w Zawoi Wilcznej), II
miejsce: Zofia Bogdan (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Zawoi

Centrum), III miejsce: Maja Jezutek (Zespół Szkół w Zawoi
Wilcznej), Julia Kozina (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Zawoi
Centrum). Wyróżnienia: Julia
Trybała, Oliwia Dobek (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Zawoi
Mosorne).
W kategorii szkoły podstawowe klasy VI-VII: I miejsce:
Weronika Woźnica (Zespół
Szkół w Zawoi Wilcznej), Oliwia Drwal (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Mosorne), II miejsce: Nikola Surzyn
(Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zawoi Mosorne), III miejsce:

Julia Ficek (Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej), Karolina Trzebuniak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoi Centrum)
W kategorii klas VIII i gimnazjum: I miejsce: Natalia Smyrak
(Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zawoi Centrum)
Promocję do eliminacji powiatowych, które odbyły się
14 marca br. w Domu Kultury
w Makowie Podhalańskim oraz
21 marca br. w Budzowie, otrzymali laureaci I i II miejsc, tj. Łucja
Trybała, Ksawery Włoch, Anna
Wilczyńska, Zofia Bogdan, Weronika Woźnica, Oliwia Drwal,
Nikola Surzyn, Natalia Smyrak
Niezmiernie miło jest nam
poinformować, iż laureatką
XX Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego w Makowie
Podhalańskim została Anna
Wilczyńska, która zajęła II miejsce. Serdecznie gratulujemy!
Lucyna Malczyk
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Przedstawienie
„Dziadek do orzechów”
14 lutego br. gościł w naszej Bibliotece Teatr Blaszany Bębenek.
Aktorzy przedstawili licznie zgromadzonej dziecięcej publiczności
spektakl pt. „Dziadek do orzechów”. Była to adaptacja powieści
E.T.A Hoffmanna zinterpretowana i przełożona dla najmłodszych
widzów. „Dziadek do orzechów” to klasyczna opowieść o przygodach małej Klary, która za sprawą gwiazdkowej zabawki wędruje
przez baśniową krainę cudowności. Spektakl, w wykonaniu artystów
z Krakowa, w atrakcyjny sposób ukazał świat dziecięcych zabaw
i marzeń. Dostarczył najmłodszym widzom wielu niezapomnianych
(lm)
wrażeń, a gromkie brawa były wyrazem uznania dla aktorów.

warsztaty edukacyjne dla dzieci

Zaprojektuj
okładkę książki

Już po raz kolejny, w czasie
ferii zimowych Gminna Biblioteka Publiczna oraz Świetlica
Środowiskowa w Zawoi zorganizowały warsztaty edukacyjne
dla dzieci. Tym razem były to
zajęcia pt. „Zaprojektuj własną
okładkę książki”. W pierwszej

części warsztatów dzieci poznały drogę książki od pisarza
do czytelnika. Bardzo uważnie
słuchały i aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Z pomocą bibliotekarza określały, jakie zadania
w procesie powstawania książki
pełni pisarz, wydawca, grafik,
drukarz, księgarnia oraz biblioteka. Ponadto na przykładzie
ulubionych bajek wskazywały
poszczególne elementy budowy
książki.
W drugiej części warsztatów
dzieci przystąpiły do projektowania własnych okładek i tu
wykazały się dużą pomysłowością i wyobraźnią. Powstały
piękne, różnorodne prace, a ich
autorzy z pewnością zasłużyli
na uznanie.
Lucyna Malczyk

Fot. arch. GBP w Zawoi
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Od jesieni 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Zawoi Wilcznej realizowany jest projekt Erazmus+ polegający na współpracy szkół
z czterech państw: Polski, Węgier, Włoch i Hiszpanii. W marcu odbył się pierwszy z trzech planowanych wyjazdów zagranicznych,
podczas którego uczniowie z Wilcznej wraz z opiekunkami odwiedzili miasteczko Felsőtárkány na Węgrzech.

Uczniowie z Wilcznej
na Węgrzech
W

yjazd rozpoczął się wizytą w szkole w Felsőtárkány, gdzie zostaliśmy ciepło przywitani przez
uczniów, panią dyrektor i nauczycieli. Po wysłuchaniu koncertu powitalnego w wykonaniu
szkolnej orkiestry, nauczyciele
wzięli udział w warsztatach metodycznych, a uczniowie w rozgrywkach sportowych ze swoimi
nowymi znajomymi z krajów
partnerskich. Następnie odbyły
się prezentacje państw, podczas
których każda grupa przedstawiła swój kraj, miejscowość
i szkołę. Odbył się przygotowany przez nas quiz wiedzy o Polsce, pokazy tańca i wspólne
śpiewanie.
Węgierscy gospodarze pokazali swoim gościom najważniejsze miejsca w Budapeszcie
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i Egerze. W stolicy ogromne
wrażenie zrobiło na wszystkich
zwiedzanie budynku parlamentu, gdzie zobaczyliśmy między
innymi koronę świętego Stefana – pierwszego króla Węgier.
Mieliśmy
okazję
podziwiać
zmianę warty, odwiedzić bazylikę świętego Stefana i obejrzeć
panoramę miasta ze słynnych
baszt rybackich. Zabytki Egeru nie były dla uczniów dużym
zaskoczeniem, ponieważ przed
wyjazdem przygotowywali oni
prezentację o nich i łatwo rozpoznawali je podczas spaceru
po mieście. Z bliska zwiedzili
katedrę i muzeum marcepanu
a najodważniejszym udało się
wspiąć na minaret.
Jednym z najważniejszych
zadań do zrealizowania podczas wyjazdu były wspólne

warsztaty projektowe z tańca,
śpiewu i rękodzieła, prowadzone przez profesjonalnych
instruktorów. Przez dwa dni,
grupy składające się z uczniów
i nauczycieli z czterech krajów,
zdobywały nowe umiejętności, które następnie zaprezentowały podczas uroczystego
koncertu finałowego. W lokalnym centrum kultury odbyła
się wystawa rękodzieła, gdzie
można było podziwiać wykonane przez uczestników ozdobne miedziane elementy, kopie
tych składających się na koronę
króla Stefana. Następnie międzynarodowy chór, przy akompaniamencie orkiestry szkolnej zaśpiewał angielską wersję
hymnu Unii Europejskiej „Oda
do radości”. Na koniec w pięknych węgierskich strojach lu-

dowych uczniowie z czterech
państw zatańczyli czardasza.
W międzyczasie można było
skosztować tradycyjnych potraw regionalnych, przygotowanych przez rodziców.
Tygodniowy wyjazd upłynął
na nawiązywaniu znajomości,
ćwiczeniu języka angielskiego
oraz poznawaniu kultury i zwyczajów Węgrów, Hiszpanów
i Włochów. Uczestnicy powrócili do Zawoi bogatsi o nowe
umiejętności i piękne wspomnienia. Był to cenny czas spotkań z osobami współtworzącymi projekt.
Przed nimi jeszcze dwa wyjazdy zagraniczne – do Hiszpanii i Włoch, oraz kończąca projekt wizyta państw partnerskich
w Zawoi.
(zswz)
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NASZE TRADYCJE

zajęcia regionalne w przedszkolach

My som Babiogórcy
Jesteśmy Góralami Babiogórskim. Mamy swój strój regionalny, swoje zwyczaje, obrzędy, tradycje oraz gwarę. Ale czy wszyscy mieszkańcy się z tym utożsamiają?

N

iestety, nie jest z tym najlepiej. Z obserwacji wynika, że w naszej gminie,
mimo podjętych szeregu działań, w dalszym ciągu pozostaje
wiele naleciałości z okresu międzywojennego. Wiadomo, czas
nie stoi w miejscu, ale niezwykle
ważne jest, aby młody człowiek
znał skąd wywodzą się jego „korzenie”, tożsamość kulturowa
i aby w przyszłości umiał znaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie. Aby to zrozumieć,
należy od najmłodszych lat przekazywać mu te wartości. Oczywiście, rolę tę powinni w pierwszej kolejności przejąć rodzice,
w drugiej zaś szkoły oraz instytucje kultury.
My, jako Babiogórskie Centrum Kultury podjęliśmy się ta-

kiego zadania, organizując mini
warsztaty dla najmłodszych. Odwiedziliśmy przedszkola, gdzie
prezentowaliśmy strój babiogórski – dzienny, świąteczny oraz
zabawki, jakimi bawiły się nasze
babcie. W czasie zajęć uczyliśmy dzieci przyśpiewek, zabaw,
w które kiedyś dzieci bawiły się
podczas pasienia krów lub przy
pracach polowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także
pokazy instrumentów muzycznych (dudy, piszczałki, okaryny). Dzieci były zafascynowane
zajęciami – ubierały się w stroje
regionalne z równoczesnym poznawaniem nazw poszczególnych jego elementów, próbowały też zagrać na instrumencie,
a szczególnie na dudach.
(wb)

Gratulujemy
Zespołowi Juzyna

Zespołowi Zbójnik

I miejsca
w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Żywieckie Gody”
w Żywcu

III miejsca
w Przeglądzie Zespołów Kolędniczych „Żywieckie Gody”
w Żywcu

II miejsca
w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych
„Karnawał Góralski” w Bukowinie Tatrzańskiej

III miejsca
w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych
i Młodzieżowych Grup Kolędniczych
„Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu

II miejsca
w Powiatowym Przegląd Zespołów Kolędniczych
w Sidzinie

II miejsca
w Powiatowym Przegląd Zespołów Kolędniczych
w Sidzinie
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LUDZIE BABIEJ GÓRY

Dawny tartak wodny nad rzeką Skawica na roli U Migasa. Fot. P. Franczak

O nazwach rzek, potoków, źródeł i stawów u północnych podnóży Babiej Góry

Skawica, Skawa, Biała
N
azwy geograficzne w dolinie Skawicy charakteryzowały się
niejednakowym zasięgiem ich używania. Niektóre nazwy
znane były w obrębie prawie całego regionu, zwłaszcza dotyczące miejscowości (np. Zawoja, Juszczyn), czy też sama
nazwa Babiej Góry. Innymi posługiwano się jedynie w granicach
miejscowości, głównie w przypadku nazw części wsi, przysiółków,
osiedli oraz niektórych szczytów (np. Policzne, Zawodzie, Oblak).
Istnieją też nazwy znane jedynie mieszkańcom pojedynczych przysiółków lub rodzin (np. W Borach, Siekiera, U Głębokiej Ulicy).
Ważną grupę funkcjonujących na obszarze gminy Zawoja nazw
stanowią hydronimy. Pojawiły się one już wraz z osiedleniem się
pierwszych osadników w dolinie Skawicy, jednak na mapach licznie
zaczęły być zamieszczane pod koniec XVIII w., na tzw. mapie Miega. Dzisiejszą Skawicę uważano wówczas za górny odcinek. Obecna
Skawica opisana jest na tej mapie jako Skawa, i nie był to błąd kartografa ponieważ podobnie rzeka ta opisywana była w pochodzącej z
tego samego okresu metryce józefińskiej. Traktowanie Skawicy jako
głównego cieku wynikało najprawdopodobniej z faktu, iż zazwyczaj
prowadziła ona znacznie więcej wody niż ciek odwadniający górną
części obecnej zlewni Skawy. Jednakże w tych samych dokumentach dotyczących wsi znajdujących się w górnym biegu dzisiejszej
Skawy, pojawia się także nazwa Skawa. Z kolei na wykonanym pół
wieku później drugim zdjęciu wojskowym, nazwy obu cieków są
zgodne z dzisiejszym nazewnictwem.
Jednak Skawica nie jest pierwotną nazwą głównego cieku, przepływającego przez gminę Zawoja, ponieważ na początku osadnictwa u północnych podnóży Babiej Góry rzekę tę nazywano Białą.
Nazwa ta pojawiła się już w pierwszej połowie XVII w., w przywileju królewskim dla sołtysiej rodziny Derców ze Skawicy (z 1644 r.).
W opisie założonej pod koniec XVI w. Skawicy zamieszczona jest
informacja o jej położeniu nad rzeką Białą. Wówczas, gdy lokowana
była Skawica, w dolnym odcinku doliny istniała już wieś Biała (dzisiejsza Białka), której nazwa pochodziła od tej rzeki. Co ciekawe,
na obszarze dzisiejszej Białki prócz głównej części wsi zwanej Białą,
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wyodrębniano dawniej część zwaną „Zabielną”. Nazwa ta pojawiła
się m.in. na pochodzącej z przełomu XVIII i XIX w. tzw. mapie
Liesganiga oraz powtórzona została przez Wincentego Pola w jego
dziele z 1851 r. pt. „Rzut oka na północne stoki Karpat”. Pol oparł
swój opis terenu na wspomnianej wyżej mapie Königreich Galizien
und Londomerien herausgegeben im Jahre 1790 von Liesganig. Na
taką pierwotną nazwę rzeki wskazuje także fakt, że jeszcze w II poł.
XX w. mieszkańcy Skawicy nazywali białczan „zabielanami”, a należący do nich fragment lasów wspólnotowych na stokach Oblaka
(871 m n.p.m.) w Skawicy, nadal nazywany jest Lasem Zabielskim.
Z perspektywy mieszkańców Skawicy, zamieszkiwali oni obszar po
drugiej stronie rzeki Białej, dlatego też nazywani byli Zabielanami.
Skawica jest zatem rzeką, której nazwa w ciągu kilku wieków zmieniała się od Białej, przez Skawę po dzisiejszą Skawicę.
Co oznacza nazwa rzeki Skawica? Zdaniem etymologów nazwa ta
wywodzi się od „skania”, czyli krętego biegu rzeki, co bez wątpienia
znajduje odzwierciedlenie w przypadku Skawicy.
Na mapach i w dokumentach pochodzących z połowy XIX w. na
obszarze pasma występują nazwy potoków, które do dnia dzisiejszego zachowały się w formie niezmienionej, jak np. Jaworzyna.
Jednak potok ten jeszcze pod koniec XVIII w. nazywany był Policznówką, gdyż płynie od przysiółka Policzne. Nieznacznej modyfikacji
uległa także nazwa potoku Jastrzębiec, który pierwotnie nazywanego Jastrzębim Potokiem, a którego nazwa związana była z polaną
Jastrzębie Niżne, położoną w przeszłości nad ujściowym odcinkiem
tego potoku, gdzie dziś stoi kościół parafialny w Zawoi Centrum.
Całkowitej zmianie uległa natomiast nazwa potoku Roztoka uchodzącego do Skawicy Sołtysiej poniżej przysiółka Oblica. Ciek ten
nosił w przeszłości nazwę Cylowego Potoku. W taki sam sposób
określano także dolny odcinek Skawicy Sołtysiej. Z upływem czasu zanikła także pierwotna nazwa Mosornego Potoku, nazywanego
wcześniej Zbujecznikiem, a później Mosorczykiem. Z kolei nazwa
Bubiaków Potoku, obecnie jest jedynie zamienną nazwą Skawicy
Górnej, a w przeszłości była główna nazwą tego potoku spływają-
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cego z północnych stoków Polic. Dodatkowo nazwę zniekształcono
na Babiaków Potok. To tylko kilka przykładów nazw potoków, których nazwy przez dziesięciolecia uległy zmianie.
Na uwagę zasługują potoki, które w przeszłości posiadały swe
nazwy, a dziś są bezimienne. Do tego grona zalicza się m.in. potok
przepływający przez osiedle Masówka w Zawoi Podpolice, nazywany w przeszłości Wilczym Potokiem, oraz spływający z głównego
grzbietu Polic potok Skalisty, którym biegnie granica pomiędzy Skawicą a Zawoją.
Dotychczas nie wyjaśniono pochodzenia nazwy Rotni – jednego
z największych potoków w obrębie Pasma Polic. Pewnych przesłanek dostarcza drugie zdjęcie wojskowe z 1806–1869 r., na którym pojawia się Polnia Bach. Być może kartograf austriacki popełnił
błąd i zamiast Rotnia podpisał potok jako Polnia, na co wskazują
zapiski zamieszczone w „Metryce józefińskiej”, gdzie nazwa Rotnia pojawia się kilkakrotnie. Jednak nazwa potoku jako Polnia ma
w tym przypadku jasne wytłumaczenie ponieważ potok ten spływa
z Juszczyńskich Polan i Skawickich Polan. Nazwa potoku w takiej
formie mogła zatem wskazywać na miejsce, z którego potok płynie.
Jednak, z drugiej strony przed laty nazwa Rotnia funkcjonowała na
określenie pola rolnego mieszczącego się U Sitarza u zbiegu dwóch
potoków bez nazwy, dlatego jego etymologia może mieć związek
z jakimiś cechami potoku.
Do cieków, których nazwy związane są z cechami cieku bądź jego
koryta należą m.in. potok Głęboki, którego nazwa wynika z bardzo silnie wciętego koryta biegnącego niemal spod samego szczytu
Polic. Do tej samej grupy zalicza się także potok Roztoka, którego
nazwa oznacza ciek posiadający gęstą sieć dopływów, tworzących
przez to bardzo wilgotny obszar w dnie doliny. Z charakterem koryta związane są także nazwy Skawy i Skawicy, które pochodzą od
„skania” czyli kręcenia się koryta rzeki.
Trzeba zaznaczyć, że ze względu na intensywne zagospodarowanie, większość nazw cieków dawnego starostwa lanckorońskiego
posiada nazwy związane etymologicznie z osiedlami przez które
przepływa. I tak wyróżnić można np.: Trybałowy Potok, Baranów
Potok i Marków Potok, Bartunków Potok.
Nieliczną grupę hydronimów tworzą nazwy źródeł. Przykładem
jest źródło Zimna Woda leżące na północnym stoku Okrąglicy tuż
poniżej Hali Kucałowej. Nieco większą grupę stanowią nazwy zbior-

ników wodnych. Przed laty funkcjonowała nazwa Stawek, określająca niewielkie jezioro osuwiskowe leżące przy niebieskim szlaku
turystyczny prowadzącym z Skawicy na Przełęcz Kucałową. Dziś
jednak jezioro już nie istnieje. Funkcjonują natomiast nazwy: Mokry
Stawek, Marków Stawek czy Jastrzębie Jeziorko.
Nazwy geograficzne reprezentują wielkie bogactwo, ponieważ
stanowią zapis dawnego krajobrazu tego obszaru, oraz historii i życia dawnych mieszkańców. Na koniec należy jeszcze zwrócić uwagę
iż na mapach i w dokumentach historycznych zapisana została tylko
część z używanych przez pokolenia nazw geograficznych tego obszaru. Większość z nich funkcjonowała natomiast tylko w przekazie
ustnym, a wraz ze zmianą stylu życia mieszkańców i zaprzestaniem
ich przekazu pomiędzy pokoleniami tysiące nazw uległo z czasem
zapomnieniu. Jednak liczne z nich zostały zapisane na opracowanych
przez nas mapach turystyczno-nazewniczych gminy Zawoja, i mamy
nadzieję, że w ten sposób zachowane dla przyszłych pokoleń.
Paweł Franczak, Karolina Listwan-Franczak

Skawica w Zawoi Centrum na mapie Miega z końca XVIII w.

Dawny tartak wodny nad rzeką Skawica na roli U Migasa. Fot. ze zbiorów Michała Bartyzela
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CENNE INICJATYWY

Na Anioł Pański biją dzwony,
Niech będzie Maria pozdrowiona.
Niech będzie Chrystus pozdrowiony…
Wśród ludu panowała głęboka wiara w cudowną moc dzwonów. Dzwony miały, według wierzeń,
moc odstraszania złego ducha, który w rozmaity sposób, przez wodę, ogień, burzę usiłuje szkodzić ludziom. Już w XIX wieku i początkiem XX zaczęto sprowadzać i budować po wsiach dzwonnice, bądź
wieszać je na okazałych drzewach.

Dzwon

w Skawicy Suchej Górze

J

eszcze przed wojną mieszkańcy Tokarnego i Suchej
Góry zakupili dzwon, który został założony u rodziny
Dyrcz, na obejściu pod Goscom.
W chwili wybuchu II wojny
światowej gospodarz zorganizował grupę mieszkańców, którzy
dzwon ściągnęli i ukryli w perzu
u Bolesława Kardasia na Budownej. Po wojnie ukrywany dzwon
wyciągnięto i zamontowano na
buku u Klemensa Torby. W 1961
roku został on przewieziony na
Tokarne do Stanisława Wronki. Miał konstrukcję z czterech
słupów z niewielkim daszkiem
ochraniającym dzwon, do którego był przywiązany powróz,
służący do wprawiania dzwonu
w ruch. Jego bicie rozlegało się
do 1994 roku. Po śmierci Stanisława dzwon zamilkł.
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Dzwon do kościoła w Skawicy sprowadzono w 1956 roku
z ziem odzyskanych. Przywiózł
go mieszkaniec Zawoi Fujacy
o nazwisku Hujda. Dzwon posiada inicjały B…RWN i z prawej
strony umieszczony Orzeł w Koronie. Do 1989 roku dzwon mieścił się na wieży kościoła parafialnego w Skawicy, nie wykazywał
się najwyższą jakością dźwięku,
ponieważ był lekko uszkodzony.
Fundatorzy, Franciszka i Kazimierz Franczak, zakupili nowe
dzwony i dotychczasowy został
ściągnięty i przekazany przez
ówczesnego proboszcza ks. Eugeniusza Kowalczyka parafianom z Suchej Góry.
Starsi mieszkańcy tego przysiółka zanosili się z zamiarem
wybudowania kaplicy, co mocno
popierał wspomniany ks. pro-

boszcz Eugeniusz Kowalczyk.
Podjęto wstępne starania, a pani
Anna Front wyraziła chęć podarowania gruntu pod jej budowę,
niestety na tym poprzestano.
Mieszkańcy zamontowali dzwon
na słupach, wykonali zadaszenie
i postanowili codziennie dzwonić: o 6. rano, w południe o 12.
i wieczorem o 18., w ostatnich
latach o 12., w końcu dzwonnica uległa zniszczeniu i na dwa
lata bicie dzwonu zamilkło.
Radny Piotr Żurek, Sołtys
Agata Spyrka wspólnie z mieszkańcami Sołectwa podjęli decyzję o całkowitym remoncie
dzwonnicy i zakupie mechanizmu, pozwalającego na włączanie się dzwonu. Wstępnie
oszacowano koszty przedsięwzięcia, uzyskano zgodę właściciela na prowadzenie prac

remontowych. Sylwester Toczek sprowadził wykonawcę
mechanizmu elektrycznego pozwalającego na automatyczne
uruchamianie dzwonu. Koszt
inwestycji był dość wysoki,
mieszkańcy z Orkiestrą udali się
w dniach 6-7 stycznia 2018 roku
z Kolędą po całym Sołectwie
Sucha Góra. Na wiosnę rozpoczęto pierwsze prace ziemne,
wylewki… W miarę prowadzonych prac koszty wzrastały. Wspierani finansowo przez
wójta gminy Marcina Pająka,
ks. Edwarda Łatkę i parafian ze
Skawicy, mogli pomyślnie zakończyć zamierzony cel.
Większość prac prowadzono
w czynie społecznym. Fundatorzy Maria i Jan Marek zakupili
figurkę Św. Jana Pawła II i granitową płytę z prośbą naszego
Wielkiego Papieża „Pilnujcie mi
tych szlaków”.
Bicie serca dzwonu towarzyszy odmawianiu jednej z najpopularniejszych modlitw na cześć
Najświętszej Panny – Anioł Pański, rano, w południe i wieczorem. Na dźwięk dzwonów ludzie
przerywali prace w polu, warsztatach, na budowie, gosposie
przesuwały garnki na skraj pieca, żeby nie wykipiało, i wszyscy jednoczyli się na wspólnej
modlitwie. Gdy zbliżała się burza, dyżurny gospodarz pociągał za sznur, a wszyscy trwali
w modlitwie, by Bóg uchronił
ich od nieszczęścia. Dzwony są
blisko ludzkiego życia i ludzkich
spraw. Towarzyszą człowiekowi
w najważniejszych momentach
życia: przy narodzinach z wody
chrztu świętego, przy Pierwszej
Komunii Świętej, bierzmowaniu, ślubie, a na koniec przy
pogrzebie. Życie bez dzwonów
byłoby puste. To one swym doniosłym głosem uczą nas także
milczenia, uczą że trzeba czasem zamilknąć i zasłuchać się.
Pozwolić, by ktoś inny przemówił za nas, w naszym imieniu.
Przypominają nam o istnieniu
Boga i mają przedziwną moc
głoszenia chwały Bożej. Dźwięk
sucho-górskiego dzwonu niesie
się szeroko nad polami, lasami,
przez odgłos dzwonów Bóg bierze w posiadanie i opiekę całą
tę krainę, ludzi, ich sprawy i nadzieje.
W sobotę 18 listopada 2018
roku została odprawiona uroczysta Msza święta, w czasie
której ks. Edward Łatka, proboszcz skawickiej parafii, dokonał poświęcenia odbudowanej
dzwonnicy.
Małgorzata Gasek
Foto: Autorki
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Właśnie ruszyła realizacja kolejnego już polsko-słowackiego projektu przygotowanego przez Babiogórski Park Narodowy, a dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020
pod nazwą „Pogranicze dla każdego”.

Przyroda ugości każdego

K

iedy czytamy
„pogranicze dla każdego” to aż się
prosi, żeby rymując dodać
„dla małego i dużego. I będzie
to całkowicie zgodne z celami,
jakie pisząc projekt, założyli sobie pracownicy Parku. Podnóża
Królowej Beskidów zarówno po
jednej, jak i po drugiej stronie
granicy polsko-słowackiej to
tereny odznaczające się bezcennymi walorami przyrodniczymi.
Urzekają tu piękne krajobrazy
malowane mozaiką lasów, pól

i łąk, znaczone wstęgami dróg,
ścieżek i potoków, ozdobione
wiejskimi zabudowaniami z górującymi wieżami kościołów.
Dostojeństwo Babiej Góry i malowniczość Jeziora Orawskiego
przyciągają tu wielu. Przyroda
babiogórska ma wiele do zaoferowania. Jednym proponuje
wędrówkę hen wysoko, nawet
w chmury; innym spokojny
spacer miedzami po skłonach
wzgórz. Urzeka bielą śnieżnej
szaty i zielonym chłodem lasów,

zachwyca barwami kwietnej
łąki i złotych jesiennych lasów.
Huczy halnym wiatrem i łoskotem wezbranych potoków, koi
szumem drzew i głosami natury. Z tego bogactwa skorzystać
może każdy, odnajdując swój
sposób na odpoczynek i poznawanie babiogórskiej krainy.
Realizowany właśnie mikroprojekt, choć zakłada jedynie
tzw. miękkie działania, ma pokazać kilka sposobów korzystania z przyrodniczego bogactwa

Wolontariat w Parku
Idea wolontariatu w Babiogórskim Parku Narodowym sięga końca lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Jednym z naszych pierwszych wolontariuszy, był Stephen Alexis z amerykańskiego
korpusu Pokoju (ang. Peace Corps), który dotarł do nas z Teksasu. Byli również ochotnicy z Wielkiej
Brytanii, z których owoców pracy nadal korzystamy.

G

ościliśmy w Parku także
naszych rodzimych wolontariuszy – z Polski,
z naszego powiatu i z naszej
gminy. Idea wolontariatu skupia
wokół siebie osoby bezinteresowne, otwarte na ludzi i środowisko - pasjonatów, którzy często przez część społeczeństwa
postrzegani są jako odmieńcy.
Co ciekawe wolontariusze to nie
tylko młodzi ludzie, ale również
osoby które spełniły się zawodowo i będąc na zasłużonej emeryturze, chcą być dalej aktywne.
Wśród wolontariuszy spotykamy także pracowników dużych
korporacji, którzy w ten sposób
chcą spędzić wolny czas robiąc
coś pożytecznego na rzecz środowiska. Dlatego serdecznie
zapraszamy osoby „pozytywnie
zakręcone” do udziału w naszym programie wolontariatu.
Wolontariuszem w BgPN może
zostać każdy kto jest pełnoletni,
ale również osoby niepełnoletnie po ukończeniu 15 lat i posiadające pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów. Konieczne jest,
by kandydaci chcieli świadomie,
dobrowolnie i nieodpłatnie wykonywać świadczenia mające na
celu wspomaganie działań statutowych Parku. Należą do nich
w miarę potrzeb m.in. prace po-

rządkowe na szlakach i punktach
wejściowych; pielęgnacja Ogrodu Roślin Babiogórskich i Ogrodu Zmysłów (pielenie, drobne
prace porządkowe i konserwatorskie); pomoc w zakresie
prowadzenia działalności edukacyjnej podczas imprez plenerowych, oprowadzaniu po Wy-

stawie Stałej oraz realizowaniu
zajęć w Ogrodzie Roślin Babiogórskich i w Ogrodzie Zmysłów,
a także działalności edukacyjnej
na szlakach i ścieżkach edukacyjnych.
Park ze swej strony zapewnia możliwość pracy na rzecz
ochrony przyrody oraz daje oka-

pogranicza. Po obu stronach
masywu, zarówno w Polsce, jak
i na Słowacji w kilka weekendów BgPN oraz CHKO Horna
Orava (partner Parku w realizacji projektu ze strony słowackiej)
zaproponują dorosłym spacery
przyrodnicze po babiogórskich
ścieżkach. Najmłodszych natomiast zaproszą do udziału
w spotkaniach przyrodniczych
i konkursie, w których główną role odegrają tkaniny, farby,
pędzle i przyroda. Projekt zakończy wernisaż publikacji wydanych i dla dużych, i dla małych
– o którym już dziś zawiadamiamy. Wszystkich fotografujących
zapraszamy do końca maja do
kontaktu z Babiogórskim Parkiem Narodowym – miło nam
będzie zamieścić zdjęcia Państwa autorstwa na kartach babiogórskich polsko-słowackich
publikacji.
KF

zję do poznania terenu Babiej
Góry oraz jej przyrody. W czasie pracy wolontariusze mogą
poznać specyfikę pracy w BgPN
oraz nabierać doświadczenia
m.in. w prowadzeniu działalności edukacyjnej.
Na czas pracy i pobytu Park
zapewnia wolontariuszom bezpłatny nocleg w pokojach gościnnych oraz bezpłatny wstęp
na wszystkie szlaki i obiekty
BgPN, może także wydać zaświadczenie o uczestnictwie
w wolontariacie. Uczestnicy naszego programu otrzymają również zestaw materiałów promocyjnych Parku.
Zainteresowanych
zapraszamy do współpracy co roku
w terminie od 15 kwietnia do 15
października. Szczegółowe terminy pracy i pobytu są ustalane
indywidualnie dla każdego wolontariusza. Czekamy na zgłoszenia i prosimy jednocześnie
o dokonanie ich z jak największym wyprzedzeniem, byśmy
mogli właściwie zorganizować
dla Państwa pracę oraz zakwaterowanie.
W przypadku pytań można napisać
do nas na adres park@bgpn.pl,
zadzwonić pod numer 33 8775 110.
Maciej Mażul

Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi dzięki
dofinansowaniu z Gminy Zawoja zakupiło w 2018 roku sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 14 948,19
zł. Projekt został realizowany w ramach Zadania Publicznego pt.: „Prowadzenie działalności w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zawoja, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów aktywizujących społecznie i zawodowo te osoby”.
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