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Marek Listwan
wójt Gminy Zawoja

Krzysztof Chowaniak
przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Niech œwiat³o wielkanocnego poranka 
towarzyszy Wszystkim Mieszkañcom 
naszej Gminy.

Niech prowadzi drogami prawdy i dobra 
ku szczêœliwej przysz³oœci.
Niech Chrystus Zmartwychwsta³y wszystkim 
b³ogos³awi!

Niech udziela dobrego zdrowia, radoœci, 
pokoju i nadziei, abyœmy ubogaceni pe³ni¹ 
Jego darów, mogli s³u¿yæ wszystkim braciom.
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rzece Yukon, który jest jedynym mostem 
na trzeciej co do wielkoœci rzece Ameryki 
Pó³nocnej. W koñcu docieramy do tablicy 
obwieszczaj¹cej przebieg Ko³a Polarnego 
z pogl¹dowym szkicem pó³kuli pó³nocnej 
Ziemi. Przed tablica rozk³ada siê czerwony 
dywanik i nastêpuje uroczyste przekro-
czenie magicznej linii po czym dostaje 
siê certyfikat jego przekroczenia. Lokalna 
tradycja g³osi, ¿e przejœcie Krêgu odm³adza 
Panie o 10 lat. 

W trakcie dalszej podró¿y przeje¿d¿amy 
niewielkie miasteczko North Pole w którym 
ma rezydencjê œw. Miko³aj. Odwiedziny 
w jego rezydencji s¹ obowi¹zkiem ka¿de-
go, który tu przyby³, jak równie¿ doko-
nanie zakupów w sklepie z prezentami 
i œwi¹tecznymi ozdobami. Po po¿egnaniu 
siê z œw. Miko³ajem udajemy siê w dalsz¹ 

drogê dolina rzeki Tanna przeje¿d¿aj¹c pa-
smo Alaska Range. Docieramy nad jezioro 
Summit z widokiem na sp³ywaj¹cy z gór lo-
dowiec Izabeli. Podziwiaj¹c z jednej strony 
lodowiec, z drugiej strony podziwiamy coœ 
co do tej pory mog³em ogl¹daæ tylko w te-
lewizji – tarlisko ³ososi. Alaska to chyba 
ostatni raj dla wêdkarzy. Wystêpuj¹ce iloœci 
ryb w rzekach s¹ imponuj¹ce. Pocz¹wszy 
od 5 gatunków pacyficznych ³ososi po pstr¹-
gi i arktyczne lipienie. Waga rekordowego 
³ososia królewskiego z³owionego na Alasce 
to 46,3 kg. Mój z³owiony w Russian River 
mia³ tylko „3 kg”.

Bêd¹c nad wyp³ywaj¹cym z jeziora 
potokiem mo¿na by przestaæ ca³y dzieñ 
obserwuj¹c wp³ywaj¹ce ogromnymi falami 
³ososie, którym w p³ytkiej wodzie wystaj¹ 
tylko p³etwy grzbietowe. 

 W drodze na pó³wysep Kenai podzi-
wiamy panoramê gór Parku Narodowego 
Wrangell – St. Eias i przyleg³ego do niego 
Parku Narodowego Kluane, które tworz¹ 
razem licz¹cy 100 tys. km2 obszar. Wiel-
koœci parków uœwiadamiaj¹ nam ogrom 
Alaski. Po ca³odniowej podró¿y docieramy 
do miasteczka Seward, które liczy 3 tys. 
mieszkañców i jest wciœniête pomiêdzy 
góry i ocen. Atrakcj¹ jest rejs po Parku Na-
rodowym Fiordów Kenai. W trakcie rejsu 
ogl¹damy przep³ywaj¹ce w pobli¿y nasze-
go katamaranu stado orek, które jakby na 
nasz¹ proœbê baraszkuj¹ miêdzy sob¹ nie 
zwracaj¹c uwagi na nasz¹ obecnoœæ. Tak 
przychylne dla nas nie by³y dwa wieloryby 
humbaki, które nie pozwala³y do siebie 
podp³yn¹æ blisko i mogliœmy tylko podzi-
wiaæ te ogromne ssaki z dalszej odleg³oœci. 
W trakcie rejsu obserwujemy stada wyle-
guj¹cych siê na ska³ach fok, lwów morski 
i bawi¹cych siê wydr morskich. Imponuj¹ca 
jest równie¿ iloœæ ptaków w tym s³ynnego 
amerykañskiego or³a bielika. Podp³ywa-
my pod monumentalny i budz¹cy respekt 
lodowiec Holgate. W pewnym momencie 
odrywaj¹ siê wa¿¹ce kilkanaœcie ton bry³y 
lodu i z armatnim hukiem wpadaj¹ do 
wody, pokazuj¹c potêgê i ogrom tego 
lodowca.

W drodze powrotnej podziwiamy nie-
zliczone iloœci wodospadów spadaj¹cych 
z topniej¹cych lodowców .

Tak koñczy siê moja przygoda na Alasce, 
która okaza³a siê bardzo przyjazn¹ i wart¹ 
zwiedzenia krain¹, gdzie odwiedzaj¹cy 
maja okazje poczuæ siê jak pierwsi pionierzy 
na „dzikim zachodzie”.

tekst i zdjêcia: Janusz Kojder, 
sierpieñ 2007
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Alleluja!
Podobno w Wielk¹ Noc,
¯yczenia maj¹ wiêksz¹ moc.
Tak¹ nadziejê w³aœnie mamy 
I prêdko ¿yczenia 
Wam sk³adamy:

Mi³ego œniadanka
Œwi¹tecznego ranka,
Uœmiechy zaj¹czka
Z koszyczkami w r¹czkach.
Mokrego psikusa 
W Œmigusa-Dyngusa
…i zdrówka ¿yczymy 
na koniec tej zimy!

¯yczy Redakcja

Za naszym oknem

Pierwsze wiosenne przebiśniegi. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

ELIMINACJE  GMINNE
3 kwietnia, godz. 10.00, sala GCKPiT w Zawoi Centrum

ELIMINACJE  POWIATOWE – ZAWOJA 2008 
15 kwietnia, godz. 10.00, hala widowiskowo-sportowa w Zawoi Centrum

UCZESTNICY: Festiwal o formule konkursu adresowany jest do dzieci i m³odzie¿y re-
gionu ma³opolskiego zainteresowanych ró¿nymi formami muzyki i tañca dzia³aj¹cych w 
szko³ach, œwietlicach, klubach, oœrodkach kultury i innych placówkach kulturalno-oœwia-
towych i uczestników nie zrzeszonych. Uczestnicy prezentuj¹ siê w dwóch kategoriach 
wiekowych: A – do 15 lat, B – od 15 do 21 lat.

KATEGORIE:
Muzyczna: soliœci, duety, zespo³y wokalne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne
Taneczna: soliœci, duety, ró¿ne formy tañca nowoczesnego, miniatura taneczna, insceni-
zacja taneczna, widowisko taneczne, taniec i piosenka, cheerleaders, break-dance, polskie 
tañce narodowe w formie towarzyskiej, formacje taneczne, freestyle, jazzdance itp.

ZASADY  UCZESTNICTWA:
1.Wykonawcy prezentuj¹ 1 utwór (nie prezentowany w latach poprzednich) dostosowane 
do swojego wieku oraz dodatkowo drugi utwór – prezentowany na ¿yczenie jury – o ³¹cz-
nym czasie trwania do 10 minut.
2. Zespo³y wokalne mog¹ liczyæ maksymalnie 12 osób.
3. Zespo³y wokalno-instrumentalne mog¹ u¿ywaæ tylko instrumentów akustycznych (nie 
dotyczy sekcji rytmicznej).
4. Sekcja rytmiczna lub grupa taneczna towarzysz¹ca zespo³owi wokalnemu lub soliœcie 
mo¿e liczyæ maksymalnie 6 osób.
5. Koszty przejazdów ponosz¹ instytucje deleguj¹ce.
6. Ka¿d¹ instytucjê patronuj¹c¹ reprezentowaæ mog¹ tylko 2 podmioty wykonawcze z ka¿-
dej kategorii (wy³onione w drodze eliminacji gminnych).
7. Karty zg³oszenia prosimy przes³aæ na adres: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Tury-
styki w Zawoi, tel. (033) 877 50 66 lub tel/fax (033) 877 69 49.

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce festialu mo¿na uzyskaæ w GCKPiT w Zawoi.
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„TALENTY MAŁOPOLSKI 2008”
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Alaska! Ka¿dy z nas fascynowa³ siê t¹ krain¹ 
czytaj¹c ksi¹¿ki Jacka Londona, ogl¹daj¹c 
serial „Przystanek Alaska” czy podziwia³ 
jej przyrodê ogl¹daj¹c filmy „National 
Geografic”. Kraina ta kojarzy siê wszystkim 
z zimnem, œniegiem i dzikimi zwierzêtami. 
W rzeczywistoœci Alaska jest miejscem, które 
pora¿a cz³owieka swoim ogromem i piêk-
nem dzikiej nieska¿onej przez cywilizacjê 
przyrody. Jest to stan USA nazywany „Ostat-
nim Pograniczem”, którego powierzchnia jest 
5-krotnie wiêksza od Polski a zamieszkujê 
tê krainê zaledwie 600 tysiêcy ludzi, z czego 
230 tysiêcy ¿yje w mieœcie Anchorge. Alaska 
zosta³a odkryta przez Duñczyka w s³u¿bie 
rosyjskiej Vitusa Beringa w 1741 r. i zosta³a 
w³asnoœci¹ Rosji. W 1867 roku Rosjanie 
uznali t¹ krainê za bezu¿yteczn¹ i sprzedali 
rz¹dowi Stanów Zjednoczonych za kwotê 
7 milionów dolarów. Dopiero w 1959 roku 
uznano Alaskê za stan USA.

Swoj¹ przygodê na Alasce rozpocz¹³em 
od miasta Anchorge, z którego uda³em siê 
do najwiêkszej turystycznej atrakcji stanu 
jakim jest Park Narodowy Deneli. W trak-
cie podró¿y przez dzikie i niezamieszka³e 
tereny podziwiamy wspania³e pasmo gór-
skie Alaska z majestatycznym szczytem 
McKinley. Jest to najwy¿szy szczyt Ame-
ryki Pólnocnej (6194 m n.p.m.) zwany 
równie¿ Denali (wielki, wynios³y) przez 
zamieszkuj¹cych te tereny Indian Atabaska. 
Park Narodowy Deneli jest trzecim co do 
wielkoœci Parkiem USA o powierzchni 
2,4 mln ha. Park mo¿na zwiedzaæ pieszo, 
jak i korzystaæ z autobusu nale¿¹cego do 
tego Parku . Trasa w g³¹b Parku liczy sobie 
oko³o 100 km w jedn¹ stronê i trwa ca³y 
dzieñ. Podró¿ rozpoczyna siê w tajdze, 
która po przekroczeniu prze³êczy Sable 
Pass ustêpuje ca³kowicie miejsca tundrze. 
W koñcu sierpnia tajga mieni siê najprze-
ró¿niejszymi barwami rozpoczynaj¹cej siê 
jesieni. Kierowca autobusu jest zarazem 
przewodnikiem i opowiada o florze i faunie 
znajduj¹cej siê na terenie parku. W trakcie 
podró¿y ka¿dy obserwuje teren wypatru-
j¹c zwierz¹t. W momencie zauwa¿enia 
jakiegoœ zwierzêcia, krzyczy siê „stop”, aby 
kierowca móg³ siê zatrzymaæ, by podziwiaæ 
i fotografowaæ zwierzêta. W trakcie podró-
¿y najwiêksz¹ atrakcj¹ jest zobaczenie nie-
dŸwiedzia grizzly. By³em szczêœciarzem, bo 

mia³em okazjê zobaczyæ 5 osobników. In-
nymi zwierzêtami, które w trakcie podró¿y 
widzia³em by³y karibu, ³osie, owce dala, 
muflony, wiewiórki, sus³y i wszêdobylskie 
zaj¹ce. Wœród ptaków których ¿yje tutaj 
oko³o 150 gatunków, naczelne miejsce 
zajmuje orze³ przedni. Podró¿ po parku 
Deneli przypomina³a mi afrykañskie safari 
tylko w innej scenerii i z innymi gatunkami 
zwierz¹t.

Kolejnym etapem podró¿y by³o oddalone 
o 180 km od Deneli miasto Fairbenks dru-
gie co do wielkoœci miasto Alaski, licz¹ce 
ok. 32 tysiêcy mieszkañców. Zaskakuj¹c¹ 
dla mnie rzecz¹ by³ ogrom kwitn¹cych 
pelargonii, begonii i ró¿nego rodzaju krze-
wów ozdobnych, którymi ozdobiony jest 
praktycznie ka¿dym dom, jak równie¿ 
ulice. Alaskañczycy zdobi¹ swoje domy 

kwiatami, krzewami chc¹c w ten sposób 
zrekompensowaæ sobie d³ug¹ zimê. Jest to 
prawdopodobnie odreagowanie depresji 
wynikaj¹cej z d³ugo trwaj¹cej nocy polarnej. 
Z tego miasteczka udajemy siê w dalsz¹ 
drogê na pó³noc, której celem bêdzie 
osi¹gniêcie ko³a podbiegunowego. Trudy 
podró¿y rekompensuj¹ nam wspania³e 
kolory jesiennej tajgi, która 100 km przed 
krêgiem polarnym zmienia siê w tundrê 
z czerwieniej¹cymi liœæmi jagód, zielonych 
mchów oraz ró¿nego rodzaju porostów 
odpornych na arktyczne warunki. Droga, 
któr¹ siê poruszamy zosta³a wybudowana 
w trakcie budowy s³ynnego alaskañskiego 
1300 km ruroci¹gu, który zaczyna siê 
w zatoce Prudhobay na dalekiej pó³nocy 
i koñczy swój bieg w Valdez na po³udniu. 
Zd¹¿aj¹c do celu przeje¿d¿amy most na 

Alaska
„Jedna rada dla tych, którzy zamierzają 
odwiedzić Alakę-jeśli jesteś stary, 
jedź za wszelką cenę, jeśli jesteś 
młody, poczekaj. Sceneria Alaski jest 
wspanialsza niż cokolwiek na świecie 
i nie jest dobrze zobaczyć to, co 
najlepsze, na początku”  Henry Gannett, 
Harriman Alaska Expedition 1899

NASZE PODRÓŻE
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Z KRONIKI WYDARZEŃ

W tegorocznej edycji turnieju obok pisem-
nego rozwi¹zania testu i jazdy rowerem po 
przygotowanym torze przeszkód, pojawi³a 
siê nowa konkurencja – a mianowicie udzie-
lanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

W eliminacjach gminnych wziê³o udzia³ 
9 trzyosobowych zespo³ów z terenu gminy. 
Uczestnicy turnieju w pierwszej kolejnoœci 
przyst¹pili do rozwi¹zaniu testu sk³ada-
j¹cego siê z  pytañ dotycz¹cych m.in.: 
zasad i przepisów o ruchu drogowym pie-
szych i rowerzystów, znaków drogowych, 
udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
Nastêpn¹ konkurencj¹, z któr¹ przysz³o 
im siê zmierzyæ, by³o udzielanie pierwszej 
pomocy przedmedycznej na pozorancie,  
któr¹ przygotowa³y i ocenia³y druhny 
z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Kurowa, 
jednostki specjalizuj¹cej siê w ratownictwie 
medycznym. Ostatni¹ konkurencj¹ by³a 
jazda rowerem po przygotowanym torze 
przeszkód. Nad prawid³owym przebiegiem 
turnieju  czuwa³o jury w sk³adzie Wojciech 
Fluder – Przewodnicz¹cy, Zbigniew Kania 
– Sekretarz i Izabela £oœ – Cz³onek. 

Po podsumowaniu wszystkich konkuren-
cji i podliczeniu punktów indywidualnych 
i grupowych komisja og³osi³a wyniki tur-
nieju. 

Najlepsz¹ dru¿ynê w kategorii szkó³ pod-
stawowych tworzyli uczniowie ze Szko³y 
Podstawowej z Zawoi Centrum w sk³adzie: 
Rafa³ Mazur, Bart³omiej Warmuz i Andrzej 
Gawe³. Na drugim miejscu uplasowa³a 
siê Szko³a Podstawowa z Zawoi Mosorne 
w sk³adzie: Paulina Spyrka, Jacek Budzow-
ski i Kamil Bury, a na trzecim Szko³a Pod-
stawowa z Zawoi Przys³op w sk³adzie: 

W trosce o bezpieczeństwo 
na drogach

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

29 lutego br. w Zespole Szkół w Skawicy odbył się gminny etap 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Konkurs 
skierowany jest on do uczniów  szkół podstawowych oraz gimnazjów. 
Głównym jego założeniem jest podnoszenie wiedzy ze znajomości przepisów 
ruchu drogowego, wpajanie bezpiecznych i kulturalnych zachowań na 
drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. 

Kacper Basiura, Pawe³ Janik i Arkadiusz 
Toczek.. W kategorii gimnazjów pierwsze 
miejsce zajê³o Gimnazjum z Zawoi Wilcznej  
w sk³adzie: Dariusz Surzyn, Konrad Pierog 
i Mi³osz Kuœ, drugie miejsce Gimnazjum 
z Zawoi Centrum w sk³adzie: Rafa³ Lis, Ro-
bert Bo¿ek i Pawe³ Kostyra. i trzecie miejsce 
przypad³o gospodarzom czyli Gimnazjum 
w Skawicy w sk³adzie: Pawe³ Szafraniec, 
Kacper Ceremuga i Szymon Kaczmarczyk.

Najlepsi z najlepszych otrzymali pami¹t-
kowe dyplomy i nagrody rzeczowe, pozo-
stali zaœ obdarowani zostali upominkami. 
Zwyciêskie dru¿yny pojad¹ na eliminacje 
powiatowe, które w tym roku odbêd¹ siê 
2 kwietnia w Suchej Beskidzkiej, a jeœli tam 
im siê poszczêœci, czego ¿yczymy – to przed 
nimi jeszcze eliminacje wojewódzkie i fina³ 
ogólnopolski. 

Gabriela Tryba³a

W część teoretycznej turnieju sprawdzana bya znajomoś przepisów drogowych

Jazda sprawnościowa na rowerze po torze 
przeszkód

Udzielanie pomocy przedmedycznej 
– to nowość tegorocznego turnieju

Na zakończenie najlepsi uczniowe otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. 
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi
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Z KRONIKI WYDARZEŃ

Wzorem lat ubieg³ych 26 lutego br. w Ze-
spole Szkó³ w Zawoi Wilcznej odby³y siê 
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Po¿arniczej – konkursu maj¹ce-
go na celu przybli¿anie tematyki ochrony 
przeciwpo¿arowej jak najszerszej rzeszy 
uczniów naszych szkó³. Konkurs ma na celu 
w szczególnoœci popularyzowanie wœród 
dzieci i m³odzie¿y znajomoœci przepisów 
przeciwpo¿arowych, zasad postêpowania 
na wypadek po¿aru, udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, praktycznych 
umiejêtnoœci pos³ugiwania siê podrêcznym 
sprzêtem gaœniczym, wiedzy na temat tech-
niki po¿arniczej, organizacji ochrony prze-
ciwpo¿arowej w naszym kraju oraz historii 
i tradycji ruchu stra¿ackiego. 

Konkurs sk³ada³ siê z dwóch etapów. 
Szczebel podstawowy – eliminacje w szko-
³ach, które wy³oni³y najlepsze trójki, a na-
stêpnie – eliminacje gminne w których to, 
najlepsze trójki z poszczególnych szkó³ 
rywalizowa³y o wyjazd na eliminacje po-
wiatowe. Zaznaczyæ nale¿y, i¿ do powiatu 
klasyfikuj¹ siê tylko najlepsi z najlepszych 
w swoich grupach wiekowych. Wszyscy 
uczestnicy eliminacji gminnych  pisali test 
a w razie uzyskania przez uczestników tej 
samej iloœci punktów komisja organizowa-
³a ustn¹ dogrywkê. Zagadnienia zawarte 
w testach dotyczy³y w szczególnoœci:  prze-
pisów ochrony przeciwpo¿arowej w tym 
ochrony lasów, znajomoœci sprzêtu p-po¿., 
historii stra¿y po¿arnej i sposobu udzielania 
pierwszej pomocy. 

Do eliminacji powiatowych Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej za-
kwalifikowali siê nastêpuj¹cy uczestnicy. 
W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³ 
Pawe³ Janik ze Szko³y Podstawowej w Za-
woi Przys³op. Druga grupê wiekow¹ czyli 
gimnazja na eliminacjach powiatowych 
reprezentowa³  bêdzie £ukasz Toczek 
z Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej. Grupê 
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych repre-
zentowa³ bêdzie Micha³ Bartunek z Liceum 
Ogólnoklszta³¹cego z Zespo³u Szkó³ w Za-
woi Wilcznej.

Nad prawid³owoœci¹ turnieju czuwa³o 
jury w sk³adzie: Przewodnicz¹cy – Wojciech 
Tryba³a, sekretarz – Kazimierz Korzec oraz 
cz³onek – Zdzis³aw Kozina.  

Zwyciêzcy konkursu otrzymali dyplomy 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Urz¹d Gminy w Zawoi, a pozostali uczest-
nicy konkursu otrzymali pami¹tkowe dyplo-
my za udzia³ w konkursie.

Gabriela Tryba³a

Turniej Wiedzy Pożarniczej
 „Młodzież zapobiega pożarom” to hasło edycji ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej, którego eliminacje
 na szczeblu gminnym odbyły się w siedzibie Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej, którego organizatorem 
był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zawoi. Swoją wiedzę i umiejętności 
zaprezentowało 157 uczestników zawojskich szkół.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. 
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

Uczniowie za chwilę rozpoczną pisanie testu o wiedzy pożarniczej 

Wójt gminy Zawoja Marek Listwan życzy sukcesu wszystkim uczestnikom turnieju 
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W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

PLANOWANE DOCHODY

ŹRÓDŁO DOCHODÓW KWOTA w zł

Leśnictwo (m.in. dochody z najmu i dzierżawy) 1.400 

Gospodarka mieszkaniowa 153.600
w tym:  • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 
  i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.600
 • wpływy z najmu i dzierżawy składników 
  majątkowych Skarbu Państwa 150.000

Administracja publiczna 62.097
w tym: • dotacja celowa z budżetu państwa 
  na realizację zadań zleconych gminie 60.600
 • wpływy z różnych opłat 200
 • wpływy z różnych dochodów  200
 • dochody związane z realizacją
   zadań z zakresu administracji rządowej 
  oraz innych zadań zleconych ustawami 1.097

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
(dotacja z budżetu państwa) 1.440

Obrona narodowa (dotacja z budżetu państwa) 2.100

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  300

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadających osobowości prawnej 4.640.440
 • podatek dochodowy od osób fizycznych 2.623.690
 • podatek od osób prawnych 15.000
 • podatek od nieruchomości 1.160.000
 • podatek rolny 20.350
 • podatek leśny 153.000
 • podatek od środków transportowych 180.200
 • podatki od działalności gospodarczej osób 
  fizycznych opłacany w formie karty podatkowej  15.000

Budżet gminy Zawoja na 2008 rok

ŹRÓDŁO DOCHODÓW KWOTA w zł

 • podatek od spadków i darowizn 60.000
 • wpływy z opłaty skarbowej 40.000
 • wpływy z opłaty targowej 45.000
 • wpływy z opłaty miejscowej 12.000
 • wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 190.000
 • wpływy z innych opłat lokalnych 20.000
 • podatek od czynności cywilnoprawnych 96.000
 • wpływy z różnych opłat 3.200
 • odsetki od nieterminowych opłat 7.000
  
Różne rozliczenia 9.989.146
w tym: • część oświatowa subwencji ogólnej 6.500.411
 • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.448.677
 • część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 25.058
 • wpływy z tytułu odsetek 15.000
 
Oświata i wychowanie 155.710
w tym: • m.in. dochody z najmu i dzierżawy 53.700
 • wpływy z usług 72.600
 • dotacje celowe z budżetu państwa 29.410

Pomoc społeczna  3.395.800
w tym: • dotacje celowe otrzymane z dotacji państwa 
  na zadania bieżące z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.192.100 
 • dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 
  własnych zadań bieżących gminy 200.500
 • wpływy z tutułu odsetek 1.600
 • dochody związane z realizacją zadań zleconych 1.600
 
Edukacyjna opieka wychowawcza (wpływy z usług) 8.000

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska (wpływy z usług) 3.000

RAZEM DOCHODY  18.413.033

Rada Gminy w Zawoi  7 lutego 2008 r. uchwaliła tegoroczny budżet 

Dochody budżetu ustalono w wysokości 18 413 033 zł, 

Wydatki budżetu ustalono w wysokości 19 971 946 zł, 

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 558 913 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1 558 913 zł .

Ustalono przychody budżetu w kwocie 2 738 913  zł i rozchody budżetu w kwocie 1 180 000  zł

Wydatki majątkowe ustalono w wysokości 2 977 075 zł 

Do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Zawoja wyodrębniono kwotę w wysokości 182 040 zł 

Utworzono rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie - 95.000 zł i rezerwę na zarządzanie kryzysowe 
w kwocie - 5.000 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.
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W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE

KIERUNKI WYDATKOWANIA KWOTA w zł

Rolnictwo i łowiectwo  5.410
w tym: • infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi  5.000
 • izby rolnicze 410

Leśnictwo (nadzór nad gospodarką leśną) 5.000

Dostarczanie wody (wydatki bieżące) 105.000 

Transport i łączność  1.430.555 
w tym: • drogi publiczne wojewódzkie 606.755
 • drogi publiczne powiatowe (wydatki bieżące) 500
 • drogi publiczne gminne (wyd. bieżące i majątkowe) 803.300
 • pozostała działalność 20.000

Turystyka (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) 21.000

Gospodarka mieszkaniowa 468.510
w tym: • gospodarka gruntami i nieruchomościami
  (wydatki bieżące i wydatki majątkowe) 468.510

Działalność usługowa 
(plan zagospodarowania przestrzennego) 63.000

Administracja publiczna 1.987.280
w tym: • rada gminy 95.000
 • urząd gminy 1.838.280
 • promocja jednostek samorządu terytorialnego 34.000
 • pozostała działalność 20.000

Bezpieczeństwo publiczne i chrona przeciwpożarowa  101.600
w tym: • ochotnicze straże pożarne 97.000
 • obrona cywilna 4.600

Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych
należności podatkowych 44.050

Obsługa długu publicznego 387.000

Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe) 100.000

Oświata i wychowanie 8.632.096
w tym: • szkoły podstawowe 4.983.210
 • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  366.993
 • przedszkola 230.808
 • gimnazja 2.086.408 
 • dowożenie uczniów do szkół  257.189
 • zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół 261.408
 • licea ogólnokształcące 295.493
 • licea profilowane 83.197
 • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38.040
 • pozostała działalność 29.410

Ochrona zdrowia 210.000
w tym: • zwalczanie narkomanii 2.000
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi 208.000

KIERUNKI WYDATKOWANIA KWOTA w zł

Pomoc społeczna 851.040
w tym: • domy pomocy społecznej 45.600 
 • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  
  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 210.000
 • dodatki mieszkaniowe 18.000
 • ośrodki pomocy społecznej 355.440
 • jednostki specjalistycznego 
  poradnictwa,mieszkania chronione 
  i ośrodki interwencji kryzysowej 2.000
 • pozostała działalność 220.000

Edukacyjna opieka wychowawcza  88.135
w tym: • świetlice szkolne 72.850
 • pomoc materialna dla uczniów 14.870
 • dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 415
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.607.730
w tym: • gospodarka ściekowa i ochrona wód  963.500
 • oczyszczanie 190.000
 • utrzymanie zieleni 10.000
 • oświetlenie placów i dróg  194.100
 • pozostała działalność 
  (wydatki bieżące i majątkowe) 250.130

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 435.000
w tym: • centrum kultury, świetlice, kluby 320.000
 • biblioteki 100.000
 • ochrona i opieka zabytków 15.000

Kultura fizyczna i sport 173.000
w tym: • obiekty sportowe 58.000
 • zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 115.000

RAZEM ZADANIA ZLECONE 3.256.540

Administracja publiczna (urzędy wojewódzkie) 60.600

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa  1.440

Obrona narodowa 2.100

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 300

Pomoc społeczna 3.192.100
w tym: • świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
  oraz składki na ubezpieczenia 3.002.600
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
  za osoby pobierające niektóre świadczenia 33.000
 • zasiłki i pomoc w naturze oraz skadki 
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 156.500

RAZEM WYDATKI  19.971.946

Zawoja Centrum –  42.280 zł. 
Zawoja Dolna – 23.980 zł. 
Zawoja Mosorne – 17.880 zł. 
Zawoja Wełcza – 11.680 zł. 
Zawoja Wilczna – 27.940 zł. 
Zawoja Przysłop – 6.280 zł. 
Skawica Centrum – 43.020 zł. 
Skawica Sucha Góra –  8.980 zł.
Razem – 182.040 zł.

 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 
Projekt sieci kanalizacyjnej i budowa
na terenie gminy 708.820 1.000.000 1.000.000
Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy 450.000 200.000 200.000
Budowa szkoły z basenem 
(projekt, budowa) 360.000 750.000 750.000

RAZEM 1.518.820 1.950.000 1.950.000

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE WYDATKI 
DO DYSPOZYCJI SOŁECTW

PLANOWANE WYDATKI
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WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY 
NA ROK 2008 w złotych

Modernizacja ujęcia wody pitnej w Zawoi Czatoża 100.000
  
Pomoc finansowa na realizację zadania „Budowa 
chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej” 406.255

Pomoc finansowa na realizację zadania „Budowa 
chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej”, etap I 200.000

Remont mostów w ciągu dróg gminnych 300.000

Budowa wiat przystankowych w ciągu dróg 20.000

Remont ośrodków zdrowia w Zawoi i Skawicy 
(termomodernizacja i modernizacja dachów) 300.000

Budowa parkingu w Skawicy Centrum (kontynuacja)  20.000

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 150.000

Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy 
(komputery, programy, licencje) 51.000

Projekt budowy szkoły z basenem w Zawoi Centrum 360.000

Remont podłogi w sali gimnastycznej 
ZS w Zawoi Wilcznej 50.000

Budowa boiska sportowego przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Zawoi Mosorne 100.000
 
Gminny Zespół Oświaty –  zakupy inwestycyjne  5.000

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Zawoja, etap I
w ramach projektu: system wodno-kanalizacyjny Dorzecza
Górnej Skawy – Świnna Poręba. Kolektor w Skawicy 708.820

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawoi Widły  80.000

Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy „Świnna Poręba”
– składka inwestycyjna 91.000

Kontynuacja budowy 
rozpoczętych obiektów sportowych w Skawicy  35.000

RAZEM: 2.977.075

Szanowni Państwo!

Pragnę poinformować, że dyżury w suskiej filii 
mojego biura poselskiego pełnione są w każdy pierwszy czwartek miesiąca, 
w godzinach od 15.00 do 17.00.

Adres filii biura: 

ul. A. Mickiewicza 19 (budynek Urzędu Miasta), 34-200 Sucha Beskidzka

Łączę wyrazy szacunku,zapraszam do współpracy,
                     

                                          Paweł Graś
                                        Poseł na Sejm RP

REKLAMA

Na proœbê mieszkañców Zawoi Dolnej i Skawicy Górnej, 21 lu-
tego br., wójt Gminy Zawoja Marek Listwan zwo³a³ spotkanie 
z przedstawicielami Starostwa Powiatowego – Wydzia³u Ochrony 
Œrodowiska, Nadleœnictwa, Policji oraz osób zainteresowanych 
z Zawoi i Skawicy.

Tematem spotkania by³o ratowanie obszarów leœnych i sposo-
bów dzia³ania maj¹cych na celu ograniczenie dewastacji lasów 
prywatnych poprzez masowe œcinanie ga³êzi jod³owych z drzew 
rosn¹cych, jak równie¿ rabunkowe pozyskiwanie stroiszu jod³o-

Apel do mieszkańców!
wego. Na spotkaniu ustalono sposoby dzia³ania, maj¹ce na celu 
ograniczenie tego procederu.

Wójt Gminy Zawoja apeluje do wszystkich mieszkañców 
Zawoi i Skawicy oraz osób przebywaj¹cych na naszym tere-
nie o przestrzeganie zasad ochrony lasów przez eliminowanie, 
miêdzy innymi bezprawnego pozyskiwania stroiszu jod³owego, 
a w³aœcicieli lasów prosi o wzmo¿one dozoru nad swoj¹ w³asno-
œci¹ i powiadomienie odpowiednich s³u¿b o sprawach uszkodzeñ 
drzew.

W WÓJTOWEJ ZAGRODZIE
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Jakosik pod koniec moja w latak pijdzie-
siotyk zapowiedzio³ sie krzesnanek2) moje 
¿ony, ze przydzie ze swojom ¿onom nos 
³odwiydziæ na nowom mieœcu (³opowiado 
moj znajomy z downyk rokow). Bedzie 
z po³ roku jak my sie przeprowadzili do 
nowo wybudowane cha³py, nie co³kiom 
jesce wykojcone. Moja ¿ona g³owiu³a sie, 
co postawi na sto³ do zjedzonio ku go-
rzo³ce, bo w sklepie w tyk casak nie by³o 
zodnego wyboru do kupna, umyœla³a ze 
przysykuje œledzie w œmietonce, co ³o nik 
wycyta³a w gazycie „Gospodoni”. Kupiu³a 
te œledzie ³ozprawiu³a, zamocy³a, ale by³o 
za ma³o casu na ik dobre wymoconie, to 
na dok³odko uwarzu³a3) z piytnoœcie jojek, 
takie po³owki posute posiekanom ³uckiom4) 
da³a na sto³. Jo przysykowo³ po³ litra gorzo³-
ki ze œpyrytusu, postawiu³ek na stole. Kole 
godziny szóste wiecor przysed krzesnanek 
ze swojom ¿onom, postawiu³ na stole po³ 
litra gorzo³ki, ale nie siadli zaroz do sto³u, 
jono ³obexreli pokoje, spodoba³o sie jim 
³ozplanowanie domu, kuchni, ³aziynki, 
pokoji. Pedzio³ wtoncoz ¿eby mu uby³o 
z dwaœcia5) rokow, toby wzion kyulika6) ji 
³ozwalu³ swojo cha³po, a postawiu³ tako jak 
ta wasa. Potom siadlimy do sto³u, krzesna-

Sumiynnie – tak było

Śledzie w śmietonce1)

nek nalo³ do kieluskow gorzo³ki, ¿ycy³ nom 
scoœcio, zadowolonio w ty cha³pie z takim 
trudom postawione. ̄ ona poda³a kozdomu 
porcyjo œledzi w œmietonce, t³omacoc siê ze 
mogo byæ s³one, to niek siê costujo jojkami 
z ³uckiom. Ale krzesnanek, jo i moja ¿ona 
zaconi my siê costowaæ œledziami bo to by³a 
nowoœ. Po wypiciu kieluska nie zda³y7) siê 
za s³one. Jono krzesnomatka nie jad³a œle-
dzi, bo sie cu³a s³abo na zo³odek. Krzesna-
nakowi zaœ tak zasmakowa³y, ze zjod swojo 
porcyjo, swoje ¿ony tyz. Do kojca goœciny 
jono siê œledziami zajodo³ po kozdom kielu-
sku. Kole jedonostej wiecor poœli do cha³py. 
Za jakie trzy dni wiecorom przysed nos 
³odwiydzyæ a ³opowiedzieæ 8), jak go œledzie 
w œmietonce rozumu ucy³y. Posedek na 
szósto rano do roboty (³opowiado krzesna-
nek) wzionek ze sobom litrowy zbonecek 
corne nies³odzone kawy, bo miarkowo³ek9) 
ze po tyk œledziak bêdzie mie susy³o10). Do 
ósme wypiu³ kawo, s³onecko przypiyka³o 
zrobiu³ siê goroc, posedek ze zboneckiom 
po wodo do przykopy11) wrociu³ek siê ku 
bramie na portyjerko ka strzowo³ek na paj-
ski pile12). Za kwilo zbonecek by³ prozny 
a mnie siê znow kcia³o piæ. £aziu³ek tak 
co filo po wodo, jaz siê mnie kierownik 

Objaśnienia gwarowe:
1) w śmietonce – w śmietanie gęstej; 2) krze-
snanek – chrzestny ojciec; 3) uwarzuła – ugo-
towała; 4) łuckiom – w gwarze szczypiorek; 5) 
dwaścia – dwadzieścia; 6) kulika – drąga; 7) 
nie zdały – nie były takie słone; 8) łopedzieć 
– opowiedzieć; 9) miarkowołek – przewidy-
wałem; 10) susyło – miał pragnienie; 11) do 
przykopy – do koryta którym woda płynie na 
turbinę lub koło wodne; 12) na pajski pile 
– na tartaku państwowym; 13) krzysiułek 
sie – gasiłem pragnienie; 14) jak maszyna 
zapiskała – w maszynowni dawano sygnał 
gwizdem rozpoczęcia i końca pracy w tar-
taku; 15) pokiela – dokąd; 16) nie zabocom 
– nie zapomnę.

pyto³ co mi siê robi. Nogi mnie zabola³y 
³od tego ³ozonio (do przykopy ³od bramy 
my³o mo¿e ze sto metrow) siadno³ek nad 
przykopom ze zboneckiom, krzysiu³ek13) 
siê na mieœcu. Kole drugie godziny jak 
maszyna zapiska³a14), posedek do cha³py 
ale cu³ek siê s³aby. Pokiela15) bedom zy³ to 
tyk œledzi w œmietonce nie zabocom16), jak 
mie psiekrwie rozumu ucy³y.

Jontek spod Grapy

22 lutego bie¿¹cego roku w Zespole 
Szkó³ w Zawoi Wilcznej odby³ siê wystêp 
uczniów z Pañstwowej Szko³y Muzycznej 
Gry na Instrumentach Dêtych stopnia I 
z Leœnicy. M³odzie¿ zachwyci³a wszystkich 
swoim jak¿e niezwyk³ym pokazem. Wszy-
scy z wielkim zainteresowaniem s³uchali 

Gościnne występy orkiestry dętej 
utworów prezentowanych przez utalento-
wan¹ m³odzie¿. 

Uczniowie najczêœciej wspominaj¹ utwór 
wykonany przez wokalistkê grupy, miano-
wicie znany przebój Jennifer Lopez „Let’s 
Get Laud”, przy udziale orkiestry. Wra¿enia 
by³y niezwyk³e. Takie wystêpy rozwijaj¹ 

ambicje uczniów, pokazuj¹ im, jak mo¿na 
spêdziæ wolny czas – wyra¿aj¹c siebie. 

Wszyscy z niecierpliwoœci¹ liczymy na 
nastêpny goœcinny wystêp grupy o takim 
w³aœnie charakterze. 

K. Kozina, K. Kidoñ, A. Mazur

Młodzież z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej z zainteresowaniem wysłuchała koncertu orkiestry dętej z Leśnicy 
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

HUMOR

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA
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O dr Szczepan T. Praśkiewicz prosi o zozpoczęcie procesu

Ci¹gle szukamy wzorców do naœladowania, 
autorytetów, które powinny ukierunko-
wywaæ nasze postawy ¿yciowe. Rodzi siê 
pytanie, czy takich ludzi mo¿na znaleŸæ we 
wspó³czesnym œwiecie i nie chodzi tu tylko 
o gwiazdy filmowe, czy piosenkarskich idoli. 
Chodzi o ludzi, którzy swoim ¿yciem i po-
staw¹ moraln¹ mog¹ nam pomóc w znale-
zieniu odpowiedzi na wiele podstawowych 
pytañ dotycz¹cych naszego ¿ycia, naszego 
stosunku do innych ludzi, pomog¹ wycho-
waæ nastêpne pokolenia. Czy jest ich wielu? 
Niestety nie ! Dlatego tak wa¿ne jest abyœmy 
my wspó³czeœni poznawali sylwetki ludzi, 
których ca³e ¿ycie jest dla nas przyk³adem 
godnym do naœladowania. Autorytetów ta-
kich szukamy bardzo czêsto daleko od nas, 
gdzieœ w œwiecie, a s¹ one czasem niedaleko, 
wrêcz na wyci¹gniêcie rêki.

W Stryszawie 28 maja 1876 roku urodzi³a 
siê S³. B. Kunegunda Siwiec. W wieku dwu-
dziestu lat za³o¿y³a za zgod¹ spowiednika 
prywatny œlub czystoœci i w 1923 r. wst¹pi³a 
do Trzeciego (dziœ Œwieckiego) Zakonu 
Karmelitów Bosych. Nie umiej¹ca pisaæ 
lecz potrafi¹ca czytaæ zosta³a obdarowana 
³ask¹ s³yszenia w swoim wnêtrzu s³ów 
Pana Jezusa i mo¿liwoœci rozmawiania 
z nim; s³ów, które przekazywa³a swojemu 
spowiednikowi, ks. Bronis³awowi Bartkow-
skiemu, wiernie je notuj¹cemu. Podczas 
trwania dzia³añ wojennych w 1942 roku 
uczyni³a ofiarê ze swego ¿ycia w intencji 
zachowania Stryszawy przed gro¿¹c¹ wio-
sce pacyfikacj¹ i wywózk¹ do Oœwiêcimia. 
Od 1948 r. do œmierci 27 czerwca 1955 
roku Kundusia nie opuszcza³a ³o¿a boleœci. 
Chorobê przyjmowa³a z heroizmem, 
znosz¹c cierpienia bez s³owa skargi ( rak 
koœci z póŸniejszymi przerzutami na organa 
wewnêtrzne ). £¹cz¹c je z cierpieniami Je-
zusa ofiarowa³a za nawrócenie grzeszników 
i za kap³anów. Zmar³a w opinii osoby zjed-
noczonej z Bogiem. Doczesne jej szcz¹tki 
z³o¿one zosta³y na cmentarzu parafialnym 
w Stryszawie. Wiele osób dozna³o za jej 
wstawiennictwem ³ask i pocieszeñ. Œp. 
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II modli³ siê, aby 
œwiadectwo ¿ycia i mistycznych prze¿yæ 
Kundusi Siwiec pomog³o wielu ludziom 
pog³êbiæ wiêŸ duchow¹ z Bogiem.

 S³awê jej œwiêtoœci szerzy przede wszyst-
kim Œwiecki Zakon Karmelitañski oraz po-

W drodze do świętości
Okres Wielkiego Postu i zbliżające się święta Wielkanocne to czas zadumy 
i refleksji, czas rekolekcji wielkopostnych, które mają nam pomóc w 
znalezieniu właściwej drogi życiowej. To czas w którym odpowiadamy, 
a właściwie staramy się odpowiedzieć na pytanie – kim jesteśmy, dokąd 
zmierzamy, jaki jest nasz stosunek do innych ludzi. W zgiełku i pośpiechu 
współczesnego świata pytania te wydają się trywialne, ponieważ w zasadzie 
każdemu z nas wydaje się, że zna na nie odpowiedź. Ale czy tak naprawdę 
znamy odpowiedzi na nie? 

wo³ane w tym celu Towarzystwo Przyjació³ 
Kunegundy Siwiec.

21 grudnia 2007 roku w Kaplicy Arcy-
biskupów Krakowskich w Krakowie, pod 
przewodnictwem Ks. Kard. Stanis³awa Dzi-
wisza uroczyœcie rozpoczêto Proces Kanoni-
zacyjny S³u¿ebnic Bo¿ych Teresy od Jezusa 
(Marianny Marchockiej) OCD i Kunegundy 
Siwiec OCDS. W sk³ad Trybuna³u Kanoniza-
cyjnego S³. Bo¿ej Kunegundy Siwiec weszli: 
Delegat Ksiêdza Kardyna³a Arcybiskupa 
Metropolity o. prof. dr hab. Wies³aw Ki-
wior OCD, Promotor sprawiedliwoœci ks. dr 
Andrzej Sc¹ber, notariusz o. mgr Krzysztof 
¯ywczyñski OCD, notariusz pomocniczy 
p. mgr Marian Józef Szymañski OCDS. 
W sk³ad komisji historycznej weszli: ks. 
prof. dr hab. Józef Marecki. o. prof. dr hab. 
Benignus Józef Wanat OCD, o. mgr Jerzy  
Zieliñski OCD. Cenzorami pism byli: ks. prof. 
dr hab. Stefan Koper CR i o. prof. dr hab. Do-
minik Eugeniusz Wider OCD. Postulatorem 
by³ o. dr Szczepan T. Kraœkiewicz. 

Uroczystoœæ rozpoczê³a krótka modlitwa 
ks. kardyna³a Stanis³awa Dziwisza, po któ-
rej postulatorzy S³u¿ebnic Bo¿ych prosili 

o rozpoczêcie procesów kanonizacyjnych, 
po czym nastêpowa³a przysiêga i podpisy 
Cz³onków Trybuna³u Kanonizacyjnego 
i Postulatora pod dokumentami rozpoczy-
naj¹cymi proces. Nastêpnie zabra³ g³os 
ks. Kardyna³ Dziwisz, który z ca³ego serca 
b³ogos³awi³ rozpoczêtemu procesowi kano-
nizacyjnemu. Ojciec Postulator serdecznie 
podziêkowa³ wszystkim za trud i pracê 
w³o¿on¹ w przygotowanie procesu kano-
nizacyjnego s³u¿ebnicy bo¿ej „Kundusi” 
Siwiec. Po modlitwie i b³ogos³awieñstwie 

CENNE INICJATYWY
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Przychylając się do prośby pani Agaty Krzeszowiak publikujemy teksty modlitw:

Modlitwa o wyniesienie na ołtarze 
służebnicy bożej Kunegundy Siwiec

Ojcze Przedwieczny, który swoją wszechmoc okazujesz najbardziej przez przebaczenie, miłość i miłosierdzie, dzięki Ci składamy za łaski 
okazane Kundusi Siwiec i prosimy Cię, racz wywyższyć tę, która odrzuciła świat, aby odpowiedzieć na Twoje wezwanie miłości. Wynieś ja 
na ołtarze, by blask jej cnót przyświecał nam w życiu i byśmy w niej chwalili Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

Nowenna za przyczyną Kundusi Siwiec

O Jezu, który pobudziłeś swoją służebnicę Kundusię do wielkiej miłości, a poprzez miłość ofiarną uczyłeś ją kroczyć Małą Drogą Dziecięctwa, 
pokornie Ciebie proszę, jeśli to jest zgodne z Twoją najświętszą wolą, racz mi udzielić łaski ……. Nie jestem godna (godzien) otrzymać od 
Twojego miłosierdzia tego…… o co proszę, dlatego uciekam się do wstawiennictwa pokornej Kundusi, prosząc, byś zechciał nagrodzić jej 
cnoty i miłość ofiarną, wysłuchując prośby zanoszonej za jej wstawiennictwem. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Publikowane zdjęcia ze zbiorów pani Agaty 
Krzeszowiak.
W artykule wykorzystano materiały Ośrodka 
Rekolekcyjnego Księży Zmartwychwstańców 
„Wzgórze Miłosierdzia” w Stryszawie.

Ks. Kardynał St. Dziwisz czyta dokument dotyczący otwarcia Procesu Kanonizacyjnego

CENNE INICJATYWY

Ks. kardynał Stanisław Dziwisz podpisuje dokument rozpoczynający Proces 
Kanonizacyjny Kundusi Siwiec

Ksiêdza Kardyna³a wszyscy zebrani udali 
siê na œniadanie do klasztoru Karmelitów 
Bosych w Krakowie. Wœród goœci zapro-
szonych na tê uroczystoœæ by³a najbli¿sza 
rodzina „Kundusi” wywodz¹ca siê z rodu 
Siwców. Jak wspomina pani Agata Krzeszo-
wiak, d³ugoletnia nauczycielka Szko³y Pod-
stawowej nr 5 w Zawoi Go³yni – „By³a to 
bardzo podnios³a i wzruszaj¹ca uroczystoœæ, 
¿ycie i cierpienie cioci Kundusi rozpoczê³o 
jej drogê do œwiêtoœci. Ukazuj¹ce siê o Niej 
wydawnictwa pokazuj¹, ¿e za Jej wsta-
wiennictwem wiele osób dozna³o ró¿nego 
rodzaju ³ask i pocieszeñ. Niew¹tpliwie jeste-
œmy dumni z faktu, i¿ to z naszego rodu 
wywodzi siê S³u¿ebnica Bo¿a Kunegunda 
Siwiec. Jednoczeœni rozumiemy co ten fakt 
znaczy dla naszej rodziny od strony ducho-
wej. Wszyscy gor¹co modlimy siê o Jej ka-
nonizacjê. Chcia³abym zachêciæ wszystkich 
Czytelników „Pod Diablikiem” do modlitwy 
w intencji wyniesienia tej S³u¿ebnicy Bo¿ej 
na o³tarze oraz skorzystania z Nowenny 
za przyczyn¹ Kundusi o otrzymanie ³ask 
i spe³nienie próœb”.

 Wielkopostny okres sprzyja zmianom 
w naszym ¿yciu, zmianom dotycz¹cym 
naszej chrzeœcijañskiej duchowoœci, ale 
tak¿e naszego codziennego ¿ycia, naszego 
stosunku do innych ludzi. Niech przyk³ad 
S³u¿ebnicy Bo¿ej Kunegundy Siwiec stanie 
siê dla nas drogowskazem na naszej drodze 
¿yciowej.

Święta Wielkanocne to radosny 
czas, czas Zmartwychwstania 
Pańskiego z tej okazji składam 
wszystkim Czytelnikom 
najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, spokojnych i radosnych 
Świąt w gronie rodzinnym 
i przyjaciół. Niech nasza 
wielkopostna odnowa duchowa 
zaowocuje samym dobrem w nas  
i życzliwością dla innych ludzi!

HBN
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STRONA DLA NAJMŁODSZYCH

1. Ostatnia niedziela Wielkiego Postu. 
2. uroczyste, jedzone rano w Wielkanoc. 
3. Weso³ego…! 
4. Potocznie Œroda Popielcowa.
5. Symbol nowego ¿ycia.
6. Inna nazwa pisanek.
7. Wielkanocny w koszyczku ze œwiêconym. 
8. W tym dniu poœwiêcamy pokarm.
9. Msza z procesj¹ w Wielk¹ sobotê wieczorem lub w Wielkanoc rano.

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim.
Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy 22 marca 
a 25 kwietnia. 
Dość długo spierano się kiedy Wielkanoc ma być obchodzona. Dopiero podczas 
soboru nicejskiego w 325 r.. ustalono, że obchodzić ją będziemy w pierwszą 
niedzielę po wiosennej pełni Księżyca.
W roku 1583 po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego pojawiły się 
rozbieżności pomiędzy datą Wielkanocy obchodzoną w Kościele prawosławnym, 
a datą w Kościele katolickim. W Kościele prawosławnym Wielkanoc (Pascha) 
obchodzona jest wg dat kalendarza juliańskiego.

• Deszcz w Wielki Pi¹tek napycha ka¿dy 
k¹tek.
• Suchy post – dobry rok.
• W Wielki Pi¹tek gdy deszcz hojnie doli-
ny zleje, ¿e du¿o mleka bêdzie, s¹ pewne 
nadzieje.
• Wdziêczy siê jak prosiê na Wielkanoc.
• Nie ka¿dej niedzieli Wielkanoc.
• Czyœ siê z choinki wielkanocnej urwa³? 
• Pogoda na Kwietn¹ Niedzielê, wró¿y 
urodzaju wiele.
• W Wielki Pi¹tek zrób pocz¹tek, a w so-
botê koñcz robotê.
• W dnie krzy¿owe mêka Bo¿a, wstrzymaj 
siê od siewu zbo¿a.
• W Wielki Pi¹tek, dobry siewu pocz¹tek.
• Kiedy w Wielki Post rosa, to nasiej gospo-
darzu du¿o prosa, a je¿eli w Wielki Pi¹tek 
mróz, to proso na górê w³ó¿.
• Kto dzieñ i noc goœci, to w Wielk¹ Nie-
dzielê poœci.
• Gdy mokro w Wielk¹ Niedzielê, rok siê 
sucho œciele

Czym jest Wielkanoc 
i kiedy ją obchodzimy

Krzyżówka wielkanocnaPrzysłowia 
związane 
z Wielkanocą

b a c h e r
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Jakosik pod koniec moja w latak pijdzie-
siotyk zapowiedzio³ sie krzesnanek2) moje 
¿ony, ze przydzie ze swojom ¿onom nos 
³odwiydziæ na nowom mieœcu (³opowiado 
moj znajomy z downyk rokow). Bedzie 
z po³ roku jak my sie przeprowadzili do 
nowo wybudowane cha³py, nie co³kiom 
jesce wykojcone. Moja ¿ona g³owiu³a sie, 
co postawi na sto³ do zjedzonio ku go-
rzo³ce, bo w sklepie w tyk casak nie by³o 
zodnego wyboru do kupna, umyœla³a ze 
przysykuje œledzie w œmietonce, co ³o nik 
wycyta³a w gazycie „Gospodoni”. Kupiu³a 
te œledzie ³ozprawiu³a, zamocy³a, ale by³o 
za ma³o casu na ik dobre wymoconie, to 
na dok³odko uwarzu³a3) z piytnoœcie jojek, 
takie po³owki posute posiekanom ³uckiom4) 
da³a na sto³. Jo przysykowo³ po³ litra gorzo³-
ki ze œpyrytusu, postawiu³ek na stole. Kole 
godziny szóste wiecor przysed krzesnanek 
ze swojom ¿onom, postawiu³ na stole po³ 
litra gorzo³ki, ale nie siadli zaroz do sto³u, 
jono ³obexreli pokoje, spodoba³o sie jim 
³ozplanowanie domu, kuchni, ³aziynki, 
pokoji. Pedzio³ wtoncoz ¿eby mu uby³o 
z dwaœcia5) rokow, toby wzion kyulika6) ji 
³ozwalu³ swojo cha³po, a postawiu³ tako jak 
ta wasa. Potom siadlimy do sto³u, krzesna-

Sumiynnie – tak było

Śledzie w śmietonce1)

nek nalo³ do kieluskow gorzo³ki, ¿ycy³ nom 
scoœcio, zadowolonio w ty cha³pie z takim 
trudom postawione. ̄ ona poda³a kozdomu 
porcyjo œledzi w œmietonce, t³omacoc siê ze 
mogo byæ s³one, to niek siê costujo jojkami 
z ³uckiom. Ale krzesnanek, jo i moja ¿ona 
zaconi my siê costowaæ œledziami bo to by³a 
nowoœ. Po wypiciu kieluska nie zda³y7) siê 
za s³one. Jono krzesnomatka nie jad³a œle-
dzi, bo sie cu³a s³abo na zo³odek. Krzesna-
nakowi zaœ tak zasmakowa³y, ze zjod swojo 
porcyjo, swoje ¿ony tyz. Do kojca goœciny 
jono siê œledziami zajodo³ po kozdom kielu-
sku. Kole jedonostej wiecor poœli do cha³py. 
Za jakie trzy dni wiecorom przysed nos 
³odwiydzyæ a ³opowiedzieæ 8), jak go œledzie 
w œmietonce rozumu ucy³y. Posedek na 
szósto rano do roboty (³opowiado krzesna-
nek) wzionek ze sobom litrowy zbonecek 
corne nies³odzone kawy, bo miarkowo³ek9) 
ze po tyk œledziak bêdzie mie susy³o10). Do 
ósme wypiu³ kawo, s³onecko przypiyka³o 
zrobiu³ siê goroc, posedek ze zboneckiom 
po wodo do przykopy11) wrociu³ek siê ku 
bramie na portyjerko ka strzowo³ek na paj-
ski pile12). Za kwilo zbonecek by³ prozny 
a mnie siê znow kcia³o piæ. £aziu³ek tak 
co filo po wodo, jaz siê mnie kierownik 

Objaśnienia gwarowe:
1) w śmietonce – w śmietanie gęstej; 2) krze-
snanek – chrzestny ojciec; 3) uwarzuła – ugo-
towała; 4) łuckiom – w gwarze szczypiorek; 5) 
dwaścia – dwadzieścia; 6) kulika – drąga; 7) 
nie zdały – nie były takie słone; 8) łopedzieć 
– opowiedzieć; 9) miarkowołek – przewidy-
wałem; 10) susyło – miał pragnienie; 11) do 
przykopy – do koryta którym woda płynie na 
turbinę lub koło wodne; 12) na pajski pile 
– na tartaku państwowym; 13) krzysiułek 
sie – gasiłem pragnienie; 14) jak maszyna 
zapiskała – w maszynowni dawano sygnał 
gwizdem rozpoczęcia i końca pracy w tar-
taku; 15) pokiela – dokąd; 16) nie zabocom 
– nie zapomnę.

pyto³ co mi siê robi. Nogi mnie zabola³y 
³od tego ³ozonio (do przykopy ³od bramy 
my³o mo¿e ze sto metrow) siadno³ek nad 
przykopom ze zboneckiom, krzysiu³ek13) 
siê na mieœcu. Kole drugie godziny jak 
maszyna zapiska³a14), posedek do cha³py 
ale cu³ek siê s³aby. Pokiela15) bedom zy³ to 
tyk œledzi w œmietonce nie zabocom16), jak 
mie psiekrwie rozumu ucy³y.
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Szkó³ w Zawoi Wilcznej odby³ siê wystêp 
uczniów z Pañstwowej Szko³y Muzycznej 
Gry na Instrumentach Dêtych stopnia I 
z Leœnicy. M³odzie¿ zachwyci³a wszystkich 
swoim jak¿e niezwyk³ym pokazem. Wszy-
scy z wielkim zainteresowaniem s³uchali 

Gościnne występy orkiestry dętej 
utworów prezentowanych przez utalento-
wan¹ m³odzie¿. 

Uczniowie najczêœciej wspominaj¹ utwór 
wykonany przez wokalistkê grupy, miano-
wicie znany przebój Jennifer Lopez „Let’s 
Get Laud”, przy udziale orkiestry. Wra¿enia 
by³y niezwyk³e. Takie wystêpy rozwijaj¹ 

ambicje uczniów, pokazuj¹ im, jak mo¿na 
spêdziæ wolny czas – wyra¿aj¹c siebie. 

Wszyscy z niecierpliwoœci¹ liczymy na 
nastêpny goœcinny wystêp grupy o takim 
w³aœnie charakterze. 
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Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim.
Wielkanoc jest świętem ruchomym. Może wypadać pomiędzy 22 marca 
a 25 kwietnia. 
Dość długo spierano się kiedy Wielkanoc ma być obchodzona. Dopiero podczas 
soboru nicejskiego w 325 r.. ustalono, że obchodzić ją będziemy w pierwszą 
niedzielę po wiosennej pełni Księżyca.
W roku 1583 po wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego pojawiły się 
rozbieżności pomiędzy datą Wielkanocy obchodzoną w Kościele prawosławnym, 
a datą w Kościele katolickim. W Kościele prawosławnym Wielkanoc (Pascha) 
obchodzona jest wg dat kalendarza juliańskiego.

• Deszcz w Wielki Pi¹tek napycha ka¿dy 
k¹tek.
• Suchy post – dobry rok.
• W Wielki Pi¹tek gdy deszcz hojnie doli-
ny zleje, ¿e du¿o mleka bêdzie, s¹ pewne 
nadzieje.
• Wdziêczy siê jak prosiê na Wielkanoc.
• Nie ka¿dej niedzieli Wielkanoc.
• Czyœ siê z choinki wielkanocnej urwa³? 
• Pogoda na Kwietn¹ Niedzielê, wró¿y 
urodzaju wiele.
• W Wielki Pi¹tek zrób pocz¹tek, a w so-
botê koñcz robotê.
• W dnie krzy¿owe mêka Bo¿a, wstrzymaj 
siê od siewu zbo¿a.
• W Wielki Pi¹tek, dobry siewu pocz¹tek.
• Kiedy w Wielki Post rosa, to nasiej gospo-
darzu du¿o prosa, a je¿eli w Wielki Pi¹tek 
mróz, to proso na górê w³ó¿.
• Kto dzieñ i noc goœci, to w Wielk¹ Nie-
dzielê poœci.
• Gdy mokro w Wielk¹ Niedzielê, rok siê 
sucho œciele

Czym jest Wielkanoc 
i kiedy ją obchodzimy

Krzyżówka wielkanocnaPrzysłowia 
związane 
z Wielkanocą



13POD DIABLAKIEM   WIOSNA  2008 

Wernisaż 
wystawy Józefa Gawła
11 lutego br. w Ośrodku Edukacyjnym BgPN w galerii „Pod Cylem” odbył się 
wernisaż prac znakomitego artysty Józefa Gawła. Wystawa zorganizowana została 
przez pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi. Towarzyszyła jej 
wyjątkowa atmosfera. Wystawę otworzył dyrektor BgPN Józef Omylak, serdecznie 
witając autora prezentowanych prac, jak również przybyłych gości.

Józef Gawe³ urodzi³ siê w Zawoi 16 marca 
1938 roku. Od 1969 mieszka w Libi¹¿u.

Wykonuje rzeŸby bardzo ró¿ne, repre-
zentuj¹ce sztukê u¿ytkow¹, dekoracyjn¹ 
i  odzajow¹.W swojej karierze rzeŸbiarskiej 
mia³ wiele wystaw indywidualnych i zbio-
rowych. 

Sw¹ „powa¿n¹” twórczoœæ rozpocz¹³ 
po zakoñczeniu pracy zawodowej w 
1975 roku. Pocz¹tkowo rzeŸbi³ w drewnie. 
Nastêpnie podj¹³ siê rzeŸby w kamieniu 
i graficie.

Józef Gawe³ jest laureatem wielu zna-
cz¹cych nagród i wyró¿nieñ. Prace pre-
zentowane by³y na licznych wystawach 
o zasiêgu lokalnym, ogólnopolskim i miê-
dzynarodowym. Najbardziej ceniona by³a 
wystawa ogólnokrajowa w Skawinie, gdzie 

zdoby³ I miejsce oraz BWA w Katowicach 
na przegl¹dzie twórczoœci Górniczej, gdzie 
zosta³ uhonorowany II miejscem. Jeœli cho-
dzi o ekspozycje zagraniczne to prezento-
wane by³y na wystawach organizowanych 
przez takie kraje jak: Chiny, ZSRR, Francja, 
Czechos³owacja i Niemcy.

Artysta czêsto wyje¿d¿a na plenery rzeŸb 
monumentalnych tzn. o gabarytach od 2 m 
do 5 m. W swojej pracy wykona³ ich 29. 
Materia³ z jakiego rzeŸbi to drewno, grafit 
i kamieñ. Autor, mimo osi¹gniêæ i uznania, 
ci¹gle stara siê doskonaliæ swoje umiejêt-
noœci. Zmaganie z kamieniem wymaga 
delikatnoœci i si³y oraz, jak twierdzi autor, 
wra¿liwoœci i zdecydowania. 

Autor prac w czasie trwania rocznego 
cyklu wystaw stara siê, aby ka¿da kolejna 

wystawa by³a inna, dlatego przedstawiane 
dzie³a s¹ przez niego zmieniane i uzupe³-
niane. Iloœæ prezentowanych prac, jak i ich 
wybór zale¿y tak¿e od przestrzeni, jak¹ 
dysponuj¹ wybrane miejsca ekspozycyjne.

GT

Rzeźby Józefa Gawła prezentowane podczas otwarcia wystawy. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi i BgPN w Zawoi

Józef Gaweł (po lewej) odbiera 
pamiątkowe upominki od Józefa Omylaka 
– dyrektora Parku Goście  zapamiętają wyjątkową atmosferę wernisażu

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Zawodnicy zdobyli trzy najwy¿sze trofea 
w kategoriach m³odzików, juniorów m³od-
szych i juniorów: Dyrcz Dominika, Warmuz 
Bart³omiej i Mazur Grzegorz miejsce pierw-
sze oraz trzy miejsca trzecie: Stasik Karoli-
na, Warmuz Rados³aw, W³osiak Krzysztof . 
Dyplomy otrzymali: Groñ Sylwia, W³osiak 
Grzegorz, ¯ywczak Tomasz (za czwarte 
miejsca), Dyrcz Roman i W³osiak £ukasz 
(za pi¹te miejsca)oraz Bury Kamil (za szóste 
miejsce).

S¹ to uczniowie uczêszczaj¹cy do szkó³ 
w Go³ymi, Centrum, Mosornym, Wilcznej 
i w Skawicy. Chêtnie spotykaj¹ siê w ka¿-
dy pi¹tek po po³udniu aby „potrenowaæ 
oko” na strzelnicy. Nie tylko strzelanie 
przyci¹ga do klubu m³odych sportowców. 
W ka¿d¹ œrodê w hali sportowej odbywaj¹ 
siê treningi ogólnorozwojowe. Zawodnicy 
graj¹ wtedy w gry zespo³owe i æwicz¹ w si-
³owni. Jest to wa¿ne uzupe³nienie treningu 
specjalistycznego zarówno dla strzelców 
jak i dla kolarzy.

W 2008 roku przewidujemy udzia³ 
w 58 zawodach wyjazdowych kolarskich, 
miêdzynarodowych, ogólnopolskich, wo-
jewódzkich i 6 strzeleckich, po³owa to 
wyjazdy do miejscowoœci oddalonych o kil-
kaset kilometrów, a wiêc sporo kosztuj¹ce. 
Du¿¹ czêœæ kosztów ponosz¹ zawodnicy, 
bo skromne œrodki finansowe zmuszaj¹ 
nas do takich posuniêæ, ale staramy siê 
³¹czyæ wyjazdy ze zwiedzaniem naszego 
kraju od Tatr do Ba³tyku, ³¹cz¹c przyjemne 
z po¿ytecznym, sport z turystyk¹ i krajo-
znawstwem.

Sezon startów kolarskich rozpocz¹³ siê 
ju¿ 19 stycznia wyœcigiem prze³ajowym 
w Skomielnej Bia³ej w Memoriale im. Hen-
ryka £asaka, najwybitniejszego trenera pol-

Dzia³alnoœæ klubu w 2007 roku opiera³a 
siê na pracy spo³ecznej Zarz¹du i cz³onków 
klubu. W okresie tym zrealizowano nastê-
puj¹ce zadania statutowe:

• zorganizowano trzy 10 dniowe obozy 
kolarskie szkoleniowo treningowe w Wila-

Sześcioro strzelców 
UKS „Zawojak” na podium 
W Suchej Beskidzkiej, w okresie ferii zimowych, Zarząd Powiatowy LOK 
zorganizował w strzelnicy Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej 
Curie zawody strzeleckie z karabinu pneumatycznego o Puchar Burmistrza. 
Na zawody 8 lutego udała się ekipa 19 strzelców UKS „Zawojak” pod opieką 
instruktora sportów obronnych Marka Bogacza. 

skiego kolarstwa. II miejsce zaj¹³ Roman 
Dyrcz, IV – Konrad Kolobius, IV Marek 
¯uromski, V – Marlena Wójs. Od 28 stycznia 
5 zawodników uczestniczy³o w 8 dniowym 
obozie treningowo-szkoleniowym kadry 
m³odzików w Wilamowicach, a jeden 
w obozie juniorów w Rytrze. Nastêpne 
starty tow lutym w Kêtach (eliminacje do 
Mistrzostw Ma³opolski), a 1 marca w Stro-
niu k. Kalwarii (mistrzostwa). Liczymy na 
kolejne punkty w Chalange´u Województwa 
Ma³opolskiego.

Równolegle przygotowujemy siê do 
udzia³u w Powiatowej Lidze Strzelectwa 
Sportowego Szkó³ Ponadpodstawowych 
i do Wojewódzkich Mistrzostw M³odzie-
¿owych w strzelectwie sportowym, które 
odbêd¹ siê w marcu i w kwietniu.

MB

Sprawozdanie z działalności 
statutowej  UKS „Zawojak” za 2007 rok
Uczniowski Klub Sportowy „Zawojak” działa od 2000 roku przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Zawoi. Klub zrzesza członków z całej gminy, należą 
do niego uczniowie i uczennice szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
średnich oraz osoby dorosłe.

mowicach, 2 dla kadry m³odzików od 15 
do 24 stycznia i od 25 czerwca do 4 lipca, 
oraz  dla ¿aków i juniorów m³odszych od 
4 do 13 lipca, wziê³o w nich udzia³ 14 za-
wodników; 
• zorganizowano 35 wyjazdów na zawody 
kolarskie trialowe i MTB oraz 5 na zawody 
strzeleckie;

• 22 maja zorganizowano VIII zawody 
w Trialu Rowerowym o Puchar Babiej Góry, 
oraz II edycjê Dru¿ynowych Mistrzostw Pol-
ski w Trialu Rowerowym;
• 9 listopada dla uczczenia Œwiêta Niepod-
leg³oœci zorganizowano IX Gminne Zawody 
Strzeleckie o Puchar Prezesa Ligi Obrony 
Kraju w Zawoi;
• w siedzibie klubu ca³y rok w pi¹tki od-
bywa³y siê treningi strzeleckie a na torze 
przeszkód treningi kolarstwa trialowego, 
treningi kolarstwa górskiego odbywa³y 
siê w terenie a treningi ogólnorozwojo-
we w œrody w hali sportowej i w si³owni. 
W klubie mamy dwa sto³y do tenisa i s¹ 
one wykorzystywane równie¿ do treningów 
ogólnorozwojowych;

Strzelcy UKS „Zawojak” przywieźli do Zawoi główne trofea z zawodów o Puchar 
Burmistrza Suchej Beskidzkiej. Fot. arch GCKPiT w Zawoi.
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W Szczurowej odbyło się zakończenie sezonu kolarskiego 2007, rozdano puchary 
ufundowane przez Prezesa Banku BGŻ i redakcję sportową TVP 3 Kraków za miejsca 
w challengeu województwa małopolskiego. UKS „Zawojak” w klasyfikacji klubowej 
w trialu rowerowym zajął II miejsce w Małopolsce zdobywając piękny puchar. 
Od lewej Marek Żuromski – IV miejsce w Memoriale Henryka Łasaka,  Adam Gasek 
– I miejsce w Pucharze Szlaku Solnego do lat 12, Artur Dyrcz – II miejsce w Małopolsce 
w trialu rowerowym do lat 12, z tyłu stoją od lewej: Marek Kosicki – prezez MZKol  
(Małopolski Związek Kolarski), Marek Bogacz – prezes UKS Zawojak. 

Fot. arch UKS „Zawojak”

• dru¿yna w sk³adzie Dominika Dyrcz, Ja-
kub Polak, Tomasz Pudalik i Szymon ̄ urek 
startowa³a w Dru¿ynowych Mistrzostwach 
Polski w trialu rowerowym,
• w klasyfikacji klubowej w trialu rowe-
rowym „Zawojak” zaj¹³ II miejsce w Ma³o-
polsce;
• w Ma³opolskiej M³odzie¿owej Lidze Trialu 
Rowerowego miejsca w klasyfikacji indy-
widualnej zajêli nastêpuj¹cy zawodnicy: 
Rados³aw Warmuz I, Artur Dyrcz II,  Adrian 
Zuziak II, Bart³omiej Warmuz III, Dominika 
Dyrcz IV, Marcin Stopka IV, Szymon ̄ urek 
VI, Jakub Polak VII, Tomasz Pudalik XXV;
• w kolarstwie górskim MTB „Zawojak” 
zaj¹³ IV miejsce w Ma³opolsce, a indywidu-
alnie miejsca:, Marlena Wójs VI, Grzegorz 
Hajda VII, Mariusz Partyka IX, Tomasz Bia-
³as XI, Bartosz Smyrak XII, Grzegorz Rusin 
XII, Marek ̄ uromski XVI, Tomasz ̄ ywczak 
XIX, Tomasz Matusik XVIII;
• w kolarstwie szosowym przecieraliœmy 
po raz pierwszy szlaki i zajêliœmy w klasyfi-
kacji klubowej X miejsce, a indywidualnie 
Grzegorz Hajda X, Marlena Wójs XI, Marek 
¯uromski XI, Kamil Bury XII, Mariusz Par-
tyka XII, Grzegorz Rusin XIII; 
• w zawodach powiatowych Szkolnej 
Ligi Strzeleckiej dru¿yna LO Zawoja re-
prezentuj¹ca nasz klub zajê³a I miejsce 
a w wojewódzkich III miejsce. Wiktor Firlej 
zosta³ zakwalifikowany do kadry juniorów 
m³odszych województwa i startowa³ w Mi-
strzostwach Polski w kategorii pistoletu 
pneumatycznego;
• tradycyjnie w okresie ferii zimowych i wa-
kacji organizujemy dni otwartej strzelnicy, 
w których trenuj¹ strzelectwo sportowe 
zawodnicy klubu oraz osoby przebywaj¹ce 
na wczasach w Zawoi;
• w klubie dzia³a równie¿ wypo¿yczalnia 
rowerów górskich.

Klub realizowa³ zadania statutowe dziêki 
dotacji 17.000 z³ z Urzêdu Gminy Zawoja, 
2.000 z³ z Urzêdu Marsza³kowskiego oraz 
5.700 z³ z darowizn i us³ug reklamowych, 
inne wp³ywy to 624 z³ z wp³at cz³onków klu-
bu, 1.278 z³ z dzia³alnoœci statutowej (strze-
lectwo, wypo¿yczalnia rowerów) i  3.270 z³ 
wk³ad finansowy dzia³acza klubu.

Wystêpowaliœmy do Ministerstwa Sportu 
z wnioskiem o sprzêt i otrzymaliœmy jeden 
rower górski.

Broñ i amunicjê potrzebn¹ do treningów 
i zawodów strzeleckich zabezpiecza Zarz¹d 
Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Suchej Be-
skidzkiej oraz Ko³o LOK w Zawoi dzia³aj¹ce 
przy naszym Klubie. Czterech cz³onków 
klubu zdoby³o uprawnienia Instruktora 
Sportów Obronnych i mo¿e prowadziæ tre-
ningi strzeleckie z m³odzie¿¹. W³¹czamy siê 
równie¿ aktywnie w remont kulowej strzel-
nicy sportowej LOK w Suchej Beskidzkiej, 
która w przysz³oœci bêdzie s³u¿y³a naszym 
zawodnikom do treningów.

Od 2001 roku opiekowaliœmy siê powie-
rzonym maj¹tkiem gminnym; budynkiem 

i dzia³k¹. W³asnymi œrodkami i si³ami doko-
naliœmy remontu budynku przystosowuj¹c 
go na strzelnicê pneumatyczn¹, wybudowa-
liœmy trialowy tor przeszkód, utrzymujemy 
na terenie czystoœæ i porz¹dek. Niestety 
remontowe prace w s¹siedztwie przy szkole 
spowodowa³y uszkodzenie œcian i trwa ich 
dalsze niszczenie, spadaj¹cy z dachu szko³y 
œnieg spowodowa³ zerwanie rynien i uszko-
dzenie szczelnoœci dachu. Wyst¹piliœmy 
odrêbnym pismem do Komisji Bud¿etowej 
Rady Gminy o zaplanowanie œrodków na 
konieczne prace remontowe.

 Zakoñczy³ siê rok wielu aktywnych dzia-
³añ i starañ o œrodki na dzia³alnoœæ.  Zarz¹d 
przedstawi³ Komisji Rewizyjnej dokumenta-
cjê finansow¹. Jako prezes Zarz¹du chcê 
podziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili 
siê finansowo, b¹dŸ w³asn¹ prac¹, do dzia-
³alnoœci w naszym klubie, a szczególnie 
panu wójtowi Markowi Listwanowi, wice-

wójtowi Franciszkowi Klimasarze, pani Da-
nucie Lasa, cz³onkom Komisji Bud¿etowej 
i Komisji Oœwiaty, Turystyki, Sportu i Ochro-
ny Œrodowiska Rady Gminy, a szczególnie 
przewodnicz¹cemu panu Krzysztofowi 
Chowaniakowi, panom Mieczys³awowi 
Zaj¹cowi, Antoniemu Budzowskiemu, Ar-
kadiuszowi Mo³kowi, Andrzejowi Paj¹kowi, 
Leszkowi £acie, Mieczys³awowi ¯urkowi, 
pani Ma³gorzacie Wójs, Andrzejowi Dyrczo-
wi, Krzysztofowi Warmuzowi i Tomaszowi 
Pudalikowi.

Dziêkujê cz³onkom zwyczajnym, cz³on-
kom wspieraj¹cym, wszystkim niewymie-
nionym osobom i instytucjom, które po-
mog³y w dzia³alnoœci klubu i zwracam siê 
o dalsze wspieranie w obecnym roku.

Zawoja 18.01.2008 r.
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Uczniowie rozpoczêli od lekcji przewidzia-
nych dla nich w planie na ten dzieñ, a od 
godziny 15.00 przedmioty zblokowane by³y 
w 2,5 – godzinne warsztaty poprzedzone 
piêtnastominutowymi przerwami. Atmos-
fera panuj¹ca w sali, w której przebiega³ 

Sprawdzian dojrzałości
15 lutego o godzinie 8.00 uczniowie III klasy Liceum Profilowanego 
Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej rozpoczęli maraton maturalny obejmujący 
24 godziny nieustannej nauki. W czasie tego wyjątkowego wyzwania 
uczestnicy brali udział w lekcjach języka polskiego, języka angielskiego, 
historii, geografii, przedsiębiorczości i wychowania fizycznego.

maraton przypomina³a piknik, poniewa¿ 
wszyscy uczestnicy przynieœli ze sob¹ zapas 
s³odyczy, soków i ulubionego jedzenia. Na 
³awkach le¿a³y maskotki maj¹ce zapewniæ 
szczêœcie i pociechê w trudnych chwilach. 
Uczniowie otrzymali równie¿ podczas po-

rannego uroczystego apelu kubki – stano-
wi¹ce pami¹tki i prezenty od szko³y. One 
równie¿ sta³y na ³awkach wype³nione kaw¹ 
lub herbat¹. 

Podczas tej doby spêdzonej w szkole nasi 
uczniowie zapewne niewiele siê nauczyli. 
Nie wiem, czy potrafiliby przybli¿yæ twór-
czoœæ Tuwima – omawian¹ podczas lekcji 
jêzyka polskiego, przet³umaczyæ tekst z jê-
zyka angielskiego nie pope³niaj¹c b³êdu, 
opisaæ przemys³ w Polsce, opowiedzieæ 
o polskim pañstwie podziemnym. Zamiast 
uczyæ siê w ciszy i spokoju – bawili siê 
kolorowym papierem, tworzyli kostiumy 
do przygotowanej przez siebie inscenizacji 
wierszy Tuwima, jedli cukierki otrzymane 

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Jestem wychowawc¹ najlepszej klasy ma-
turalnej i nie ma w tym ¿adnej przesady. 
Przekona³am siê o tym sama podczas tego-
rocznej studniówki Zespo³u Szkó³ w Zawoi 
Wilcznej. 

Zanim do niej jednak dosz³o musia³am 
sobie odpowiedzieæ na pytanie jaki jest 
przepis na udan¹ studniówkê? Co zrobiæ, 
aby wszyscy goœcie bawili siê na niezapo-
mnianej imprezie? 

Gwarancji nic nie da, ale wydaje siê, ¿e 
najwa¿niejsze s¹ wyj¹tkowi goœcie, dobrzy 
organizatorzy, karnawa³owa muzyka. 
26 stycznia na studniówce klasy matural-
nej z Zespo³u Szkó³ w Zawoi Wilcznej nie 
zabrak³o wiêc niczego. Rodzice zadbali 
o ka¿dy szczegó³. Zaproszone grono pe-
dagogiczne tañczy³o nie ustêpuj¹c kroku 
uczniom. Bawiono siê przy muzyce, przy 
której po prostu nie sposób by³o siedzieæ 
przy stole, mimo ¿e zachêca³y do tego 
wszelkie smako³yki. 

Okaza³o siê jednak ostatecznie, ¿e nie to 
jest gwarancj¹ udanej studniówki, mimo ¿e 
s¹ to niezbêdne warunki. Gwarancj¹ stali 
siê moi uczniowie – gospodarze imprezy 
– moja klasa, III klasa Liceum Profilowa-
nego. Nie sposób przeceniæ ich zas³ug 
w tym, aby wszyscy dobrze siê bawili. Nikt 
nie wychodzi³ z pustymi rêkami. Nauczy-
ciele otrzymali wykonane przez uczniów 
upominki, kwiaty, ale przede wszystkim 
goœcinê. Ka¿demu dziêkowano. Ja rów-
nie¿ czu³am siê wyj¹tkowo – otrzyma³am 
tort urodzinowy z napisem „dla Mamusi”, 
odœpiewano mi sto lat i z³o¿ono ogrom 
¿yczeñ. Czuliœmy siê wyj¹tkowo, bo byli-
œmy razem. Byliœmy jedn¹ rodzin¹ szko³y, 
w której jesteœmy uczniami i nauczycie-
lami. 

Uczniowie klasy maturalnej nie zapo-
mnieli, ¿e s¹ gospodarzami studniówki i od 
pocz¹tku do koñca bawili siê œwietnie zaba-
wiaj¹c przy okazji przyby³ych goœci.

Zaczê³o siê minut¹ ciszy. Mimo ¿e ¿a³oba 
narodowa zakoñczy³a siê godzinê przed 

Na sto dni przed maturą

rozpoczêciem studniówki wspólnie pod-
jêliœmy decyzjê o po¿egnaniu lotników, 
którzy zginêli w wypadku. Podnios³y na-
strój nie ustêpowa³ d³ugo, zw³aszcza, ¿e 
tradycj¹ studniówki jest przecie¿ wspólny 
taniec – polonez. Próby przynios³y efekt, 
dodatkowo potêgowany przez wieczorowe 
stroje i ró¿e, które partnerki otrzyma³y od 
mê¿czyzn prezentuj¹cych siê wyj¹tkowo 
elegancko. Prowadzi³ dyrektor Zespo³u 
Szkó³ – dr Aleksander Wiecheæ. Potem 
szampan, przemówienia dyrektora szko³y 
i wychowawcy klasy. 

Trudno w kilku zdaniach powiedzieæ 
swoim uczniom, jaka to wyj¹tkowa chwila. 
Jak czuje siê wychowawca patrz¹c na m³o-
doœæ staj¹c¹ u progu doros³oœci.

Klasa maturalna zadba³a równie¿ o opra-
wê artystyczn¹. Przedstawienie z udzia³em 
grupy tanecznej „Follow me” zas³u¿y³o na 
gromkie oklaski. Komentarzem niech bêd¹ 
s³owa naszego goœcia: „przez chwilê czu³am 
siê jakbym ogl¹da³a You can dance.” 

Podczas samej studniówki te¿ nie zabra-
k³o wystêpów. Uczniowie przygotowali 

skecz – okaza³o siê, ¿e najbardziej wdziêcz-
nym obiektem dowcipów s¹ nadal nauczy-
ciele. Zabawa jednak by³a tak przednia, ¿e 
dopraszano siê bisów. 

Studniówka zakoñczy³a siê o œwicie 
nastêpnego dnia. Obola³e stopy i miêœnie 
by³y dowodem szaleñstw na parkiecie. Po 
kilku godzinach potrzebnych na odespanie 
przetañczonej nocy budzi³y nas wzajemne 
smsy, ¿e musimy powtórzyæ tak¹ imprezê. 
Ale jak to zrobiæ, jeœli studniówkê ma siê 
raz w ¿yciu, a klimat tegorocznej chyba nie 
da siê ju¿ niczym zast¹piæ? 

Muszê jednak przyznaæ, ¿e ja nawet na 
swojej studniówce nie bawi³am siê tak do-
brze, jak na imprezie moich uczniów. To 
ich zas³uga i za to im dziêkujê. Teraz moja 
kolej. Muszê zadbaæ o to, aby moi ucznio-
wie weszli spokojnie w doros³e ¿ycie i mieli 
odpowiedni baga¿ wiedzy i doœwiadczeñ, 
aby poradziæ sobie w wielkim œwiecie. 
Chcia³abym, aby i oni mieli kiedyœ powody 
do podziêkowañ. Na sto dni przed matur¹ 
mam przed sob¹ ogromne wyzwanie.

tekst i zjêcie: El¿bieta Malinowska
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ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA

Uczniowie III klasy Liceum Profilowanego Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej spędzili 
24 godzin na nieustannej nauce. Fot. Autora.

od nauczyciela historii, ogl¹dali filmy, grali 
w siatkówkê. S³ychaæ by³o œmiech i m³o-
dzieñczy entuzjazm. Jaki mia³a zatem sens 
ta d³uga lekcja skoro niewiele nauczy³a jej 
uczestników? Ogromny sens… Poniewa¿ 
przekazaæ mo¿na tylko wiedzê, ale nie 

m¹droœæ. M¹droœæ mo¿na znaleŸæ samemu, 
mo¿na ni¹ ¿yæ, mo¿na siê na niej wspie-
raæ, mo¿na dziêki niej czyniæ cuda, ale 
wypowiedzieæ jej i nauczyæ nie sposób. 
Nasi uczniowie nie przyswajali wiedzy, oni 
szukali m¹droœci. Poszukiwali jej w sobie, 

w swoim ¿yciu, u innych ludzi. Dochodzili 
prawdy o sobie, aby osi¹gn¹æ niemo¿liwe 
– pokonaæ w³asne s³aboœci. Nikomu z nas 
nie bêdzie dane oceniæ, jak daleko zaszli 
w tych poszukiwaniach, ale czynili to z po-
trzeby w³asnego serca, w³asnej woli i przy-
zwolenia. Doœwiadczyli, ¿e trzeba poczuæ 
pokorê wobec samego siebie, aby cieszyæ 
siê zwyciêstwem.

Nasi uczniowie maj¹ przed sob¹ egzamin 
dojrza³oœci. Musz¹ wykazaæ siê nie tylko 
wiedz¹, ale m¹droœci¹. Maraton maturalny 
by³ przedsiêwziêciem, które mo¿na nazwaæ 
sprawdzianem dojrza³oœci. Uczestnicy mu-
sieli wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za siebie 
i innych. Ten egzamin zdali. Okazali siê 
dojrza³ymi, m³odymi ludŸmi. Trudno teraz 
o wzorowe postawy wœród m³odzie¿y, ale 
dziêki takim inicjatywom i my, nauczycie-
le mamy okazjê coœ odnaleŸæ – mo¿emy 
odnaleŸæ sens wykonywanego przez siebie, 
bardzo trudnego zawodu.

Nie wiem, czy nasi uczniowie zechc¹ 
¿yæ inaczej, ni¿ dotychczas. ̄ yæ z radoœci¹, 
wiar¹ we w³asne si³y, z pokor¹ i cierpliwo-
œci¹. Czy bêd¹ umieli podejmowaæ nowe 
wyzwania i odnosiæ sukcesy, za które za-
wsze trzeba p³aciæ prac¹ i wysi³kiem? Jeœli 
nie zechc¹, to przynajmniej wiedz¹ ju¿, ¿e 
mo¿na tak ¿yæ. I mo¿e kiedyœ, gdy stan¹ 
przed trudnym wyborem, bêd¹ ju¿ wiedzie-
li, ¿e staæ ich na wiele.

El¿bieta Malinowska

BABIOGÓRSKIE LICEUM EKONOMIKI 
i Organizacji Turystyki 
Liceum Profilowane

•
BABIOGÓRSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- klasa matematyczno-informatyczna 

- klasa ogólna

Jakie są kryteria przyjęć do naszych Liceów 
na rok szkolny 2008/2009?

O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje 
łączna liczba punktów uzyskanych za:

1) Oceny na świadectwie z przedmiotów (maks. 80 pkt.)  
LICEUM PROFILOWANE: język polski, matematyka, geografia, język obcy
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:
• klasa matematyczno-informatyczna:  język polski, matematyka, 
     informatyka, geografia;
• klasa sportowa: język polski, wychowanie fizyczne, biologia, geografia;
• klasa ogólna: język polski, geografia, WOS, jęzk obcy;

2) Wynik egzaminu gimnazjalnego – maks. 100 pkt.
3) Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie – maks. 20 pkt.

ZAPEWNIAMY:

• łatwy dojazd autobusami dojeżdżającymi pod szkołę;
• przyjemną i miłą atmosferę;
• indywidualny kontakt z nauczycielami;
• bardzo dobrą bazę lokalową i sportową;
• możliwość korzystania z nowoczesnej hali
  sportowej i wyciągów narciarskich;
• stały dostęp do Internetu;
• możliwość korzystania z biblioteki multimedialnej;
• duży wybór zajęć pozalekcyjnych;
• zajęcia fakultatywne z wybranych przedmiotów maturalnych;
• współpracę z Babiogórskim Parkiem   Narodowym;
• współpracę ze szkołami zagranicznymi   (m.in. Granville we Francji);
• udział w projektach unijnych;
• możliwość uzyskania stypendium.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
16 kwietnia 2008 r.

Nasz adres:
Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej, 34-223 Zawoja Wilczna 1570, 
woj. małopolskie, tel. (0-33) 877 60 44 
www.Wilczna.wZawoi.pl 
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Alaska! Ka¿dy z nas fascynowa³ siê t¹ krain¹ 
czytaj¹c ksi¹¿ki Jacka Londona, ogl¹daj¹c 
serial „Przystanek Alaska” czy podziwia³ 
jej przyrodê ogl¹daj¹c filmy „National 
Geografic”. Kraina ta kojarzy siê wszystkim 
z zimnem, œniegiem i dzikimi zwierzêtami. 
W rzeczywistoœci Alaska jest miejscem, które 
pora¿a cz³owieka swoim ogromem i piêk-
nem dzikiej nieska¿onej przez cywilizacjê 
przyrody. Jest to stan USA nazywany „Ostat-
nim Pograniczem”, którego powierzchnia jest 
5-krotnie wiêksza od Polski a zamieszkujê 
tê krainê zaledwie 600 tysiêcy ludzi, z czego 
230 tysiêcy ¿yje w mieœcie Anchorge. Alaska 
zosta³a odkryta przez Duñczyka w s³u¿bie 
rosyjskiej Vitusa Beringa w 1741 r. i zosta³a 
w³asnoœci¹ Rosji. W 1867 roku Rosjanie 
uznali t¹ krainê za bezu¿yteczn¹ i sprzedali 
rz¹dowi Stanów Zjednoczonych za kwotê 
7 milionów dolarów. Dopiero w 1959 roku 
uznano Alaskê za stan USA.

Swoj¹ przygodê na Alasce rozpocz¹³em 
od miasta Anchorge, z którego uda³em siê 
do najwiêkszej turystycznej atrakcji stanu 
jakim jest Park Narodowy Deneli. W trak-
cie podró¿y przez dzikie i niezamieszka³e 
tereny podziwiamy wspania³e pasmo gór-
skie Alaska z majestatycznym szczytem 
McKinley. Jest to najwy¿szy szczyt Ame-
ryki Pólnocnej (6194 m n.p.m.) zwany 
równie¿ Denali (wielki, wynios³y) przez 
zamieszkuj¹cych te tereny Indian Atabaska. 
Park Narodowy Deneli jest trzecim co do 
wielkoœci Parkiem USA o powierzchni 
2,4 mln ha. Park mo¿na zwiedzaæ pieszo, 
jak i korzystaæ z autobusu nale¿¹cego do 
tego Parku . Trasa w g³¹b Parku liczy sobie 
oko³o 100 km w jedn¹ stronê i trwa ca³y 
dzieñ. Podró¿ rozpoczyna siê w tajdze, 
która po przekroczeniu prze³êczy Sable 
Pass ustêpuje ca³kowicie miejsca tundrze. 
W koñcu sierpnia tajga mieni siê najprze-
ró¿niejszymi barwami rozpoczynaj¹cej siê 
jesieni. Kierowca autobusu jest zarazem 
przewodnikiem i opowiada o florze i faunie 
znajduj¹cej siê na terenie parku. W trakcie 
podró¿y ka¿dy obserwuje teren wypatru-
j¹c zwierz¹t. W momencie zauwa¿enia 
jakiegoœ zwierzêcia, krzyczy siê „stop”, aby 
kierowca móg³ siê zatrzymaæ, by podziwiaæ 
i fotografowaæ zwierzêta. W trakcie podró-
¿y najwiêksz¹ atrakcj¹ jest zobaczenie nie-
dŸwiedzia grizzly. By³em szczêœciarzem, bo 

mia³em okazjê zobaczyæ 5 osobników. In-
nymi zwierzêtami, które w trakcie podró¿y 
widzia³em by³y karibu, ³osie, owce dala, 
muflony, wiewiórki, sus³y i wszêdobylskie 
zaj¹ce. Wœród ptaków których ¿yje tutaj 
oko³o 150 gatunków, naczelne miejsce 
zajmuje orze³ przedni. Podró¿ po parku 
Deneli przypomina³a mi afrykañskie safari 
tylko w innej scenerii i z innymi gatunkami 
zwierz¹t.

Kolejnym etapem podró¿y by³o oddalone 
o 180 km od Deneli miasto Fairbenks dru-
gie co do wielkoœci miasto Alaski, licz¹ce 
ok. 32 tysiêcy mieszkañców. Zaskakuj¹c¹ 
dla mnie rzecz¹ by³ ogrom kwitn¹cych 
pelargonii, begonii i ró¿nego rodzaju krze-
wów ozdobnych, którymi ozdobiony jest 
praktycznie ka¿dym dom, jak równie¿ 
ulice. Alaskañczycy zdobi¹ swoje domy 

kwiatami, krzewami chc¹c w ten sposób 
zrekompensowaæ sobie d³ug¹ zimê. Jest to 
prawdopodobnie odreagowanie depresji 
wynikaj¹cej z d³ugo trwaj¹cej nocy polarnej. 
Z tego miasteczka udajemy siê w dalsz¹ 
drogê na pó³noc, której celem bêdzie 
osi¹gniêcie ko³a podbiegunowego. Trudy 
podró¿y rekompensuj¹ nam wspania³e 
kolory jesiennej tajgi, która 100 km przed 
krêgiem polarnym zmienia siê w tundrê 
z czerwieniej¹cymi liœæmi jagód, zielonych 
mchów oraz ró¿nego rodzaju porostów 
odpornych na arktyczne warunki. Droga, 
któr¹ siê poruszamy zosta³a wybudowana 
w trakcie budowy s³ynnego alaskañskiego 
1300 km ruroci¹gu, który zaczyna siê 
w zatoce Prudhobay na dalekiej pó³nocy 
i koñczy swój bieg w Valdez na po³udniu. 
Zd¹¿aj¹c do celu przeje¿d¿amy most na 

Alaska
„Jedna rada dla tych, którzy zamierzają 
odwiedzić Alakę-jeśli jesteś stary, 
jedź za wszelką cenę, jeśli jesteś 
młody, poczekaj. Sceneria Alaski jest 
wspanialsza niż cokolwiek na świecie 
i nie jest dobrze zobaczyć to, co 
najlepsze, na początku”  Henry Gannett, 
Harriman Alaska Expedition 1899

NASZE PODRÓŻE
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rzece Yukon, który jest jedynym mostem 
na trzeciej co do wielkoœci rzece Ameryki 
Pó³nocnej. W koñcu docieramy do tablicy 
obwieszczaj¹cej przebieg Ko³a Polarnego 
z pogl¹dowym szkicem pó³kuli pó³nocnej 
Ziemi. Przed tablica rozk³ada siê czerwony 
dywanik i nastêpuje uroczyste przekro-
czenie magicznej linii po czym dostaje 
siê certyfikat jego przekroczenia. Lokalna 
tradycja g³osi, ¿e przejœcie Krêgu odm³adza 
Panie o 10 lat. 

W trakcie dalszej podró¿y przeje¿d¿amy 
niewielkie miasteczko North Pole w którym 
ma rezydencjê œw. Miko³aj. Odwiedziny 
w jego rezydencji s¹ obowi¹zkiem ka¿de-
go, który tu przyby³, jak równie¿ doko-
nanie zakupów w sklepie z prezentami 
i œwi¹tecznymi ozdobami. Po po¿egnaniu 
siê z œw. Miko³ajem udajemy siê w dalsz¹ 

drogê dolina rzeki Tanna przeje¿d¿aj¹c pa-
smo Alaska Range. Docieramy nad jezioro 
Summit z widokiem na sp³ywaj¹cy z gór lo-
dowiec Izabeli. Podziwiaj¹c z jednej strony 
lodowiec, z drugiej strony podziwiamy coœ 
co do tej pory mog³em ogl¹daæ tylko w te-
lewizji – tarlisko ³ososi. Alaska to chyba 
ostatni raj dla wêdkarzy. Wystêpuj¹ce iloœci 
ryb w rzekach s¹ imponuj¹ce. Pocz¹wszy 
od 5 gatunków pacyficznych ³ososi po pstr¹-
gi i arktyczne lipienie. Waga rekordowego 
³ososia królewskiego z³owionego na Alasce 
to 46,3 kg. Mój z³owiony w Russian River 
mia³ tylko „3 kg”.

Bêd¹c nad wyp³ywaj¹cym z jeziora 
potokiem mo¿na by przestaæ ca³y dzieñ 
obserwuj¹c wp³ywaj¹ce ogromnymi falami 
³ososie, którym w p³ytkiej wodzie wystaj¹ 
tylko p³etwy grzbietowe. 

 W drodze na pó³wysep Kenai podzi-
wiamy panoramê gór Parku Narodowego 
Wrangell – St. Eias i przyleg³ego do niego 
Parku Narodowego Kluane, które tworz¹ 
razem licz¹cy 100 tys. km2 obszar. Wiel-
koœci parków uœwiadamiaj¹ nam ogrom 
Alaski. Po ca³odniowej podró¿y docieramy 
do miasteczka Seward, które liczy 3 tys. 
mieszkañców i jest wciœniête pomiêdzy 
góry i ocen. Atrakcj¹ jest rejs po Parku Na-
rodowym Fiordów Kenai. W trakcie rejsu 
ogl¹damy przep³ywaj¹ce w pobli¿y nasze-
go katamaranu stado orek, które jakby na 
nasz¹ proœbê baraszkuj¹ miêdzy sob¹ nie 
zwracaj¹c uwagi na nasz¹ obecnoœæ. Tak 
przychylne dla nas nie by³y dwa wieloryby 
humbaki, które nie pozwala³y do siebie 
podp³yn¹æ blisko i mogliœmy tylko podzi-
wiaæ te ogromne ssaki z dalszej odleg³oœci. 
W trakcie rejsu obserwujemy stada wyle-
guj¹cych siê na ska³ach fok, lwów morski 
i bawi¹cych siê wydr morskich. Imponuj¹ca 
jest równie¿ iloœæ ptaków w tym s³ynnego 
amerykañskiego or³a bielika. Podp³ywa-
my pod monumentalny i budz¹cy respekt 
lodowiec Holgate. W pewnym momencie 
odrywaj¹ siê wa¿¹ce kilkanaœcie ton bry³y 
lodu i z armatnim hukiem wpadaj¹ do 
wody, pokazuj¹c potêgê i ogrom tego 
lodowca.

W drodze powrotnej podziwiamy nie-
zliczone iloœci wodospadów spadaj¹cych 
z topniej¹cych lodowców .

Tak koñczy siê moja przygoda na Alasce, 
która okaza³a siê bardzo przyjazn¹ i wart¹ 
zwiedzenia krain¹, gdzie odwiedzaj¹cy 
maja okazje poczuæ siê jak pierwsi pionierzy 
na „dzikim zachodzie”.

tekst i zdjêcia: Janusz Kojder, 
sierpieñ 2007

NASZE PODRÓŻE
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