
20 lat pisma 
POD DIABLAKIEM
W kolegium redakcyjnym byli Da-
nuta Gimza, Jolanta Jurek, Krzysz-
tof Jordanek, Franciszek Klimasara, 
Andrzej Marciniak, Maciej Mażul, Ja-
nina Parusel oraz Jerzy B. Parusel. 
Tak o swoim przedsięwzięciu pisa-
li w inauguracyjnym numerze: „Nie 
ukrywamy, iż jako amatorzy w tej 
dziedzinie, czynimy to z pewnymi 
obawami. Jesteśmy jednak głęboko 
przekonani o wielkiej potrzebie ta-
kiej inicjatywy w naszym środowi-
sku. 

„Pod Diablakiem” kierujemy 
głównie do mieszkańców Skawicy i 
Zawoi, ale i do tych wszystkich, któ-
rym bliski jest ten piękny zakątek 
naszego kraju.

W czasopiśmie systematycz-
nie przedstawiać będziemy histo-
rię regionu, rozwój obu wsi, losy ich 
mieszkańców oraz materialny i du-
chowy dorobek ginącej już kultu-
ry ludowej Babiogórców. Pragnie-
my również popularyzować gminę 
jako region bardzo atrakcyjny pod 
względem turystycznym, uzupełnia-
jąc w ten sposób niedostatek mate-
riałów informacyjnych i przewodni-
ków dostępnych na naszym rynku. 

Ważną pozycję zajmować będą 
sprawy dotyczące ekologii, środowi-

Wielkanocne biją dzwony,
niosą ludziom wieść radosną…

Z okazji zbliżających się Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego 

życzymy Mieszkańcom i Gościom Gminy Zawoja 
wszelkiej pomyślności: 

zdrowia, radości, pogody ducha. 

Niech te Święta Wielkanocne 
będą pełne nadziei i wiary. 

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie 
wiosenne kwiaty radości, miłości i pokoju.

Ciepłych, pełnych radosnej atmosfery  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

rodzinnego ciepła, radosnych spotkań 
przy wielkanocnym stole 

oraz smacznego święconego jajka. 

Niech ten świąteczny czas 
będzie dla Państwa oderwaniem się od codzienności,
zaś tajemnica Wielkiej Nocy pozwoli Wam spojrzeć  

w przyszłość z radością i optymizmem.

Tadeusz Chowaniak
Wójt Gminy Zawoja

Krzysztof Chowaniak
Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Wiosenne stokrotki. Fot. Kinga Chowaniak

W grudniu 1990 roku ukazał się pierwszy numer czasopisma „Pod Diablakiem”. Pismo powstało  
z inicjatywy kilku zapaleńców, którzy działali w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Babiogórskiej.
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ska naturalnego oraz Babiogórskie-
go Parku Narodowego. Sporo miej-
sca poświęcimy problemom, który-
mi na co dzień żyją nasze rodzi-
ny i gmina. Postaramy się, by nie 
zabrakło trochę humoru, rozryw-
ki i porad praktycznych. Wierzymy, 
że „Pod Diablakiem” znajdzie swo-
ich stałych i wiernych czytelników, 
których serdecznie zapraszamy do 
współpracy w redagowaniu pisma. 
Niech będzie ono naszą wspólną ra-
dością i troską.”

Ostatni wydany przez Gminne 
Centrum Kultury, Promocji i Tury-
styki w Zawoi numer „Pod Diabla-
kiem” ukazał się dokładnie 20 lat 
później i było to zimowe wydanie 
czasopisma. Razem z wydaniami 
specjalnymi ukazało się 106 nume-
rów „Pod Diablakiem”.

W ciągu tych dwudziestu lat 
zmieniał się skład redakcji oraz sza-
ta graficzna.

Od września 1992 roku „Pod Dia-
blakiem” stało się pismem Gmin-
nego Ośrodka Kultury nawiązują-
cym do tradycji pisma Stowarzysze-
nia Miłośników Ziemi Babiogórskiej 
pod tym samym tytułem.

W „Pod Diablakiem” staramy się 
pisać o rzeczach ważnych dla gmi-

ny i jej mieszkańców. Piszemy o tra-
dycjach Babiogórców, o życiu kul-
turalnym i sportowym gminy. W pi-
śmie można znaleźć materiały mó-
wiące o historii Skawicy i Zawoi. 
Dzielimy się z Państwem osiągnię-
ciami mieszkańców naszej gminy 
poza jej terenem.

Często z archiwalnych egzem-
plarzy korzystają studenci piszący 
prace licencjackie i magisterskie. 
Przychodzą do nas uczniowie, któ-
rzy wykorzystują materiały zawar-
te w „Pod Diablakiem” na lekcjach 
szkolnych oraz jako prace domo-
we. „Pod Diablakiem” jest również 
swoistą kroniką naszej gminy. Przez 
dwie dekady pisaliśmy o tym, co się 
wydarzyło w Zawoi i Skawicy.

Pragniemy Państwa poinformo-
wać, iż od bieżącego numeru pismo 
„Pod Diablakiem” będzie wydawa-
ne w większym formacie i nakła-
dzie oraz kolportowane bezpłatnie 
razem z „Wieściami Babiogórskimi”. 
Pozwoli to na dotarcie do większej 
grupy czytelników.                 

Mamy nadzieję, że będziecie 
Państwo z nami dalej, że będzie-
cie chętnie sięgać po nasze - Wasze 
czasopismo i z zainteresowaniem je 
czytać.

2 maja – poniedziałek, godz. 10:00 
Wielka parada kultowych samochodów zabytkowych pod Babią Górą 
Turystyka w duchu starej motoryzacji – rozpoczęcie sezonu 
krajoznawczego. 
Miejsce: Dolna stacja kolei linowej Mosorny Groń.

14-15 maja, sobota-niedziela, godz. 10:00 
Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych - FINAŁ 
WOJEWÓDZKI. Podczas dwóch dni konkursu na scenie w Zawoi 
zaprezentuje się ponad 1000 młodych artystów z całego województwa 
małopolskiego. 
Miejsce: Sala GCKPiT, hala widowiskowo-sportowa, Zawoja Centrum.

29 maja – Niedziela, godz. 15:00
Uroczyste obchody Roku Papieskiego Gminy Zawoja
W programie Uroczysta Msza św. dziękczynna za beatyfikację papieża Jana 
Pawła II i koncert DE PRESS - Jo Cie Kochom Świnty Ojce oraz koncert 
Orkiestry Dętej oraz Zespoły „Zbójnik” i „Nasza Skawica”. 
Miejsce: Skawica.

ZAPRASZAMY
NA NAJBLIŻSZE IMPREZY

Redakcja  
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Pod takim hasłem 5 i 6 marca Gmina Zawoja zaprezentowała się mieszkańcom Śląska. Walory Zawoi poznali  
klienci Centrum Handlowego FORUM w Gliwicach, drugiego co do wielkości centrum handlowego na Śląsku.  
Gmina promowała się poprzez występy zespołu regionalnego „Juzyna”, degustację regionalnych potraw  
oraz prezentację rękodzieła z regionu babiogórskiego.

Na stoisku Zawoi nie zabrakło także 
warsztatów bibułkarskich, prowa-
dzonych przez Emilię Surzyn oraz 
prezentacji kwiatów z bibuły. Dla 
gości, odwiedzających gliwickie Fo-
rum przygotowano także konkurs 
z nagrodami w postaci czterech 
dwuosobowych pobytów weeken-
dowych w Zawoi.

Akcja promocyjna gminy odby-
wała się pod hasłem „Czas na Za-
woję”. W sobotę – 5 marca akcję 
promocyjną prowadzono od 12.00 

do 20.00, natomiast w niedzielę – 6 
marca – od 11.00 do 19.00.  Z ra-
mienia gminy koordynowało ją 
Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki. Dla gminy Zawoja jest 
to nowa forma promocji.

Tadeusz Chowaniak, wójt Zawoi 
mówi: – Dysponujemy sporym po-
tencjałem dla turystów. Niestety 
w ostatnich latach trochę o nas za-
pomniano i to zamierzamy zmie-
nić. Stąd nowe akcje promocyjne 

Czas na Zawoję

i ekspansja do miast na południu 
Polski. Zawoja jest przepięknie 
położoną wsią pod Babią Górą. 
Mamy ofertę dla narciarzy, ośrod-
ki wczasowe i pensjonaty. Stano-
wimy idealne miejsce na organi-
zację wycieczek szkolnych, „zielo-
nych szkół”, wypoczynku rodzin-
nego i weekendowego dla miesz-
kańców dużych miast, również 
ze względu na krótki czas dotar-
cia, jak i przystępne ceny. Zamie-
rzamy odejść od modelu turysty-
ki przejazdowej i uczynić Zawo-
ję miejscem turystyki docelowej, 
nie tylko wypoczynkowej, ale tak-
że biznesowej.

Natomiast Paweł Mierniczak, dy-
rektor Małopolskiej Organizacji Tu-
rystycznej w Krakowie podkreśla: 
– Metoda promocji w centrach han-
dlowych jest coraz popularniejsza 
i stosowana przez różne podmio-
ty. Zwrócę tutaj chociażby uwagę 
na zbliżającą się wystawę „Miejsca 
UNESCO w Polsce”, organizowa-
ną w marcu przez Polską Organi-
zację Turystyczną w centrum han-
dlowym Alexa w Berlinie. Wystawa 
stanowi imprezę towarzyszącą Mię-
dzynarodowych Targów Turystycz-
nych w Berlinie. 

Gminy i miasta poszukują 
oprócz tradycyjnych form promocji 
również nowych form i świetnie, 
że zaczynają je stosować. Promo-
cja wizerunkowa w centrum han-
dlowym to sposób dotarcia do du-
żej grupy odbiorców w możliwie 
krótkim czasie. Mogę pogratulo-
wać włodarzom Zawoi pomysłu i 
odwagi. 

Weekendowa forma tej promo-
cji jest bardzo dobra ze względu 
na wysoką frekwencję w centrach 
handlowych. Ukierunkowanie na 
Śląsk, to także dobry pomysł, ze 
względu na bliskość Zawoi, a tym 
samym dogodność dojazdu dla po-
tencjalnych turystów. 

Na zdjęciach stoisko Gminy Zawoja w Centrum Hanlowym Forum 
w Gliwicach. Fot. Arch. GCKPiT.

W związku z aktualizacją strony internetowej Gminy Zawoja proszę 
właścicieli i osoby zarządzające obiektami i placówkami w Zawoi i Skawi-
cy, ważnymi z punktu widzenia rozwoju turystyki, o przekazanie AKTU-
ALNYCH DANYCH TELEADRESOWYCH pocztą elektroniczną.

Aktualizacja dotyczy bazy turystycznej: hoteli, ośrodków wczasowych, 
rehabilitacyjnych, pensjonatów, kwater prywatnych, schronisk, gospo-
darstw agroturystycznych, wypożyczalni sprzętu sportowego, wyciągów 
narciarskich oraz karczm, restauracji, kawiarni, pubów i innych punktów 
gastronomicznych.

Zainteresowanych właścicieli i osoby zarządzające proszę o podanie 
w informacji na temat placówki: dokładnego adresu, numeru telefonu kon-
taktowego, adresu poczty elektronicznej, adresu strony internetowej oraz w 
przypadku hoteli, pensjonatów, kwater itp. ilości oferowanych miejsc noc-
legowych.

Nadmieniam, iż wpisy Państwa placówek do serwisu internetowego gmi-
ny będą bezpłatne. Prosimy o przekazanie informacji w formie mailo-
wej na adres: sekretariat@ug.zawoja.pl. Koniecznie w tytule maila z do-
piskiem: dotyczy aktualizacji strony internetowej.

Zapraszam do współpracy
Tadeusz Chowaniak 
Wójt Gminy Zawoja 

ZAWOJA NA TARGACHSzanowni Państwo!

Pierwsze targi w tym sezonie odbyły się w Łodzi w dniach 25-26 lutego. Targi Turystyczne „Na Styku Kultur” 
przyciągnęły dużą grupę osób zainteresowanych naszym terenem. 
Na targach nasza gmina prezentuje się wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej na stoisku 
Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

W roku 2011 braliśmy udział w targach w Katowicach, Warszawie i Krakowie Pojedziemy również do Gdań-
ska, Szczecina oraz na jesienne targi w Poznaniu.

Targi Turystyczne to niewątpliwa okazja do zaprezentowania swojej miejscowości wśród innych wystawców, 
a przede wszystkim wśród zwiedzających.

CENNE INICJATYWY
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Dzwon wesoło się rozlega
Pieśń potężna świat obiega,
Oby serce też zostało
Napełnione dzisiaj chwałą,
I tętniącym życiem wiosny
W Zmartwychwstania Dzień Radosny…

Radosnych Świąt Wielkanocnych - 
pokoju, miłości, radości 
i wszelkich darów płynących 
od Groby Chrystusa Zmartwychwstałego.
Spełnienia wszystkich marzeń i pragnień,  
a także pomyślności i błogosławieństwa 
Bożego na każdy dzień.

życzy Redakcja

Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Fot. źródło: www.super-nowa.pl

Echa misteriów religijnych 
w obrzędach ludowych 
okresu Wielkiego 
Tygodnia na obszarze 
Polski Południowej
Wśród obrzędów dorocznych obecnych w kulturze ludowej Polski Południowej, podobnie jak na obszarze nie-
omal całej Europy,  na osobną uwagę zasługują te ich elementy, które wyraźnie nawiązują do dawnych widowisk 
i misteriów religijnych. 
Od początku najwięcej różnego rodzaju religijnych przedstawień łączyło się z dwoma najważniejszymi cyklami w 
roku kościelnym i obrzędowym: z cyklem Bożego Narodzenia i Wielkanocy.  Rozkwit  tych widowisk w Europie 
Zachodniej przypada na XII i XIII stulecie. W tym okresie stały się one wręcz obowiązującym elementem obcho-
dów wszystkich większych świąt kościelnych. 

Najstarsze inscenizacje religijne i mi-
steria związane były z Męką Pań-
ską i Zmartwychwstaniem. Począt-
kowo stanowiły wręcz część litur-
gii Wielkiego Tygodnia. Wiadomo, 
że już w X wieku w wielu miastach 
zachodniej Europy w Wielki Piątek 
przed ołtarzem ustawiano uroczy-
ście krzyż, a następnie dokonywa-
no symbolicznego pogrzebu Zba-
wiciela. W XIII wieku i na począt-
ku XIV stulecia istniały inscenizacje 
związane nie tylko z samym Ukrzy-
żowaniem, ale także z innymi epizo-
dami Wielkiego Tygodnia: wjazdem 
Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę 
Palmową, Ostatnią Wieczerzą, zdra-
dą Judasza, sądem Piłata itp. W XII 
stuleciu pojawił się rozbudowany 
kult Matki Bożej Bolesnej, najpierw 
w kręgach franciszkańskich, potem 
w całym Kościele. Wtedy to do in-
scenizacji, koncentrujących się do-
tąd na Męce i Zmartwychwstaniu, 
trafiły tzw. żale Matki u stóp krzyża, 
czyli opłakiwanie Jezusa przez Ma-
ryję, a także scena spotkania Maryi 
ze Zmartwychwstałym. Od począt-
ku też inscenizacje pasyjne stara-
no się realizować w miejscach, któ-
re miały nawiązywać do autentycz-
nej scenerii wydarzeń na Golgocie, 
co zaowocowało potem plenerowy-
mi Kalwariami urządzanymi od XVII 
stulecia w różnych krajach Europy. 

Najstarszym znanym w świecie 
chrześcijaństwa zachodniego dra-
matem religijnym było Nawiedze-
nie Grobu czyli Visitatio Sepulchri. 
Grano go w Anglii już w połowie 
X wieku, a pod koniec tegoż stule-
cia treść widowiska o tej samej te-
matyce zapisano we Francji. Temat 
ten towarzyszył teatrowi religijne-
mu przez następne wieki. W rozbu-
dowanej formie Nawiedzenie Gro-
bu, obok głównego wątku opartego 
o przekaz ewangeliczny, było nie-
kiedy poszerzone o epizod zakupu 
przez niewiasty olejków potrzeb-
nych do namaszczenia zwłok, sce-
nę ukazania się Zmartwychwstałego 
Jezusa Marii Magdalenie, przybycia 
apostołów do grobu itp. 

W Polsce być może już w XII 
wieku obchodom głównych świąt 
także towarzyszyły widowiska re-
ligijne. Podobnie jak w krajach 
Europy zachodniej były to głów-
nie wszelkiego rodzaju insceniza-
cje i misteria o tematyce pasyjnej. 
Przede wszystkim urządzano tzw. 
officja i lamenty Maryi pod Krzy-
żem. Najstarszy zachowany w Pol-
sce łaciński tekst officjum należą-
cego do gatunku Visitatio Sepulchri 
znajduje się w tzw. antyfonarzu kra-
kowskim spisanym prawdopodob-
nie przed 1253 rokiem. Przedsta-
wienie to związane było z nabożeń-

stwem... jutrzennym na Wielkanoc. 
[...] W officyum tem przyjmowa-
ło udział 7 osób: dwaj chłopcy sie-
dzieli w grobie, trzej zakonnicy od-
grywali role Maryi, a dwu wyobra-
żało apostołów Piotra i Jana. Akto-
rom tym towarzyszył kantor, chór 
kleryków i żaków. Widowisko 
było grane w katedrze krakow-
skiej, a także w Płocku, Kielcach, 
Wrocławiu oraz w innych dużych 
ośrodkach miejskich. 

Z kolei do najstarszych polskich 
lamentów Maryi pod Krzyżem na-
leży tzw. lament świętokrzyski po-
chodzący z XIII stulecia (zapis 
z 1470 roku), zawdzięczający swą 
nazwę temu, iż zachował się w ko-
deksie benedyktynów świętokrzy-
skich. Lament jest monologiem Mat-
ki Bożej wygłaszanym u stóp Krzy-
ża. Rozpaczająca pod Krzyżem Ma-
ryja wzywa wiernych do uczestnic-
twa w swym smutku.

Wiadomo, że już w 1377 roku 
w ówczesnym podkrakowskim Ka-
zimierzu wierni oglądali jakąś grę 
wielkanocną. Z wydatków miasta 
Kazimierza pod Krakowem z tegoż 
roku wynika, że z miejskiej kasy 
przeznaczono 6 groszy na przed-
stawienie pasyjne grane w kościele 
Bożego Ciała lub św. Jakuba.

Dokończenie na stronie 10.

POD DIABLAKIEM  
Pismo nawiązujące do tradycji pisma 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Babiogórskiej pod tym samym tytułem. 

Redaktor naczelna: Gabriela Trybała. 
Adres redakcji: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi,   
                         34-222 Zawoja Centrum, tel. (33) 877 50 66, fax 877 69 49, 
                         e-mail: diablak@zawoja.pl. 

Wypowiedzi naszych czytelników zawarte w działach OPINIE i POCZTA 
POD DIABLAKIEM prezentują poglądy ich atorów.

W głębokim smutku żegnamy

Śp.
Józefa Gąsiorka

Wójta Gminy Zembrzyce

serdecznego i wspaniałego kolegę, 
działającego na rzecz społeczności lokalnej.
Człowieka pogodnego, dbającego o innych, 

skromnego i  bardzo życzliwego.
Pozostanie na zawsze  w naszej pamięci

Wójt Gminy Zawoja  i pracownicy Urzędu Gminy w Zawoi

ROZMAITOŚCI

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.
lek. med. Marka Pikulika

wieloletniego lekarza w Gminie Zawoja

Był człowiekiem niezwykłej prawości i skromności. 
Życzliwy ludziom, oddany pacjentom, 

dla którego leczenie i ratowanie ludzkiego życia było służbą 
a nie obowiązkiem.

Żegnamy zacnego i szanowanego lekarza.

Mieszkańcy Gminy Zawoja
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Na uroczystość przybyli również 
proboszczowie parafii: w Skawicy 
ks. Krzysztof Strzelczyk, na Przysło-
piu o. Robert Strojny oraz w Zawoi 
Centrum ks. Ryszard Więcek.

Złote Gody rozpoczęły się Mszą 
św. Następnie w restauracji „Zawo-
janka” Jubilaci przyjmowali życze-
nia oraz zostali odznaczeni meda-
lami Za Długoletnie Pożycie Mał-

50 lat 
wspólnej drogi
Jubileusze małżeńskie to wielkie wydarzenie dla każdej pary. 50 lat wspólnej drogi to jest 
wielkie święto, które wspólnie z jubilatami obchodzili wójt gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak, 
jego zastępca Alina Kuś, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Chowaniak, starosta Powiatu 
Suskiego Andrzej Pająk, sekretarz gminy Danuta Lasa, dyrektor GCKPiT Piotr Jezutek  
oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Teresa Migas.

żeńskie, przyznawanymi przez pre-
zydenta RP. Odznaczeni zostali Ju-
lianna i Stanisław Fickowie, Berna-
detta i Stanisław Fujakowie, Józe-
fa i Eugeniusz Gawłowie, Sabina i 
Józef Giertugowie, Irena i Tadeusz 
Kellar, Bronisława i Eugeniusz Ko-
niorowie, Joanna i Adam Kozino-
wie, Zofia i Bronisław Kozinowie, 
Barbara i Janusz Kusiowie, Anna i 

Stanisław Toczkowie, Genowefa 
i Dionizy Trzebuniakowie i Malania 
i Ludwik Trzebuniakowie. Na Mszy 
świętej jak również w „Zawojance” 
grał i śpiewał zespół „Juzyna”

My także życzymy Jubilatom 
jeszcze wielu wspólnych lat przeży-
tych w zdrowiu i zgodzie.

Małgorzata Kozina

12 stycznia zebrali się, jak co 
roku, emeryci i renciści na spotka-
niu opłatkowym, które odbyło się 
w Domu Wczasowym „Diablak”.

W kościele pw. Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy w Zawoi Gór-
nej odprawiona została Msza św. 
Następnie, już w ośrodku, łamali-
śmy się opłatkiem. 

Do wspólnego stołu zasiedli ren-
ciści i emeryci, proboszcz parafii 
w Zawoi Górnej ks. Bogusław Tar-
gosz, Zawoi Centrum ks. Ryszard 
Więcek i Skawicy ks. Krzysztof 
Strzelczyk, wójt gminy Zawoja Ta-

Spotkanie 
emerytów

deusz Chowaniak, przewodniczący 
Rady Gminy Zawoja Krzysztof Cho-
waniak, starosta suski Andrzej Pa-
jąk, kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Zofia Dyrcz.

Wszyscy biesiadnicy czuli się 
bardzo dobrze w gościnnych pro-
gach „Diablaka”.

Uczniowie szkoły podstawowej 
w Zawoi Wilcznej przedstawili ja-
sełka, a z kolędą przybył zespół re-
gionalny Juzyna, który śpiewał ba-
biogórskie pastorałki. Nie mogło też 
zabraknąć tańców.                      

(mk)

I znów minął r ok. Rok pełen nadziei, radości, marzeń tych spełnionych  
i nie zrealizowanych oraz, dla wielu, smutków i rozczarowań. I znów  
spotkaliśmy się przy wigilijnym stole pełni radości, nadziei, oczekiwań 
oraz życzeń dla bliskich nam ludzi.

Spotkanie emerytów i rencistów przebiegało w rodzinnej atmosferze. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Gratulacje, życzenia, kwiaty i medale podczas tegorocznych uroczystości z okazji jubileuszy małżeńskich. Dostojnych małżonków gościł Urząd Gminy w Zawoi. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Pod czujnym okiem wychowaw-
czyni, pani Teresy Surmiak, dzie-
ci przygotowały dla nich specjalny 
program artystyczny. Recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki, składały 
życzenia  i tańczyły. Niejednej bab-
ci i dziadkowi, łezka zakręciła się w 
oku. To była naprawdę wyjątkowa 
uroczystość, pełna uśmiechu, rado-
ści i dumy. Szczęśliwe i rozpromie-
nione twarze babć i dziadków po 
raz kolejny ukazały nam, jak ważne 
są takie spotkania i wspólnie spę-
dzone chwile z wnukami.

Na zakończenie części artystycz-
nej przedszkolaki przybyłym go-
ściom wręczyły samodzielnie wyko-
nane laurki w postaci  kolorowych, 
papierowych serduszek. Do życzeń 
składanych Babciom i Dziadkom 

Dzień Babci

To oni, często zastępując zabiega-
nych rodziców, wpajają dzieciom 
zasady moralne, kształtują takie ce-
chy jak: pracowitość, uczciwość, 
obowiązkowość, siłę woli. To im 
najczęściej zawdzięczamy „lekcje” 
tradycji, wiary, patriotyzmu. Dzień 
Babci i Dziadka, to doskonała oka-
zja do wyrażenia ukochanym Se-
niorom wdzięczności za ich miłość 
i troskę. Skorzystali z niej uczniowie 
Zespołu Szkół w Skawicy i zaprosili 
swoje najdroższe babcie i niezastą-
pionych dziadków na przygotowa-
ną specjalnie dla nich uroczystość. 

20 stycznia w Przedszkolu w Zawoi Mosorne zorganizowana została uro-
czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki już od samego rana 
z niecierpliwością czekały na zaproszonych gości. Licznie przybyłe Babcie 
i Dziadkowie mieli okazję podziwiać swoje pociechy w specjalnie przygo-
towanym dla nich programie artystycznym.

przez ich pociechy dołączyli się tak-
że nauczyciele i Dyrekcja placówki.

Po oficjalnej części niecodzienni 
goście zaproszeni  zostali na kawę, 
herbatę i słodki poczęstunek. A ma-
luchy w tym czasie przygotowywa-
ły się do kolejnego występu, czyli 
Jasełek.

Jasełka mają wieloletnią trady-
cję w naszym przedszkolu, a w wy-
konaniu przedszkolaków nabiera-
ją szczególnego wdzięku. W prze-
pięknej scenografii oraz wyjątkowej 
atmosferze, dzieci bardzo przeży-
wały występ, ale swoje role odegra-
ły wspaniale. Była Maryja z Józefem 
i Dzieciątkiem, Pastuszkowie przy-
noszący swe dary do szopki, Anio-
łowie - dzieci z serduszkami na dło-
ni i Trzej Królowie z darami, którzy 

mimo zaledwie kilku lat nie utracili 
nic ze swego majestatu.

Mali aktorzy, we wspaniałych 
strojach, prezentowali się dosko-
nale. Przedstawienie było wyjąt-
kowe, obejrzeli je rodzice, dziad-
kowie i personel przedszkola. Na-
prawdę warto było – przedszkolaki 
wraz ze swymi wychowawczyniami 
bardzo zaangażowały się w przygo-
towanie uroczystości, za co trzeba 
im wszystkim serdecznie podzięko-
wać.                                        (GT)

Zawoja Mosorne

Odbyła się ona 21 stycznia br. 
w kościele parafialnym w Skawi-
cy. Uroczystość rozpoczęła się od 
wspólnej Eucharystii, podczas któ-
rej modliliśmy się o zdrowie i po-
trzebne łaski dla naszych ukocha-
nych babci i dziadków. Pamięta-
liśmy również o tych, których już 
wśród nas nie ma. 

O oprawę muzyczną Mszy świę-
tej zadbała Oaza. Po jej zakończe-
niu licznie przybyłe babcie i dziad-
kowie mieli okazję podziwiać swoje 
pociechy w specjalnie przygotowa-
nym dla nich programie artystycz-

Dziadkowie odgrywają w życiu dziecka bardzo ważną rolę. Pełni zrozumienia  i cierpliwości sprawiają, że świat 
staje się cieplejszy i bezpieczniejszy. To właśnie oni wspierają w trudnych chwilach, znajdą radę na każde zmar-
twienie i dodają otuchy swym uśmiechem.

nym. Uczniowie klas 0-III, pod czuj-
nym okiem wychowawców, z wiel-
kim przejęciem recytowali wiersze 
i śpiewali piosenki. Dzieci zakoń-
czyły część artystyczną odśpiewa-
niem „Sto lat”. 

Wszystkie Babcie i Dziadkowie 
otrzymali pięknie wykonane przez 
dzieci prezenciki. 

Zgromadzeni Seniorzy byli bar-
dzo wzruszeni. Ich szczęśliwe twa-
rze po raz kolejny udowodniły, jak 
ważne są takie wspólnie spędzone 
chwile.

(RS)

Zawoja GołyniaSkawica

Licznie przybyli goście obok ser-
decznych życzeń na Nowy Rok 
– 2011 usłyszeli w poetyckich sło-
wach podziękowania za swój trud 
i niebagatelny wkład w wychowa-
nie wnucząt.

Dzieci śpiewały, tańczyły i gra-
ły pod kierunkiem dyrektor Małgo-
rzaty Bogacz. Czas kolędowania po-
zwolił na połączenie tradycyjnych 
kolęd i pastorałek z piosenkami dla 
babć i dziadków. Przedstawienie 
rozpoczęły słowa piosenki śpiewa-
ne przez uczniów klas młodszych 
„Kiedy Babcia była mała…”. Na-
stępnie trzecioklasistki prezentując 
swoje umiejętności taneczne i wo-
kalne bibułkowymi różdżkami wy-
czarowały wśród zimowego chłodu 
kolorowy świat. Aktorzy z klas star-
szych przedstawili Jasełka. Powróci-
ła wspaniała atmosfera Świąt Boże-
go Narodzenia. Zabrzmiały wspól-
nie zaśpiewane z dziadkami kolędy. 
Gdy szóstoklasistki zagrały na man-

dolinach i skrzypcach odżyły w ser-
cach babć i dziadków dawne wspo-
mnienia, kiedy to sami chodzili do 
zawojskiej „piątki”. Przecież śpiew, 
gra na instrumentach, taniec góral-
ski jest wieloletnią tradycją szkoły 
w Gołyni, rozpoczętą już w latach 
60-tych minionego wieku przez Zo-
fię Bugajską obecnego kustosza 
znajdującej się przy szkole Izby Re-
gionalnej.

Na zakończenie uroczystości na 
scenę wkroczyła grupa kolędni-
cza przebrana w tradycyjne stroje 
spod Babiej Góry.  Zgodnie z daw-
nym zwyczajem mieli ze sobą  tzw. 
bańkę oraz towarzyszyła im śmierć 
i dokazujący diabeł. Gorące „Sto lat” 
i własnoręcznie wykonane upomin-
ki w kształcie serc zakończyły ofi-
cjalną część uroczystości. Szczęśliwi 
goście przy kawie i cieście w ser-
decznej atmosferze jeszcze długo 
świętowali tego dnia.

Ewa Sałaciak

Styczeń to szczególny czas świętowania dla naszych babć i dziadków. Z tej 
okazji w Szkole Podstawowej nr 5 w Zawoi Gołyni odbyła się wzruszają-
ca uroczystość.

Babcie i dziadkowie z łezką w oku wsłuchiwały się w życzenia i występy swoich wnucząt. Fot. GCKPiT w Zawoi.

Uczniowie odśpiewali uroczyste „Sto lat” dla swoich babci i dziadków. Fot. arch. Rady Sołeckiej w Skawicy.

Specjalny koncert dla babć i dziadków przygotowały dzieci ze szkoły 
w Gołyni. Fot. arch. SP nr 5 w Zawoi Gołyni.

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Na scenie wystąpili zespół regio-
nalny „Juzyna” z Zawoi, Orkiestra 
Dęta Gminy Zawoja, zespół „Qattro 
Woci” oraz grupa kolędnicza z Pa-
stuszkami ze Szkoły Podstawowej 
z Zawoi Wilcznej.

Bardzo ciekawie i oryginalnie 
brzmiały popularne kolędy i pasto-
rałki śpiewane przez młodzież z ze-
społu Juzyna" przy akompaniamen-
cie orkiestry dętej. Dzieci z zespo-
łu „Qattro Woci” zaśpiewały kil-
ka kolęd przy własnym akompa-

Wieczór z kolędamiSzkolny konkurs kolęd

Profesjonalne jury w składzie: Niko-
łaj Kostow – muzyk, Andrzej Lasek 
– muzyk i Piotr Jezutek – folklory-
sta, burzliwie obradowało nad wy-
nikami, ponieważ występy małych 
kolędników były ciekawe i dobrze 
przygotowane.

W grupie starszej (uczniowie klas 
IV-VI) soliści: I miejsce uczennica 
klasy V – Magdalena Denis. II miej-
sce uczennica klasy IV – Aleksandra 
Budzowska. II miejsce uczeń klasy 
VI – Konrad Wiecheć.

W grupie starszej zespoły: I miej-
sce zespół: Karolina Mętel (kl. V), 
Alicja Wilczyńska (kl. III), Alicja Mę-
tel (kl. III). II miejsce zespół z kl. 
IV: Natalia Kawiak, Kinga Kozina, 
Adam Lampart, Wiktoria Surzyn. 
II miejsce zespół: Karolina Mętel 
(kl. V), Alicja Mętel (kl. III). III miej-

Przedstawienie było okazją do 
wspólnego przeżywania wydarzeń, 
które przed dwudziestoma wieka-
mi rozgrywały się w Betlejem. Hi-
storia narodzin Jezusa, walki dobra 
ze złem pokazana została w boga-
tej scenografii, ciekawych kostiu-
mach, z dobrym, uwspółcześnio-
nym tekstem. Trzeba przyznać, że 
uczniowie i nauczyciele zagrali ni-
czym zawodowi aktorzy, co warte 
jest szczególnego podkreślenia, tym 

bardziej, że na próby przed przed-
stawieniem nie było zbyt wiele cza-
su. Momentami było śmiesznie, tro-
chę strasznie a najważniejsze, że 
z morałem, zadumą i życzeniami na 
nadchodzący rok.

W sali widowiskowej wypeł-
nionej po brzegi zebrało się wielu 
mieszkańców i zaproszonych go-
ści. Nie zabrakło dzieci, młodzieży 
i starszych. Występ aktorów obej-
rzał także wójt Gminy Zawoja Ta-

Jasełka Bożonarodzeniowe

27 stycznia 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Zawoi odbył się V Konkurs Kolęd i Pastorałek. Jak co roku  
na scenie stanęli mali artyści śpiewając i grając mało znane pastorałki.

sce Karolina Mętel (kl. V), Alicja 
Wilczyńska( kl. III). III miejsce ze-
spół z kl. VI: Karolina Tomasiak, 
Karolina Kobiela, Paulina Sromek.

W grupie młodszej uczniów 
z klas I-III soliści: I miejsce: Ali-
cja Mętel z kl. III. II miejsce: Alicja 
Wilczyńska z kl. III. Wyróżnienie: 
Szczepan Denis z kl. III.

Zespoły młodsze: I miejsce ze-
spół z kl. III:  Zuzanna Budzow-
ska, Joanna Chochół, Andrzej Ar-
cikiewicz. I miejsce zespół z kl. II: 
Magdalena Mołek, Martyna Spyrka. 
II miejsce zespół z kl. I: – Agniesz-
ka Trybała i Jakub Mętel. III miejsce 
uczennice z kl. III: Emilia Trybała 
i Kinga Witek.

Super wyróżnienie przyznano 
dzieciom z Oddziału Przedszkol-
nego – zespół w składzie: Klaudia 

Głowacz, Magdalena Piergies, Ka-
rolina Borowy, Dominika Trzebu-
niak, Alicja Jezutek, Patrycja Bogda-
nik i Kacper Jabłoński.

Doceniono talent, formę arty-
styczną i zaangażowanie małych 
wykonawców wręczając liczne na-
grody ufundowane przez: Dyrek-
tora BgPN, PZU, Dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Zawoi, sio-
strę zakonną, polonistę i indywidu-
alnych sponsorów.

W imieniu obdarowanych ser-
decznie dziękujemy sponsorom. 
Organizatorzy konkursu dziękują 
rodzicom za przygotowanie intere-
sujących strojów. Wraz z widzami 
gratulujemy wszystkim laureatom 
i zapraszamy za rok na scenę z no-
wym repertuarem.

Jolanta Jurek

Tradycją okresu Bożego Narodzenia jest przedstawienie Jasełek Bożonarodzeniowych. W tym roku, 23 stycznia 
w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, już po raz trzeci odbył się spektakl pt.: „Jasełka Bożonarodze-
niowe” w wykonaniu uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum.  Miały one niezwykły charakter.

deusz Chowaniak z małżonką, prze-
wodniczący Rady Gminy Krzysztof 
Chowaniak oraz ksiądz proboszcz 
Ryszard Więcek, którzy na zakoń-
czenie gratulując, podziękowali ak-
torom za fantastyczny przekaz oraz 
za czas i trud włożony w przygo-
towanie spektaklu. Zbigniew Hutni-
czak, dyrektor Zespołu Szkół dzię-
kując wszystkim za tak liczne przy-
bycie zaprosił na za rok na kolej-
ne jasełka.                    

Gabriela Trybała

niamencie (skrzypce, organy, gita-
ra), a dzieci z SP w Zawoi Wilcz-
nej przedstawiły program pt. Kolę-
dowanie z Pastuszkami".

Koncert „Wieczór Kolęd i Pasto-
rałek” pokazał, że zainteresowanie 
babiogórską tradycją kolędowania 
jest bardzo duże. Możemy śmiało 
powiedzieć, że ta tradycja nie zani-
ka… Mamy także nadzieję, że bę-
dzie ona w następnych latach prze-
żywała renesans.

(rpd)

30 stycznia 2011 r. w sali Gminnego Centrum Kultury Promocji i Turysty-
ki w Zawoi Centrum odbył się koncert zatytułowany „Wieczór Kolęd i Pa-
storałek”. 

Barwne i widowiskowe przedstawienie Jasełek w wykonaniu uczniów 
i nauczycieli z Zespołu Szkół w Zawoi Centrum. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Uczniowie klasy IV śpiewają starą tradycyjną pastorałkę. Fot. arch. SP nr 2 w Zawoi Wilcznej.
Tradycyjne kolędy i pastorałki można było usłyszeć na scenie w GCKPiT 
w Zawoi. Fot. GCKPiT w Zawoi.

NASZE TRADYCJE
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Jury w składzie: dr Bożena Lewan-
dowska – etnomuzykolog, mgr An-
drzej Peć – etnograf i Władysława 
Kulak – regionalista oceniało wy-
stępujące grupy w trzech katego-
riach wiekowych: dorośli, młodzież 
i dzieci. Najlepsze grupy otrzymały 

Babiogórskie Podłazy

Orkiestra zagrała
Aby zebrać większą sumę pienię-
dzy, zorganizowany został m.in. 
koncert pod patronatem TV Silesia 
przy dolnej stacji kolei linowej Mo-
sorny Groń w Zawoi Policzne. Wy-
darzenia spod Babiej Góry można 

22 stycznia w sali Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi odbył się Powiatowy Przegląd Grup 
Kolędniczych „Babiogórskie Podłazy”. Organizatorami konkursy byli GCKPiT w Zawoi i Starostwo Powiatowe 
w Suchej Beskidzkiej. W przeglądzie wzięło udział 14 grup kolędniczych z powiatu suskiego.

Wyniki Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych 
– BABIOGÓRSKIE PODŁAZY

Dorośli:  I miejsce grupa kolędnicza „Zbyrcok” z Juszczyna za program 
z „Chodzenie z Dorotą. II miejsce grupa kolędnicza z gwiazdą z Gmin-
nego Ośrodka Kultury ze Stryszawy.

Młodzież: I miejsce grupa kolędnicza „Zbójnik” ze Skawicy za program 
„Chodzenie z Turoniem”. II miejsce grupa kolędnicza Kapeli „Mała Zie-
mia Suska” z Suchej Beskidzkiej. II miejsce grupa kolędnicza z gwiazdą 
z Jachówki działająca przy Bibliotece i Ośrodku Animacji Kultury Gmi-
ny Budzów. III miejsce grupa kolędnicza „Babiogórzanie – Polana Ma-
kowska” z Makowa Podhalańskiego za program „Kolędowanie z gwiaz-
dą i Turoniem. Wyróżnienie dla grupy kolędniczej z banią „Mała Juzy-
na” Zawoi.

Dzieci: I miejsce grupa kolędnicza z gwiazdą „Zbyrcocek” z Juszczyna.
II miejsce grupa kolędnicza „Babiogórcy” z Zawoi. III miejsce grupa ko-
lędnicza z szopką „Mała Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej. Wyróżnie-
nie dla grupy kolędniczej z Pastuszkami ze Szkoły Podstawowej z Za-
woi Wilcznej.

Do następnego etapu przeglądów kolędniczych w Bukowinie Tatrzań-
skiej i Podegrodziu jury wytypowało grupy:
• Do Bukowiny Tatrzańskiej – w kategorii dorośli ZBYRCOK z Juszczyna 
i grupa kolędnicza z Gminnego Ośrodka Kultury ze Stryszawy.
• Do Podegrodzia – w kategorii młodzież „ZBÓJNIK” ze Skawicy i „KO-
LĘDNICY KAPELI MAŁA ZIEMIA SUSKA” z Suchej Beskidzkiej oraz – w 
kategorii dzieci „ZBYRCOCEK” z Juszczyna.

nagrody i nominacje do następne-
go etapu przeglądów kolędniczych 
w Bukowinie Tatrzańskiej i Pode-
grodziu.  Wszystkie grupy uczest-
niczące w Przeglądzie otrzymały 
książki „Kultura Ludowa Górali Ba-
biogórskich” oraz pamiątkowe dy-

plomy. Jury podkreśliło, że konkurs 
przebiegał na bardzo wysokim po-
ziomie i było bardzo trudno wyło-
nić najlepszych kolędników. Po-
dziękowało również organizatorom 
za sprawne i w miłej atmosferze 
przeprowadzenie konkursu.   (rpd)

9 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz dziewiętnasty! Tysiące wolontariuszy wyszło na 
ulice, by zbierać pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla polskich szpitali. W WOŚP włączyli 
się także wolontariusze z zawojskich szkół, którzy kwestowali na terenie gminy.

było obejrzeć na żywo na antenie 
TVS. Na scenie zaprezentowali się: 
zespół regionalny Juzyna z Zawoi, 
zespół Zbójnik ze Skawicy, duet 
muzyczny Walor ze Skawicy, zespół 
The Chilloud z Zawoi, zespół Zbyr-

coki z Łętowni oraz zespół Ciotka 
Małgośka z Zawoi. 

Organizatorem koncertu byli: 
Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki, PKL Mosorny Groń oraz 
Urząd Gminy w Zawoi.                 (wb)

39 Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej odbywał się w dniach 
9 do 13 lutego. Zespół „Juzyna” występował dwukrotnie. 9 lutego za-
prezentował  się na rozpoczęciu Karnawału, natomiast 11 lutego, już 
w zmaganiach konkursowych, przedstawił „Kolędowanie z rajem”.
Grupa kolędnicza „Juzyna” zajęła w kategorii dorosłych I miejsce i zdo-
była „złotą rozetę” góralską.

Sukcesy naszych zespołów

W przeglądzie zaprezentowało się kilkanaście grup kolędniczych z powiatu suskiego. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Finał WOŚP w Zawoi. Atrakcyjna impreza była relacjonowana na antenie TVS. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

NASZE TRADYCJE

ZBÓJNIK
42. Przegląd Zespołów Kolędniczych i  Obrzędowych „Żywieckie 
Gody” 2011 odbył się w dniach 28 i 29 stycznia 2011r. w MCK w Żyw-
cu, w którym zespół regionalny Zbójnik ze Skawicy zdobył III miejsce 
w kategorii dorosłych grup kolędniczych i  obrzędowych za program 
„Chodzenie z Turoniem”.

XIV Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Ko-
lędniczych „Pastuszkowe Kolędowanie” odbył się w dniach 29 i 30 
stycznia 2011 r. w Podegrodziu, w którym zespół regionalny „Zbójnik” 
ze Skaiwcy zdobył II miejsce w kategorii grup młodzieżowych za pro-
gram „Chodzenie z Turoniem”.

JUZYNA
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Tak było również dnia 30 stycz-
nia. W mroźne, niedzielne połu-
dnie, po Mszy św., w kościele para-
fialnym w Skawicy uczniowie szko-
ły, pod opieką p. Małgorzaty Sikory 
i p. Barbary Świerkosz zaprezento-
wali się w inscenizacji jasełek spo-
łeczności Skawicy.

 Młodzi aktorzy poważnie przy-
gotowali się do przedstawienia, za-
równo pod względem treści, jak 
i bardzo ciekawie były wykona-
ne stroje dzieci wcielających się 
w postacie jasełkowe. Spektakl, 
przedstawiony przez dzieci i mło-
dzież, przypomniał nam uniwer-
salną prawdę, że najważniejsza 
w życiu jest miłość, a zło w star-
ciu z dobrem, nie ma najmniejszych 
szans.

Bardzo dziękujemy naszym księ-
żom za umożliwienie wystawienia 
jasełek w kościele w Skawicy. 

To już tradycja, że uczniowie Zespołu Szkół w Skawicy biorą udział w przygotowaniu jasełek dla mieszkańców 
Skawicy.

Jasełka w Skawicy
6 stycznia 2011r, w Święto Trzech Króli, odbył się w sali widowiskowej 
Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi koncert kolęd 
w wykonaniu dzieci i młodzieży uczącej się gry na instrumentach w na-
szym Centrum.

Młodzi wykonawcy uczą się gry na skrzypcach i gitarze pod kierunkiem 
Konrada Sowińskiego oraz gry na pianinie, której uczy Iwona Romanie-
wicz. Już od ponad trzech lat odbywa się w GCKPiT nauka gry na skrzyp-
cach i gitarze, a blisko od roku nauka gry na pianinie. Słuchacze gromkimi 
brawami nagrodzili wszystkich wykonawców.

Koncert kolęd
Dziękujemy również rodzicom, 

za pomoc w przygotowaniu strojów 
dla dzieci i dowóz na próby. Jeste-
śmy również wdzięczni naszej spo-

łeczności skawickiej, która licznie 
zgromadzona, doceniła trud przy-
gotowania przedstawienia i zapra-
szamy za rok!                          (bś)

Pamiątkowe zdjęcie aktorów przedstawienia. Arch. ZS w Skawicy.
Młodzi instrumentaliści z instruktorem Konradem Sowińskim 

Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

NASZE TRADYCJE

Skład i ilość święconego  zależały 
oczywiście od zamożności gospo-
darzy. Składały się na nią najczę-
ściej: kołacz z serem przyrządzany 
na słono i na słodko, chrzan, sól, 
jajka barwione na jeden kolor, ka-
wałek słoniny i gotowanego mię-
sa, jaja, masło, krowi ser, słodkie 
oscypki (nie wędzone), a w now-
szych czasach także kiełbasy, droż-
dżowe babki, pieczony z ciasta lub 
cukrowy baranek. Nie mogło tak-
że zabraknąć chleba pieczone-
go z mąki jęczmiennej zmieszanej 
z mąką żytnią i gotowanymi ziem-
niakami. Zamożni gazdowie święci-
li również nasolone mięso wędzo-
ne w dymie na strychu, a następnie 
gotowane. Do święcenia przyno-
szono całe kosze jadła, gdyż istnia-
ło przekonanie, że pokarm zjedzo-
ny podczas świątecznego śniadania, 
którego  nie skropi woda święcona, 
może okazać się szkodliwy.

Święcone 
pod Babią Górą
Pod Babią Górą w Wielką Sobotę od rana gospodynie przygotowywały do 
poświęcenia pokarmy. Do kościoła, gdzie święcił je kapłan, niosły je kobie-
ty w koszach, ale także na miskach i w opałkach zawiązanych w lnianej 
płachcie. Kosze ubierano gałązkami brusznicy.

Tematyka konkursu: Tradycyjny koszyk ze święconym.

Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Zawoi.

Termin konkursu: 23 kwietnia, Zespól Szkół w Zawoi 
Wilcznej godz. 12.30.

Cele konkursu: Popularyzacja tradycji wielkanocnych 
Górali Babiogórskich. 

Warunki uczestnictwa: 
• do konkursu można przystąpić indywidualnie lub ro-
dzinnie;
• każdy uczestnik przygotowuje jeden koszyk;

Koszyk ze święconym

REGULAMIN KONKURSU 

Organizator: Gminne Centrum Kultury, Promocji i Tu-
rystyki w Zawoi, Urząd Gminy Zawoja.

Cele konkursu: 
• Pozyskanie i wytypowanie do realizacji projektu gra-
ficznego, który stanie się plakatem reklamowym Gmi-
ny Zawoja.
• Narysowanie, namalowanie lub naszkicowanie na 
tym plakacie uśmiechu z autografem wójta gminy Za-
woja, który wzbogaci kolekcje uśmiechów pt Uśmiech-
nięta Polska UŚMIECH LEKIEM NA ZŁO oraz Warsztaty 
z Uśmiechem w Szpitalach dziecięcych.

Uczestnicy: konkurs ma charakter otwarty.

Tematyka pracy konkursowej: Plakat promujący Gminę 
Zawoja. Zachęcamy do zaprojektowania plakatu, który 
będzie służył promocji Gminy Zawoja. 
Przy wykonywaniu plakatu, należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na cechy charakterystyczne terenu, podkre-
ślić i wykorzystać jego atuty oraz unikatowość naszej 
okolicy.

Format prac:  minimalny 40x40, maksymalny 70x 100.

Technika wykonania: uczestnicy wykonują pracę zgod-
ne z ideą plakatu w dowolnych technikach:  malarstwo, 
grafika, grafika komputerowa lub techniki łączone.

Plakat reklamujący Gminę Zawoja

Konkursy

Warunki uczestnictwa: prace można wykonywać poje-
dynczo lub w zespołach (maksymalnie 3 osoby)

Prace należy złożyć lub wysłać pocztą do 31 maja 
2011 r. na adres: Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki, 34-222 Zawoja Centrum.
 
Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i na-
zwisko autora/rów/, datę urodzenia, adres koresponden-
cyjny. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po 
terminie nie będą oceniane. Przystąpienie do Konkursu 
jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regu-
laminu.

Nagrody: Spośród prac nadesłanych na konkurs zosta-
nie wyłonionych  i nagrodzonych 6 najlepszych prac. 
Główna nagroda (I miejsce) będzie plakatem reklamo-
wym gminy Zawoja. Podczas wernisażu na plakacie zo-
stanie narysowany przez wójta gminy Zawoja Tadeusza 
Chowaniaka uśmiech wraz z autografem i przesłany na 
ogólnopolską wystawę „Uśmiech lekiem na zło”. Werni-
saż wystawy i wręczenie nagród nastąpi podczas  impre-
zy „DNI  ZAWOI” w ramach obchodów 365 Lat Zawoi.

Prawa organizatorów:Wszystkie prace biorące udział w 
konkursie pozostaną własnością organizatora, który za-
strzega sobie prawo do ich publikacji.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu 
podczas trwania Konkursu.

• uczestnicy przynoszą koszyk w babiogórskim stroju 
regionalnym;
• każdy koszyk winien być opatrzony karteczką z czy-
telnym imieniem i nazwiskiem oraz adresem uczestnika.

Kryteria oceny: ocenie podlegać będzie koszyk, zawar-
tość koszyka, dekoracja, strój babiogórski.
Ocenie konkursowej nie będą podlegały wszelkie pro-
dukty kupowane (poza kiełbasą) w rodzaju owoców, 
słodyczy, baranków z czekolady, zajączków kurcząt 
z cukru itp. oraz wszelkiego rodzaju malowane pisanki. 
Nie będą też podlegały ocenie wszelkie serwetki z two-
rzyw sztucznych, sztuczne  kwiaty oraz bazie.

Najbardziej tradycyjne koszyki zostaną nagrodzone.

Ze święconym  z kościoła na-
leżało szybko iść do domu; wie-
rzono, że kto pierwszy dotrze do 
swojego gospodarstwa, ten pierw-
szy wszystko zbierze z pola. W za-
grodzie z poświęconym pokarmem 
obchodzono trzy razy dom dooko-
ła, a niekiedy gaździna wstępowa-
ła znim także do budynków gospo-
darczych.

Święcone zostawiano z regu-
ły w sieni i dopiero rano w Wiel-
kanocną Niedzielę wnoszono je do 
izby. Takie postępowanie miało za-
bezpieczyć dom przed plagą ro-
bactwa. W izbie stawiano pokarmy 
w koszu na stole lub przekładano 
je na miskę.

Śniadanie wielkanocne spoży-
wano o świcie w Wielką Niedzielę. 
Na święcone składało się pieczywo, 
wędliny oraz baranek z ciasta, a w 
późniejszych czasach także z cukru.

Urszula Janicka-Krzywda

Zespół regionalny „Juzyna” – koszyk ze święconym. Fot. Piotr Krzywda.
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Uczniowie będą uczestniczyć w cy-
klu zajęć edukacyjnych, które będą 
aktywizować do działania i uczenia 
się przez doświadczenia i zabawę:

warsztaty z praktycznych sposo-
bów oszczędzania energii cieplnej i 
elektrycznej oraz ograniczania emi-
sji CO2 do atmosfery
• zajęcia edukacyjnych o energii 
odnawialnej z wykorzystaniem za-
kupionych pomocy dydaktycznych: 
budowanie z gotowych modułów 
modeli elektrowni wiatrowych, 
wodnych i słonecznych, wyzwala-
nie energii z substancji organicz-
nych, wytwarzanie prądu na mode-
lach mechanicznych
• warsztaty z budowy i zasady dzia-
łania kolektorów słonecznych, elek-
trowni wiatrowej, słonecznej i me-
chanicznej. EnergoRower - uczest-
nicy zajęć siłą swoich nóg produ-
kują prąd elektryczny, który zasila 
podłączone urządzenie elektryczne 
lub instalację LED
• gra terenowa w poszukiwaniu 
energii odnawialnej

Szkoła czystej energii

• strategiczna gra komputerowa o 
zarządzaniu energią
• projekcja filmu o źródłach energii 
odnawialnej  

Podsumowaniem zajęć eduka-
cyjnych będzie konkurs wiedzy o 
energii odnawialnej. Zajęcia będą 
przygotowywane i prowadzone 
prze doświadczone osoby zajmują-
ce się edukacją ekologiczną z Ba-
biogórskiego Parku Narodowego, 
Nadleśnictwa Sucha, Wydziału Śro-
dowiska Powiatu Suskiego, nauczy-
cieli ekologów.

Zostanie przeprowadzony kon-
kurs na pracę plastyczną o odna-
wialnych źródłach energii. Nagro-
dzone prace plastyczne będą pre-
zentowane w każdej szkole i u 
wszystkich partnerów uczestniczą-
cych w projekcie.

Na budynku Szkoły Podstawo-
wej w Zawoi Przysłop zostanie roz-
budowana o kolejne fotoogniwo 
mała elektrownia słoneczna. Wy-
tworzona energia elektryczna zo-
stanie wykorzystana do oświetlenia 

technologią LED korytarza szkoły. 
Do dyspozycji uczniów powstanie 
mała elektrownia mechaniczna tzw. 
EnergoRower.

Na bieżąco będzie prowadzo-
ny monitoring oddziaływania szko-
ły na środowisko przy pomocy na-
rzędzia internetowego „Kalkulator 
ekoszkoła”.

Partnerzy projektu: Gmina Za-
woja, Powiat Suski, Babiogórski 
Park Narodowy, Nadleśnictwo Su-
cha. Patroni medialni: Kronika 
Beskidzka, zielonalekcja.pl, www.
eduskrypt.pl

Projekt „Szkolny maraton ener-
gii odnawialnej” finansowany przez  
Funduszu Partnerstwa ze środków 
pochodzących z Narodowego Fun-
duszy Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w ramach Pro-
gramu Szkoły dla Ekorozwoju reali-
zowanego przez Fundację Partner-
stwo dla Środowiska.

Mariusz Zasadziński

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawoi Przysłop laureatem konkursu dotacyjnego w ramach programów „Szkoły dla 
Ekorozwoju” Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.
Nagrodzony projekt „Szkolny maraton energii odnawialnej” ma na celu edukację ekologiczną dzieci i społeczno-
ści lokalnej o odnawialnych źródłach energii oraz poznanie praktycznych sposobów ochrony klimatu.

OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ 
– WYKORZYSTUJ ODNAWIALNE 

ŹRÓDŁA ENERGII – DBAJ O KLIMAT
OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ – WYKORZYSTUJ ODNAWIALNE 

ŹRÓDŁA ENERGII – DBAJ O KLIMAT
Maraton zajęć edukacyjnych - nauka przez doświadczenie i zabawę:
• warsztaty z praktycznych sposobów oszczędzania energii i 
ograniczania emisji CO2 do atmosfery
• budowanie modeli elektrowni wiatrowych, wodnych i słonecznych, 
wyzwalanie energii z substancji organicznych, wytwarzanie prądu na 
modelach mechanicznych
• EnergoRower - siłą nóg wyprodukuj prąd elektryczny
• gra terenowa w poszukiwaniu czystej energii
• strategiczna gra komputerowa o zarządzaniu energią
• filmy o energii odnawialnej 
• konkurs plastyczny i wiedzy o energii odnawialnej (atrakcyjne 
nagrody)

Projekt „Szkolny maraton energii odnawialnej” finansowany przez  
Funduszu Partnerstwa ze środków pochodzących z Narodowego Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Szkoły dla 
Ekorozwoju realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska

Organizatorzy: Fundusz Partnerstwa
Sponsorzy: Gmina Zawoja, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Partnerzy projektu: Kronika Beskidzka, www.zielonalekcja.pl, 
www.eduskrypt.pl, Nadleśnictwo Sucha, Babiogórski Park Narodowy

Była to adaptacja sceniczna wiersza 
francuskiego poety J. La Fontaine-
’a, ubarwiona zabawnymi dialoga-
mi i charakterystycznymi postaciami 
zwierząt, takimi jak: Sroczka Krysia 
(artystka leśna), Miś Śpioch, Baran 
czy Lis Zenon (leśny menedżer). 

Pełna humoru historia powolne-
go Żółwika Bogdanka, który posta-
nawia zmierzyć się w wyścigu ze 

„Żółw i Zając” w bibliotece! 
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi w trosce o rozwój wrażliwości teatralnej  wśród dzieci  zaprosiła krakow-
ską grupę teatralną ART- RE. Aktorzy w sali GCKPiT wystawili przedstawienie teatralne pod tytułem: Żółw i Zając.

sprytnym i bardzo szybkim Zającem 
bardzo podobała się dzieciom, któ-
re przyszły z pobliskiej szkoły pod-
stawowej. Dużym atutem przedsta-
wienia była nie tylko wspaniała i 
ekspresyjna gra aktorska, wyrazisty 
morał, ale przede wszystkim moż-
liwość kontaktu publiczności z ak-
torami. Dzieci mogły z nimi roz-
mawiać, współtworzyć spektakl, 

były zapraszane do zabawy.   Jeże-
li Gminna Biblioteka Publiczna po-
zyska dodatkowe środki na rozwi-
janie edukacji teatralnej, planuje się 
organizowanie takich teatrzyków 
cyklicznie, przynajmniej raz w mie-
siącu. 

Z niecierpliwością czekamy na 
następne takie przedstawienie! 

Lucyna Malczyk

1 kwietnia 2011 r.  Gminna Biblio-
teka Publiczna w Zawoi zorganizo-
wała Gminny Konkurs Recytator-
ski. Celem konkursu była prezen-
tacja najciekawszych dzieł literatury 
polskiej i obcej oraz popularyzacji 
piękna i kultury języka polskiego. 

Poezja zaś jest 
artyzmem…   

Gminny Konkurs Recytatorski

Komisja w składzie: Lucyna Mal-
czyk, Wanda Bucka oraz Marta Fi-
cek-Chmura dokonała oceny recy-
tatorów zgodnie z obowiązujący-
mi kryteriami ( interpretacja tek-
stu, poprawność wymowy oraz 
ogólne wrażenie). I miejsce zdoby-

ła Laura Mazur, uczennica klasy II 
z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcz-
nej, II miejsce zajęła Gabriela Ma-
zur, uczennica III klasy z Zespołu 
Szkół w Zawoi Wilcznej, natomiast 
III miejsce otrzymała Anna Ficek, 
uczennica klasy II z Zespołu Szkół 
w Skawicy. 

Tym samym wyżej wymienione 
uczennice zakwalifikowały się do 
Powiatowego Konkursu Recytator-
skiego, który odbył się 7 kwietnia 
2011 r. w Budzowie. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy oraz zapra-
szamy do udziału w następnym 
konkursach!

Lucyna Malczyk

W zawodach udział wzięli ministranci i lektorzy z: Makowa Podhalańskie-
go, Juszczyna, Osielca, Kojszówki, Wieprzca i oczywiście ze Skawicy. Tur-
niej odbył się w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowej, gimna-
zjum i szkoły średniej.

Cały rok „duchowo” przygotowywaliśmy się do zwycięstwa. Apetyt mie-
liśmy wielki, marzyło się nam pierwsze medalowe miejsce. Ostatecznie, 
wszystkie grupy wiekowe przywiozły po pucharze, zajmując III miejsce.

Zabawa była wspaniała, natomiast zaangażowanie i postawa agresywno-
sportowa, wszystko to z zachowaniem wszelkich przepisów sportowych, 
kultury osobistej i gry fair play.

Organizatorzy zawodów zadbali dla uczestników także o siły i ciało przy-
gotowując po bułce z wędliną i wodę mineralną. Grupa lektorów z opie-
kunem postanowiła uczcić zwycięstwo pizzą popijaną colą. Atmosfera i kli-
mat wśród zawodników był cudowny. Za rok czekamy na następne zawo-
dy, może będzie lepiej?! Musi być lepiej!

ks. Stanisław Chlebek
ps. Ksiądz Dziekan coś wspomniał o dodatkowych zawodach o „Puchar 
Dziekana”, może uda się ten pomysł zrealizować?! Mamy nadzieję!

W zdrowym ciele - zdrowy duch

Piłka halowa 
pod Babią Górą 
Z inicjatywy dziekana makowskiego ks. Tadeusza Różałowskiego w tym 
roku odbyła się druga międzyparafialna spartakiada piłki halowej wśród 
ministrantów i lektorów naszego dekanatu. Takie „spotkanie” młodych lu-
dzi to zarówno edukacja, wychowanie jak i integracja. Przez właściwie ro-
zumiany sport, jest to również wynoszenie człowieka na wyższy poziom 
człowieczeństwa.

Drużyna ministrantów ze Skawicy. Fot. Autora.

Na przedstawieniu teatralnym były dzieci z klas I-III z Zawoi Centrum. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

CENNE INICJATYWY
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Misteria – inscenizacje Męki Pań-
skiej – pojawiły się w Polsce sto-
sunkowo późno, prawdopodob-
nie dopiero w XV wieku. Najstarszą 
zachowaną polską sztuką pasyjną 
o cechach misterium jest pochodzą-
cy z pierwszej połowy XVI stulecia 
Dyalog o Męce Pańskiej Walentego 
z Kęt. W 1612 r. w Krakowie wy-
dano inny ciekawy scenariusz mi-
sterium pasyjnego: Dialog abo roz-
mowa grzesznego człowieka z anio-
ły, autorstwa Marcina Paszkowskie-
go. Występują tu prawie wszystkie 
ewangeliczne osoby uczestniczące 
w Męce Jezusa, a także aniołowie, 
praojciec Adam i postacie symbo-
liczne, jak na przykład Miłosierdzie. 
Warto też wspomnieć o tzw. pasji 
krośnieńskiej z lat 1654-1677 oraz 
o Wizerunku Męki Pańskiej Stani-
sława Odymalskiego, o której to 
sztuce wiadomo, że grano ją w 1700 
roku w kościele parafialnym w Wie-
liczce. Najobszerniejszy i w całości 
zachowany jest tekst z połowy XVII 
wieku pt. Historia Passionis Jesu 
Christi, na którym wzorowany był 
cały szereg późniejszych scenariu-
szy misteriów o Męce Pańskiej. Wi-
dowisko obejmuje trzy akty przed-
stawiające Mękę Chrystusa, złożenie 
do grobu i Zmartwychwstanie.

Właśnie w XVII stuleciu nastąpił 
w Polsce szczególny rozwój wszel-
kiego rodzaju widowisk pasyjnych. 
Był on efektem wzrostu pobożno-
ści wynikającego z atmosfery kontr-
reformacji. Wtedy też upowszech-
nił się jeszcze jeden rodzaj przed-
stawień – widowiska o charakterze 
alegorycznym, będące swego ro-
dzaju rozważaniem Męki Pańskiej 
i jej skutków dla wiernych. Z re-
guły była to inscenizacja nawróce-
nia grzesznika poruszonego śmier-
cią krzyżową Jezusa. Często brali 
w niej udział anioł i diabeł, walczą-
cy o ludzką duszę. W sztukach tych 
postacie alegoryczne, jak np. Miło-
sierdzie, Miłość itp. wiodły ze sobą 
dialogi o odkupieniu na tle scen 
Męki Pańskiej. Niektóre z tych sztuk 
w całości śpiewano. 

W polskiej tradycji XVI i XVII 
stulecia przeważały dwa rodzaje re-
ligijnych inscenizacji pasyjnych; jed-
ne miały formę krótkiego przedsta-
wienia, często monologu czy dialo-
gu, prezentowanego widzom w wy-
branym dniu Wielkiego Tygodnia, 
inne były inscenizacją cykliczną gra-
ną dwa lub nawet kilka dni zgodnie 
z przebiegiem ostatnich dni życia 
Jezusa. Przedstawienie takie zaczy-
nało się w Niedzielę Palmową sceną 
triumfalnego wjazdu Jezusa do Je-
rozolimy, w kolejnych dniach Wiel-
kiego Tygodnia prezentowano od-
powiednie epizody, aż do momen-
tu Zmartwychwstania.

Do najbardziej znanych polskich 
przedstawień cyklicznych o tematy-
ce pasyjnej można zaliczyć Passio 
Domini Jesu Christi, zwane pasją 
sławkowską ze względu na wzmian-
ki w tekście o miasteczku Sławków, 
należącym do dóbr biskupstwa 
krakowskiego. Spektakl ten gra-

no w ciągu dwóch dni – Wielkie-
go Czwartku i Piątku. Jego tekst po-
chodzi prawdopodobnie z połowy 
XVI wieku. Również w XVI stuleciu 
znany był powszechnie tzw. dia-
log dominikański, którego przed-
stawienie trwało podobno cztery 
dni: zaczynało się wjazdem Jezusa 
do Jerozolimy w Niedzielę Palmo-
wą, a następnie było kontynuowa-
ne w czwartek i piątek, kończyło 
się zaś w Wielką Sobotę pogrzebem 
Jezusa. Niekiedy też grano je przez 
cztery dni pod rząd, od niedzieli 
do środy, a więc niezgodnie z cy-
klem liturgicznym. Taki układ mi-
sterium stosowano prawdopodob-
nie po to, by gromadzącym tłumy 
widzów widowiskiem nie zakłócać 
powagi ostatnich dni Wielkiego Ty-
godnia. Podobno część podstawo-
wa owego „dialogu” składała się aż 
ze 108 scen. W przedstawieniu bra-
ło udział kilkudziesięciu aktorów, w 
tym dwunastu sędziów, dziesięciu 
żołnierzy, sześciu rabinów, postacie 
alegoryczne jak Pokuta, Miłosier-
dzie, Rozpacz, Smutek, Echo (sic!), 
Miłość oraz tłum tzw. naśmiewców i 
ciurów, uczestniczących w scenach 
pochodu na Kalwarię.

 Początkowo areną widowisk re-
ligijnych, w tym i pasyjnych, były 
rynki miast, klasztory, dziedzińce 
kościelne, bursy akademickie, a ak-
torami żacy, klerycy, służba kościel-
na. Oczywiście występowali w nich, 
jak w ogóle w dawnym teatrze, wy-
łącznie mężczyźni, grający również 
role kobiece. 

Początkowo wyłącznie religijne 
inscenizacje wzbogacano o coraz 
liczniejsze sceny i postacie świec-
kie, zaś dialogi przybierały często 
humorystyczną, satyryczną formę. 
Kres tego typu widowiskom poło-
żyły ostatecznie ustawy soboru try-
denckiego w 1545 roku. Kościół ka-
tegorycznie zabronił wystawiania 
niektórych dialogów i insceniza-
cji ze względu na towarzyszące im 
niewybredne teksty i sceny, a Kon-
gregacja Rzymska w 1685 r. podję-
ła uchwałę o zakazie grania tego 
rodzaju przedstawień w kościołach 
i klasztorach. 

Mniej więcej od XVII wieku usu-
nięte z kościołów misteria i inne po-
dobne inscenizacje zaczęły funkcjo-
nować na gruncie świeckim, po-
czątkowo we dworach i w miastach, 
później weszły na stałe w cykl do-
rocznej obrzędowości w kulturze 
ludowej. W polskich obrzędach 
i zwyczajach ludowych związanych 
z Wielkim Tygodniem i Wielkanocą 
z dawnych inscenizacji religijnych 
nieomal do czasów współczesnych 
zachowały się dwa główne wątki: 
triumfalny wjazd Jezusa do Jerozoli-
my i wątek zdrady Judasza. Echem 
widowisk religijnych jest też prawdo-
podobnie, notowane jeszcze w XIX 
stuleciu, inscenizowanie Drogi Krzy-
żowej w Wielki Piątek izwyczaj zacią-
gania straży przy Bożym Grobie trwa-
jący do dzisiaj w całej Polsce. 

Najwyraźniejszy ślad, a właści-
wie trwająca kilka wieków konty-

nuacja dawnego teatru religijnego 
to bez wątpienia misteria Męki Pań-
skiej, w Polsce Południowej grane 
do dzisiaj w Kalwarii Zebrzydow-
skiej. Nie można ich wprawdzie 
zaliczyć do ludowej obrzędowo-
ści dorocznej, ale ponieważ są głę-
boko zakorzenione w tradycyjnej 
kulturze całej Małopolski, zwłasz-
cza południowo-zachodniej, nale-
ży poświęcić im tu nieco uwagi. Mi-
sterium w Kalwarii Zebrzydowskiej 
odbywa się na rozległym terenie 
tzw. Dróżek usytuowanych w oko-
licy kościoła i klasztoru oo. bernar-
dynów, ufundowanego na przeło-
mie XVI i XVII stulecia przez woje-
wodę krakowskiego i starostę lanc-
korońskiego Mikołaja Zebrzydow-
skiego oraz jego małżonkę Dorotę 
z Felsztyna Herburtówną. Równo-
legle ze świątynią i klasztorem po-
wstawały kościoły i kaplice – stacje 
Drogi Krzyżowej. Była to pierwsza 
na ziemiach polskich tzw. Kalwaria 
czyli plenerowa miniaturka Ziemi 
Świętej. Obecnie liczy ona ponad 
40 kaplic kalwaryjskich położonych 
pomiędzy Górą Lanckorońską, zwa-
ną tu Górą Oliwną, a górą Żarek, 
czyli Golgotą. Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej połączone z misteriami 
po raz pierwszy zostało tu odpra-
wione około 1608 roku. Pierwszy 
scenariusz misteriów kalwaryjskich 
ukazał się drukiem w 1618 roku. 
Obecne misteria grane są według 
scenariusza autorstwa o. Augustyna 
Chadama napisanego w 1945 roku. 
Początkowo inscenizacje związane 
były ściśle z liturgią, stanowiły swo-
isty komentarz czytanych tekstów 
ewangelicznych. Z czasem, podob-
nie jak to było z wszelkimi insceni-
zacjami religijnymi, rozrosły się do 
okazałego widowiska. 

Misteria urządzane w Kalwa-
rii należą do typowych pasyjnych 

przedstawień cyklicznych granych 
zgodnie z rytmem liturgii. W Nie-
dzielę Palmową ma miejsce wjazd 
Jezusa na osiołku do Jerozolimy 
i wypędzenie przekupniów ze świą-
tyni, we Wielką Środę wieczorem 
inscenizowana jest uczta u Szymona 
Trędowatego i zdrada Judasza. We 
Wielki Czwartek pielgrzymi mogą 
być świadkami umycia nóg aposto-
łom (dokonuje tego przeor klasz-
toru), modlitwy w Ogrojcu, pojma-
nia Jezusa, sądu u Kajfasza i wresz-
cie wtrącenia Jezusa do ciemnicy. W 
Wielki Piątek o świcie misteria kon-
tynuowane są w miejscu, gdzie po-
przedniego dnia je zakończono. Te-
raz pielgrzymi uczestniczą w sądzie 
u Annasza, idą do pałacu Heroda, 
na sąd Piłata, by wreszcie wyruszyć 
na Golgotę. Po drodze inscenizowa-
ne są trzy upadki, spotkanie z Mat-
ką, św. Weroniką i niewiastami jero-
zolimskimi. Misterium kończy się na 
wzgórzu nad klasztorem w kaplicy 
Ukrzyżowania. 

Poszczególne sceny prezento-
wane są przy kolejnych kaplicach-
stacjach Drogi Krzyżowej. Insce-
nizacjom towarzyszy czytanie od-
powiednich fragmentów Ewange-
lii i kazania. Aktorzy misterium to 
obecnie głównie mieszkańcy Kal-
warii i okolicznych wsi oraz klery-
cy z tutejszego klasztoru. 

Kostiumy jeszcze po II wojnie 
światowej aktorzy szyli sobie sami, 
teraz ich przygotowywanie należy 
w większości do kleryków. Zespół 
aktorów kilka razy do roku spotyka 
się na próbach. 

Już nie okazałe misterium, a ra-
czej aktorską ilustrację poszczegól-
nych stacji Drogi Krzyżowej insce-
nizowano także, jeszcze do II woj-
ny światowej, w Kalwarii Pacław-
skiej pod Przemyślem. Powstała ona 
w 1668 roku z fundacji hr. Alekdsan-
dra Maksymiliana Fredry, który osa-
dził tu zakon franciszkanów. Po woj-
nie rozwój Kalwarii Pacławskiej ha-
mowała sytuacja polityczno-gospo-
darcza tego terenu i jego położenie 
w pobliżu granicy ze Związkiem Ra-
dzieckim. Dopiero na początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia 
kaplice – Stacje Męki Pańskiej grun-
townie odnowiono, wracając równo-
cześnie do przedwojennej tradycji in-
scenizowania Drogi Krzyżowej pod-
czas Wielkiego Tygodnia. Rozwinął 
się również ruch pielgrzymkowy. 

Interesującym zjawiskiem jest 
powracanie do tradycji misteriów 
w wielu nowych ośrodkach kul-
tu Męki Pańskiej, a niekiedy tak-
że w parafiach. Przykładem może 
tu być misterium, a właściwie wi-
dowisko pasyjne, grane od pół wie-
ku w Zawoi Zakamieniu. Tutej-
szy kościół i klasztor oo. karmeli-
tów bosych wzniesiono w latach 
1970-75 na miejscu chałupy i ka-
plicy ofiarowanych zgromadzeniu 
w 1942 roku. Obok klasztoru znaj-
duje się niewielka plenerowa Kal-
waria z ludowymi kapliczkami-sta-
cjami Drogi Krzyżowej zbudowana 
w 1951 roku. Zanim stanęła tu świą-
tynia przedstawienie pasyjne grano 
przy kapliczkach. Obecnie odbywa 
się ono w kościele. Autorem scena-
riusza, wzorowanego częściowo na 
misteriach z Kalwarii Zebrzydow-
skiej, był nieżyjący już o. Bernard 
Smyrak, założyciel klasztoru w Za-
kamieniu i inicjator budowy wspo-
mnianej Drogi Krzyżowej. Aktora-
mi misterium są tutejsi mieszkań-
cy, grający swoje role, podobnie jak 
winnych Kalwariach, przez wiele lat 
z rzędu.

Jeszcze u schyłku XIX stulecia 
jako niewątpliwe echo dawnych wi-
dowisk religijnych, powszechny był 
zwyczaj inscenizowania we Wielki 
Piątek w kościołach Drogi Krzyżo-
wej. W przeszłości w procesjach ta-
kich brali udział także tzw. kapni-
cy czyli odbywający pokutę grzesz-
nicy, którzy biczowali się przy każ-
dej stacji. Taka forma procesji wiel-
kopiątkowych została wcześnie za-
kazana przez władze kościelne. 
Zwłaszcza uzasadnione sprzeciwy 
budziła obecność biczujących się 
kapników. 

Prawdopodobnie echem daw-
nych inscenizacji Męki Pańskiej 
(być może fragmentem wzorowa-
nym na misterium z Kalwarii Ze-
brzydowskiej) był istniejący jesz-
cze na początku XX wieku we wsi 
Cięcina koło Żywca wielkoczwart-
kowy zwyczaj odprawiana obcho-
dów. W 1899 roku tak pisał o nim 
wybitny etnograf Seweryn Udzie-
la. Po nabożeństwie [Drodze Krzy-
żowej] zbierają się chłopi i parobcy 
po chatach i odprawiają tzw. „ob-
chody”. Nazwa tego zwyczaju po-
wstała od obchodzenia figur i ka-
pliczek przydrożnych. Ze wsi zbiera 
się cała gromada chłopów i z latar-

Echa misteriów religijnych 
w obrzędach ludowych okresu 
Wielkiego Tygodnia 
na obszarze Polski Południowej
Dokończenie ze strony 3.

NASZE TRADYCJE

Misterium – przedstawienie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Zawoi. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.
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niami idą od figury do figury, a pod 
każdą z nich śpiewają stosowną 
pieśń wielkopostną. Przed figurami 
Matki Boskiej śpiewają przeważnie 
„Stała Matka Boleściwa” – przy figu-
rach Bożej Męki „Wisi na krzyżu”. 
Te procesye po wsi trwają przez całą 
noc aż do świtu. 

W tradycyjnym roku obrzędo-
wym wyraźną pozostałością daw-
nego teatru religijnego jest niewąt-
pliwie procesja Niedzieli Palmo-
wej, czyli Kwietnej, w wielu miej-
scowościach południowej Polski 
jeszcze na przełomie XIX i XX wie-
ku połączona z inscenizacją wjaz-
du Jezusa na osiołku do Jerozoli-
my. W przeszłości towarzyszyły jej 
recytacje chłopców – uczniów szkół 
klasztornych i parafialnych traktują-
ce o Męce Zbawiciela i Zmartwych-
wstaniu. Za najstarszą relację o ist-
nieniu w Polsce takiej formy obcho-
dów Niedzieli Palmowej uważany 
jest zapis w tzw. Krakowskim Or-
dinarium datowanym na XIII stule-
cie. Z kolei jeden z najstarszych opi-
sów obchodów Niedzieli Palmowej 
z udziałem procesyjnej figury Jezu-
sa na osiołku znajduje się w wyda-
nej w 1608 roku Postylli Krzysztofa 
Kraińskiego, kalwina polemizujące-
go z polskimi zwyczajami towarzy-
szącymi świętom dorocznym. 

Początek takiej formie proce-
sji dały bez wątpienia tzw. Trium-
fy Niedzieli Palmowej- rodzaj wspo-
mnianych wyżej officjów będących 
inscenizacją triumfalnego przybycia 
Jezusa do Jerozolimy. W Triumfach 
tych aktorzy obsadzali role Chrystu-
sa i apostołów, orszak zaś formo-
wano z dzieci, kleryków, służby ko-
ścielnej i częściowo z dorosłych wi-
dzów. Podczas Triumfu aktor-nar-
rator odczytywał odpowiednie frag-
menty Ewangelii, a pozostali akto-
rzy i osoby im towarzyszące insce-
nizowali je, np. rzucając szaty i pal-
my pod nogi osiołka, śpiewając Ho-
sanna, itp. W Polsce, na wzór Eu-
ropy Zachodniej, już w XVI stuleciu 
istniały całe scenariusze wspomnia-
nych Triumfów. Początkowo insce-
nizacja była dosłowna, z udziałem 
aktora i żywego zwierzęcia, ale ze 
względu na powagę przedstawienia 
zwierzę i aktora zastąpiono rzeźbą 
wyobrażającą Jezusa siedzącego na 
osiołku. Figurę osadzoną na plat-
formie zaopatrzonej w cztery koła 
lub umieszczoną na wózku ciągnę-
ła służba kościelna. Wierni rzucali 
pod nogi idących gałązki, rozście-

lali szaty. Jeszcze w XVIII stuleciu 
w Krakowie wózek z figurą ciągnę-
li rajcy i przedstawiciele znamieni-
tych rodów mieszczańskich. Uni-
katowa procesyjna rzeźba Chrystu-
sa na osiołku, pochodząca z ok. 
1470 roku z Szydłowca, znajduje 
się obecnie w Muzeum Szołajskich 
w Krakowie. Należy ona do najle-
piej zachowanych tego typu zabyt-
ków w zbiorach europejskich. 

W 1780 roku władze diecezji kra-
kowskiej ostatecznie zakazały tego 
rodzaju procesji, ponieważ wkra-
dło się tu zbyt wiele elementów 
i treści świeckich nie licujących z 
powagą chwili. Pomimo zakazów 
kościelnych zwyczaj inscenizowa-
nia wjazdu Zbawiciela do Jerozo-
limy trwał, zwłaszcza na prowincji, 
aż do przełomu XIX i XX wieku.

Ciekawym zjawiskiem jest przy-
wrócenie dawnej formy procesji 
Niedzieli Palmowej z udziałem fi-
gury Jezusa na osiołku we wsi To-
karnia koło Myślenic1. Tradycję tę 
wskrzesił tutejszy proboszcz, nie-
żyjący już ks. Jan Mach. Rzeźbę 
wykonał zainspirowany przez nie-
go tutejszy twórca ludowy Józef 
Wrona wzorując się na figurze z 
Muzeum Szołajskich w Krakowie. 

W tradycji ludowej jednym z 
zachowanych ech dawnych mi-
steriów i inscenizacji religijnych 
z okresu Wielkiego Tygodnia jest 
również (pomijając przedchrześci-
jańskie elementy w rodowodzie 
tego obrzędu) tzw. palenie Juda-
sza. Jeszcze na przełomie XIX 
i XX stulecia w prawie całej Pol-
sce centralnej i południowej w 
Wielką Środę lub w Wielki Czwar-
tek, przy akompaniamencie hałasu 
drewnianych klekotek wielkopost-
nych i obrzędowych śpiewów, pa-
lono kukłę wyobrażającą Judasza. 
Obrzęd ten najdłużej, bo do lat 50-
tych naszego stulecia, przetrwał na 
Podbeskidziu, koło Krakowa i My-
ślenic. 

Judasza palili chłopcy i młodzi 
parobcy traktując karanie zdrajcy 
również jako wspaniałą zabawę. 
W roli biernych uczestników i wi-
dzów niekiedy brali w niej udział 
także dorośli i dzieci obojga płci. 
Podobiznę Judasza wykonywano 
ze słomy lub szmat, ubierano w sta-
rą, zniszczoną odzież starając się, 
by strojem przypominała Izraelitę. 
Zdarzało się, że Judasz był ucha-
rakteryzowany na miejscowego, 
nielubianego Żyda. Niekiedy egze-

kucję Judasza rozpoczynało zrzu-
cenie jego podobizny z kościelnej 
wieży lub dzwonnicy. Taki scena-
riusz początku obrzędowej kaź-
ni Judasza wspominali jeszcze pod 
koniec lat 70-tych XX wieku miesz-
kańcy Makowa Podhalańskiego. 
Przed I wojną światową zrzucano 
tu Judasza z kościelnej wieży, a że 
świątynia stoi na wzniesieniu ku-
kła mająca w środku korpusu sta-
rą beczkę, toczyła się uliczką w 
dół ze strasznym hałasem. Biegli za 
nią chłopcy okładając Judasza kija-
mi. Wreszcie beczka ulegała rozbi-
ciu, a wówczas bezkształtną kukłę 
wleczono nad rzekę, na kamieniec, 
gdzie palono ją w ognisku. We 
wsiach u północnych podnóży Ba-
biej Góry zadowalano się wlecze-
niem Judasza spod kościoła, a gdy 
kościół był daleko, spod kapliczki, 
na pobliski kamieniec, gdzie okrą-
żano z nim płonący stos. Obecni 
bili go kijami i szarpali, by wresz-
cie wrzucić w płomienie. Gdy ob-
jęły one kukłę uciekano z krzykiem 
od ognia do domów. Nie wolno 
było obejrzeć się za siebie, grozi-
ło to bowiem pomieszaniem zmy-
słów, bo przy ognisku szatan wy-
prawiał przerażające harce.

Oprócz bicia kukły, krzyków, ha-
łasu klekotek karaniu i paleniu Ju-
dasza towarzyszyły obrzędowe ora-
cje i pieśni. Wiele z nich to prawdo-
podobnie zaadaptowane przez lu-
dową tradycję fragmenty dawnych 
tekstów z religijnych widowisk i mi-
steriów. Mają one najczęściej formę 
śpiewanego lub recytowanego dia-
logu prowadzonego z Judaszem, 
nie pozbawionego elementów ko-
mizmu. Wiodącym motywem jest tu 
opis zdrady Judasza, jego samobój-
czej śmierci i kary, która go za to 
spotkała.

Bez wątpienia teksty te trafiły do 
ludowych obrzędów z dawnych wi-
dowisk i misteriów. Jak wiadomo 
scenariusze pasyjnych inscenizacji 
religijnych z reguły zawierały tak-
że humorystyczne epizody związa-
ne przede wszystkim z osobą Juda-
sza. Była to wręcz jedyna okazja do 
zamieszczenia w poważnym wiel-
kopostnym dramacie elementów lu-
dycznych, na które oczekiwali wi-
dzowie. 

Obecne w ludowych obrzędach 
okresu Wielkiego Tygodnia i Wiel-
kanocy teksty mówiące o zdradzie 
Judasza, prawie identyczne w wielu 
regionach południowej Polski, mają 

swoje źródło w inscenizacjach o te-
matyce pasyjnej powszechnie zna-
nych szerokiemu ogółowi. Bez wąt-
pienia największym i najstarszym 
ośrodkiem tego typu widowisk był 
tu Kraków, ale także klasztory re-
zydujące w małopolskich miastecz-
kach, jak np. Bochnia, Jarosław, 
Rzeszów, Tarnów, Wieliczka. Kiedy 
na skutek zakazów władz kościel-
nych widowiska religijne przestały 
oficjalnie towarzyszyć świętom do-
rocznym, niektóre fragmenty tych 
inscenizacji znalazły swoje miejsce 
w tradycyjnym roku obrzędowym 
na wsi i w małych miasteczkach. 

Innym interesującym śladem 
dawnych inscenizacji religijnych 
okresu Wielkiego Tygodnia i Wiel-
kanocy jest zachowany do dzisiaj, 
w prawie że niezmienionej od wie-
ków formie, zwyczaj ustawiania 
przy urządzonym w kościele Bo-
żym Grobie tzw. straży. W kroni-
kach, pamiętnikach i relacjach lu-
doznawców z ubiegłego stulecia, 
traktujących o tradycjach wielka-
nocnych, często pojawiają się in-
formacje o strażnikach Bożego 
Grobu. Młodzi mężczyźni ubrani 
na tę okazję w fantazyjne mundu-
ry stoją od Wielkiego Piątku wie-
czór po rezurekcję na warcie przy 
Grobie Zbawiciela odbywając przy 
każdej jej zmianie coś w rodzaju 
musztry.

Kontynuując tradycje dawnego 
dramatu liturgicznego straże Boże-
go Grobu nieraz wręcz dosłownie 
inscenizowały epizod Zmartwych-
wstania: gdy kapłan podczas re-
zurekcji intonował Chrystus zmar-
twychwstał strażnicy padali na zie-
mię jak rzymscy żołnierze z Ewan-
gelii. 

Niektórzy badacze wiążą wiel-
kanocne warty przy Bożym Gro-
bie nie tylko z dawnym teatrem re-
ligijnym, ale także z tradycją za-
szczepioną w południowej Pol-
sce przez rycerski zakon bożo-
grobców. Jak wiadomo w 1163 zo-
stał on sprowadzony do Miechowa 
przez uczestnika wyprawy krzyżo-
wej Jana Jaksę Gryfitę. W kościo-
łach zakonnych urządzano okazałe 
Boże Groby, a mnisi - rycerze za-
ciągali przy nich rycerską wartę w 
pełnym rynsztunku bojowym. To 
właśnie miało być źródłem militar-
nej asysty Grobu Pańskiego. 
W większości wsi i miasteczek, 
zwłaszcza w południowo-zachod-
niej Polsce, funkcję militarnej for-
macji zaciągającej wartę przy Bo-
żym Grobie pełni obecnie Ochot-
nicza Straż Pożarna (OSP).
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Od momentu celebrowanego 
w Wielki Piątek wieczorem „zło-
żenia do grobu” aż do rezurek-
cji członkowie OSP zaciągają cało-
dobową wartę. Ubrani w strażac-
kie mundury niekiedy trzymają w 
ręku drewniane halabardy lub dzi-
dy, czasem drewniane lub praw-
dziwe szable. Stoją na baczność 
po dwóch lub czterech, a po okre-
ślonym czasie następuje uroczy-
sta zmiana warty: kolejnych straż-
ników przyprowadza dowódca (w 
tym wypadku komendant miejsco-
wej straży pożarnej), odbywa się 
mniej lub bardziej skomplikowany 
popis musztry, prezentowanie bro-
ni itp. Strażnicy ci podczas procesji 
rezurekcyjnej otaczają kapłana nio-
sącego Najświętszy Sakrament. 

Ciekawym zjawiskiem są „mun-
durowe” straże Grobu Pańskiego 
organizowane współcześnie przy 
nowych parafiach, gdzie trady-
cji takich wcześniej nie było. Tak 
np. w Słocinie koło Dębicy straż 
powstała w 1981 roku ubrana jest 
w uniformy wzorowane na mun-
durze ułańskim, w Błażowej w 
okolicach Rzeszowa istniejąca od 
1990 roku straż nosi rzymskie zbro-
je. Często grupy takie powstają z 
inicjatywy miejscowego probosz-
cza lub członków Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży.

Podsumowując można stwier-
dzić, że spośród pasyjnych wi-
dowisk i inscenizacji religijnych, 
w obrzędach ludowych znalazły 
przede wszystkim miejsce ich frag-
menty o wyraźnych cechach wido-
wiskowych i ludycznych, nie zwią-
zane bezpośrednio z samą Męką 
Pańską. Tak więc inscenizowano 
chętnie wjazd Jezusa na osiołku 
do Jerozolimy, straże przy Bożym 
Grobie, a przede wszystkim kara-
nie Judasza, wykorzystując równo-
cześnie teksty dawnego teatru jako 
różnego rodzaju oracje obrzędo-
we. Sama Droga Jezusa na Golgotę 
była wydarzeniem zbyt poważnym 
i przejmującym, żeby mogła odby-
wać się w jakimkolwiek miejscu 
poza uświęconą przestrzenią – ko-
ściołem, terenem Kalwarii plenero-
wej itp. 

Na szczególną uwagę zasługu-
je bez wątpienia trwanie i ogrom-
na popularność misterium w Kal-
warii Zebrzydowskiej, które jest dla 
większości uczestników jak przed 
wiekami przede wszystkim formą 
uczestnictwa w Drodze Krzyżowej, 
a dopiero na drugim miejscu wido-
wiskiem.

Urszula Janicka-Krzywda

NASZE TRADYCJE

Palenie Judasza. Fot. źródło: bialczynski.wordpress.com.
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Trzynastokilometrową trasę naj-
szybciej pokonał wśród mężczyzn 
Andrzej Bargiel w czasie 1 godz 15 
min 03 sek. Wśród kobiet pierwsza 
na mecie zameldowała się Klaudia 
Tasz (1:26:41).

W klasyfikacji amatorów Ber-
ghauscup najszybsi okazali się Bar-
tłomiej Golec oraz Agnieszka Solik.

Podczas tegorocznej edycji za-
wodnicy mieli okazję zmierzyć się 
na jednej z najciekawszych tras 
jaką udało się przygotować do tej 
pory przez organizatorów mimo 

Na płycie lodowiska stawiło się pięć 
drużyn, by rywalizować ze sobą o 
Puchar wójta gminy Zawoja. Tur-
niej rozgrywany był w 4-osobo-
wych  drużynach.

Puchar Wójta Gminy Zawo-
ja wywalczyła drużyna „Nieustra-
szeni” w składzie: Katarzyna Kozi-
na, Daniel Kozina, Sławomir Hutni-
czak oraz Marcin Mętel. Oni rów-
nież otrzymali złote medale. Drugie 
miejsce na podium zajęła drużyna 
„Błyskawice” w składzie: Daria Wie-
czorek, Artur Kozina, Justyna Skrzy-
pek, Kinga Brandys. Brązowymi 
medalistami została drużyna „Zwy-
cięzcy”, w której grali Ania Mętel, 
Michał Gaweł, Olek Zemlik i Michał 

Do rywalizacji w slalomie stanęło ponad 70 narciarzy, którzy startowali w 7 
grupach wiekowych. Trasę slalomu najszybciej pokonał Tomasz Kępa, dru-
gie miejsce zajęła Aleksandra Luberda, a trzecie Michał Marek.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali z rąk organizatorów 
atrakcyjne nagrody, a zwycięzca zawodów Tomasz Kępa – puchar ufundo-
wany przez wójta gminy Zawoja Tadeusza Chowaniaka. 

Puchar Mosornego Gronia
WYNIKI ZAWODÓW

Kategoria MŁODZICZKI
1. Aleksandra Luberda, 2. Anna 
Kołosińska, 3. Katarzyna Ko-
ścielniak, 4. Patrycja Kościel-
niak, 5. Paulina Kościelniak.

Kategoria MŁODZICY
1. Michał Marek, 2. Michał Ba-
siura, 3. Adrian Brożek, 4. Bar-
tosz Kaczmarczyk, 5. Bartłomiej 
Listwan, 6. Paweł Ciułach.

Kategoria OLD BOY’S
1. Krzysztof Butor, 2. Marek Zię-
ba, 3. Jan Listwan, 4. Paweł Ki-
lanowicz,
5. Tadeusz Malik, 6. Remigiusz 
Zachara.

Kategoria KOBIETY
1. Renata Trzcińska, 2. Beata 
Wójciak, 3. Ewelina Brożek, 
4. Agata Kosman-Przywara, 5. 
Agnieszka Wolska, 6. Monika 
Saletnik.

Kategoria MĘŻCZYŹNI
1. Tomasz Kępa, 2. Mateusz 
Tomczak, 3. Piotr Słowik, 4. Do-
minik Brożek, 5. Przemysław 
Grzyb, 6. Krzysztof Wójcik.

Kategoria CHŁOPCY
1. Szymon Saletnik, 2. Maciej 
Mięso, 3. Krzysztof Krasnodęb-
ski, 4. Szczepan Denis, 5. Xawe-
ry Zawosza, 6. Łukasz Tatara.

Kategoria DZIEWCZYNKI
1. Magdalena Denis, 2. Zo-
fia Kaczmarczyk, 3. Magdalena 
Wolska, 4. Maria Pająk, 5. Mag-
dalena Przywara.

Zimowe zawody
Polskie Koleje Linowe zainaugurowały serię zawodów narciarskich  
o puchar PKL. W niedzielę 6 lutego Zawoja gościła narciarzy, którzy brali 
udział w zawodach narciarskich o Puchar Mosornego Gronia.

Mazur. W kategorii łączonej doro-
śli i gimnazjum wystartowały dwie 
drużyny: „Fighter’s” (Tomasz Hujda, 
Radosław Warmuz, Bartłomiej War-
muz, Krzysztof Zięba) oraz Strażacy 
w składzie Przemysław Zajda, Grze-
gorz Groń, Tomasz Hutniczak i Da-
mian Drwal. Zwycięzcami i złoty-
mi medalistami zostali strażacy. Oni 
również otrzymali puchar. Najlep-
szymi zawodnikami w rozgrywkach 
okazali się Sławomir Hutniczak oraz 
Marcin Mętel, którzy zostali uhono-
rowani statuetkami. Uczestnicy tur-
nieju otrzymali gorący posiłek

Organizatorem turnieju hokejo-
wego było GCKPiTw Zawoi.

(GT)

12 lutego br. na sztucznym lodowisku w Zawoi Centrum odbył  się tur-
niej hokeja rozegrany w ramach programu Zima w Zawoi. Drużyny bio-
rące udział w turnieju zebrały się przy płycie sztucznego lodowiska w Za-
woi Centrum, gdzie o godzinie 15.00 uroczyście powitał je wójt gminy Za-
woja Tadeusz Chowaniak, życząc zawodnikom bezpiecznej gry a przede 
wszystkim zdrowej rywalizacji.

Hokejowe rozgrywki

W dniach 18-20 lutego w Zawoi odbyły się biegi na orientację – Brugi Winter Trophy. W zawodach uczestniczy-
ło ponad 40 dwuosobowych drużyn z całej Polski. Bazą zawodów było Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Za-
woi Wełczy, gdzie umiejscowiono biuro zawodów, miejsce zakwaterowanie i wyżywienia uczestników, a także 
start i metę zawodów.

Z powodu braku śniegu zawodni-
cy biorący udział w zawodach nie 
korzystali niestety z bardzo poular-
nych w tej dyscyplinie rakiet śnież-
nych. Mimo tego organizatorzy 
podkreślają, że imprezę należy za-
liczyć do bardzo udanych. Uczest-

niczący w biegu zwodnicy musie-
li pokonać wyznaczoną na mapie 
trasę w określonym limicie czasu i 
bez używania urządzeń do nawiga-
cji. Najlepszym drużynom udało się 
ją pokonać w łącznym czasie poni-
żej 9 godzin.

W niedzielne popołudnie od-
była się uroczysta dekoracja zwy-
cięzców, w której wziął udział wójt 
gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak. 
Uczestnicy zawodów otrzymali dy-
plomy, puchary i nagrody. Imprezę 
uświetnił występ zespołu „Juzyna”.

Zimowy bieg na orientację

6 marca na górnej stacji Mosornego Gronia w Zawoi w scenerii Babiej 
Góry odbyły się VI Zawody Skitourowe o Puchar Polar Sportu, które zgro-
madziły na starcie rekordową liczbę 152 uczestników.

Puchar Polar Sportu

niesprzyjających warunków śnie-
gowych.

W dniu zawodów w okolicach 
szczytu Policy panowały iście zimo-
we warunki połączone ze świeżym 
opadem śniegu. Atrakcyjności trasie 
dodawał fakt o umieszczeniu liny 
poręczowej na jednym z najtrud-
niejszych odcinków wyścigu.

Jak co roku wygrywali nie tylko 
najszybsi na trasie. Impreza zakoń-
czyła się losowaniem nagród w któ-
rym wzięli udział wszyscy zawod-
nicy. 

Dekoracja najlepszych zwodników.

Losowanioe nagród dla uczestników pucharowych zmagań. Fot. arch. GCKPiT.

Puchar najlepszej drużynie wręczył Tadeusz Chowaniak – wójt gminy Zawoja
Fot. arch. GCKPiT w Zawoi

Na trzydniową imprezę Brugi Winter Trophy do Zawoi przyjechało ponad 80 zawodników z całej Polski. Fot. GCKPiT.

SPORT I REKREACJA
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Piękna, słoneczna pogoda oraz wspaniale przygotowany stok sprawiły, że 
na starcie stanęło 61 zawodników dopingowanych przez rodzinę i znajo-
mych. Mimo, że zawody były pewną formą zabawy, to emocji nie brakowa-
ło. Każdy chciał uzyskać najlepszy czas i otrzymać puchar z rąk wójta gminy 
Zawoja Tadeusza Chowaniaka. Oprócz  pucharów za najlepszy czas wśród 
mężczyzn i kobiet, zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymywa-
li medale oraz dyplomy. Na zakończenie zawodów zostały rozlosowane 
nagrody (rękawice narciarskie) ufundowane przez firmę Rossignol wśród 
wszystkich startujących w zawodach.                                             (wb)

Dzieci do lat 8: 1. Oskar Jaworski 
– Skawina, 2. Nikodem Fujak - Za-
woja, 3. Benedykt Długosz - Sucha 
Beskidzka. Dziewczynki  9-14 lat: 
1. Natalia Krasnodębska –  Zawoja, 
2. Sara Adamek –  Hucisko, 3. Ga-
briela Stopka – Maków Podhalań-

DZIECI: 8 – 10 lat (Dziewczynki): 1. Marta Mołek - Zawoja, 2. Maria Pa-
jąk – Lachowice, 3. Maria Fidelus – Sucha Beskidzka4. Małgorzata Tata-
ra – Sucha Beskidzka, 5. Magdalena Mołek - Zawoja.

DZIECI: 8 – 10 lat (Chłopcy): 1. Szczepan Denis - Zawoja, 2. Krzysztof 
Krasnodębski - Zawoja, 3. Mikołaj Pająk – Lachowice, 4. Michał Szmi-
giel– Siekierczyn, 5. Michał Dudwał – Zawoja, 6. Nikodem Fujak – Za-
woja.

MŁODZICZKI: 11-13 lat:  1. Magdalena Denis – Zawoja, 2. Sylwia Go-
rycka – Sucha Beskidzka, 3. Gabriela Stopka – Maków Podhalański, 
4. Julia Fidelus – Sucha Beskidzka.

MŁODZICY: 11 – 13 lat: 1. Szymon Saletnik  – Sucha Beskidzka, 2. Ma-
ciej Mięso – Sucha Beskidzka, 3. Szymon Mazur – Zawoja, 3. Bartło-
miej Ficek – Zawoja, 4. Łukasz Tatara – Sucha Beskidzka, 5. Michał Per-
lik – Opole, 6. Filip Fujak – Zawoja.

JUNIOR MŁODSZY: 14-16 lat (Dziewczyny): 1. Justyna Polak – Sucha 
Beskidzka, 2. Agnieszka Mięso – Sucha Beskidzka, 3. Anna Stankiewicz 
- Warszawa.
 
JUNIOR MŁODSZY: 14-16 lat (Chłopcy): 1. Wojciech Kubasiak – Su-
cha Beskidzka, 2. Nikodem Mazur – Zawoja, 3. Konrad Saletnik – Su-
cha Beskidzka, 4. Kacper Denis – Zawoja, 5. Wiktor Trybała – Zawoja, 
6. Igor Jansen – Warszawa.

JUNIORKI: 17-19 Lat: 1. Anna Kołosińska - Zwardoń, 2. Magdalena Ku-
basiak – Sucha Beskidzka, 3. Magdalena Targosz –Maków Podhalański.

JUNIOR: 17-19 Lat: 1. Igor Biedrawa - Maków Podhalański, 2. Adrian 
Brożek – Białka, 3. Bartłomiej Listwan – Zawoja.

OPEN: 20 – 35 LAT (Kobiety): 1. Ewelina Brożek – Białka, 2. Kalina Na-
pierała – Sucha Beskidzka, 3. Agnieszka Studnicka – Sucha Beskidzka.

OPEN: 20 – 35 LAT (Mężczyźni): 1. Łukasz Marek – Zawoja, 1. Damian 
Marek – Zawoja, 2. Dominik Brożek – Białka, 3. Bartłomiej Spyrka – Za-
woja, 4. Michał Marszałek – Sucha Beskidzka, 5. Piotr Baraniec – Zawo-
ja, 6. Mariusz Tomczak – Zawoja.

SENIOR MŁODSZY: 36-50 (Kobiety): 1. Grażyna Długosz – Sucha Be-
skidzka, 2. Irena Denis – Zawoja, 3. Dorota Pająk – Lachowice, 4. Kata-
rzyna Fidelus – Sucha Beskidzka, 5. Beata Gorycka – Sucha Beskidzka.

SENIOR MŁODSZY: 36-50 (Mężczyźni): 1. Bogdan Gracz – Zawoja, 
2. Jacek Biedrawa – Maków Podhalański, 3. Ryszard Saletnik – Sucha 
Beskidzka, 4. Ryszard Trzebuniak – Zawoja, 5. Rafał Tatara – Sucha Be-
skidzka.

SENIOR: powyżej 50 lat: 1. Jan Listwan – Skawica, 2. Marek Zięba – Za-
woja, 3. Kazimierz Brożek – Białka, 4. Ireneusz Targosz – Maków Pod-
halański,5. Adam Mazur – Zawoja.

W sportowej rywalizacji  udział 
wzięło 80-ciu zawodników repre-
zentujących Łódź, Warszawę, Opo-
le, Kraków, Wrocław, Zwardoń, Sie-
kierczyn, Lachowie, Suchą Beskidz-
ką, Maków Podhalański, Białkę, 
Skawicę i Zawoję. Zmagania nar-
ciarzy odbywały się  w 15 katego-
riach wiekowych. Pogoda dopisała, 
więc startujących dopingowało licz-
ne grono kibiców.

Po zakończeniu zawodów odby-
ła się dekoracja najlepszych zawod-

26 lutego 2011r. na stoku wyciągu narciarskiego „Baca” w Zawoi Czatoży odbyły się Zawody Narciarskie  
o Puchar Wójta Gminy Zawoja.

ników. Puchary, medale oraz na-
grody rzeczowe wręczył wójt Gmi-
ny Zawoja, Tadeusz Chowaniak.

Zwycięzcami zawodów zosta-
li: Anna Kołosińska ze Zwardonia 
(kategoria żeńska) i Igor Biedrawa 
z Makowa Podhalańskiego (katego-
ria męska).

Statuetkę dla Najmłodszego Za-
wodnika odebrała 2 - letnia Zosia 
Marek z Zawoi. Jan Listwan ze Ska-
wicy otrzymał statuetkę dla Najstar-
szego Zawodnika. Natomiast Statu-

etka dla Najliczniejszej Rodziny (za-
decydował udział w babiogórskim 
stroju regionalnym) powędrowała 
do rodziny Tomczak z Zawoi.

Dyplomy ze specjalnym wy-
różnieniem za udział w zawodach 
w babiogórskim stroju regionalnym 
otrzymali: Kalina Pustelnik, Magda-
lena Kubasiak, Agnieszka Mięso, 
Magdalena Targosz, Mateusz Tom-
czak, Bartłomiej Spyrka i Wojciech 
Kubasiak.

Gabriela Trybała

Slalom o Puchar Wójta WYNIKI ZAWODÓW

27 lutego 20011r. miłośnicy narciarstwa spotkali się w Zawoi Czatoży na 
zawodach narciarskich Rossignol Polska organizowanych przez Gminne 
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki , Wyciąg narciarski „Wojtek”  oraz 
Rossignol Polska. Zawodom towarzyszyła prezentacja i testowanie sprzę-
tu firmy Rossignol.

Puchar Rossignola

WYNIKI ZAWODÓW

ski. Chłopcy 9-14 lat: 1. Marcin Łu-
kańko – Żywiec, 2. Szymon Saletnik 
– Sucha Beskidzka, 3. Konrad Salet-
nik - Sucha Beskidzka. Juniorki 15-
20 lat: 1. Anna Stankiewicz – War-
szawa, 2. Aleksandra Mróż – Ska-
wina, 3. Marta Marszałek – Sucha 

Beskidzka. Juniorzy 15-20 lat: 1. 
Igor Biedrawa – Maków Podhalań-
ski, 2. Krzysztof Zięba – Zawoja, 3. 
Michał Marek – Skawica.  Open ko-
biety powyżej 21 lat: 1. Kalina Na-
pierała – Sucha Beskidzka, 2. Ewe-
lina Brożek – Białka, 3. Ewa No-

wak – Chrzanów. Open mężczyź-
ni powyżej 21 lat: 1. Damian Marek 
– Zawoja, 2. Jacek Biedrawa – Ma-
ków Podhalański, 3. Dominik Bro-
żek – Białka.
Najlepszy czas zjazdu uzyskał Da-
mian Marek (0:22,77) z Zawoi, 

a wśród kobiet Kalina Napierała 
(0:25,36) z Suchej Beskidzkiej, i to 
właśnie oni otrzymali puchary wój-
ta gminy Zawoja.

Gratulujemy zwycięzcom i życzy-
my dalszych sukcesów.

Najlepsi slalomiści otrzymali dyplomy i nagrody, a zwycięzcy zawodów puchar ufundowany przez wójta gminy Zawoja 
Tadeusza Chowaniaka. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

Sportowa i rodzinna atmosfera towarzyszyła zawodom o Puchar Rossignola 
w Zawoi Czatoży. Fot. arch. GCKPiT w Zawoi.

SPORT I REKREACJA
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W turnieju wzięło udział 50 zawod-
ników z Lachowic, Stryszawy, Ku-
kowa, Skawicy i Zawoi. Zawody 
rozegrano w czterech kategoriach 
wiekowych (żeńska od 12 do 16 lat, 
żeńska - powyżej 16 lat; męska - od 
12 do 16 lat i męska powyżej 16 lat).

Sędzią turnieju oraz prowadzą-
cym był pan Krzysztof Jordanek z 
Zawoi. Drugim sędzią była pani Lu-
cyna Sroka z Zespołu Szkół w Za-
woi Centrum. Inicjatorem Turnieju 
był Mateusz Pająk z Zawoi, którego 

19 marca br. na hali widowiskowo-sportowej w Zawoi Centrum odbył się Amatorski Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta Gminy Zawoja.

zamysłem jest popularyzacja tej dys-
cypliny sportu w naszym regionie, 
a także rozpowszechnienie aktyw-
nych form wypoczynku wśród dzie-
ci, młodzieży i starszych.

Wójt dziękując wszystkim za 
uczestnictwo w turnieju dodał, że 
pocieszające jest fakt, iż młodzi lu-
dzie zamiast siedzieć przed kom-
puterem, wybierają aktywne formy 
spędzania czasu.

Zwycięzcy Amatorskiego Tur-
nieju otrzymali puchary i upomin-

ki ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Zawoja Tadeusza Chowania-
ka i Przewodniczącego Rady Gmi-
ny Krzysztofa Chowaniaka. Dyplom 
dla Najsympatyczniejszej Zawod-
niczki powędrował do Pani Barbary 
Kaznowskiej z Zawoi.

Sędziom dziękujemy za sprawnie 
przeprowadzony turniej, a uczestni-
kom za zdrową rywalizację i wspa-
niałą atmosferę podczas rozgrywek.

Gabriela Trybała

KATEGORIA ŻEŃSKA (12-16 lat)
Dziewczęta młodsze grały 
systemem mieszanym (grupowy - 
„każdy z każdym” i pucharowy) 
dla 13 uczestniczek - 27 meczów.

I. Marta Grajny (Lachowice)
II. Magdalena Kuś (Zawoja)
III. Katarzyna Bogdan (Zawoja)

KATEGORIA ŻEŃSKA 
(powyżej 16 lat)
Dziewczęta starsze grały 
systemem „każdy z każdym” dla 5 
uczestniczek - 10 spotkań.

I. Agnieszka Warta (Zawoja)
II. Agnieszka Pająk (Zawoja)
III. Magdalena Dyrcz (Zawoja)

KATEGORIA MĘSKA (12-16 lat)
Chłopcy młodsi w turnieju grali 
systemem mieszanym („każdy 
z każdym”+ pucharowy) dla 12 
zawodników (drużyn) - 27 meczów

I. Daniel Skowron (Stryszawa)
II. Dominik Pniaczek (Stryszawa)
III. Artur Dyrcz (Zawoja)

KATEGORIA MĘSKA 
(powyżej 16 lat)
Chłopcy starsi grali systemem 
mieszanym (pucharowy + „każdy 
z każdym”) dla 20 uczestników - 25 
meczów

I. Kazimierz Lenart ( Kuków)
II. Jan Banaś (Lachowice)
III. Marek Żuromski (Zawoja)

WYNIKI

Pingpongowe zmagania  

Turniej obył się w pubie „Fantazja” 
w Zawoi Składy. Ilościowo przewa-
żali gracze z Zawoi. Gościliśmy tak-
że uczestników z Suchej Beskidz-
kiej, Rabki, Krakowa i Lachowic.

Turniej rozgrywany był syste-
mem szwajcarskim – siedem rund 
po 10 min.

Zwycięzcami okazali się gracze 
spoza terenu gminy Zawoja. W ka-
tegorii senior zwyciężył Roman Mu-

Szachowe 
pojedynki 

25 marca w Kluszkowcach odbyły się Finały Mistrzostw Polski Amatorów 
Polskiego Związku Narciarskiego 2011. Miło nam poinformować, że Jan 
Listwan ze Skawicy zajął I miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw 
w swojej grupie wiekowej. Serdecznie gratulujemy.

cha z Rabki, drugie miejsce zajął Jan 
Radwan z Krakowa a trzecie Michał 
Bartyzel z Zawoi. Wśród juniorów 
pierwsze miejsce zajął Artur Jagła 
z Rabki, drugie Filip Fujak z Zawoi, 
a trzecie Wojciech Fujak z Zawoi.

Organizatorem Turnieju było 
Gminne Centrum Kultury, Promocji 
i Turystyki w Zawoi, Pub i Pizze-
ria „Fantazja” oraz Babiogórski Park 
Narodowy w Zawoi.

13 lutego br., dwudziestu graczy stanęło do rywalizacji w II Turnieju  
Szachowym o Puchar Wójta Gminy Zawoja. Głównym celem, tej im-
prezy jest popularyzacja gry w szachy, szczególnie wśród mieszkańców  
gminy Zawoja.

Puchar dla Jana Listwana

ZAPRASZA
NA

NAJBLIŻSZE 
ZAWODY SPORTOWE

29 kwietnia 
ZABAWY Z PIŁKĄ NOŻNĄ.
PIŁKARSKI TOR PRZESZKÓD
Piłkarski tor przeszkód

3 maja  
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
DRUŻYN AMATORSKICH 
O PUCHAR BABIEJ GÓRY

8 maja
AMATORSKA 
LIGA POWIATU SUSKIEGO

26 V - 1 VI  
XVII SPORTOWY TURNIEJ 
MIAST I GMIN W RAMACH 
EUROPEJSKIEGO TYGODNIA 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
I ZDROWIA

• Majowe Konkury u stóp Babiej 
Góry (impreza dla całych rodzin),
• Nie Tylko Sportowy 
Dzień Dziecka (impreza dla 
przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych),
• Rodzinny turniej siatkarski 
3-osobowy

MOJE BOISKO 
„ORLIK 2012”

W ZAWOI 
WILCZNEJ

Rozegrany po raz pierwszy 
w Zawoi turniej tenisa stołowego 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
pingpongistów. Fot. arch. GCKPiT 
w Zawoi.

Dekoracja najlepszych narciarzy w Mistrzostwach Polski Amatorów PZN

Jan Listwan na trasie slalomu. Fot.  źródło: www.wnp.pznSzachowe rozgrywki w Zawoi. Fot.  arch. GCKPiT w Zawoi.

SPORT  I REKREACJA
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KOMPLEKSOWE wsparcie, zakła-
dające  INDYWIDUALNE podejście 
współpracujących ze sobą specja-
listów wykorzystujących narzędzia 
aktywizacji zawodowej i społecz-
nej umożliwiły  efektywniejsze dia-
gnozowanie i rozwiązywanie pro-
blemów. Założeniem projektu było 
i nadal jest  stworzenie przez zespół 
specjalistów planów pomocy rodzi-
nie. Z indywidualnymi osobami, za-
warto   kontrakty socjalne , w opar-
ciu o które uczestnicy projektu  roz-
wiązywali i będą rozwiązywać pro-
blemy stojące na przeszkodzie do 
samodzielności ekonomicznej, ak-
tywizacji zawodowej, integracji spo-
łecznej.

Głównym celem projektu  było 
i jest jest pomoc jego uczestnikom 
w przezwyciężeniu trudności któ-
re sprawiają, iż korzystają oni ze 
wsparcia ośrodka  pomocy spo-
łecznej. Niezależnie od  różnic, ja-
kie dzielą poszczególne grupy osób 
biorących udział w realizacji projek-
tu ,, Równe Szanse’’ to są to  oso-
by zagrożone wykluczeniem zawo-
dowym i społecznym i są głównymi 
klientami pomocy społecznej w na-
szej Gminie.

Osoby te charakteryzuje nie tyl-
ko niskie wykształcenie, brak kwa-
lifikacji zawodowych, ale także 
atrofia umiejętności społecznych, 
deformacja postaw, stany frustracyj-
ne, uleganie nałogom oraz pogar-
szanie się stanu zdrowia co prowa-
dzi do wykluczenia z rynku pracy, 
a w dalszej konsekwencji wyklu-
czenia społecznego nie tylko oso-
by, lecz całej jej rodziny.

Często trudna sytuacja rodzinna 
wynikająca z zagubienia, bierności, 
izolacji społecznej oraz dziedzicze-
nia niewłaściwych postaw i zacho-
wań utrudnia lub wręcz uniemoż-

Projekt „Równe szanse” 
w gminie Zawoja
Doświadczenie realizacji projektu w 2009 i 2010 roku  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokazało że oso-
by z terenu naszej Gminy  zagrożone wykluczeniem społecznym wymagają wsparcia nie tylko w sferze zawodo-
wej, związanej z umiejętnościami zawodowymi i podniesieniem kwalifikacji zawodowych, ale również w sferze 
społecznej i rodzinnej. 

liwia zaspokajanie podstawowych 
potrzeb rodziny, zmuszając ją do 
korzystania z pomocy finansowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej, która 
staje się alternatywnym sposobem 
zaspokajania potrzeb. Pomoc ta 
często staje się substytutem docho-
dów, które rodzina osiąga nie zmie-
niając jednocześnie swojej trudnej 
sytuacji. Ograniczając samodziel-
ność, motywacje i zaangażowanie 
w rozwiązywanie własnych proble-
mów, formułuje przekonanie, że 
bez niej rodzina sobie nie poradzi.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej wyszedł naprzeciw trudno-
ściom i oczekiwaniom mieszkań-
ców naszej Gminy. Wsparciem  zo-
stały objęte wszystkie grupy spo-
łeczne tzn.
• osoby pozostające długotrwale 
bezrobotne;
• osoby uzależnione od alkoholu 
(sprawcy przemocy domowej) jak i 
osoby współuzależnione;
• dzieci pochodzące z rodzin dys-
funkcyjnych zagrożone wyklucze-
niem społecznym;
• młodzież pozostająca pod nadzo-
rem kuratora;
•osoby, które opuściły zakład karny;
• osoby niepełnosprawne.

W 2009 roku wsparciem zostało 
objętych 10 kobiet z terenu Zawoi i 
Skawicy w wieku od 26 do 43 lat. 
Były to osoby korzystające z Pomo-
cy Społecznej, które nie pracowały 
i były w wieku aktywności zawo-
dowej, w szczególności długotrwa-
le bezrobotne o niskich lub zdez-
aktualizowanych kwalifikacjach za-
wodowych. Zawarto z nimi kontak-
ty socjalne jako narzędzie służące 
do aktywizacji zawodowej Pomoc 
i wsparcie w ramach projektu mia-
ły charakter kompleksowy ponie-

waż wszystkim uczestniczkom pro-
jektu zapewniono : diagnozę poten-
cjału zawodowego i szkoleniowego 
uwzględniającego potrzeby lokal-
nego rynku pracy, poradnictwo za-
wodowe ułatwiające wybór odpo-
wiedniego zawodu, możliwość od-
bycia kursu ( kurs kasy fiskalne’’)
skutkującego uzupełnieniem kwa-
lifikacji zawodowych  potwierdzo-
nym stosownym zaświadczeniem.

Innowacyjność i kompleksowość 
to sprofilowanie projektu dla bez-
robotnych zgodnie z ich predyspo-

WSPARCIE DLA OTOCZENIA 
CZYLI DZIECI 
I WSPÓŁMAŁŻONKÓW:

• grupa wsparcia;
• zajęcia socjoterapeutyczne dla 
dzieci;
• wyjazd nad morze( Łeba) w for-
mie KOLONI dla dzieci podczas 
którego miały okazję : rozwijać 
swoje umiejętności społeczne ta-
kie jak komunikacja społeczna, 
integracja społeczna, rozwijanie 
twórczego myślenia i umiejętność 
współpracy w grupie.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zawoi  w styczniu 2011 
roku rozpoczął realizację projek-
tu systemowego „Równe Szanse” 
współfinansowanego przez środ-
ki Unii Europejskiej. Pierwszą gru-
pą docelową osób, która weźmie 
udział w realizacji projektu „Rów-
ne Szanse” w 2011 roku są:
 
• mężczyźni i kobiety w wieku 
26-64 lata ( 10 osób);
• legitymujące się prawomocnym 
wyrokiem sądu rejonowego w   
Suchej Beskidzkiej;

zycjami i potrzebami lokalnego ryn-
ku pracy, zdobycie doświadczenia 
zawodowego , pośrednictwo w po-
szukiwaniu pracy przy wsparciu Po-
wiatowego Urzędu Pracy. 

Aby działania przyniosły pożąda-
ny efekt zaplanowano konsultacje 
psychologa i doradcy zawodowego 
na czas trwania projektu. Cel głów-
ny projektu został osiągnięty gdyż 
po przeprowadzonej ewaluacji pra-
cę, -co prawda dorywczą  ale i na 
umowę podjęło aż 6 osób. Co kon-
trolujący realizację projektu uznali 
za nielada sukces.

W 2010 rok Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zawoi po 
raz kolejny przystąpił do realizacji 
projektu systemowego ,, RÓWNE 
SZANSE” Wniosek o dofinansowa-
nie został  zatwierdzony przez In-
stytucje Pośredniczącą na lata 2010-
2012.

W czasie  realizacji projektu 
wsparciem zostały  objęte  3 gru-
py osób, które wymagają szczegól-
nej pomocy ze strony środowiska. Z 
danych   Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Zawoi oraz z informacji  uzy-
skanych z Ośrodka Interwencji Kry-
zysowej w Suchej Beskidzkiej, Po-

wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie oraz Sądu Rodzinnego wynika, 
iż taką grupą osób były:
• osoby uwikłane w przemoc do-
mową (zarówno osoby uzależnione 
jak i współuzależnione);
• dzieci i młodzież jako otoczenie 
zagrożone wykluczeniem społecz-
nym.

Łącznie wsparciem objęto w roku 
2010, 42 osoby z czego: 11 to oso-
by uzależnione, 10 to osoby wspo-
łuzależnione, 21 osób to dzieci z ro-
dzin dysfunkcyjnych jako otoczenie 
zagrożone wykluczeniem społecz-
nym. Dla osób tych zaplanowano 
następujące formy wsparcia:

• konsultacje psychiatryczne dla 
osób uzależnionych oraz osób sto-
sujących przemoc w rodzinie;
• terapia w systemie otwartym ma-
jąca na celu uświadomienie  sobie 
swojego uzależnienia;
• konsultacje psychologiczne dla 
osób uzależnionych- trening umie-
jętności kontrolowania swojej agresji
• grupa korekcyjno-edukacyjna dla 
osób stosujących przemoc w rodzi-
nie.

• osoby, które opuściły zakład kar-
ny i obecnie podjęły proces ponow-
nej socjalizacji;
• osoby względem których orze-
czona została kara pozbawienia 
wolności przez Sąd Rejonowy w 
Suchej Beskidzkiej i warunkowo za-
wieszona.

Działania jakie zostały zaplanowa-
ne dla w/w grupy beneficjentów to:
 
• konsultacje z psychologiem;
• konsultacje z doradcą zawodo-
wym;
• konsultacje z prawnikiem;
• konsultacje z terapeutą uzależ-
nień;
• trening kompetencji społecznych;
• wsparcie finansowe
 
Drugą grupą docelową osób, która 
weźmie udział w realizacji projektu 
,, Równe Szanse’’ w 2011 roku są: 
• młodzież ( 11 osób) z terenu Gmi-
ny Zawoja w wieku od 15 do 26 
roku życia, która pozostaje w za-
interesowaniu Sądu Rejonowego 
w Suchej Beskidzkiej, w związku z 
pogłębiającym się procesem demo-
ralizacji ( nie realizacja obowiązku 

szkolnego, spożywanie alkoholu, 
agresja rówieśnicza, kradzież itd.)
• rodzice, opiekunowie prawni 
ww.młodzieży

Działania jakie zostały zaplano-
wane dla w/w grupy beneficjen-
tów to: 
• konsultacje z psychologiem;
• konsultacje z pedagogiem;
• konsultacje  z prawnikiem;
• konsultacje z terapeutą uzależ-
nień;
• konsultacje z doradcą zawodo-
wym;
• trening kompetencji społecz-
nych
• grupa wsparcia dla rodziców/ 
opiekunów nieletnich;
• obóz „Przygoda nad morzem” 
dla młodzieży;
• wsparcie finansowe.

Wszelkich informacji dotyczą-
cych realizowanego projektu oraz 
zasad rekrutacji udzielają pra-
cownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Zawoi w go-
dzinach pracy ośrodka codziennie 
od godz. 700 do 1500.

W sprawowanej liturgii brały udział 
również panie z Zespołu Chary-
tatywnego. Na Mszę św. przyby-
li  chorzy, niepełnosprawni z opie-
kunami. 

Po Mszy św. każdy  otrzymał in-
dywidualne błogosławieństwo Naj-

Dzień chorych
11 lutego 2011 r. w naszej parafii w Skawicy odbyła się uroczysta Msza 
św. koncelebrowana przez księdza proboszcza Krzysztofa Strzelczyka oraz 
księży rodaków – ks. Bogusława Czarnego i ks. Kazimierza Bubę.

świętszym Sakramentem. Ksiądz pro-
boszcz złożył życzenia chorym oraz 
zaprosił ich na poczęstunek do sal-
ki parafialnej, gdzie m.in. łamano się 
chlebem, który był złożony w ofie-
rze podczas nabożeństwa. Atmosferę 
umiliła młodzież z zespołu „Zbójnik”. 

Nasi seniorzy chętnie przyłączyli się 
do wspólnego śpiewu.

Pan Adam Brańka uwiecznił te 
wspaniałe chwile. Wszyscy obecni 
byli bardzo zadowoleni, że mogli 
wspólnie się spotkać i miło spędzić 
czas.                                           (RS)

Wspólne spotkanie seniorów i ludzi chorych w salce parafilnej w Skawicy. Fot. arch. Rady Sołeckiej w Skawicy.
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Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania imprezy.


