
Sesja rozpoczęła się hymnem pań-
stwowym odegranym przez zawoj-
ską orkiestrę dętą. Laudację Hono-
rowego Obywatela Gminy Zawoja 
przedstawił przewodniczący Rady 
Krzysztof Chowaniak, laudację 
Człowieka Roku Gminy Zawoja 
dokonał wójt gminy Tadeusz Cho-
waniak, a laudację Zasłużonych 
dla Gminy Zawoja wygłosił prze-
wodniczący Kapituły Honorowych 
Tytułów Gminy Zawoja Sławomir 
Kudzia. Wyróżnionym okoliczno-
ściowe dyplomy wręczali: wójt Ta-
deusz Chowaniak, zastępca wójta 
Alina Kuś, przewodniczący Rady 
Krzysztof Chowaniak i przewod-
niczący Kapituły Sławomir Kudzia.

Tytuł honorowego obywatela 
otrzymał Mieczysław Szemik – 
społecznik z Białki. 

Tytuł „Człowiek roku Gminy 
Zawoja” przyznano Andrzejowi 
Pająkowi senatorowi RP. 

Tytuły „Zasłużony dla gminy 
Zawoja” otrzymali: ks. Ryszard 
Więcek – proboszcz parafii w Za-
woi Centrum, Lucjan Kudzia – 
pochodzący z Zawoi trzykrotny 
olimpijczyk w saneczkarstwie, Jan 
Listwan – narciarz alpejski ze Ska-
wicy, śp. Andrzej Pająk – społecz-
nik i przedsiębiorca z Zawoi, Marek 
Listwan – były wójt gminy Zawoja, 
Krystyna Szczurek – regionalist-
ka, opiekunka skawickiego zespołu 
regionalnego „Zbójnik”, Stanisław 
Wojtyczko – były radny gminny 
ze Skawicy Suchej Góry, Henryk 
Świętek – społecznik ze Skawicy 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna ze 
Skawicy.

30 listopada 2012 r. w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi odbyła się uroczysta sesja nadania Honorowych 
Tytułów Gminy Zawoja. Sesja Rady Gminy Zawoja została poprzedzona koncelebrowaną Mszą świętą odprawio-
ną w kościele p.w. św. Klemensa. Przewodniczył jej ks. kardynał Marian Jaworski. Oprawę muzyczną uroczystej 
liturgii uświetniła zawojska orkiestra dęta oraz zespół regionalny „Juzyna”.

W trakcie uroczystości przekaza-
no również na ręce proboszcza pa-
rafii z Zawoi Górnej ks. Bogusława 
Targosza podarunek od ks. Kard. 
Franciszka Macharskiego, do 
powstającej w księżówce w Zawoi 
Wilcznej Izby Pamięci ks. Kard. Ka-
rola Wojtyły naszego umiłowanego 
Ojca Świętego Jana Pawła II.

Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił wójt gminy Tadeusz 

Chowaniak oraz starosta suski Ta-
deusz Gancarz. Spośród laureatów, 
dziękując za wyróżnienie, głos za-
brali: Mieczysław Szemik, Krystyna 
Szczurek, Andrzej Pająk oraz Ma-
rek Listwan. Na zakończenie uro-
czystości obecni na sesji spotkali 
się przy wspólnym poczęstunku, 
do którego przygrywał zespół re-
gionalny „Juzyna”.

Piotr Jezutek

Zasłużeni dla gminy

Fotoreportaż z uroczystości na stronie 2.

Na specjalnie przygotowanych sto-
iskach można zakupić tradycyjne 
regionalne wyroby związane z ob-
chodami Świat Bożego Narodzenia 
(stroiki świąteczne, bańki ręcznie 
malowane, ozdoby choinkowe), 
a także inne pamiątki, które mogą 
być świątecznym upominkiem (bi-
żuteria, szkło artystyczne, hafty ).

W tym roku, po raz pierwszy 
nasza gmina została zaproszona do 
udziału w tym krakowskim święcie. 
8 grudnia panie z Koła Artystycznego 
„Babiogórski Kuferek Rozmaitości”, 
działającego przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej, pojechały zaprezentować 
rękodzieło artystyczne, nawiązujące 
do tradycji naszego regionu.

Krakowianie i goście mogli po-
dziwiać nie tylko wyroby artystycz-
ne, ale przede wszystkim posłuchać 
kolęd i pastorałek w wykonaniu ze-
społu „Juzyna” na krakowskim Ryn-
ku Głównym. „Juzyna” niezwykle 
spodobała się publiczności i organi-
zatorom targów.

Zespół został zaproszony na opła-
tek z udziałem prezydenta Krakowa 
Jacka Majchrowskiego oraz metro-
polity krakowskiego kard. Stanisła-
wa Dziwisza. Serdecznie zapraszamy 
23 grudnia o godzinie 12.00 na Ry-
nek Główny w Krakowie, gdzie po 
raz kolejny można będzie posłuchać 
pięknych góralskich kolęd i pastora-
łek w wykonaniu zespołu „Juzyna”.

Targi Bożonarodzeniowe na Rynku Głównym w Krakowie na trwałe wpisa-
ły się w  świąteczną tradycję i cieszą się uznaniem nie tylko mieszkańców, 
ale i turystów odwiedzających Kraków. Tegoroczne targi odbywają się od 
30 listopada do 26 grudnia.     

Zawoja na Targach 
Bożonarodzeniowych w Krakowie

Podczas targów zespół Juzyna śpiewał regionalne kolędy i pastorałki przy szopce 
na Krakowskim Rynku. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystej sesji nadania Honorowych Tytułów Gminy Zawoja

Koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. kard. Mariana Jaworskiego

Przemówienie wójta gminy Zawoja Tadeusza Chowaniaka
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Zasłużeni dla gminy
Fotoreportaż z uroczystej sesji Rady Gminy Zawoja

Mieczysław Szemik – Honorowy Obywatel Gminy Zawoja

Andrzej Pająk – Człowiek Roku Gminy Zawoja Lucjan Kudzia – Zasłużony dla gminy 
Zawoja

Jan Listwan – Zasłużony dla gminy 
Zawoja

Marek Listwan – Zasłużony dla gminy 
Zawoja

Krystyna Szczurek – Zasłużona dla 
gminy Zawoja

Henryk Świętek – Zasłużony dla gminy 
Zawoja

Ks. Ryszard Więcek – Zasłużony dla 
gminy Zawoja

Stanisław Wojtyczko – Zasłużony dla 
gminy Zawoja

Ochotnicza Straż Pożarna w Skawicy – 
Zasłużona dla gminy Zawoja. Nagrodę 
odbiera Małgorzata Pacyga – sołtys Skawicy.

Okolicznościowy występ zespołu Juzyna z Zawoi. Fot. arch. BCK w Zawoi.Goście uroczystej sesji

Dziewczęta w strojach regionalnych
Pamiątkowe zdjęcie z Honorowym Obywatelem Gminy Zawoja: ks. Kard. Marianem 
Jaworskim
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POD DIABLAKIEM  
Pismo nawiązujące do tradycji pisma Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Babiogórskiej pod tym samym tytułem. 

Redaktor naczelna: Gabriela Trybała. 
Adres redakcji:  Babiogórskie Centrum Kultury 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 autorów.

Za naszym oknem

Babia Góra w zimowej szacie. Fot. Marcin Trybała.

OFERTA
Wypożyczenie sprzętu (nagłośnienie, oświetlenie) oraz obsługa konferencji, 

spotkań, imprez firmowych, koncertów kameralnych. 
Szczegóły w siedzibie Babiogórskiego Centrum Kultury

 
KONTAKT: bck@zawoja.pl, tel. 33 8775 066

W Centrum Kultury można było 
podziwiać i zakupić prace wycho-
wanków Świetlicy Terapeutycznej 
w Zawoi, wyroby dzieci i młodzieży 
z Zespołu Szkół z Zawoi Centrum, 
prace dzieci ze Świetlicy Środowi-
skowej z Zawoi i Skawicy,  prace 
KGW „Zawojanki” oraz książki pani 
Zofii Bugajskiej, świąteczne ozdoby 
Katarzyny Pluty oraz piękne, ręcz-
nie wykonane wyroby pań z, dzia-
łającego przy Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Zawoi, Koła Artystycz-
nego „Babiogórski Kuferek Rozma-
itości”.

Kiermasz cieszył się dużym zain-
teresowaniem. Wszyscy wystawiają-
cy i kupujący zgodnie stwierdzili, że 
należy kontynuować w przyszłości 
to przedsięwzięcie.

16 grudnia, podczas kiermaszu 
świątecznego, zostały ogłoszone 
wyniki konkursu na „Świąteczny 

stroik bożonarodzeniowy”. Do or-
ganizatora wpłynęło 18 prac. Prace 
oceniano w 4 kategoriach. W kate-
gorii wiekowej IV-VI, I miejsce zaję-
ła Patrycja Suwaj z SP z Gołyni, dru-
gie Natalia Pierog z SP z Przysłopia 
a trzecie Edyta Fujak z ZS w Ska-
wicy. Wśród gimnazjalistów najład-
niejszy stroik wykonała Natalia Hut-
niczak z ZS w Skawicy, II miejsce 
zajęła Magdalena Kaczmarczyk z ZS 
w Skawicy, III miejsce przypadło 
Natalii Marek również ze Skawicy. 
I miejsce, w kategorii dorosłych, 
zajęła Dorota Kobiela, II miejsce 
przypadło Wandzie Mazur a trzecie 
Halinie Hutniczak.

Jury postanowiło przyznać wy-
różnienia dla Gabrysi i Kacpra 
Kobiela oraz dla Świetlicy Środo-
wiskowej w Zawoi i Świetlicy Śro-
dowiskowej w Skawicy.

(mk)

Kiermasz 
Świąteczny
Kiermasz Bożonarodzeniowy to wspólna inicjatywa Babiogórskiego Cen-
trum Kultury, Świetlicy Środowiskowej oraz Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Zawoi. 16 grudnia, po raz pierwszy w Zawoi, odbył się świąteczny 
kiermasz. 

Kiermasz z tradycyjnymi, ręcznie wykonanymi ozdobami świątecznymi cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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Te i wiele innych pytań skłoniło 
mnie do powstania artykułu podsu-
mowującego pracę w Babiogórskim 
Centrum Kultury w roku 2012.  Za-
cznijmy od ponad 20. zrealizowa-
nych imprez w ciągu roku:
• Babiogórskie Podłazy;
• Skoki Narciarskie oraz Zjazd na 
Cymkolwiek ;
• Wyścigi Psich Zaprzęgów;
• Zawody Narciarskie  o Puchar 
Wójta w Slalomie Gigancie;
• Turniej Szachowy o Puchar Wójta 
Gminy Zawoja;
• Polar Sport SKITTOUR (współor-
ganizacja);
• Talenty Małopolski – eliminacje 
gminne i powiatowe;
• Podbabiogórskie Posiady;
• Dni Zawoi;
• Sianokosy;
• Święto Lasu;
• Dożynki;
• Turniej Sołecki;
• Rajd Szlakiem Kardynała Karola 
Wojtyły;
• Babiogórska Jesień;
• Fish Aj;
• Gminny Konkurs Pieśni Patrio-
tycznej;
• Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości;
• Kiermasz Bożonarodzeniowy;
• inne – mniejsze (współpraca z Or-
likiem, pikniki szkolne itp).

Zaznaczyć należy, że dwie z ww. 
imprez – Dni Zawoi oraz Jesień Ba-
biogórska wymagały wielomiesięcz-
nych przygotowań logistycznych, 
promocyjnych i merytorycznych.

Jednocześnie Babiogórskie Cen-
trum Kultury realizuje działalność 
stałą:
• kultywowanie tradycji – JUZYNA, 
stały kontakt z twórcami ludowymi-
-portfolia;
• realizowanie zajęć stałych – na-
uka gry na instrumentach;
• tworzy „Pod Diablakiem”; 

• prowadzenie i obsługa projektu 
edukacyjnego pn. „Wioska Interne-
towa”;
• realizują dodatkowe zadania zle-
cone przez gminę (pobyt dzieci 
z Francji; wyjazd do Ustki; Biały 
Orlik; inne);
•  wspomaga inne instytucje przez 
realizację wielu zadań graficznych 
oraz pomoc techniczną, przede 
wszystkim użyczanie i obsługa na-
głośnienia, użyczanie sali widowi-
skowej;
•  reprezentuje gminę na zewnątrz  
(targi turystyczne, występy zespo-
łów folklorystycznych itp.);
• prowadzi stronę internetową 
www.zawoja.pl oraz profil na por-
talu społecznościowym FB; 
• współpracuje przy tworzeniu 
wszelkiego rodzaju scenariuszy do 
programów telewizyjnych (Polska 
Wg Kreta; weekend z TVS; film 
PKL-u; inne drobniejsze); 
• służy jako informacja turystyczna;
• współpracuje z innymi jednost-
kami jako partnerzy do projektów 
(np. Andrychów; GOPR; BPN). 

W roku 2012 udało się także:
• rozpocząć program Wolontariatu 
Kultury;
• pozyskać fundusze na realizację 
programu „Spotkanie”, dzięki któ-

remu młodzi ludzie poznają ścieżki 
karier poszczególnych zawodów;
• rozpocząć cykl spotkań „Babio-
górskiego Uniwersytetu”;
• zrealizować wakacyjny program 
„Angielski dla najmłodszych”.

Praca w domu kultury jest spe-
cyficzna, jednakże staramy się ją 
wypełniać najlepiej jak potrafimy, 
dlatego niepokojące są powtarza-
jące się opinie o zbyt dużej ilości 
osób zatrudnionych w BCK i „trwo-
nieniu” pieniędzy przez jednostkę. 
Gdy tymczasem z danych zawartych 
w „Diagnozie Domów Kultury w 
Polsce” sporządzonej przez Naro-
dowe Centrum Kultury  wynika, że 
„znaczna większość wydatków na 
kulturę i sztukę pochodzi z budże-
tów samorządów terytorialnych i te 
wydatki systematycznie rosną od 
blisko dziesięciu lat. Wśród jedno-
stek samorządu terytorialnego naj-
więcej wydają na kulturę samorządy 
gmin. W 2007 r. ogółem w domach 
i ośrodkach kultury oraz klubach 
i świetlicach zatrudnionych było (na 
podstawie różnych formuł umów) 
27038 osób, czyli średnio 7,11 oso-
by na 1 instytucję”. Nie można też 
zapominać o wielkości gminy oraz 
jej specyfice (miejscowość turystycz-

na) w związku z czym nietrafne jest 
porównywanie jej do innych gmin 
nie posiadających tych samych cech. 
Pragnę także zwrócić uwagę na fakt, 
że w Urzędzie Gminy w Zawoi nie 
istnieje wydział promocji i turystyki, 
tak jak np. w Zakopanem, Szczaw-
nicy itp. Promocją (targi, foldery, 
gadżety, prowadzenie strony www.
zawoja.pl itp.) zajmuje się dom kul-
tury. W związku z powyższym smut-
nym wydaje się fakt, iż tak wiele 
osób nie znając specyfiki pracy w 
centrum kultury, wydaje o niej bar-
dzo szybko błędny osąd… Tymcza-
sem podczas, gdy w Babiogórskim 
Centrum Kultury odbywa się kolejne 
spotkanie Babiogórskiego Uniwersy-
tetu, na którym gościmy profesorów 
i naukowców z „najwyższych pół-
ek” (ostatnie spotkanie – były rek-
tor Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie) na sali te sama garstka 
wiernych słuchaczy… 

Zakończę słowami Cycerona, 
który w dziele „Disputationes Tu-
sculanae” pisał:

„Czymże bez ciebie bylibyśmy 
nie tylko my, ale czym byłoby w 
ogóle ludzkie życie? Tyś pozakłada-
ła miasta, ty rozproszonych ludzi 
powołałaś do życia społecznego, 
ty zespoliłaś ich między sobą naj-

pierw przez wspólne osiedla, póź-
niej przez małżeństwa, a wreszcie 
przez wspólnotę mowy i pisma. Tyś 
wynalazczynią praw, nauczycielką 
dobrych obyczajów i ładu”.  

Nie zapominajmy, że kultura i jej 
składniki są właśnie czymś, co róż-
ni nas od świata zwierząt, z którego 
poniekąd udało nami się dzięki niej 
uciec.

Każde pokolenie coś wnosi do 
kultury. Coś bardziej lub mniej war-
tościowego. Wiadomo jednak, że 
inni będą z tego korzystać. Kultura 
staje się dumą poszczególnych spo-
łeczeństw, grup, jest ona wyróżni-
kiem człowieka, gdyż, jak stwierdzi-
ła Antonina Kłoskowska: „człowiek 
jest twórcą i uczestnikiem kultury”. 
Bez człowieka ona nie istnieje, bez 
niej nie istnieliby ludzie. 

Wszystkich zainteresowanych zmie-
nianiem naszej gminnej rzeczywisto-
ści, nowymi inicjatywami w obsza-
rze kultury, czy też po prostu osoby 
z pomysłami nie generującymi du-
żych kosztów serdecznie zapraszam 
do Babiogórskiego Centrum Kultury, 
można się także kontaktować bez-
pośrednio na skrzynkę pocztową 
a.mazur@zawoja.pl. 

Anna Mazur

Rok 2012 w Babiogórskim 
Centrum Kultury
Czym jest dom kultury? Jaką rolę pełni w społeczności lokalnej? W jaki sposób i dla kogo pracujemy? To tylko część pytań, które rodzą się w głowie w momencie, 
gdy zaczynamy zastanawiać się nad małymi lokalnymi, samorządowymi instytucjami kultury, których tylko w Małopolsce jest 139 (dane GUS z 2007r.) 
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Na pierwszy odczyt, który wygłosił 
prof. dr hab. Jan Machnik, za-
prosiliśmy 25 maja br. do Babiogór-
skiego Centrum Kultury w Zawoi. 
Tematem odczytu była: „Trzcinica – 
Karpacka Troja” (Fortyfikacje z III/
II tysiąclecia przed Chrystusem na 
północnym przedpolu Karpat).

Wakacyjne spotkania w Ba-
biogórskim Uniwersytecie rozpo-
częliśmy od morskich tematów. 
27 lipca prof. dr hab. Stanisław 

Gmina Zawoja podpisała umowę o współpracy z Polską Akademią Umiejętności. W ramach tej współpracy 
organizowane są odczyty prowadzone przez naukowców z PAU.

Babiogórski Uniwersytet

Suchodolski opowiadał o „Numi-
zmatyce podwodnej, czyli o skar-
bach zatopionych okrętów”. Był 
to bardzo ciekawy wykład m.in. 
o tym, jak można dzięki monetom 
określić datę zdarzenia.

3 sierpnia br. w Babiogórskim 
Centrum Kultury w Zawoi odbył się 
wykład popularno-naukowy w ra-
mach cyklu „Babiogórski Uniwer-
sytet”. Tym razem gościliśmy eme-
rytowanego pracownika Katedry 

Stratygrafii i Geologii Regionalnej 
WGGiOŚ AGH prof. zw. dr hab. 
Stefana Witold Alexandrowicza. 
Tematem jego odczytu był: „Noso-
rożec ze Staruni i jego kuzyn z Wa-
dowic”. Profesor Alexandrowicz 
w swoim wykładzie opowiadał 
o historii znaleziska ze Staruni na 
Ukrainie. W 1929 r. w Staruni pra-
cownicy Polskiej Akademii Umiejęt-
ności wydobyli nosorożca włocha-
tego sprzed 30 tysięcy lat, a pod 
koniec 1951 r. w starej cegielni 
w Wadowicach, odkopano kości 
„kuzyna nosorożca ze Staruni”.

14 września na kolejnym wy-
kładzie w ramach cyklu „Babiogór-
ski Uniwersytet” gościliśmy prof. 
dr hab. Jerzego Wyrozumskiego. 
Tematem jego odczytu był „Kazi-
mierz Wielki – organizator państwa 
i prawodawca”. Prof. J. Wyrozumski 
przybliżył postać Kazimierza Wielkie-
go – ostatniego Piasta na tronie pol-
skim, władcy o wybitnej osobowości. 
Pokazał nam monarchę na tle epoki, 
dużo miejsca poświęcił jego zmaga-
niom na polu dyplomacji, ekonomii 
i organizacji państwa polskiego.

26 października 2012 br. od-
było się kolejne spotkanie w ra-
mach Babiogórskiego Uniwersytetu 
pt. „Czas w geologii”. Tym razem 
gościliśmy dr Witolda Alexsandro-
wicza z AGH w Krakowie, który 
podczas swojego wykładu postawił 
tezę – gdyby dzieje ziemi sprowa-
dzić do 12 miesięcy, to obecność 
na niej człowieka, to zaledwie dwie 
minuty.

Wykładowca przedstawił zupeł-
nie nowe spojrzenie na dzieje zie-
mi, w którym miliardy lat zostały 
sprowadzone do perspektywy cza-
sowej 12 miesięcy roku kalenda-
rzowego. Pogląd według którego, 
powstanie planety, jej stygnięcie, 
fakt pojawienia się życia i jego roz-
wój, aż do czasu, kiedy to 26 grud-
nia wielkie gady wyginęły, okazał 
się być bardzo ciekawym.

30 listopada 2012 br. odbyło się 
kolejne spotkanie w ramach Babio-
górskiego Uniwersytetu. Tym ra-
zem słuchacze mogli się zapoznać 
z tematem „Uniwersytet dawniej 
i dziś”. Wiedzę z tego niezwykle 
ciekawego obszaru przybliżył nam 
prof. dr hab. Feliks Kiryk, który 
w latach 1993-1999 pełnił funkcję 
rektora Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie.

Inicjatywa Babiogórskiego Uni-
wersytetu jest niezwykle cenna, 
gośćmi są profesorowie i doktorzy 
z można powiedzieć, „najwyższych 
półek”, w związku z powyższym 
zaskakującym wydaje się fakt ni-

skiej frekwencji na spotkaniach. 
Jeszcze raz zapraszamy wszystkich, 
którzy są zainteresowani posze-
rzeniem horyzontów, poznaniem 
ciekawych osobowości i zapozna-
niem się z chociażby ułamkiem 
ogromu wiedzy uniwersyteckiej. 

Na kolejne spotkanie zapra-
szamy 25 stycznia 2013 r. Prof. dr 
hab. Michał Turała przedsta-
wi Europejskie Centrum Cząstek 
(CERN) – centrum doskonałości, 
transferu wiedzy i technologii 
(także ostatnie najnowsze, rewela-
cyjne odkrycia).

Małgorzata Kozina

Prof. dr hab. Jan Machnik wygłosił 
odczyt i zaprezentował film o Trzcinicy Prof. dr hab. Stanisław Suchodolski opowiadał o numizmatyce podwodnej

Prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski przedstawił postać Kazimierza Wielkiego. Prof. dr hab. Feliks Kiryk opowiadał o dziejach uniwersytetów. Fot. arch. BCK.

Prof. zw. dr hab. Stefan Witold 
Alexandrowicz. Tematem jego odczytu 
był: „Nosorożec ze Staruni i jego kuzyn 
z Wadowic”.

Jubileusz małżeński, to wielkie wydarzenie dla każdej pary. Co roku, 
w naszej gminie obchodzimy uroczystość Złotych Godów – 50-lecie po-
życia małżeńskiego. W tym roku odbyła się ona 15 listopada.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
św. w kościele parafialnym w Za-
woi Centrum w intencji Jubilatów. 
Została ona odprawiona przez księ-
ży proboszczów: Ryszarda Więcka 
z Zawoi Centrum oraz Krzysztofa 
Strzelczyka ze Skawicy, którzy po 
zakończeniu nabożeństwa wrę-
czyli Jubilatom listy gratulacyjne 
od metropolity krakowskiego ks. 
kard. Stanisława Dziwisza. Oprócz 
Dostojnych Jubilatów i ich rodzin 
w uroczystości uczestniczyli: wójt 
gminy Zawoja – Tadeusz Chowa-
niak, zastępca wójta – Alina Kuś, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go – Sylwia Budzowska-Radwan, 
dyrektor BCK Anna Mazur oraz 
starosta powiatu suskiego Tadeusz 
Gancarz.

Dalsza część uroczystości od-
była się w restauracji „Zawojanka” 
w Zawoi Centrum. Jubilaci zostali 
odznaczeni przez Prezydenta Rze-

Złote Gody
czypospolitej Polskiej, Bronisława 
Komorowskiego, medalami za dłu-
goletnie zgodne pożycie małżeńskie, 
za trud pracy dla dobra swych ro-
dzin założonych przed pół wiekiem, 
za wychowanie dzieci i uczciwe 
życie. Aktu dekoracji dokonał Wójt 
Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak.

Dostojni Jubilaci, którzy w tym 
roku obchodzili Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego: Stanisława 
i Józef Drabik, Stanisława i Jan 
Marek, Helena i Stanisław Smy-
rak, Teresa i Stanisław Surzyn, 
Helena i Józef Tomczak, Anna 
i Gerard Wróblewscy, Stefania 
i Marian Zając.

Spotkanie odbyło się w sympa-
tycznej atmosferze. Były gratulacje, 
kwiaty, upominki, pamiątkowe 
dyplomy, życzenia oraz tradycyjna 
lampka szampana. Całość uroczy-
stości uświetnił występ zespołu Ju-
zyna z Zawoi.                           (pj) Uroczyste spotkanie jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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W konkursie wzięło udział 14 wy-
konawców z czterech szkół: so-
listów i zespołów w trzech kate-
goriach wiekowych. W kategorii 
soliści grupa wiekowa 10-12 lat 
pierwsze miejsce zajęła Aleksandra 
Kuś ze Szkoły Podstawowej z Go-
łyni. Wśród uczniów gimnazjum 

O godz. 10.30 hymnem narodo-
wym, odegranym przez orkiestrę 
dętą Gminy Zawoja, rozpoczęły się 
uroczystości gminne. Przemówie-
nie okolicznościowe wygłosił wójt 
Gminy Zawoja Tadeusz Chowaniak. 
Następnie delegacje instytucji gmin-
nych złożyły okolicznościowe wią-
zanki. Wiązanki złożyły delegacje 
Wójta Gminy, Rady Gminy Zawoja, 

najlepiej zaśpiewała Sonia Kozina 
z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej, 
II miejsce zajął Piotr Trzebuniak 
również z Zespołu Szkół z Zawoi 
Wilcznej a trzecie Sabina Ruszkie-
wicz z Zespołu Szkół ze Skawicy.

W kategorii zespoły w grupie 
wiekowej 10-12 lat jury przyzna-

Narodowe Święto Odzyskania
Niepodległości w Zawoi
11 listopada to nasze wspólne święto, wszystkich Polaków. Ten radosny dzień obchodzony jest uroczyście w całej 
Polsce. W Zawoi Narodowe Święto Niepodległości było obchodzone, jak co roku, obok pomnika w Zawoi Cen-
trum.

8 listopada odbył się w sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kul-
tury w Zawoi IV Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, Powstańczej oraz 
Piosenki Żołnierskiej. Konkurs patriotyczny , to nie tylko lekcja historii, ale 
i ocalenie od zapomnienia pieśni, które stały się łącznikiem między trady-
cja a teraźniejszością.

Sołtysów z gminy Zawoja, delegacja 
z Powiatu Suskiego, delegacje szkół 
z gminy Zawoja. 

Krótki program artystyczny 
przedstawili laureaci IV Gminnego 
Konkursu Pieśni Patriotycznej, Po-
wstańczej oraz Pieśni Żołnierskiej: 
zespół „ŚWIETLIKI” z Przysłopia, 
solistka Aleksandra Kuś z Zawoi 
Gołyni oraz duet Alicja Żurek i Piotr 

Dyrcz z Zespołu Szkół w Zawoi 
Wilcznej.

Następnie, przy wtórze orkiestry 
dętej, wszyscy przeszli do kościo-
ła na uroczystą mszę św. w intencji 
Ojczyzny. Mszę św. koncelebrowaną 
odprawiali księża: ks. Ryszard Wię-
cek, o. Jakub Jaroszewicz, o. Tomasz 
Michalski, ks. Andrzej Kwak oraz 
ks. Adam Kudłacik.                         (pj)

Konkurs pieśni 
patriotycznej

ło I miejsce zespołowi „Świetliki” 
grupie II ze Szkoły Podstawowej 
z Zawoi Przysłop, dwa równo-
rzędne II miejsca przypadły gru-
pie wokalno-instrumentalnej ze 
Szkoły Podstawowej z Zawoi Go-
łynia i trio w składzie Katarzyna 
Surzyn, Aleksandra Witek i Joanna 
Firek z Zespołu Szkół ze Skawicy. 
Trzeciego miejsca nie przyznano. 
Natomiast najlepszym zespołem 
gimnazjalnym okazał się duet Ali-
cja Żurek i Piotr Dyrcz z Zespołu 
Szkół z Zawoi Wilcznej oraz, z tej 
samej szkoły, na drugim miejscu 
uplasował się duet Karolina Mętel 
i Magdalena Denis.

Zwycięzcy pierwszych miejsc 
zaśpiewali podczas uroczystych ob-
chodów Narodowego Święta Nie-
podległości 11 listopada w Zawoi 
Centrum.                                             (pj)Alicja Żurek i Piotr Dyrcz z Zespołu Szkół z Zawoi Wilcznej

Zespół ze Szkoły Podstawowej z Zawoi Gołyni. Fot. arch. BCK w Zawoi.Zespół „Świetliki” ze Szkoły Podstawowej z Zawoi Przysłop

Uroczystości niepodległościowe przy pomniku w Zawoi Centrum 
Fot. arch. BCK w Zawoi
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Projekt „Patrząc w przyszłość – Ma-
łopolska Zachodnia wykorzystuje 
europejską szansę” jest wielką szan-
są dla miast i gmin biorących udział 
w tym wydarzeniu.

W ramach projektu zaplanowa-
no 6 spektakli utrzymanych w kon-
wencji teatru cieni. Teatr cieni to 
główny element projektu. Aktorzy 
przedstawiają wydarzenia cha-
rakterystyczne dla miejscowości, 
biorących udział w projekcie. Jest 
to m.in. historia andrychowskich 

Patrząc w przyszłość
Wizyta w Isny i Priverno

10 marca 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Andrychowie – Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa 
oraz Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak i Skarbnik Jolanta Lach podpisali umowę dotyczącą realizacji projektu 
promocji Małopolski Zachodniej za granicą – „Patrząc w przyszłość – Małopolska Zachodnia wykorzystuje euro-
pejską szansę”. Andrychów zaprosił do tego projektu, jako partnerów, Zawoję, Libiąż i Zator.

tkaczy, hodowla zatorskich karpi, 
historia pasterstwa w Zawoi oraz 
praca górników z Libiąża. Przed-
stawienia odbędą się w 6 miastach 
partnerskich – Andrychowa i Libią-
ża – Priverno, we Włoszech, Isny 
Im Allgau w Niemczech, Landgra-
af w Holandii, Tukums na Łotwie, 
Breclav w Czechach oraz Corciano 
we Włoszech.

Promocja regionów odbywa się 
również poprzez występy zespo-
łów - m.in. Miejskiej Orkiestry Dętej 

Andropol z Andrychowa, zespołu 
muzycznego Czerwie z Andrycho-
wa, młodzieżowego zespołu Dino 
z Andrychowa, zespołu regional-
nego Juzyna z Zawoi, studio Tańca 
z Zatora, studio Tańca Flash z Li-
biąża.

Aby przybliżyć mieszkańcom 
partnerskich miast europejskich 
Małopolskę Zachodnią, nasze miej-
scowości prezentowane są na wiel-
koformatowych fotografiach. Za-
wojskie pejzaże i ciekawe miejsca 

możemy podziwiać na fotografiach 
Marcina Trybały. Również nie może 
zabraknąć naszych regionalnych 
potraw, które serwowane są na 
specjalnie przygotowanym stoisku. 
I tak odwiedzający nasze stoisko 

mogą skosztować andrychowskiego 
chleba ze smalcem i ogórkiem ki-
szonym z Libiąża, zatorskiego kar-
pia, andrychowskich miodów pod 
różną postacią oraz zawojskiego 
oscypka prosto z Hali Barankowej.

Pierwszy wyjazd promocyjny 
miał miejsce w dniach 6-8 lipca. 
Pojechaliśmy do Isny na „Kin-
der und Heimatfest”. Podczas 
isneńskiego święta dzieci oraz ma-
łej ojczyzny tysiące osób obejrza-

ło działania promujące Zachodnią 
Małopolskę. Spektakl teatru cieni 
realizowany przez Teatr Figur Kra-
ków pt. „Impresje” został przyjęty 
owacją na stojąco. Użycie niespo-
tykanej techniki, w której sceny 
widoczne na wielkim ekranie, a 
budowane z ciał aktorów, pokazu-
ją kulturę, historię oraz charakter 
regionu, w którym leży Andrychów 
oraz miasta partnerskie, dało wspa-
niały efekt.  Również stoisko z po-
trawami regionalnymi cieszyło się 
wielkim powodzeniem. Mieszkańcy 
Isny zachwycali się naszym polskim 
chlebem, wspaniałym oscypkiem 
oraz innymi smakołykami. W Isny 
spotkaliśmy wielu Polaków, którzy 
na „obczyźnie” znów poczuli zna-
ne, swojskie smaki.

Priverno we Włoszech, to 
cel naszego następnego wyjaz-
du. 19 lipca wyruszyliśmy z An-
drychowa w podróż do Priverno. 
W piątkowe południe dotarliśmy 
na miejsce. Podobnie jak w Niem-
czech, również w Priverno zosta-
liśmy bardzo miło przyjęci przez 
miejscowe władze. Po piątkowym, 

spokojnym popołudniu nad Mo-
rzem Tyrreńskim sobota zapowia-
dała się bardzo pracowicie. Teatr 
przygotowywał się do spektaklu 
a my przygotowywałyśmy stoisko 
na popołudniową degustację. I tu 
również był pyszny andrychowski 
chleb z libiąskim smalcem i ogór-
kiem, zatorskie karpie marynowa-
ne i wędzone, zawojskie oscyp-
ki oraz andrychowskie miody. 
W pięknej scenerii średniowiecz-
nego rynku odbył się wieczorny 
koncert sopranistki Łucji Czarnec-
kiej oraz młodych wykonawców 
z Andrychowa Justyny Gajczak 
i Kamila Studnickiego.

„Impresje” Teatru Figur z Kra-
kowa zostały przyjęte przez miesz-
kańców Priverno z ogromnym 
entuzjazmem. W Priverno nasze 
propozycje spotkały się z wielkim 
uznaniem. Na nasze stoisko oraz na 
koncerty i do teatru przybyło mnó-
stwo osób. Po krótkim pobycie we 
Włoszech w poniedziałek 23 lipca, 
wczesnym rankiem wróciłyśmy do 
Andrychowa i dalej do Zawoi.

Małgorzata Kozina

Delegacja gmin i miast partnerskich z wizytą w Isny

Panorama Priverno Na stoisku Uliczka w Priverno. Fot. arch. BCK.

Stoisko w Priverno

Stoiska z regionalnymi potrawami w Isny
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W piątek odbył się przegląd kapel 
rockowych. I nagrodę jury (Rafał 
Żygiel – Antyradio, Wojciech Kuder-
ski – Myslovitz oraz Misia Furtak – 
Tres.b) przyznało zespołowi Łagod-
na Pianka z Sędziszowa natomiast 
wyróżnienie przypadło zespołowi 
Frostbite z Białej Podlaskiej, którym 
serdecznie gratulujemy. Przegląd 
był na bardzo wysokim poziomie, 
mamy nadzieję, że to ziarno przez 

Słońce, lato, muzyka i wszechogarniający uśmiech – pod tymi kilkoma słowami można zarysować II Dni Zawoi. 
Przez trzy dni mogliśmy uczestniczyć w festiwalu pod Babią Górą.

II Dni Zawoi
następne lata będzie kiełkować i w 
przyszłości Zawoja zostanie gospo-
darzem bardzo dobrego festiwalu 
rockowego. 

W sobotni wieczór mogliśmy 
posłuchać „naszej rodaczki zza mie-
dzy” – BRODKI, która zaprezento-
wała utwory z ostatniej płyty GRAN-
DA oraz nowe single z płyty, która 
lada moment ukaże się w sklepach. 

Przed występem BRODKI scena 
oddana została niezwykle chary-
zmatycznemu zespołowi MIĄŻSZ 
z Lublina. W sobotę odbyło się tak-
że spotkanie z gwiazdami sportu. 
Gościliśmy Wojciecha Fortunę, Jó-
zefa Pawlusiaka, Józefa Łuszczka, 
Lucjana Kudzię, Barbarę Piecha-Ga-
wior i Ryszarda Gawiora. W trakcie 
spotkania przybliżono ich sylwetki 
i sukcesy sportowe. Sportowcy po-

dzielili się swoimi wspomnieniami, 
a także opowiadali liczne anegdo-
ty i ciekawostki, których nie moż-
na znaleźć w żadnych mediach. Po 
koncercie Brodki, tak jak w piątko-
wy wieczór, odbyła się dyskoteka 
pod gwiazdami.

Niedzielę rozpoczęliśmy od kon-
certu naszego zespołu The Chillo-
ud, który jak zwykle został znako-
micie przyjęty. Bardzo wiele osób 
przyciągnął w niedzielę zespół 
WILKI, który wykonał swoje naj-
nowsze jak i te starsze przeboje. 
Dwudziestolecie istnienia zespołu 
zostało uhonorowane przez Wójta 
Gminy Zawoja wręczeniem specjal-
nego podziękowania za całokształt 
twórczości.  Na scenie po koncer-

cie pojawili się także najmłodsi 
przedstawiciele naszej gminy – po-
czątkujący piłkarze ze stowarzy-
szenia „Wilki”, działającego przy 
Orliku. Dzieciaki przekazały Rober-
towi Gawlińskiemu piłkę ze swo-
imi autografami za co otrzymały od 
wszystkich członków zespołu auto-
grafy na koszulkach. Na zakończe-
nie niedzielnych atrakcji Dni Zawoi 
w „naszej strefie kibica” oglądali-
śmy finałowy mecz EURO 2012.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym – władzom 
gminy Zawoja – Panu Wójtowi Ta-
deuszowi Chowaniakowi i Radzie 
Gminy oraz naszym wspaniałym 
wolontariuszom, których bezintere-
sowna pomoc jest bezcenna.

Anna Mazur

Koncert zespołu The Chilloud Koncert zespołu Miąższ. Fot. Bartosz Oczkowski.

Gwiazdy sportu na scenie podczas Dni ZawoiPrzegląd kapel rockowych

Gwiazda niedzielnego popołudnia – zespół Wilki Koncert Brodki
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Do boju o nagrody pieniężne 
ufundowane przez Wójta Gminy 
Zawoja stanęło 8 sołectw z dzie-
sięcioosobowymi drużynami. 

A było o co powalczyć: pierw-
sza nagroda wynosiła 6000 zł, dru-
ga 4000 zł, trzecia 2000 zł, czwarta 
i piąta po 1500 zł. Oprócz nagród 
pieniężnych najlepsza drużyna 
otrzymała Puchar Wójta Gminy 
Zawoja. Zawodnicy startowali w 

Ostatnia niedziela lipca upłynęła mieszkańcom Skawicy i Zawoi pod znakiem dobrej zabawy i zdrowej rywaliza-
cji. W tym dniu odbył się II Turniej Sołectw, zorganizowany przez Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi przy 
współudziale Rad Sołeckich Gminy Zawoja.

Sobotnią imprezę rozpoczęły kon-
kursy przygotowane przez pracow-
ników Babiogórskiego Parku Naro-
dowego oraz konkurs przyrodniczy 
dla dzieci pod nazwą „Poznaj swój 
las” przygotowany przez Zawojskie 
Stowarzyszenie Właścicieli Lasów 
Prywatnych. Oj, ciężko było młodym 
przyrodnikom rozpoznać sadzonki 
drzew i prawidłowo je nazwać. Ale 
w końcu, z pomocą dobrego ducha 
lasu, poradzili sobie z tym zadaniem 
i wszyscy dokładanie dowiedzie-
liśmy się jak wygląda babiogórski 
smrek, czyli świerk, modrzew, buczy-
na, klon, jawor i wiele innych drzew. 
Ekologiczne warsztaty przygotowała 
też fundacja Aeris Futuro z Krakowa. 
Odwiedził nas nawet prawdziwy ba-
biogórski głuszec „Djablok”.

W końcu nadszedł czas na kon-
certy. Jako pierwsze wystąpiły gaź-
dziny z Koła Gospodyń Wiejskich 
ZAWOJANKI z Zawoi. Następnie 
wystąpiła kapela „Gdziebasy”. Da-
liśmy się porwać starodawnemu 
transowi polskiej muzyki trady-
cyjnej! Razem z muzykantami ka-
peli „Gdziebasy” rozkręciliśmy się 
w rytm tańców wirowych, jak 
Oberek, Polka czy Wiwat. Wszyscy 
uczestnicy „Święta Lasu” w Zawoi 
dzięki wiejskim zabawom wspania-
le się zintegrowali. Okazało się, że 
tradycyjne pograjki są dla każde-
go i wszyscy mogą znakomicie się 
bawić przy folkowych dźwiękach 
skrzypiec, bębna i basów.

Organizatorzy „Święta Lasu” Ba-
biogórskie Centrum Kultury w Za-

W sobotę 4 sierpnia na Czatoży zagrzmiało ekologią i świeżym powiewem 
LASU. Obchodziliśmy ekologicznie edukacyjnie i rozrywkowo „Święto 
Lasu”. Najbardziej święto prastarej puszczy babiogórskiej i uroczystość 
obecnych zawojskich lasów.

Sołeckie zawody

12 konkurencjach. Wszystkich za-
wodników dopingowali pozostali 
mieszkańcy sołectw. Każde so-
łectwo przyniosło ciasto, którym 
z wielkim apetytem częstowali się 
zawodnicy jak i turniejowi kibice. 
Ponadto każdy zawodnik otrzymał 
pyszną kiełbaskę z grilla.

Po bardzo zażartej rywalizacji 
między sołectwami zebrało się jury 
w składzie Jan Borkowski, Tomasz 

Święto lasu
woi i Zawojskie Stowarzyszenie 
Właścicieli Lasów Prywatnych przy-
gotowali różne konkursy zręczno-
ściowe dla dzieci i dorosłych. Każ-
dy chętny mógł spróbować swoich 
sił w wbijaniu gwoździa do pniaka, 
przeciągania liny, układania wieży 
z drewnianych pniaków. Dorośli 
natomiast wykazywali się umiejęt-
nością rżnięcia drzewa piłą „moja-
-twoja”. Do zwodów zgłosiło się 
kila par pilarzy, a wśród nich jedna 
para żeńska – kobiety pokazały, że 
też potrafią. Do przecięcia klocka 
drewna najlepsi potrzebowali tylko 
kilkanaście sekund.

Wieczorne godziny „Święta 
Lasu” upłynęły przy dyskotece 
pod gwiazdami - DJ Ball tak roz-
kręcił imprezę, że było ją słychać 
nawet w Chrzanowie. Najwytrwalsi 
uczestnicy imprezy tańczyli i bawili 
się do  późnych godzin nocnych. 
Najbardziej cieszy nas fakt, że w 
imprezie brali udział nie tylko za-
wojanie, ale również goście z całej 
Polski; z Katowic, Zawiercia, My-
słowic, Dąbrowy Górniczej, Łodzi, 
Kalisza, Szczecina i Koszalina. Oby 
tak dalej!                             (rpd)

Kozina, Maciej Mażul oraz Kazimierz 
Marek. Sędziowie po dokładnym 
przeliczeniu punktów postanowiło 
przyznać I miejsce sołectwu Skawi-
ca Centrum, II miejsce zajęła Zawoja 
Centrum, III miejsce przypadło so-
łectwu Zawoja Mosorne, IV sołec-
twu Skawica Sucha Góra i V Zawoi 
Przysłop. Następne miejsca zajęły so-
łectwa Zawoja Wełcza, Zawoja Dol-
na, Zawoja Górna.                   (rpd)

Występ kapeli „Gdziebasy”. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Rżnięcie drewna piłą. Kobiety też potrafią.

Wręczanie nagród dla najlepszych Sołectw. Fot. arch. BCK w Zawoi.Przeciąganie liny

Slalom z taczkami

Obieranie ziemniaków. Mężczyźni w kuchni.

Wbijanie gwoździ. Kobiety w warsztacie.

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Po nabożeństwie korowód dożyn-
kowy z wieńcami przeszedł na bo-
isko obok Zespołu Szkół w Skawicy 
na dalszą część uroczystości, gdzie 
wszyscy zgromadzeni zostali powi-
tani przez prowadzących: Katarzy-
nę Sikończyk i Piotra Jezutka.     

Starościna tegorocznych doży-
nek – Janina Warta i Starosta do-
żynek – Dariusz Smyrak przeka-

18 sierpnia 2012 roku w Skawicy odbyły się XIV Gminne Dożynki. Jest to impreza cykliczna, organizowana 
corocznie w drugiej połowie sierpnia. Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. z udziałem przed-
stawicieli naszej Gminy, Powiatu, rolników i mieszkańców aby podziękować Bogu za obfite plony naszej ziemi 
i prosić o łaski na cały rok.

zali na ręce gospodarza dożynek 
– wójta gminy Zawoja Tadeusza 
Chowaniaka bochen chleba upie-
czony z tegorocznych zbóż, który 
został podzielony między wszyst-
kich uczestników naszych dożynek. 
Wójt Tadeusz Chowaniak dokonał 
uroczystego otwarcia XIV Gminych 
Dożynek dziękując wszystkim rol-
nikom za trudną i ciężką pracę na 

roli oraz życząc wszystkim Błogo-
sławieństwa Bożego.

Największe wrażenie na zgro-
madzonych wywarła tegoroczna 
dekoracja sceny przedstawiająca 
„Największego z największych – 
Harnasia” mającego ok. 6 m wy-
sokości i Góralkę – wysokość 
ok. 4,5 m. Obydwie rzeźby zostały 
zgłoszone do Księgi Rekordów Gu-

innessa. Wolontariusze Babiogór-
skiego Centrum Kultury osładzali 
oglądającym występy, częstując ich 
ciastkami i słodyczami od naszych 
sponsorów, a także oscypkami ze 
„skawickiej bacówki”.

Następnie Stowarzyszenie „Na-
sza Skawica” rozpoczęła obrzęd 
chleba oraz wręczyła włodarzowi 
Gminy wianek upleciony z „ogra-
bin” owsa i żyta pozostałych po 
żniwach. Nie zabrakło również 
atrakcji dla najmłodszych, których 
zabawiali Klauni, prowadząc róż-
nego rodzaju zabawy i pokazy. 
Wielką atrakcją dla dzieci było 
oczywiście malowanie twarzy, 
gdzie kolejka nie miała końca, 
a także „dmuchańce” i trampoliny. 
Po występach klaunów na scenę 
wkroczył ze śpiewem zespół „Zbój-
nik”, uatrakcyjniając swoje wejście 
napadem na sklep „U Żyda”, za-
bierając mu wszystko co miał. Łu-
pem padło pięć worów słodyczy, 
które zostały podzielone pomiędzy 
najmłodszych uczestników impre-
zy. Następnie zabawiali przybyłych 
gości występem, promując folklor 
Górali Babiogórskich. Podczas te-
gorocznych dożynek zostali wyróż-
nieni uczestnicy Turnieju Sołectw, 
którzy doprowadzili drużynę So-
łectwa Skawicy Centrum do zaję-
cia I miejsca. Przy dźwiękach „We 
are the champions” i wystrzałach 
konfetti wójt Tadeusz Chowaniak 
wręczył czek opiewający na kwotę 
6.000 zł oraz puchar.

Nie zabrakło również przemó-
wienia Senatora RP Andrzeja Pają-
ka, w którym wyraził swój żal z po-

wodu upadku rolnictwa na naszych 
terenach oraz podziękował za za-
proszenie i życzył udanej zabawy 
wszystkim zgromadzonym.

Przyszedł czas na „Gwiazdy Wie-
czoru”, swoją obecnością zaszczy-
cił nas znany wszystkim Kabaret 
z Kopydłowa w spektaklu „Tak jest 
Panie Komendancie”, który zgroma-
dził rzesze widzów i bawił do łez. 
Po występach kabaretu przyszedł 
czas na chwile iluzji i magii. Wy-
stęp Fakira Don Slavio to niezwy-
kłe przeżycie, podczas którego za-
prezentował jak wiele może znieść 
ludzkie ciało zbliżając się do niebez-
piecznych granic swoich możliwości 
(chodzenie po tłuczonym szkle, le-
żenie na gwoździach, taniec z gigan-
tycznymi wężami itp.). Po gorących 
pokazach na scenę została zaproszo-
na Alicja Majewska, która zaśpiewa-
ła zarówno swoje najnowsze prze-
boje, jak również niezapomniane 
hity sprzed lat. Gorącą atmosferę na 
scenę wprowadził zespół BUENOS 
AMIGOS. Swoim żywiołowym show 
latynoamerykańskim rozbawił całą 
publiczność .

Do godziny 4.00 rano „ dożyn-
kowiczów” zabawiał zespół „Świst”, 
który różnorodnym repertuarem za-
dawalał najwybredniejsze gusta.

Serdeczne podziękowania skła-
damy współorganizatorom Urzędo-
wi Gminy Zawoja, Babiogórskiemu 
Centrum Kultury, wolontariuszom 
BCK oraz sponsorom, którzy dzięki 
swojej hojności przyczynili się do 
zorganizowania XIV Gminnych Do-
żynek w Skawicy.

Rada Sołecka w Skawicy

Dożynki gminne

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Uroczyste otwarcie XIV Dożynek Gminnych w Skawicy Przemówienie wójta gminy Zawoja Tadeusza Chowaniaka

Wręczenie czeku za zajęcie I miejsca w II Turnieju Sołeckim Występ Kabaretu Kopydłowo

Publiczność Dożynek Gminnych. Fot. arch. BCK w Zawoi.Występ zespołu Zbójnik ze Skawicy
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Na szlak wyszło około 600 osób. 
Oczywiście, jak co roku, Rajd po-
przedziła uroczysta Msza św. w Ko-
ściele w Skawicy. Prócz probosz-
cza skawickiej parafii ks. Krzysztofa 
Strzelczyka, Mszę św. odprawiali 
ks. Adam Kudłacik, ks. Kazimierz 
Szarek, ks. Marek Uczniak oraz 
gość specjalny ks. infułat Stefan Mi-
siniec, opiekun duchowy Szlaków 
Papieskich. 

Po Mszy św., obok pomnika Jana 
Pawła II, nastąpiło uroczyste otwar-
cie Rajdu. Otwarcia dokonali wójt 
gminy Zawoja Tadeusz Chowa-
niak, proboszcz parafii w Skawicy, 
ks. Krzysztof Strzelczyk oraz ks. in-
fułat Stefan Misiniec. 

Następnie autokarami zostali-
śmy zawiezieni do Skawicy Suchej 
Góry skąd wyruszyliśmy na Szlak 
im. ks. kard. Karola Wojtyły. Po wy-
czerpującej wędrówce dotarliśmy 

9 września 1978 roku, kardynał Karol Wojtyła przybył do Skawicy, by roz-
począć wędrówkę górską aż do Przełęczy Krowiarki. Wówczas nie mógł 
przypuszczać, że jest to Jego ostatnia wędrówka szlakami Policy i Babiej 
Góry. Od 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła znaczył nowe 
szlaki jako Papież Jan Paweł II. Dla upamiętnienia tej wycieczki Babiogór-
skie Centrum Kultury w Zawoi przy współudziale Rady Sołeckiej w Skawicy 
a przede wszystkim Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Skawicy 
organizuje od 12 lat Rajd Szlakiem Kard. Karola Wojtyły.

W tym roku Rajd odbył się wyjątkowo 10 września. 
Poniedziałkowy poranek przywitał nas wspaniałą pogodą. 
Cudowne bezchmurne niebo było odzwierciedleniem nastrojów wszystkich uczestników Rajdu. 
A mogliśmy się poszczycić naprawdę sporą ilością wędrowców. 

Fotoreportaże z Rajdu Szlakiem Papieskim

do Przełęczy Krowiarki, gdzie już 
czekały na uczestników rajdu au-
tobusy, by odwieźć wszystkich do 
Zawoi i Skawicy. W rajdzie, prócz 
młodzieży zawojskich szkół oraz 
ze Skawicy, wzięli udział uczniowe 
szkół ponadgimnazjalnych z Su-
chej Beskidzkiej i z Makowa Pod-
halańskiego, z gimnazjów z Ma-
kowa Podhalańskiego, Juszczyna, 
Suchej Beskidzkiej. Na trasę rajdu 

wyszło również dużo turystów in-
dywidualnych z Zawoi, Skawicy, 
Białki, Suchej Beskidzkiej, Przeci-
szowa, Stroni, Krzeszowa, Szaflar, 
Krakowa, Mysłowic, Katowic, Imie-
lina, Tomaszowa Mazowieckiego i 
Włocławka. 

Mamy nadzieję, że spotkamy się 
znów za rok na Szlaku ks. Kard. Ka-
rola Wojtyły. Do zobaczenia.

Małgorzata Kozina

Na papieskim szlaku

Krótki odpoczynek na trasie rajdu. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Uroczyste otwarcie Rajdu przy pomniku Jana Pawła II w Skawicy

W tym roku, po raz pierwszy, zachęciliśmy uczestników Rajdu Szlakiem ks. Kard. Karola Wojtyły do 
zrobienia reportażu z wędrówki. Obok drukujemy reportaże i zdjęcia wykonane przez młodzież.

W dniu 10 września 2012roku 
jako klasa II Technikum Usług 
Fryzjerskich z zespołu szkół im. 
Św. Jana Kantego w Makowie Pod-
halańskim wybraliśmy się na XIII 
Rajd Turystyczny Szlakiem Ks. Ka-
rola Wojtyły.

Wycieczka rozpoczęła się uro-
czystą mszą świętą o godzinie 8.30 
w kościele pod wezwaniem Matki 
Bożej Częstochowskiej w Skawicy. 
Następnie przy pomniku papieża 
Jana Pawła II odmówiliśmy mo-
dlitwę i pojechaliśmy autobusem 
w kierunku Suchej Góry. Gdy doje-
chaliśmy na miejsce zaczęła się wę-
drówka w góry. Szliśmy bardzo dłu-
go. W połowie drogi odpoczęliśmy 
w schronisku na Krupowej Hali. Był 
tam czas na posiłek i zebrania sił 
w dalszą drogę. Po chwili relaksu 
ruszyliśmy dalej. Droga była bardzo 
długa. Słońce świeciło i było bardzo 
gorąco, ale nie daliśmy za wygra-
ną. Gdy doszliśmy do pomnika na 
szczycie, zrobiliśmy przerwę a tak-
że pamiątkowe zdjęcie. Podziwia-
liśmy piękny pomnik i uczciliśmy 
chwilą ciszy zmarłych ludzi, którzy 
tam zginęli. Nasza droga powrotna 
ze szczytu nie była już tak męcząca 
jak samo wyjście na górę. Całą kla-
są obserwowaliśmy piękne widoki, 
które nas otaczały. Nie mogliśmy 
uwierzy, że tym szlakiem szedł kie-
dyś Błogosławiony Jan Paweł II. Nie 
poddawaliśmy się gdyż wiedzieli-
śmy, że robimy to właśnie dlatego, 
aby uczci Jego pamięć.

Wszyscy byliśmy bardzo zmę-
czeni ,ale czuliśmy, że było warto 
dla tych widoków i dla samego Ka-
rola Wojtyły. Ta wyprawa na za-
wsze utkwi w naszej pamięci.

Wrześniowy poranek. Przed kościołem w Skawicy powoli zbierają się 
uczestnicy rajdu. Ciepłe promienie słońca delikatnie muskają nasze twa-
rze. Słychać śmiechy i żarty, każdy jest w dobrym humorze. Jeszcze chwila 
i rozpocznie się Msza Święta, inaugurująca naszą wędrówkę szlakiem pa-
pieskim.

Ze Skawicy jedziemy do Suchej Góry, skąd podobnie jak Karol Wojtyła, 
rozpoczniemy swoją wędrówkę. Pogoda dopisuje, uśmiechy nadal nie zni-
kają z naszych twarzy. Pamiątkowe zdjęcie przed wejściem na szlak i ru-
szamy. Przed nami kilka kilometrów drogi.

Wszystkich niesie myśl, że kiedyś tymi drogami kroczył wielki Polak – 
Jan Paweł II. Podejście jest strome, męczące. Co jakiś czas musimy odpo-
cząć. Mijający nas ludzie uśmiechają się, często rozmawiają z nami, pomi-
mo tego, że widzą nas pierwszy raz w życiu. Opowiadają swoje historie. 
Atmosfera jest wspaniała.

Wreszcie dochodzimy do celu, a naszym oczom ukazuje się przepiękna 
panorama Tatr i okolic. Pomimo zmęczenia jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy 
bliżej naszego papieża, bliżej Boga. Odpoczywamy chwilę przed dalszą 
drogą. Dziewczynom udaje się nawet udzielić krótkiego wywiadu dla TVP. 
Pełni nowych sił kierujemy się na Przełęcz Krowiarki. Żartujemy, a nawet 
śpiewamy, przez co droga mija nam milej i szybciej.

Polica – chwila zadumy na tym jak kruche jest życie człowieka i jak 
szybko można je stracić. Przystajemy, by uczcić pamięć o tragicznie zmar-
łych w katastrofie samolotu. Wszyscy mówią, że zbliżamy się do mety. Jesz-
cze jedno ostre podejście, kilka schodów i jesteśmy.

Zmęczeni, ale szczęśliwi, bo przez udział rajdzie mogliśmy być bliżej 
naszego wielkiego rodaka, człowieka o wielkim sercu, które pokochało cały 
świat. Dla wielu z nas było to wspaniałe przeżycie. Mamy nadzieję, że spo-
tkamy się za rok. ZAPRASZAMY!

Klasa II TechnIKum usług FryzjersKIch, 
zespół szKół Im. Św. jana KanTego w maKowIe podhalańsKIm

KaTarzyna wIerzba Kl. 1 TechnIKum obsługI TurysTycznej 
zespołu szKół Im. w. wITosa w suchej besKIdzKIej

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Rozpoczęliśmy tradycyjnie od po-
witania jesiennego redyku. Wi-
dowisko to przyciągnęło szero-
kie grono odbiorców, które przy 
dźwiękach muzyki folklorystycznej, 
w otoczeniu przepięknej przyrody 
pod majestetem Babiej Góry mogli 
podziwiać zejście owiec z hal i prze-
rzucanie ich z zagrody do zagrody.

Dwudniowy program obfitował 
zarówno w prezentacje rodzimego 
folkloru babiogórskiego jak i sło-
wackiego, krakowskiego oraz 
podhalańskiego. W ramach XXVIII 
Babiogórskiej Jesieni odbył się rów-
nież konkurs „Kultura i folklor Pod-
babiogórza” zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Podbabiogórze”. Celem kon-
kursu była ochrona tradycji folkloru 

podbabiogórskiego, kultywowanie 
i poszanowanie dziedzictwa Podba-
biogórza, zaszczepienie szacunku 
i umiłowania kultury ludowej oraz 
stworzenie możliwości artystycznej 
konfrontacji i wymiany doświadczeń. 
Do konkursu zgłosiły się zespoły 
regionalne działające na obszarze 
7 gmin Podbabiogórza tj. Zespół Re-
gionalny z gminy Zawoja; Dziecięcy 
Zespół Folklorystyczny „Kojszowia-
cy” reprezentujący gminę Maków 
Podhalański; Zespół Regionalny „Bu-
dzowskie Kliszczaki” reprezentujący 
gminę Budzów; Dziecięcy Zespół 
Regionalny „Stryszawskie Gronicki” 
reprezentujący gminę Stryszawę; KU-
SICA – Kapela Ludowa ze Zembrzyc 
reprezentujący gminę Zembrzyce, 
niestety zabrakło reprezentacji gmi-
ny Jordanów i gminy Bystra-Sidzina.

Sobotnią gwiazdą był zespół 
InoRos, czyli wybuchowa mie-
szanka muzyków, którzy od 2006 
roku tworzą muzykę rozrywkową 
zainspirowaną folklorem podha-
lańskim, ale także muzyką folkową 
z całego pasma Karpat. W niedzie-
lę zaś na scenie pojawiła się Or-
kiestra Św. Mikołaja – jeden z 
zespołów, które „wymyśliły” folk 
w Polsce. Bez wątpienia należy do 
elity zespołów folkowych w kraju. 
Przez niektórych znawców tema-
tu uważana jest za kapelę, która 
ukształtowała styl folkowego mu-
zykowania lat dziewięćdziesiątych, 
tworząc podstawy popularności tej 
muzyki w ostatnich czasach. Mu-
zykę „Orkiestry”, w odróżnieniu 
od innych popularnych zespołów 
tego nurtu, cechuje stosowanie 

Po raz dwudziesty ósmy w dniach 22-23 września  odbyło się niezwykłe święto folkloru na ziemi 
babiogórskiej – „Babiogórska Jesień”

Święto folkloru
pod Babią Górą

28. Babiogórska Jesień w Zawoi

wyłącznie instrumentów akustycz-
nych i techniki tzw. „białego” 
śpiewu. Jako jedna z pierwszych 
kapel, wprowadziła do repertuaru 
muzykę inspirowaną słowiańskim 
folklorem muzycznym, przede 
wszystkim polskim, łemkowskim 
i huculskim.

Jednym z najważniejszych punk-
tów programu dla wszystkich miesz-
kańców i sympatyków Zawoi był 
koncert 20-lecia istnienia regio-
nalnego zespołu Juzyna. Prze-
piękny program przygotowany 
przez kierownika Wandę Bucką 
oraz Dorotę Zając we współpracy 
z Urszulą Janicką-Krzywdą i Kry-
styną Kołacz zachwycił zgromadzo-
ną publiczność. Na scenie pojawiło 
się wielu członków i współpracow-
ników zespołu z lat przeszłych. 
Juzyna zaprezentowała tradycyjne 
stroje babiogórskie oraz część we-
sela – „Ocepiny”.

W niedzielę po koncercie Or-
kiestry Św. Mikołaja na scenie po-
jawił się zespół Świst, którego naj-
większym atutem jest niewątpliwie 
folkowo-rockowe brzmienie oraz 
niezwykle uzdolniony skrzypek – 
Bartek Spyrka. Zespół przygotował 
specjalny program babiogórskich 
pieśni w wydaniu rockowym. Nie-
zwykła charyzma muzyków zatrzy-
mała widzów mimo bardzo niskiej 
temperatury.

Festiwal jak co roku wzbogacony 
był przez stoiska twórców ludowych 
– malarstwo, ceramika, kompozycje 
suszonych kwiatów bibułkarki, garn-
carze, rzeźbiarze, czy też hafciarki. 
To dzięki pracy tych niesamowitych 
osób sztuka ludowa nie zaginęła a 
kolejne pokolenia nadal mogą po-
dziwiać wytwory ludzkich rąk.

Niezwykle widowiskowe okaza-
ło się pasowanie na zbójników. 
Bractwo Zbójników spod Babiej 
Góry przyjęło w swoje szeregi ko-

lejnych zbójników: Jaśka Woźnego 
z Białki, Krzyśka Chowaniaka z Za-
woi, Michała Bartyzela z Zawoi, 
Silarda Szarkozi madziara z Buda-
pesztu i Przemka Żurka ze Strysza-
wy. Zanim kandydaci na zbójników 
złożyli przysięgę musieli się wyka-
zać, czy się na zbójów nadają. Trze-
ba było im przejść zbójeckie męki 
i próby, czy potrafią żyć i służyć 
wedle kodeksu zbójników. Przysię-
gę składali przed Harnasiem biorąc 
za świadków całą publiczność Ba-
biogórskiej Jesieni.

Podczas festiwalu odbył się tak-
że pierwszy Bieg na Babią Górę, 
który został rozpoczęty w miejscu 
imprezy. Ponad 150 osób zmierzyło 
swoje możliwości z Królową Beski-
dów (najszybszemu bieg na szczyt 
zajął 58 minut). W tym miejscu ser-
decznie dziękujemy grupie Chasz-
czok, bez której nie odbyło by się 
to wydarzenie. Ponadto na scenie 
mogliśmy zobaczyć dwa zespoły 
z naszej partnerskiej gminy Ustka – 
KGW Babiniec oraz KGW Objaz-
dy, które swoimi skeczami rozśmie-
szyły publiczność do łez. Oprócz 
zespołów przedstawiciele gminy 
Ustka przywieźli ze sobą produkty 
regionalne, których zasmakować 
mogliśmy na degustacjach przy sto-
iskach znad morza.

Dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym w przygotowanie i re-
alizację tegorocznej  Babiogórskiej 
Jesieni; w sposób szczególny zaś 
Wolontariuszom, których bezin-
teresowna pomoc jest bezcenna. 
Dziękujemy władzom gminy: Panu 
Wójtowi Tadeuszowi Chowaniako-
wi – za zrozumienie potrzeb rozwo-
ju kultury i docenianie pracy w tym 
obszarze, Pani Alinie Kuś za wspar-
cie i czas nam poświęcany oraz 
Radzie Gminy Zawoja. Dziękujemy 
również Panu Senatorowi Andrze-
jowi Pająkowi za ciepłe słowa i wie-
loletnie wspieranie zespołu JUZYNA. 

Anna MazurZespół InoRos Koncert Orkiestry Św. Mikołaja Zespół Świst. Fot.: Bartosz Oczkowski

Koncert „Górami i dolnami Karpat”. Zespół ze Słowacji. Zespół Zbójnik

Podział stada podczas Jesiennego Redyku – widowisko plenerowe Pasowanie na zbójników 

Jubileuszowy koncert zespołu Juzyna
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Po udanym występie wójt gminy 
Tadeusz Chowaniak oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Krzysztof Cho-
waniak złożyli życzenia oraz podzię-
kowania osobom, które przyczyniły 
się do założenia tego wspaniałego 
zespołu. Do życzeń przyłączył się 
również senator RP Andrzej Pająk.

Z tej też okazji, 20 październi-
ka w DW „Krakowianka” odbyła 
się skromna, ale za razem wesoła 
uroczystość „urodzinowa”, w któ-
rej uczestniczyło kilka już pokoleń 
członków zespołu oraz zaprosze-
ni goście. Byli przedstawiciele za-
przyjaźnionych zespołów: „Holny” 
z Zakopanego, „Zbójnik” ze Ska-
wicy, Kapela „Małej Ziemi Suskiej” 

„Jak szybko mijają chwile, jak szybko mija czas”. Zespół Regionalny „Juzyna” obchodził jubileusz dwudziestolecia 
istnienia. Podczas Babiogórskiej Jesieni swój jubileusz uświetnili galowym występem, przedstawiając część wesela 
babiogórskiego „Ocepiny”.

Juzyna ma już 20 lat!

z Suchej Beskidzkiej no i oczywiście 
choreograf zespołu Krystyna Kołacz 
i kierownik artystyczny Urszula Ja-
nicka-Krzywda oraz pierwszy kie-
rownik zespołu Danuta Butor.

W uroczystości wzięli także udział 
rodzice członków zespołu, którzy 
przez długie lata służyli pomocą 
i byli dobrymi duchami, występu-
jącej w kraju i poza jego granicami 
„Juzyny”. Wszystkich przybyłych 
powitała Anna Mazur – dyrektor Ba-
biogórskiego Centrum Kultury oraz 
Wanda Bucka – obecny kierownik 
zespołu.

Z okazji jubileuszu był szampan 
i oryginalny tort w kształcie cyfry 
20 ze świeczkami. Były także ży-

czenia od przybyłych gości oraz 
ciekawe upominki. Długoletnim 
członkom zespołu tak jak i ich 
rodzicom wręczono podziękowa-
nia z pięknymi dedykacjami. Byli 
wśród nich: Danuta i Andrzej Ma-
kosiowie, Małgorzata i Artur Mazu-
rowie, Maria i Krzysztof Tomczako-
wie oraz Elżbieta i Jan Żurkowie.
Potem to już poczęstunek i wesoła 
zabawa przy muzyce nie tylko Gó-
rali Babiogórskich, ale także przy 
akompaniamencie piosenek sło-
wackich, ukraińskich, węgierskich 
i łemkowskich z nowego programu 
zespołu „My z Karpat”.

Całej „Juzynie” należy życzyć 
jeszcze wielu takich jubileuszy !

Międzynarodowy Festiwal Folk-
loru Ziem Górskich w Zakopanem 
zalicza się do jednych z najwięk-
szych festiwali folklorystycznych 
w Europie. Co roku na scenie pre-
zentują się najlepsze zespoły z ca-
łego świata zamieszkujące tereny 
górskie. Formuła konkursu skon-
struowana jest tak, aby zachować 
to, co jest najcenniejsze czyli au-
tentyzm, artyzm wykonawców i ich 
przywiązanie do rodzimej tradycji.

Oprócz rywalizacji między-
narodowych zespołów folklory-
stycznych organizowany jest też 
międzynarodowy  Konkurs Kapel, 
Instrumentalistów i Śpiewaków Lu-
dowych.

Gminę Zawoja na 44. Między-
narodowym Festiwalu Folkloru 
Ziem Górskich w Zakopanem 
prezentowała kapela z Zespołu 
„Juzyna w składzie: Przemysław 
Pasierb (skrzypce – prym), Piotr 

Juzyna laureatem Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich

Dyrcz (skrzypce – sekund), Alicja 
Żurek (skrzypce – sekund), Piotr 
Trzebuniak (bas) oraz Przemysław 
Żurek (dudy). Nasi młodzi instru-
mentaliści osiągnęli ogromny suk-
ces. Spośród występujących 23. 
międzynarodowych kapel  otrzy-
mali  wyróżnienie za odtworzenie 
repertuaru regionu babiogórców 
i stylową grę. 

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.                                             (wb)

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Po części oficjalnej i opłatkowych 
życzeniach, zasiedliśmy do wigi-
lijnego stołu, na którym pojawiła 
się pyszna zupa grzybowa, ryba 
z surówką oraz kluski z makiem. 
Następnie dzieci z Osielca przed-
stawiły krótki program świąteczny. 
Dla wszystkich dzieci Mikołaj przy-

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego i Starostwo Powiatowe w Suchej 
Beskidzkiej oraz Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Pro-
mocji w Jordanowie zaprosili wszystkie kluby 4-H, działające w powiecie 
suskim, na tradycyjną wigilię. Spotkanie wigilijne odbyło się 8 grudnia 
w Naprawie. Na wigilię pojechały dzieci z zespołu Juzyna.

gotował słodkie upominki. Pozo-
stali goście również zostali obdaro-
wani przez Mikołaja świątecznymi 
prezentami. Wszyscy świetnie się 
bawili. Podczas tej wigilii zostali-
śmy zaproszeni na następną, któ-
ra w przyszłym roku odbędzie się 
w Stryszawie.

Juzyna na Wigilii Klubów 4-H

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania wigilijnego. Fot. arch. BCK w Zawoi.

Obchody 20-lecia zespołu regionalnego „Juzyna”. Fot. arch. BCK.

Koncert laureatów w Zakopanem. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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DZIEŃ PIERWSZY

W czwartek nastąpiło otwarcie 
dwóch z pięciu wystaw fotogra-
ficznych jakie powstały w ramach 
festiwalu – pierwszej w Babiogór-
skim Centrum Kultury (20 wyróż-
nionych prac różnych autorów) 
i drugiej w Schronisku na Marko-
wych Szczawinach – jednego z 5 
wyróżnionych artystów – Piotra 
Markowskiego. W tym samym dniu 
w schronisku odbyła się prelekcja 
gościa specjalnego Krzysztofa 
Gardasia na temat spełniania gór-
skich marzeń i pokonywania trud-
ności.

Krzysztof Gardaś (ur. 1970 r.) 
– mieszkaniec Żywca, od najmłod-
szych lat związany z górami, ja-

Fish Aj Festival 
w Zawoi
Przedstawiamy Państwu relację z jednego z ważniejszych wydarzeń jakie odbyło się w tym roku w Zawoi – „Fish 
Aj festival”! Od 4 do 7 października 2012r. Zawoję najechali przedstawiciele sportów ekstremalnych oraz foto-
grafowie. Już od pierwszego dnia ogranizatorzy zapewnili uczestnikom ciekawy program, który cieszył się dużym 
zainteresowaniem.

skiniami i wspinaczką. W wieku 
21 lat, w wypadku motocyklowym, 
doznał poważnego urazu kręgosłu-
pa. Lekarze orzekli, że resztę życia 
spędzi na wózku, mimo to mężczy-
zna korzysta dzisiaj jedynie z kul. 
Jako osoba niepełnosprawna zdo-
był kilka szczytów wchodzących w 
skład „Korony Ziemi”: Mont Blanc 
(4810 m n.p.m.), Aconcaguę (6962 
m n.p.m.), Kilimandżaro (5896 m 
n.p.m.) i Elbrus (5642 m n.p.m.).

W nocy z 4 na 5 października 
odbył się FOTO TRIP na wschód 
słońca na Babią Górę.Uczest-
niczący w nim fotografowie mo-
gli, pod okiem Adama Kokota, 
uczestniczyć w profesjonalnej sesji 
zdjęciowej. W tym miejscu chcie-
libyśmy złożyć serdeczne podzię-

kowania Adamowi za bezcenną 
pomoc w realizacji festiwalu.

Adam Kokot – jego fotografie 
ukazały się w Polityce, RedBulle-
tin, Rangefinder (USA), Tygodni-
ku Powszechnym, Focus, Better 
Photography (Indie), SnowBoar-
d,Raus Magazine (Niemcy) Tygo-
dniku Podhalańskim, Dzienniku 
Polskim, Bieganie, Risk (Rosja), 
Extremium, Magazynie Górskim, 
Foto oraz w onet.pl, wspinanie.
pl, nationalgeographic.com. Stale 
współpracuje z najważniejszym 
polskim miesięcznikiem o tematy-
ce górskiej - GÓRY, kwartalnikiem 
Tatry oraz z czeskim czasopismem 
górskim – MONTANA).

DZIEŃ DRUGI

Drugi dzień festiwalu to SZKOŁA 
JEŹDŹCÓW APOKALIPSY, czy-
li niezwykłe spotkanie przedsta-
wicieli poszczególnych sportów 
ekstremalnych z uczniami z gminy 
Zawoja. Dzieci i młodzież uczestni-
czyły w pokazie specjalistycznego 
sprzętu i dyskusji ze sportowcami, 
a gościliśmy m.in. Michalinę Ry-
bak – quad (uczestniczka min. Baja 
Trophy, Maroko Challange, uczest-
nik ekipy polskiej Dakaru), Maćka 
Steinhofa – samochód sportowy 
Mitsubishi Lancer (jeden z najlepiej 
zapowiadających się polskich kie-
rowców rajdowych), Monikę Jawor-
ską – motocykl (Mistrzyni Włoch 
Trofeo Femminile Stock 600 2011, 
wicemistrzyni Włoch Trofeo Fem-

minile w klasyfikacji ogólnej 2011, 
7 miejsce w Pucharze Polski Ko-
biet Motocross 2009, wicemistrzyni 
Europy Kobiet 2009), Szczepana 
Karpiela-Bułeckę – freeski (dwu-
krotnym mistrz Polski), Jana Krzysz-
tofa – freeski (zawodnik międzyna-
rodowego teamu MAJESTY SKIS, 
wielokrotny wicemistrz polski PZN 
big air), Tomasza Tylkę – snowbo-
ard (jako junior młodszy i junior 
kilkukrotnie stawał na najwyż-
szym podium mistrzostw Polski 
tych kategorii; przez 4 sezony był 
członkiem kadry Polski w half-pi-
pe), Michała Gierlacha – paralot-
nia (członek Paralotniowej Kadry 
Narodowej, reprezentant Polski na 
Mistrzostwa Świata i Europy w tym 
na zbliżające się paralotniowe ME 
we Francji wicemistrz Polski 2009 

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Moto Show

Ekstremalny kajak

Szkoła Jeźdźców ApokalipsySlackline
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II. wicemistrz Polski 2010), Jędrze-
ja Dobrowolskiego – narciarstwo 
(startuje w najszybszej kategorii 
Speed One; sześciokrotnie pobijał 
rekord Polski; przekroczył granicę 
200 kilometrów na godzinę zapisu-
jąc się tym samym do ekskluzyw-
nego „Klubu 200”; od 2008 roku 
jest uczestnikiem Pucharu Świata 
FIS Speed Ski), Kubę Poburkę – ca-
nyoning oraz przedstawicieli Klu-
bu Turystyki Kajakowej „Bystrze” 
– Piotra Grzybowskiego i Macieja 
Adamka.

W tym samym dniu odbyło się 
kolejne otwarcie wystawy – tym 
razem w ośrodku wczasowym Kra-
kowianka, gdzie mogliśmy także 
podziwiać pokazy „Ekstremalny 
kajak” – sztuczki na basenie były 

niezwykle widowiskowe. Ku zasko-
czeniu wszystkich gości w pokazie 
wziął także udział wójt gminy Za-
woja – Tadeusz Chowaniak, który 
z postawionym mu zadaniem pora-
dził sobie znakomicie.

DZIEŃ TRZECI

Sobota to przede wszystkim oczeki-
wany przez wielu MOTOSHOW – 
czyli wyścig maszyn – auto vs motor 
vs quad oraz pokaz tuntu quadów, 
samochodów a nawet ciężarówek. 
Pokaz odbył się dzięki użyczeniu 
terenu przy terenie wyciągu BACA 
w Zawoi Czatoża przez właściciela 
– Pana Tadeusza Tomczaka, który 
od wielu lat wspiera działalność 
sportową w gminie Zawoja. Ser-
decznie dziękujemy!

W czasie pokazów Wójt Gminy 
Zawoja wręczył nagrodę główną za 
najlepsze nadesłane zdjęcia – trafiła 
ona do Tomasza Rakoczego.

Podczas MOTOSHOW najmłod-
si mogli uczestniczyć w specjalnie 
przygotowanej przez ratowników 
Akademii GOPR dla najmłodszych. 
Odbył się również pokaz trialu ro-
werowego UKS Zawojak.

Wieczorem w karczmie Zbójnic-
kiej zaprezentowano jeden z filmów 
tegorocznych „Spotkań z Filmem 
Górskim” po czym w Winiarni od-
był się koncert zespołu „The Chillo-
ud” oraz grupy „Drużyna Mistrzów”.

DZIEŃ CZWARTY

Niedziela zapisała się pod znakiem 
warsztatów dla fotografów które 

poprowadził Marcin Kin – dyrektor 
artystyczny festiwalu.

Przypominamy, że nadal moż-
na oglądać wystawy zwycięskich 
zdjęć następujących miejscach:
Karczma Zbójnicka – Tomasz Ra-
koszy (nagroda główna) oraz Adam 
Łakomy (wyróżnienie I stopnia).
Restauracja Dominium – Jarosław 
Możdżyński i Jaub Konwent (wy-
różnienie I stopnia).
Schronisko na Markowych 
Szczawinach – Piotr Markowski 
oraz Łukasz Skornóg (wyróżnienie 
I stopnia).
Babiogórskie Centrum Kultury – 
20 wyróżnionych pojedyńczych prac
Ośrodek Wczasowy Krakowian-
ka – 20 wyróżnionych pojedyń-
czych prac.

Anna Mazur

Do finału konkursu doszło 
6. fotografów: 
Adam Łakomy,  
Jarosław Możdżyński, 
Łukasz Skornóg, 
Piotr Markowski, 
Tomasz Rakoczy
i Kuba Konwent.

Po wnikliwej ocenie prac 
Jury w składzie: 
Marek Kowalski, 
Adam Kokot, Marek Ogień, 
Łukasz Nazdrachew 
przyznało pierwszą nagrodę 
biorąc pod uwagę 
różnorodność 
fotografowanych dyscyplin 
sportowych oraz równy 
i wysoki poziom wszystkich 
zdjęć autora.

Nagroda główna 
Fish Aj Festival
6 października została przyznana nagroda główna w ramach 
konkursu fotograficznego FISH AJ w wysokości 5.000 zł 
– nagroda Wójta Gminy Zawoja  i lampa Fomei Panther 600 mini 
dla Tomasza Rakoczego.

Tomasz Rakoczy z czekiem na kwotę 
5 000 złotch

Fotografie z Fish AJ Festivalu BCK w Zawoi

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Dziękujemy wszystkim 
partnerom 

oraz osobom 
zaangażowanym, 

bez takich osób jak: 
Bartosz Krawczak, Marcin 

Kin, Marcin Górniak, Maciek 
Stainhof, Pan Tadeusz 

Tomczak, Radomił „Poziom” 
Gomółka, Adam Kokot, 

czy też Iza Hudziak 
festiwal nie odbyłby się 

w takim wymiarze!

Dziękujemy 
Panu Wójtowi Tadeuszowi 
Chowaniakowi za wsparcie 

i zrozumienie.

Ekstremalny kajak Moto Show
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Organizatorzy uroczystości chcieli 
przypomnieć mieszkańcom Skawi-
cy, czym jest patriotyzm i jak wy-
glądały dzieje Polski. – Każdy z nas 
czuje się Polakiem. Szanuje swój 
język, kraj wraz jego obyczajami 
i religią. Już Cyceron twierdził, że 
„Historia jest nauczycielką życia”. 
Zgłębiając dzieje naszego kraju mo-

4 listopada br. w Zespole Szkół w Skawicy odbyła się uroczystość patriotyczno-historyczna pn. „Od Mieszka I do 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. Pomysłodawcami całego przedsięwzięcia byli: Jerzy Pająk, Małgorzata Gasek, 
Małgorzata Pacyga, Zdzisław Dańczak, Kazimierz Pająk, którzy postanowili zaprosić uczniów Zespołu Szkół 
w Skawicy do wzięcia udziału w konkursie historycznym.

żemy poznać losy Polaków w cza-
sach wielkich zrywów narodowych, 
klęsk, wojen, ale i w czasach sławy, 
chwały i rozkwitu – podkreślali.

Każdy zespół klasowy pod opie-
ką wychowawców miał za zadanie 
opracować scenariusz przedsta-
wienia oparty na faktach historycz-
nych, przygotować scenografię oraz 

rekwizyty, stroje i dobrać muzykę. 
Zadanie nie było łatwe i wymagało 
wielkiego nakładu pracy i czasu.

Uroczysta prezentacja wyników 
żmudnych i czasochłonnych przy-
gotowań miała miejsce 4 listopa-
da br. w Zespole Szkół w Skawicy. 
Patronat nad uroczystością objęli 
zaproszeni goście: Senator RP An-

drzej Pająk, Poseł na Sejm Krzysztof 
Szczerski, Starosta Suski Tadeusz 
Gancarz, Wójt Gminy Zawoja – Ta-
deusz Chowaniak z żoną Bożeną. 
Wśród zaproszonych gości byli Za-
stępca Wójta Gminy Zawoja – Ali-
na Kuś, ks. Józef Bafia, ks. Krzystof 
Strzelczyk i ks. Kazimierz Szarek 
oraz dyrektorzy szkół z naszej gmi-
ny.Sala gimnastyczna szkoły pękała 
w szwach od ilości przybyłych na 
„popołudnie z historią” mieszkań-
ców wsi, gminy, a nawet powia-
tu. Gospodarzami popołudnia byli 
Radni ze Skawicy, Dyrekcja Zespołu 
Szkół oraz nauczyciele. Zebranych 
gości, w imieniu Radnych Skawicy, 
powitał Jerzy Pająk, zaś w imieniu 
uczniów biorących udział w kon-
kursie Anna Polak. Wspólne wyko-
nanie utworu „Ojczyzno ma” i wy-
recytowanie „Katechizmu dziecka 
polskiego”, znanego wszystkim, 
jako wiersz „Kto ty jesteś?” dało po-
czątek uroczystościom patriotycz-
nym w Skawicy.

Zmagania konkursowe rozpo-
częła klasa 6 (wych. A. Zemlik – 
Makoś) prezentując dzieje Zjazdu 
w Gnieźnie z roku 1000. Młodzi 
aktorzy, przebrani w stroje z epoki, 
opowiedzieli o wizycie Ottona III 
w Polsce. Szóstoklasiści pięknie za-
prezentowali scenę, kiedy to Otton 
III wkłada na głowę króla Bolesła-
wa diadem i wręcza mu Włócznię 
św. Maurycego, a król Polski oddaje 
w ręce Cesarza część relikwii św. 
Wojciecha.

Podążając chronologicznie po 
dziejach Polski, uczniowie klasy I  
(wych. M. Słapa) przenieśli oczy-
ma wyobraźni zebranych w sali 
na Pola Grunwaldzkie, gdzie 15 
lipca 1410 roku stoczyła się jedna 
z najważniejszych bitew – Bitwa 
pod Grunwaldem. Triumf wojsk 
polsko – litewskich, dowodzonych 
przez Króla Władysława Jagiełłę 
oraz Księcia Litewskiego Witolda 
nad Zakonem Krzyżackim to okres 
chwały rycerstwa polskiego. Walka 
na Polach Grunwaldu wyzwoliły 
w narodzie polskim siłę i wiarę, że 
każdego, nawet najpotężniejszego 
wroga, można pokonać.

Na kartach historii Polski zapisa-
ły się nie tylko wielkie trumfy, ale 
i wielkie klęski i tragedie. Czasy 
zaborów, rusyfikacji i germanizacji, 
to okres w dziejach naszego kraju 
bardzo bolesny. „Walka Polaków 
z germanizacją” to tytuł przed-
stawienia przygotowanego przez 
uczniów klasy III (wych. R. Tryba-
ła). Niezmiernie wymowna scena, 
przedstawiająca siłę uczuć patrio-
tycznych młodych ludzi sprawiła, 
że na chwilę oddechy zebranych 
w sali widzów zamarły.

Przez długie lata Polska walczyła 
o swoją niepodległość i przynależ-
ność narodową. Losy dzieci ska-

zanych na tułaczy los i wywózkę 
na Syberię została przedstawiona 
przez młodzież klasy I B w insceni-
zacji zatytułowanej „Zsyłka polskich 
dzieci na Syberię”. Tułaczka oraz 
niepewność jutra, strach o siebie 
i najbliższych, zimno i głód – oto 
określenia, jakimi można opisać 
wspomniany przez wychowanków 
pani U. Mazur okres w dziejach na-
rodu polskiego.

Następnie przyszedł czas na 
przeniesienie się w czasy II wojny 
światowej, a konkretnie do 1 sierp-
nia roku 1944, czyli Powstania War-
szawskiego. Chęć zainscenizowa-
nia właśnie tego czasu zawieruch, 
okrucieństwa śmierci i strachu, 
życia w kanałach i w ukryciu, to 
zapewne wynik czerwcowej wy-
cieczki do Warszawy i zwiedzania 
Muzeum Powstania Warszawskie-
go. Młodzież klasy IIB pod kie-
runkiem wychowawczyni (wych. 
K. Kuś) przedstawiła dzieje 63 dni 
walk Armii Krajowej z okupantem.

Dla Skawiczan i Zawojan nie 
obca jest postać miejscowego zbój-
nika, dlatego też uczniowie klasy 
IIA (wych. K. Sumera) odziani w re-
gionalne stroje przypomnieli postać 
Józefa Baczyńskiego zwanego Ska-
wickim. Postaci głównej widzowie 
nie ujrzeli, ale za to usłyszeli wspo-
mnienia z jego dzieciństwa. Jakże 
pięknie rozbrzmiewały głosy gaź-
dzin zawodzących nad przyszłością 
małego Józusia, dla którego liczyło 
się zbójowanie i radość życia.

Uroczystość patriotyczno – hi-
storyczna miała formułę konkur-
sową, dlatego też po występach 
młodych adeptów sztuki aktorskiej 
nadszedł czas na obrady jury, któ-
re wyłoniło zwycięzców: I miej-
sce – klasa III – Walka Polaków 
z germanizacją,  II miejsce – klasa 
IIB – Powstanie Warszawskie, III 
miejsce – klasa IIA – Wspomnie-
nia o Józefie Baczyńskim zwanym 
Skawickim oraz wyróżnienia: klasa 
IA, klasa 6 i klasa IB.

Po konkursowych zmaganiach 
na scenę wyszli członkowie Stowa-
rzyszenia „Nasza Skawica”, którzy 
przy akompaniamencie p. Renaty 
Trybały przypomnieli takie utwory 
jak: „Przybyli ułani pod okienko”, 
„Rozkwitały pąki białych róż” i wie-
le innych pieśni patriotycznych.

Na koniec głos zabrali zaprosze-
ni goście, którzy podzielili się swo-
imi wrażeniami i przemyśleniami 
dotyczącymi istoty Polskości.

Bogusław Wolniewicz – polski 
filozof uważał, że „Ojczyzna to trzy 
wielkie rzeczy wspólne: wspólna 
mowa, wspólna ziemia i wspólna 
pamięć”. Żyć nie znając historii, to 
żyć w próżni, dlatego też uczenie 
młodych ludzi miłości do ojczyzny 
jest powinnością starszych.

(M.S.)

Każdy z nas 
czuje się Polakiem

Uroczystość historyczno-patriotyczna w Skawicy

Uczniowie klasy VI SP w widowisku prezentującym dzieje Zjazdu w Gnieźnie z roku 1000

Przemówienia gości honorowych. Od lewej: Tadeusz Gancarz – starosta suski, Tadeusz Chowaniak –  wójt gminy Zawoja,  
Andrzej Pająk – senator RP, Krzysztof Szczerski – poseł na Sejm RP. Fot. arch. ZS w Skawicy.Uczniowie klasy IIb gminazjum przedstawili sceny z Powstania Warszawskiego

Radny Jerzy Pająk wita uczestników uroczystości patriotycznej w Skawicy
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Co roku na zakończenie sezonu tu-
rystycznego, w pierwszą niedzielę 
października, w Kaplicy Matki Bo-
żej Opiekunki Turystów na Okrągli-
cy, koło Hali Krupowej, gromadzą 
się turyści i mieszkańcy okolicznych 
miejscowości, by uczestniczyć we 
Mszy św. W tym roku, 7 październi-
ka to wydarzenie nabrało uroczyste-
go znaczenia, gdyż dziękowano za 
25–lecie istnienia wspomnianej ka-
plicy. Mszy świętej przewodniczył 
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski, 
diecezjalny duszpasterz turystów.

Z tej okazji Związek Podhalan 
w Sidzinie przygotował drewniany 
krzyż oraz ogrodzenie wokół kapli-

25-lecie kaplicy 
na Okrąglicy

cy. Andrzej Witkowski wykonał me-
talowy krzyż na ołtarz z napisem: 
„Jezus Chrystus miłość, która za nas 
poszła na krzyż”. Z kolei euchary-
stię swym śpiewem ubogacił zespół 
regionalny „Zbójnik” ze Skawicy 
wraz z opiekunką Krystyną Szczu-
rek. Młodzi członkowie zespołu 
przy tej okazji otrzymali podzięko-
wania oraz dyplom od kustosza ka-
plicy – Tadeusza Kochańskiego za 
coroczne muzykowanie podczas tej 
uroczystości.

Powstanie Kaplicy Matki Bo-
żej Opiekunki Turystów nie było 
łatwe. Wiążę się z tym ciekawa 
historia. Otóż wznieśli ją miłośni-

cy gór w pobliżu bacówki, spalo-
nej w 1968 r. przez nieustalonych 
sprawców. Bacówka była wła-
snością ks. Józefa Długopolskie-
go z Sidziny i pełniła rolę kaplicy 
pasterskiej i turystycznej. W latach 
panującego systemu totalitarnego 
niełatwo było dokonać odbudowy 
bacówki – kaplicy.

Dzięki zapałowi ludzi gór prze-
niesiono i ukryto kamienne ele-
menty, pozyskane z kaplicy dwor-
skiej w Bystrej Podhalańskiej. Przy 
zaangażowaniu Mariana Koprow-
skiego, członka Ruchu Światło – 
Życie, w sierpniu 1974 r., zrobiono 
podmurówkę z kamienia. Na niej 
ustawiono ołtarz z płaskorzeźba-
mi czterech ewangelistów. Następ-
nie po dwunastu latach w 1986 r. 
ks. Maciej Ostrowski, przewodnik 
i ratownik GOPR oraz Tadeusz 
Kochański z Zespołu Apostolstwa 
Świeckich z Krakowa postanowili 
z obawą przed SB wykonać dach 
nad ołtarzem, aby to miejsce nabra-
ło charakteru kaplicy. Pomysł został 
zaakceptowany przez ks. biskupa 
Kazimierza Górnego. Pracami kiero-
wał Andrzej Ślusarek przy wsparciu 
finansowym sponsorów i zaangażo-
waniu w prace fizyczne ludzi z róż-
nych grup zawodowych. W bardzo 
szybkim tempie, bo od 1 maja do 
6 czerwca 1987 r., na Okrąglicy 
w Paśmie Policy stanęła drewnia-
na kaplica kryta gontem. W jed-
nym z wywiadów ks. Ostrowski 

wspomina: „Kilkadziesiąt osób kur-
sowało pomiędzy Wielką Polaną, 
a Okrąglicą wnosząc na własnych 
plecach prawie wszystkie materia-
ły – w sumie około pięć ton. To 
był rok 1987, komunizm chylił się 
powoli ku upadkowi, a kaplica 
nieprzypadkowo „wyrosła spod zie-
mi” nagle i niespodziewanie pod-
czas „majówki”, gdy władze zajęte 
były Świętem Pracy.” Po dwóch la-
tach, a dokładnie 30 września 1989 
r., biskup Jan Szkodoń odprawił 
Mszę św. i dokonał poświęcenia 
kaplicy. W świątyni mieści się ko-
pia wizerunku figury Matki Bożej 
z Dzieciątkiem z kościoła w Sidzi-
nie autorstwa rzeźbiarza Zdzisława 
Słoniny. Obok powiększone repli-

ki rzeźbionych w drewnie odznak 
GOPR i PTTK. W kolejnych latach 
upiększano wystrój maleńkiej świą-
tyni: umieszczono kapliczkę Matki 
Bożej Częstochowskiej, stacje Męki 
Pańskiej i replikę Krajoznawczej 
Odznaki im. Jana Pawła II. Z każ-
dym rokiem tablic przybywa, a są 
one poświęcone pamięci turystów, 
ratowników GOPR, taterników, 
którzy zginęli na krajowych i zagra-
nicznych wyprawach górskich i na 
morzu.

Kaplica Matki Bożej Opiekunki 
Turystów stoi nieopodal szlaku na 
Krowiarki, którym wędrował wie-
lokrotnie, jako student, ksiądz, bi-
skup, kardynał – Karol Wojtyła.

(mg)

Uroczystości rozpoczynały się 
zbiórką przed remizą, skąd podod-
działy przemaszerowały na boisko 
szkolne gdzie o godz. 16:00 rozpo-
częła się uroczysta Msza św., któ-
rą odprawił ks. kanonik Stanisław 
Skowronek kapelan powiatowy 
strażaków w koncelebrze z pro-

boszczem parafii Zawoja Zakamień 
o. Jakubem Jaroszewiczem i o. Ro-
bertem Strojnym. 

Po zakończeniu mszy rozpoczął 
się uroczysty apel. Dokonano po-
święcenia i przekazania sztandaru, 
a także odznaczono go brązowym 
medalem za zasługi dla ochrony 

29 września Ochotnicza Straż Pożarna na Przysłopiu obchodziła jubileusz 45-lecia istnienia jednostki. Z tej okazji 
odbyło się uroczyste nadanie sztandaru a także poświecenie i otwarcie budynku remizy.

Święto w Przysłopskiej Straży

Kaplica Matki Bożej Opiekunki Turystów na Okrąglicy

Ks. Maciej Ostrowski odprawił Mszę św. w podziękowaniu za 25-lecie 
istnienia kaplicy. Fotografie: Małgorzata Gasek.

przeciwpożarowej. Nie zabrakło 
również odznaczeń i wyróżnień 
dla przysłopskich strażaków. 

Złoty medal otrzymał dh Lucjan 
Chowaniak, srebrny: dh Piotr Ku-
basiak, dh Marcin Spyrka, brązo-
wy: dh Mateusz Pierog, dh Witold 
Bury, dh Józef Basiura, dh Piotr 

Basiura, Pani Jadwiga Dańczak, 
Ojciec Robert Strojny. Odznakę 
wzorowego strażaka otrzymali: dh 
Mateusz Pochopień, dh Konrad 
Pierog. Dyplom okolicznościowy 
i statuetkę św. Floriana otrzymał 
prezes honorowy dh Aleksandr 
Biłka.

W uroczystości brali udział liczni 
zaproszeni goście: władze powiatu 
suskiego, komendanci policji i Pań-
stwowej Straży Pożarnej, wójto-
wie, sołtysi, radni z gmin Zawoja, 
Stryszawa i Maków Podhalański, 
a także poczty sztandarowe i stra-
żacy z ościennych jednostek. Nie 
zabrakło również licznie przyby-

łych mieszkańców Przysłopia. Po 
zakończeniu uroczystości na boisku 
szkolnym odbył się uroczysty prze-
marsz przed budynek remizy, gdzie 
dokonano poświęcenia budynku 
i przecięcie wstęgi symbolizującej 
otwarcie remizy.

Przysłopscy strażacy składają głę-
bokie wyrazy szacunku, wdzięcz-
ności i najserdeczniejsze podzię-
kowanie wszystkim obecnym 
na uroczystościach, jak również 
wszystkim sponsorom i organizato-
rom tak wspaniałego i doniosłego 
święta jakie przeżywaliśmy.

Ze strażackim pozdrowieniem
Szczęść Boże

Zbiórka strażaków z OSP w Zawoi Przysłop przed uroczystością jubileuszową. Fotografie z arch. OSP w Zawoi Przysłop. Uroczysty apel, na którym dokonano poświęcenia i przekazania sztandaru
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Koloniści wypoczywali w komfor-
towo urządzonych dla ich potrzeb 
salach lekcyjnych. Mieli do dyspo-
zycji halę sportową, boiska „Orlika” 
oraz trawiaste boiska przy szkole. 
Jednak czasu na korzystanie z tych 
obiektów sportowych nie było za 
wiele, ponieważ organizatorzy wy-

Dzięki porozumieniu władz Gminy Ustka i Zawoja, a w szczególności osobistemu zaangażowaniu wójtów, pani Anny Sobczuk-Jodłowskiej z Ustki 
i pana Tadeusza Chowaniaka z Zawoi, dzieci i młodzież ze szkół z naszej miejscowości mogła wypoczywać na kolonii letniej w Objeździe w gminie Ustka, 
a młodzież z Uski gościła w naszych górach.

poczynku zapewnili wszystkim wie-
le atrakcji. Codziennie szkolnym au-
tobusem, który był stale do naszej 
dyspozycji, zwiedzaliśmy atrakcyjne 
miejsca na Wybrzeżu. Zaczęło się 
od muzeum Sowińskiego Parku Na-
rodowego i skansenu Słowińców w 
Klukach. Potem wędrówka po wy-

dmach i brzegiem Bałtyku do latarni 
morskiej w Czołpinie. Kolejny dzień 
to spacer po deptaku w Ustce i rejs 
„pirackim” statkiem po Bałtyku.

Byliśmy także w Szymbarku 
gdzie dzieci miały wiele atrakcji: 
dom zbudowany „do góry nogami”, 
schron z czasów II wojny światowej 

Nad morzem i w górach
Wypoczynek nad pięknym 
Bałtykiem
Od 1 do 12 lipca zawojanie cieszyli się pięknem wybrzeża bałtyckiego. Kolonia została zorganizowana przez 
władze gminy Ustka w pięknie położonym Zespole Szkół Samorządowych w Objeździe. 

z efektami walki i bombardowania, 
najdłuższa deska wycięta z pnia 
drzewa, wpisana do księgi rekor-
dów Ginessa. Oprócz tej wesołej 
części, był czas także na zadumę, 
młodzież mogła zobaczyć jak wy-
glądał pociąg, który wiózł Polaków 
do łagrów na Syberii czy miejsca 
kaźni polskich oficerów w Katyniu, 
Starobielsku czy Ostaszkowie. Prze-
nieśliśmy się w czasie wchodząc 
do zrekonstruowanych, oryginal-
nych domów polskich zesłańców 
na Syberii czy emigrantów z czasów 
powstań narodowych i działalno-
ści Adama Mickiewicza w Turcji, 
polska wioska Adampol. W drodze 
powrotnej z tej wycieczki podzi-
wialiśmy piękno kaszubskiej ziemi, 
obejrzeliśmy także Kartuzy, miasto 
„stolicę” Kaszub.

Kolejną atrakcją był pokaz 
sztucznych ogni w Ustce. Chociaż 
pogoda spłatała nam figla i znad 
morza nadciągnęła gęsta mgła, to 
jednak wszyscy podziwiali nie tyle 
kolorowe fajerwerki, ale piękną 
kolorystykę białej zazwyczaj mgły. 
Efekt był niepowtarzalny, kiedy 
mgła stawała się czerwona, żółta, 
niebieska, pomarańczowa. Wszyscy 
bardzo zadowoleni wróciliśmy do 
szkoły w Objeździe.

Pieszo wędrowaliśmy z Rowów 
do Objazdy przez bagna, podzi-
wialiśmy nadmorski pejzaż z wieży 
widokowej, była to nasz najdłuższa 
piesza wycieczka około 7 kilome-
trów, ale co to jest dla Babiogór-
skich Górali.

Wędrowaliśmy także ścieżką 
dydaktyczną do wydmy Orze-
chowskiej. Spacer po sosnowym 
lesie wszystkim przypadł do gustu. 
No i jeszcze jedna ważna sprawa, 
oddychanie przesyconym jodem 
morskim powietrzem. Wszystkim 
góralom na pewno wyszło to na 
zdrowie.

Bardzo serdecznie pani wójt 
i władze gminy Ustka przyjęli nas 
u siebie w Urzędzie Gminy w Ust-
ce. Były cukierki, lody, prezenty 
dla kolonistów i opiekunów oraz 
wspólne zdjęcie, które później 
wszyscy wypoczywający otrzymali 
także w prezencie od pani wójt.

Bawiliśmy się także na mecie 
Rajdu „Szlakiem zwiniętych to-
rów” w Poddąbiu. Młodzież brała 
udział w sportowych konkuren-
cjach – przeciąganie liny, strzał 

do bramki czy slalom rowerowy. 
Niektórzy koloniści, wygrywając 
konkurencje otrzymali ciekawe 
nagrody: książki czy namiot. Za-
bawa była przednia.

Poza tymi wszystkimi atrakcja-
mi często plażowaliśmy, najpierw 
na plaży w Poddąbiu a później na 
plaży w Rowach. Pogoda dopisy-
wała, nawet „tubylcy” dziwili się jak 
żeśmy to zrobili, że pogoda przyje-
chała z nami spod Babiej Góry nad 
morze.

Kierownictwo kolonii Marze-
na Tworek i dyrektor szkoły Jacek 
Goreński robili wszystko, abyśmy 
mogli spokojnie i bezpiecznie wy-
poczywać, za co im serdecznie dzię-
kujemy. Mila atmosfera i wiele życz-
liwości odczuliśmy także ze strony 
pracowników obsługi. Panie ku-
charki karmiły nas tak, że nie jeden 
kolonista wrócił do domu o kilka 
kilogramów cięższy. Jedzenie było 
bardzo smaczne i urozmaicone. Ko-
loniści nie raz prosili o repetę.

Niestety, jak to zwykle bywa, co 
dobre szybko się kończy. 12 lipca 
2012 roku pani wójt wraz z gość-
mi pożegnała nas. Na zakończenie 
wszyscy koloniści wraz z opieku-
nami otrzymali oprawione w ramki 
wspólne zdjęcie z Urzędu Gminy 
w Ustce. Na pożegnanie, jako że 
wracaliśmy znad morza, wszyscy 
dostali także płaty łososia. W po-
dziękowaniu za milą i serdeczną 
atmosferę na kolonii gościom za-
śpiewali koloniści i zespół „Juzyna”. 
Babiogórskie przyśpiewki i muzy-
ka niosły się po szkole i okolicy. 
Żal było odjeżdżać, ale przyjaźnie 
i poznanie nowych ludzi na pewno 
zaowocuje w przyszłości. Mamy na-
dzieję, że za rok znowu będziemy 
mogli się spotkać nad Bałtykiem, 
a dzieci z gminy Ustka spędzą wa-
kacje pod Babią Górą.

Jeszcze raz składamy Wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorgani-
zowania wypoczynku dzieci i mło-
dzieży z Gminy Zawoja serdecz-
ne podziękowanie, za wspaniałe 
wakacje nad polskim morzem. Aż 
chce się powiedzieć za poetą „Cu-
dze chwalicie, swego nie znacie, 
sami nie wiecie co posiadacie”. Tak 
więc bardzo dziękujemy i liczymy 
na kontynuowanie tej wspanialej 
współpracy.

Henryk Bucki

CENNE INICJATYWY

Pamiątkowe zdjęcie kolonistów z opiekunami i władzami gminy Ustka

Wypoczynek na bałtyckim wybrzeżu

Jedna z atrakcji to dom zbudowany „do góry nogami” w Szymbarku. Fotografie uczestników kolonii.

Ustka. Spacer i rejs „pirackim statkiem”.



| POD DIABLAKIEM | ZIMA 2012 | 19

Program kolonii w Zawoi był do-
pracowany i wypełniony po brze-
gi. Nikt nie miał prawa się nudzić 
– atrakcji było wiele. Przez prawie 
dwanaście dni dzieci zwiedzały 
najbliższą okolicę, wędrowały po 
górskich szlakach, poznawały tutej-
sze tradycje i zwyczaje, wyjeżdżały 
w miejsca warte zobaczenia.

Pobyt w górach dla dzieci znad 
morza rozpoczął się z wielką pom-
pą – koncertem Brodki i Wilków. 
W niedzielny wieczór koloniści 
dali również upust swoim emocjom 
podczas oglądania meczu finałowe-
go EURO 2012.

Poznawanie najbliższej okolicy 
rozpoczęliśmy wizytą w Babiogór-
skim Parku Narodowym. Po obej-
rzeniu wystawy stałej w Muzeum 
weszliśmy z przewodnikiem na 
Mokry Kozub, gdzie znajduje się 
nowa ścieżka edukacyjna Parku. 
Celem kolejnej wędrówki była Hala 

Barankowa. Tutaj każdy mógł się 
przekonać na własne oczy, jak się 
robi prawdziwy oscypek oraz ob-
serwować bacę podczas pracy przy 
owcach. Kilka dni później czekała 
nas wyprawa na górę Jałowiec, na-
stępnie wędrówka do Wodospadu 
z Mosornego Gronia. Wszystko po 
to, aby na koniec kolonii zmierzyć 
się z największą i najbardziej wyma-
gającą atrakcją górską – Babią Górą.

Dla dzieci i młodzieży znad mo-
rza z pozoru proste wyjścia w te-
ren stanowiły nie lada wyzwanie. 
Okupione łzami i potem szczyty 
zostały jednak pokonane i z dumą 
w oczach zaliczone.

Górskie wędrówki nie były jedy-
ną atrakcją kolonii. Zaplanowane 
były również wyjazdy do Wieliczki, 
Krakowa, Zakopanego i Białki Ta-
trzańskiej.

Kopalnia soli i zejście ponad 
300 metrów pod ziemię zrobiły 

ogromne wrażenie na kolonistach. 
W Krakowie zobaczyliśmy Wawel, 
Jamę Smoka Wawelskiego oraz Ry-
nek – Sukiennice, Kościół Mariac-
ki. Po drodze do domu wstąpiliśmy 
do Bazyliki w Krakowie – Łagiew-
nikach.

W programie wycieczki do Za-
kopanego znalazł się wyjazd kolej-
ką na Kasprowy Wierch oraz spa-
cer po Krupówkach. Podziwialiśmy 
również Wielką Krokiew oraz ko-
ściół na Krzeptówkach.

W ostatni dzień, w ramach re-
laksu po ciężkich wyprawach wyje-
chaliśmy do Zubrzycy do Skansenu 
Etnograficznego i do Białki Ta-
trzańskiej na termy – gorące źródła. 
Dzieci miały nie lada zabawę. Mnó-
stwo atrakcji wodnych, zjeżdżalnie, 
niezapomniane wrażenia.

W ramach celu, jakim było zapo-
znanie kolonistów z lokalną tradycją, 
kulturą oraz  z twórcami ludowymi 

Młodzież z Ustki w Zawoi

Zarówno Głuszec jak i Juzyna zo-
stali bardzo ciepło przyjęci pod-
czas festiwalu. Korowód maskotek, 
koncerty czy też odsłonięcie rzeźb 
naszych lokalnych twórców (Józefa 
Gawła oraz Józefa Mazura) to tylko 
niektóre z atrakcji jakie czekały na 

W dniach od 30 czerwca do 11 lipca br. w Zawoi Przysłop przebywało na kolonii letniej 27 dzieci ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów z  gminy Ustka.

W dniach 20 -22 lipca odbył się 
VI Ogólnopolski Zjazd Maskotek 
w Rowach  (gmina Ustka), 
na którym zaprezentowała się 
nasza gminna Maskotka – 
Głuszec DIABLOK 
oraz zespół Juzyna.

Wizyta partnerska w Ustce
uczestników festiwalu w Rowach.
Gmina Ustka od zeszłego roku jest 
naszą gminą partnerską, współ-
praca zaowocowała już wyjazdem 
zawojskiej młodzieży nad morze 
oraz przyjęciem młodzieży z Ustki 
w Zawoi. 

Prezentacja maskotek 

Zespół Juzyna brał udział w festiwalowym korowodzieNasza gminna maskotka – Głuszec Pamiątkowe zdjęcie z plaży w Rowach. Fot. arch. BCK w Zawoi.

– odwiedziliśmy producenta sza-
chów dla trzech, pana Jana Żurka, 
uczestniczyliśmy w warsztatach bi-
bułkarskich i garncarskich, spotkali-
śmy się w Szkolnej Izbie Regionalnej 
z ludową gawędziarką – panią Her-
miną Spyrka oraz z zespołem „Ju-
zyna”, który przybliżył kolonistom 
gwarę i muzykę lokalną. Kolejką za-
wojską pojechaliśmy do Parku Czar-
nego Daniela na lekcję edukacyjną 
dotyczącą sposobu ochrony i opieki 
nad danielami i jeleniami.

Jak na każdej letniej kolonii, tak 
u nas nie mogło zabraknąć zajęć 
sportowych. Były one organizowa-
ne na boisku przy szkole oraz na 
Orliku w Zawoi Wilcznej. Wieczo-
rami dzieci relaksowały się przy 
ognisku, na dyskotece i karaoke. 

Organizowany był również wieczór 
z książką oraz wieczór kinowy.

Za szczególne wyniki sportowe 
oraz wyjątkową aktywność i udział 
w życiu kolonii zostały przyznane 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne 
nagrody rzeczowe. Na zakończenie 
każdy uczestnik otrzymał drobne 
upominki od Gminy Zawoja.

11 lipca wieczorem ze łzami 
w oczach żegnaliśmy się – jednocze-
śnie obiecując, że postaramy się, aby 
ta inicjatywa naszych Gmin przetrwa-
ła, abyśmy mogli spotkać się za rok 
– uśmiech i wzruszenie dzieci na ko-
niec były najpiękniejszym podzięko-
waniem dla wszystkich, którzy przy-
czynili się do tego, aby dzieci mogły 
wypocząć u nas, w Zawoi.
Tekst i zdjęcia: Barbara Stanaszek

Wędrówki po górach, to wyjątkowa atrakcja dla dzieci znad morza

Przejażdżka kolejką linową na Mosorny Groń

Nauka garncarstwaWizyta w Parku Czarnego Daniela
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A wszystko zaczęło się od naszej 
rodaczki Pani Lidii Jordanek-Crepin, 
która parę lat temu postanowiła wy-
brać Francję na swoją drugą ojczy-
znę. Miłość do tego kraju i miasta 
Granville przekazała także i nam. 
Dzięki jej wielkiemu zaangażowa-
niu oraz finansowemu wsparciu 
wójta gminy Zawoja Pana Tadeusza 
Chowaniaka, trzynastu najzdolniej-
szych szczęśliwców mogło poznać 
młodzież francuską i spędzić wspa-
niałe wakacje we Francji. Mamy na-
dzieję, że w przyszłych latach liczba 
uczestników takich wymian będzie 
większa.

Bule, mule 
i katamarany… 
we Francji

Ach, co to były za wakacje! 

W dniach od 31 lipca do 12 sierpnia 2012 roku, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów gminy Zawoja 
uczestniczyli w niezapomnianym wyjeździe do Granville we Francji. 

Paradoksalnie emocje związane 
z wakacyjnym wyjazdem pojawiły 
się u nas już podczas ferii zimo-
wych! Wtedy bowiem przyjmowa-
liśmy w Zawoi młodzież francuską. 
Goście okazali się przesympatycz-
nymi młodymi ludźmi, z którymi 
podczas kuligów, turniejów spor-
towych i zabaw szybko nawiązano 
znajomości, a nawet przyjaźnie. 

Nasz pobyt we Francji rozpo-
czął się bardzo ekscytująco, po-
nieważ dotarliśmy tam samolotem. 
Chociaż, to taki popularny środek 
transportu jednak wielu z nas jesz-
cze z niego nie korzystało. Od-

prawa, stewardesy, zajmowanie 
miejsc w samolocie, start, turbu-
lencje, lotnisko w Paryżu i oczy-
wiście wykonywanie mnóstwa 
zdjęć – już na tym etapie emocje 
były ogromne. 

W Granville zamieszkaliśmy 
w „Zamku szczęścia”. Miejsce 
to moglibyśmy nazwać zespołem 
szkolno – przedszkolnym, połączo-
nym ze świetlicą. Dyrektor Młodzie-
żowego Centrum Pan Thierry Poirier 
był menadżerem, opiekunem i od-
danym towarzyszem wspólnych 
podróży. W ośrodku tym przez cały 
rok mogą przebywać dzieci od naj-

młodszych lat do trzynastego roku 
życia. Znajdują tu opiekę, pomoc 
w lekcjach i wiele różnych form 
ciekawego i mądrego spędzenia 
czasu. Ośrodek jest nowocześnie 
wyposażony, podopieczni przeby-
wają w małych grupkach, mają do 
dyspozycji sale zabaw, nauki, spor-
towe, własne kuchenki, ogródki 
i wiele, wiele ciekawych pomocy. 
Szczerze przyznajemy – taka forma 
opieki i edukacji zachwyciła pol-
skich nauczycieli. 

Trudno w paru słowach opisać 
wszystkie emocje, wrażenia, prze-
życia i zwiedzane miejsca. Organi-
zatorzy pobytu naprawdę zadbali 
o to, aby uczestnicy poznali uroki 
i smaki Dolnej Normandii. Nasze 
pierwsze spotkanie z miastem to 
długi spacer wzdłuż brzegów mo-
rza, nad którym położone jest Gra-
nville, a następnie rejsy po zatoce 
i śpiewy marynarskich piosenek 
z obsługą statku. I zapewne tak jak 
dla Francuzów w Polsce niesamo-
witą atrakcją okazał się puszysty 
śnieg, którego podczas ich pobytu 
napadało rzeczywiście mnóstwo, 
to nas we Francji zachwyciły przy-
pływy i odpływy morza. Owszem, 
uczniowie uczą się o tym na lek-
cjach w szkole, ale zobaczyć naj-
większe odpływy na świecie na 
własne oczy – to jest przeżycie! By-
liśmy w Muzeum Christiana Dio-
ra – słynnego projektanta mody 
i zapachów, który dorastał w Gra-
nville. Podziwialiśmy Saint Malo 
– urocze portowe miasteczko pi-
ratów i korsarzy, otoczone starym 
murem. Płynęliśmy statkiem na 
wyspę Chausey, na której hoduje 
się małże i ostrygi. Z tego miejsca 
rozciąga się również zapierający 
dech w piersiach widok na cały 

archipelag. Zwiedziliśmy opac-
two Mont-Saint Michel wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Uczestniczyliśmy w lek-
cji przyrodniczej w akwarium Le 
Roc Harmonies. Wachlarz przy-
gotowanych atrakcji był niesamo-
wity. Zdarzyło się, że wczesnym 
rankiem odwiedzaliśmy port rybny 
w Granville, gdzie przyglądali-
śmy się pracy rybaków i przedsię-
biorców a nocą uczestniczyliśmy 
w spektaklu światła i żelaza, czyli 
w tzw. „Nocy spawaczy”, podczas 
którego byliśmy świadkami, jak ze 
złomu i stalowych śmieci powstają 
delikatnie pospawane artystyczne 
dzieła. O tym jak życzliwie byli-
śmy przyjęci niech świadczy rów-
nież fakt, że przed Mszą Świętą 
w kościele w Granville ksiądz uro-
czyście i z atencją nas przywitał, 
zgromadzeni nagrodzili brawami 
a po zakończonym nabożeństwie 
zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

Warto napisać jeszcze o dwóch 
dniach – cudownych dla dzieci. 
Dla opiekunów może trochę mniej. 
O dniach nauki pływania na kata-
maranach. Lekki strach pojawiał 
się w sercach opiekunów, gdy pa-
trzyli jak z radością i odwagą na-
sze pociechy w specjalnych kom-
binezonach wdrapywały się na te 
„pojazdy”. Strach też widzieliśmy 
w oczach francuskich instruktorów, 
drżących na samą myśl o tym, że 
w jachcie siedzą prawdziwi górale, 
którzy raczej nie pływali łódkami, 
a co dopiero katamaranami! Cóż, 
po lekcjach pojawiło się zdumienie 
i podziw dla tak zdolnej polskiej 
młodzieży! Instruktorzy byli zasko-
czeni, że dzieci tak szybko pojęły 
zasady prowadzenia tych wodnych 
statków. 

Nawet morze się rozstąpiło…

Widok na centrum miasta

Statkiem na wyspę Chausey Sami ugotowaliśmy i zjadamy ze smakiem – mule Dziękujemy za wszystko
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Wakacje we Francji będą nam 
się kojarzyć również z niezwykłą 
postacią cudownego i radosnego 
ogrodnika Sergea. Ten sympatycz-
ny, starszy Pan leczył nasze chore 
brzuchy herbatką ze świeżej mięty, 
przynosił pachnące morele i brzo-
skwinie, gotował świeże i delikat-
ne małże, czyli mule – szczerze 
powiedzmy… przepyszne tylko 
dla nielicznych. W każdej wolnej 
chwili zachęcał nas do gry metalo-
wymi kulami (bulami i świnkami), 
co ładnie nazywał po francusku – la 
petanque.

To wszystko tu napisane by-
łoby tylko w miarę precyzyjną 
relacją z wyjazdu, gdybyśmy za-
pomnieli dodać to, co najważniej-
sze. W czasie pobytu w Granville 
dzieci z naszej gminy poznały nie 
tylko kulturę i wieżę Eiffla ale 
przede wszystkim spotkały życz-
liwych, młodych rówieśników, 
z którymi podróżowali, pływali, 
opalali i malowali się błotem, grali 
w piłkę i szarpali druty gitary. Ra-
zem wykonali piosenkę w języku 
angielskim i nakręcili profesjonal-
ny film o spędzonym czasie. Wy-
myślali posiłki i zmywali naczynia. 
Wspólnie odkrywali smak krabo-
wych kanapek i zastanawiali się, 
co ubrać na zabawę przebierań-
ców. Przygotowywali grillowane 
sery camembert i podejmowali od-
ważne decyzje o zjedzeniu ślima-
ka. Marudzili przy słodkim śniada-
niu, marząc o kawałku polskiego 
schabowego. Uczyli się wymowy 
francuskich zwrotów oraz pomaga-
li Francuzom w poznawaniu pol-
skich słow. Śmiali się i płakali, gdy 
pobyt dobiegł końca, a tak było faj-
nie i mógłby jeszcze potrwać choć 
trochę…

Dzieci zachowały się wspania-
le. Podobnie zresztą jak ich rodzi-
ce, którzy serdecznie przyjęli nas 
w swoich domach, przygotowali 
miłe przywitanie i bardzo rodzinne 
pożegnanie. W ich oczach też po-
jawiły się łzy wzruszenia, bo pobyt 
z obu stron został bardzo dobrze 
oceniony. Nasze słowa wdzięcz-
ności należą się także władzom 
miasta Granville, które współfinan-
sowały wypoczynek, jak również 
przykazały liczne pamiątki i upo-
minki.

W imieniu uczestników tego 
wakacyjnego wyjazdu, opiekunów 
i rodziców pragniemy wyrazić na-
szą szczerą wdzięczność wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
jego zorganizowania – dziękujemy 
władzom gminy, dyrektorom 
szkół, wychowawcom, pracow-
nikom Babiogórskiego Centrum 
Kultury w Zawoi. Szczególnie 
ciepłe słowa kierujemy do Pani Li-
dii Jordanek-Crepin i Dyrektora 
Centrum Młodzieżowego we Francji 
Pana Thierry Poiriera za niezwy-
kłe oddanie, zaangażowanie, opie-
kę i poświęcony czas. 

„Człowiek jest wielki 
nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Mamy na koniec jeszcze dobrą 
radę dla wszystkich uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Uczcie 
się pilnie! Doskonalcie angielski! 
Zyskacie nie tylko mądrość i wy-
kształcenie, ale może uda się Wam 
w nagrodę spędzić fantastyczne 
wakacje w cudownym miejscu i po-
znać niezwykłych przyjaciół! 

Powodzenia.
Uczestnicy wyjazdu: Chowa-

niak Aleksandra, Kuś Kinga, Madej 
Zuzanna, Mazur Karolina, Oczkow-
ska Edyta, Ruszkiewicz Sabina, 
Szczurek Weronika, Wątlikiewicz 
Aneta, Gigoń Kamil, Mazur Szymon, 
Świtek Gabriel, Wiecheć Konrad, 
Zguda Kamil. Opiekunowie: Kuś 
Krystyna, Warta – Madej Beata, Za-
sadziński Mariusz. 

tekst i zdjęcia:
Krystyna  KuśDziękujemy za wszystko

Mont-Saint Michel – zabytek UNESCO

Po odpływie

Przygotowanie do nauki pływania

Lekcja przyrody

Ostatni dzień we Francji to zwiedzanie Paryża

Gra z ogrodnikiem Sergem w bule

Na katamaranach
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Uczniowie klasy IIa i IIb na wycieczce do schroniska w Zawoi Opaczne w poszukiwaniu „Darów Jesieni” 
Fot. arch. Zespołu Szkół w Zawoi Centrum

W godzinach porannych ucznio-
wie i nauczyciele mogli zwiedzać 
„Małe Laboratorium Fizyczne”, 
gdzie członkowie klubu „Ryzyk-
-Fizyk” pod opieką Agnieszki War-
muz-Trybały prezentowali wybra-
ne doświadczenia z fizyki. Było 
trochę naukowo, trochę zabawnie 
a momentami „wybuchowo”. Eks-
perci starali się jak najlepiej obja-
śnić zainteresowanym tajniki pre-
zentowanych zjawisk fizycznych 
i pokazać, że fizyka nie musi być 
nudna i trudna.

W drugiej sali, równolegle, od-
bywały się ćwiczenia z mikroskopo-
wania i wykonywania preparatów 
„MIKROŚWIAT”. Zajęcia przygoto-
wała wraz ze swoimi podopieczny-
mi Anna Hyla-Hudyka. Zwiedzają-
cy mogli obserwować m.in. ruchy 
chloroplastów moczarki kanadyj-
skiej, komórki liści spichrzowych 
cebuli, chromoplasty pomidora 
oraz ziarna skrobi ziemniaka.

Dzień Nauki
14 grudnia 2012r. w Zespole Szkół w Zawoi Centrum odbył się Dzień Nauki  czyli uroczyste podsumowanie 
działań realizowanych w  Gimnazjum nr 1 w Zawoi Centrum w ramach projektu „Poznać mądrość świata przez 
doświadczenie”.

Podczas Dnia Nauki sporym za-
interesowaniem cieszyły się rów-
nież pokazy multimedialne:
• pokazy slajdów – relacje z wszyst-
kich wycieczek organizowanych 
w trakcie realizacji projektu przygo-
towane przez opiekunów wycieczek;
• film Masters of speaking przygo-
towany przez uczniów wraz z opie-
kunami p. Edytą Chowaniak oraz 
Justinem Quillingiem, prezentujący 
umiejętności językowe gimnazja-
listów w sytuacjach praktycznych 
– w banku, w hotelu, u lekarza, 
w aptece, u fryzjera, itp. 
• film z obozu pływackiego na Ma-
zurach przygotowany przez Łuka-
sza Stopkę.

Ostatnim punktem programu 
była prezentacja umiejętności języ-
kowych z jęz. niemieckiego –przed-
stawienie Rotkäppchen – czyli Czer-
wony Kapturek po niemiecku. Ten 
niezwykle barwny spektakl przygo-
towany przez uczniów pod opieką 

Katarzyny Hurbol, odbył się w sali 
widowiskowej BCK i zasłużył na 
spore uznanie widzów.

Po zakończeniu obchodów Dnia 
Nauki odbyło się spotkanie dyrek-
cji szkoły i nauczycieli z władzami 
gminy podsumowujące dwa lata 
realizacji projektu. Zebrani obejrze-
li prezentację przygotowaną przez 
Krystiana Kaznowskiego a następ-
nie dyskutowali o wszystkich moc-
nych i słabych stronach projektu. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że 
warto było podejmować wysiłek, 
ponieważ oprócz korzyści mate-
rialnych, jakie wyniknęły z reali-
zacji projektu, uzyskaliśmy także 
ważniejsze, choć trudno mierzalne 
efekty – takie jak zainteresowanie 
uczniów otaczającym światem, zdo-
bycie wielu niezapomnianych prze-
żyć i doświadczeń oraz przekona-
nie, ze nauka wcale nie musi być 
nudna!

Agnieszka Warmuz-Trybała

Projekt edukacyjny „Poznać mą-
drość świata przez doświadczenie” 
był realizowany w Gimnazjum 
nr 1 w Zawoi Centrum  od stycznia 
2011 do grudnia 2012 r. w ramach 
programu Kapitał Ludzki Narodo-
wa Strategia Spójności.
Głównym celem projektu było 
poszerzenie oferty edukacyjnej 
gimnazjum poprzez jej uatrakcyj-
nienie i nauczanie metodami em-
pirycznymi.  

Cele i działania szczegółowe:
1. Zorganizowanie zajęć dydak-
tyczno-wyrównawczych z mate-
matyki i języków obcych, logope-
dycznych, terapii pedagogicznej
2. Wzbogacenie oferty szkoły 
z ukierunkowaniem na rozwój 

kompetencji kluczowych takich jak:
• Rozwój umiejętności konwersa-
cji w języku angielskim i niemiec-
kim (zajęcia dodatkowe z j. angiel-
skiego i j. niemieckiego  – „Master 
of speaking” & „Meister der deut-
sche Sprache”)
• Rozwój umiejętności stosowania 
wiedzy w praktyce , poszerzenie 
wiedzy na temat funkcjonowania 
mediów oraz zapoznanie mło-
dzieży ze sposobami zdobywania 
informacji i ich przetwarzania na 
materiał dziennikarski (zajęcia do-
datkowe z j. polskiego i sztuki – 
„Uczeń w świecie mediów”)
• Rozwój umiejętności stosowania 
wiedzy w praktyce , zapoznanie z 
metodami obserwowania, badania 
i opisywania zjawisk fizycznych 

(zajęcia dodatkowe z fizyki – „Ry-
zyk-Fizyk”)
• Budzenie zainteresowań prze-
strzenią przyrodniczą regionu 
(zajęcia dodatkowe z geografii, 
biologii i turystyki – Klub „Szalony 
Przyrodnik”; zajęcia dodatkowe 
z geografii – wyjazdy do Parków 
Narodowych)
3. Wspomaganie rozwoju fizycz-
nego i sprawnościowego gimnazja-
listów (zajęcia z nauki pływania, 
obóz pływacki)
Łącznie odbyło się 1453 godzin za-
jęć oraz 25 wyjazdów jednodnio-
wych i 4 wyjazdy kilkudniowe.
Projekt był współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Informacje ogólne o projekcie

Dary jesieni

Zespół Szkół w Zawoi Centrum w bieżącym roku szkolnym kontynuuje 
realizację projektu „ Cztery pory roku po obu stronach Bałtyku”. Jest to 
Dwustronny Partnerski Projekt szkół w programie Comenius – Uczenie się 
przez całe życie. 

Realizujemy go jako szkoła ko-
ordynująca ze szkołą partnerską 
w Kungshamn. Istotą tego projektu 
są cztery pory roku, przez pryzmat 
których uczniowie poznają i pre-
zentują swoje lokalne środowiska. 
Za nami cykl działań związanych 
z jesienią. 

We wrześniu odbyły się warsz-
taty fotograficzne w trakcie któ-
rych uczestnicy projektu pozna-
li tajniki fotografii artystycznej 
i kulisy tworzenia fotoreportażu. 
Przeprowadzono wywiad z foto-
grafem, a następnie opublikowa-
no go w szkolnej gazetce. Zorga-
nizowano również wystawę zdjęć 
wykonanych podczas warsztatów. 
W listopadzie odbyła się wyciecz-
ka w poszukiwaniu darów jesie-
ni. W czasie wędrówki uczniowie 
wraz z opiekunami zbierali koloro-

we liście, wrzos, kasztany, żołędzie, 
jarzębinę. Kresem naszej wyciecz-
ki było schronisko na Opacznym, 
gdzie mogliśmy odpocząć przy 
ognisku oraz posmakować pieczo-
nej kiełbasy i ziemniaków. Zebra-
ne „dary jesieni” wykorzystaliśmy 
podczas warsztatów artystycznych, 
wykonując dekoracyjne kompozy-
cje jesienne. W przygotowanych 
stroikach udało nam się zatrzymać 
urok złotej jesieni, wszystkich jej 
odcieni: czerwonej jarzębiny, różo-
wego wrzosu, brązowych grabów 
i buków, purpurowych winogron 
i pomarańczowej dyni. 

Jesień dobiega końca. Ostatnie 
liście opadły z drzew. Wkrótce na-
dejdą chłody. Wiatr śniegiem sypnie 
wędrującym w oczy, a mrozy skują 
rwące potoki. 

Koordynatorzy projektu

Zajęcia w ramach Dni Nauki. Fot. Autora.

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA
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PŁYWAMY, PŁYWAMY
Było nas 30 wspaniałych uczestni-
ków obozu wyposażonych w karty 
pływackie. Umiejętności pływackie 
rozwijaliśmy pod czujnym okiem 
instruktorów pływania – pana Ma-
cieja Sarleja i pana Łukasza Stopki, 
który był również kierownikiem 
obozu. Opiekowały się nami panie 
– Agnieszka Warmuz-Trybała i Ur-
szula Mazur. Trenowaliśmy na ba-

Mazury – radość 
pływania

Były pierwsze dni lipca. Upalny początek wakacji 2012. Promienie słoneczne coraz mocniej grzały, a wieczory 
kusiły ciepłem i migotającymi gwiazdami. Cieszyła nas taka piękna aura, ponieważ wybieraliśmy się na obóz pły-
wacki w samo serce Wielkich Jezior Mazurskich i legendarnej Galindii – do Wilkas w pobliżu Giżycka. Z Zawoi 
wyruszyliśmy rankiem 3 lipca 2012r. Na miejscu byliśmy w godzinach popołudniowych.

senie Parku Wodnego w Wilkasach 
oraz w wodach Jeziora Niegocin. 
Było to dla nas nowe doświadcze-
nie – sprawdziliśmy swoje umiejęt-
ności pływackie w warunkach na-
turalnych. 

KAJAKIEM PO KRUTYNI…
Krutynia to jedna z najpiękniejszych 
mazurskich rzek, bardzo malow-
nicza. Pokonaliśmy kajakami jej 

odcinek od miejscowości Krutyń 
do Ukty (około 17 km). Doświad-
czyliśmy piękna tej rzeki – krysta-
licznie czysta woda, dzikie ptac-
two i wszechobecne lilie wodne. 
Oprócz nas uroki Krutyni podziwia-
li inni wodniacy. Na trasie spływu 
był tłok. Trzeba było uważać na 
kajaki, wiosła i łodzie, co przy na-
szych umiejętnościach wiosłowania 
nie było łatwe.

     
ROWERAMI DO GIŻYCKA…
Powiat Giżycki oferuje dużo ścieżek 
i szlaków rowerowych. W COSA 
w Wilkasach wypożyczyliśmy ro-
wery i w dwóch grupach udaliśmy 
się do Giżycka. Po drodze przeje-
chaliśmy Kanał Niegociński, następ-
nie minęliśmy Wzgórze św. Bruno-
na. Dalej szlak poprowadził nas na 
zabytkowy most obrotowy przerzu-
cony przez Kanał Łuczański, łączą-
cy Jezioro Niegocin i Kisajno. Tuż 
przed mostem podziwialiśmy pozo-
stałości zamku krzyżackiego, które 
zostały zaadaptowane do roli eks-
kluzywnego hotelu. 

W ZDROWYM 
CIELE, ZDROWY DUCH…
Plan obozu przewidywał zajęcia 
ogólnorozwojowe, gry i zabawy re-
kreacyjno-sportowe.  Zatem dzień 
zaczynaliśmy od porannej zaprawy, 
graliśmy w siatkówkę, siatkówkę 
plażową, piłkę nożną i tańczyliśmy 
Zumbę. Podczas tych zajęć korzy-
staliśmy z atrakcyjnej bazy sporto-
wej Centrum Wilkasy AZS. 

BEZPIECZEŃSTWO NA WODZIE…
Jak zachować bezpieczeństwo na 
wodzie, jak prawidłowo ubrać ka-
mizelkę ratunkową, na czym polega 
system ostrzegania na wodzie? Na 
te i inne pytania uzyskaliśmy odpo-
wiedzi podczas wizyty w siedzibie 
Mazurskiego WOPR-u w Giżycku. 

Tego samego dnia wieczorem pod-
czas koncertu z okazji Dni Giżycka 
mieliśmy okazję sprawdzić naszą 
roztropność i odpowiedzialność. 

W ekspresowym tempie ewaku 
owaliśmy się z masowej imprezy 
podczas nadciągającej burzy. Wia-
ło, grzmiało i lało a my już byliśmy 
bezpieczni w autobusie. 

BIAŁA FLOTA…
Mazury to kraina jezior – jest tu ich 
ogółem blisko tysiąc. Największe 
i najpiękniejsze z nich znajdują się 
w pobliżu Giżycka i Mikołajek. To 
tu można podziwiać duże porty, tu 
stacjonują jednostki „Żeglugi Ma-
zurskiej”. Z szerokiej oferty rejsów 
wybraliśmy „Szlak łabędzi”. Z po-
kładu statku upajaliśmy się urzeka-
jącym krajobrazem Jeziora Kisajno. 

RAJ DLA ŻEGLARZY…
Wielkie Jeziora Mazurskie to przede 
wszystkim raj dla żeglarzy. Widzie-
liśmy piękne, duże jachty i mniejsze 
żaglówki pływające po Niegoci-
nie i innych jeziorach. Poznaliśmy 
zwyczaje żeglarskie, a wieczorem 
w stylowej tawernie śpiewaliśmy 
szanty z żeglarzami, którzy cumo-
wali w wilkaskiej marinie.
 
HISTORYCZNE MAZURY…
Udało nam się wygospodarować 
czas na zwiedzanie twierdzy Boy-
en i wieży ciśnień  w Giżycku oraz 

kwatery Hitlera w Wilczym Szańcu. 
Bardzo ciekawie przekazywane in-
formacje przez panią przewodnicz-
kę zakłócał atak komarów.

TO BYŁY PIĘKNE DNI…
Siedem dni pobytu na Mazurach 
minęło bardzo szybko. Poznaliśmy 
polski cud natury, udoskonaliliśmy 

umiejętności pływackie. Przekonali-
śmy się, jak bardzo potrzebna jest 
ta umiejętność w życiu. Możliwe 
to było dzięki Europejskiemu Fun-
duszowi Społecznemu ze środków 
którego finansowany jest projekt 
„Poznać mądrość świata przez do-
świadczenie” realizowany w Ze-
spole Szkół nr 1 w Zawoi-Centrum. 

9 lipca późnym wieczorem byliśmy 
w Zawoi. Za bezpieczną podróż 
dziękujemy kierowcom firmy „Ro-
bertur”. Na zawsze zostanie w na-
szej pamięci zieleń lasów, błękit 
wody i biel żagli utrwalona na fo-
tografiach. 

Opiekunowie i uczestnicy 
obozu pływackiego

Pod wieżą ciśnień w Giżycku

Uczestnicy obozu pływackiego Przystań w Wilkasach

Spotkanie z pracownikami Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Fot arch. Zespołu Szkół w Zawoi Centrum.
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Wcześniej uczniowie tej szkoły 
mogli odwiedzić Belgię i Wielką 
Brytanię, a w czerwcu tego roku, 
sami gościli w Zawoi swoich rówie-
śników z innych państw. Ponadto 
w maju, planowany jest ostatni, 
w ramach projektu wyjazd, którego 
celem będzie Turcja.

Zwiedzanie Bukaresztu rozpo-
częło się w poniedziałek od uroczy-
stego powitania uczestników pro-
jektu w szkole podstawowej nr 130 
„Lucearaful”. Oficjalnym przemó-
wieniom towarzyszyły występy 
szkolnych grup wokalno-tanecz-
nych oraz szkolnego chóru, który 
wykonał niektóre tradycyjne pie-
śni rumuńskie. Następnie, ucznio-
wie wraz z nauczycielami zostali 
oprowadzeni po budynku szkoły, 
co dało im okazję do zapoznania 
się z typowym szkolnym dniem, 
zarówno uczniów jak i nauczycie-
li. W godzinach popołudniowych, 
uczniowie z Zawoi odwiedzili no-
woczesny gmach biblioteki Narodo-
wej gdzie ubrani w stroje góralskie, 
zaprezentowali wykonaną przez 
siebie prezentację multimedialną na 
temat polskich zwyczajów i tradycji. 
Następnym punktem programu był 
spacer ulicami starego miasta.

We wtorek rano, odbyło się zwie-
dzanie siedziby patriarchatu, Katedry 
św. Konstantyna i Heleny w Buka-
reszcie, podczas którego uczestnicy 
mieli okazję obserwować nabożeń-
stwo w cerkwi. Tego dnia odbyła 
się też wizyta w dwóch muzeach: 
skansenie wsi rumuńskiej, gdzie 
można było oglądać tradycyjną wiej-
ską zabudowę oraz muzeum chło-
pa rumuńskiego, w którym z kolei 
uczniowie i nauczyciele podziwiali 
tradycyjne narzędzia, przedmioty co-

W dniach 14-19 października grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 imieniem kardynała Karola Wojtyły 
w Zawoi Wilcznej wraz z nauczycielami brała udział w wycieczce do stolicy Rumunii – Bukaresztu. Wyjazd był 
kolejnym z cyklu zagranicznych wyjazdów w ramach realizacji programu Comenius.

Młodzież z Wilcznej 
w Rumunii

dziennego użytku oraz stroje rumuń-
skich mieszkańców wsi. Niewątpli-
wie największą atrakcją tego dnia, 
był lunch na 18. piętrze wieżowca 
City Gate z robiącym wrażenie wi-
dokiem na miasto.

Trzeciego dnia odbyła się wy-
cieczka w góry do miasta Sinaia, 
podczas której zwiedzano zamek 
Peleş w dolinie potoku Peleş, 
u podnóży gór Bucegi. Pełni nie-
zapomnianych wrażeń udaliśmy 
się w kierunku Transylwanii do 
miejscowości Bran gdzie znajduje 
się zamek Drakuli. Następny dzień 
rozpoczął się od zajęć w szkole. 
Uczniowie uczestniczyli w warsz-
tatach plastycznych, mieli również 
okazję nauczyć się tradycyjnych 
tańców rumuńskich. Natomiast na-
uczyciele zapoznali się bliżej z pracą 
nauczycieli rumuńskich. Wieczorem 
odbyła się pożegnalna kolacja w re-
gionalnej restauracji. Wieczór umi-
lały występy zespołu regionalnego.

W ostatnim dniu nastąpiło uro-
czyste pożegnanie w szkole, każdy 
z uczestników otrzymał dyplom. 
Ostatnim punktem programu było 
zwiedzanie parlamentu w stolicy 
Rumunii, który jest największym 
budynkiem w Europie, a drugim 
na świecie. W drodze powrotnej 
uczestnicy wycieczki mieli oka-
zję przejechać jedną z najpięk-
niejszych tras górskich w Europie, 
Szosą Transfogaraską. Widoki po 
drodze zapierają dech w piersiach, 
a serpentyny zdają się kręcić w nie-
skończoność. Widoki na tej trasie, 
jak i cały wyjazd na długo zapadną 
wszystkim w pamięć. Po powrocie 
do Zawoi jeszcze długo będziemy 
wspominać Rumunię i jej uroki.
Ewa Smyrak i Małgorzata DominikUczestnicy projektu Comenius podczas wizyty w siedzibie patriarchatu

Widok z parlamentu na Bukareszt

Występ uczniów szkoły „Lucearaful” – tradycyjne stroje i tańce rumuńskie Uczniowie z Zawoi podczas zwiedzania. Fot. Autorek.

Warsztaty z naszymi kolegami ze szkoły „Lucearaful”
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W ciągu mijającego roku wycho-
wankowie uczestniczyli w licznych 
zajęciach. Zimowy wypoczynek 
urozmaicony został wyjazdem do 
muzeum Babiogórskiego Parku 
Narodowego, gdzie odbyły się cie-
kawe zabawy i gry edukacyjne. 
Wspólny wyjazd na lodowisko oraz 
nauka jazdy na łyżwach, pozwoli-
ły wielu wychowankom przełamać 
strach oraz poprawić kondycję fi-
zyczną. Dla niektórych było to 
pierwsze spotkanie z lodowiskiem. 

Wakacje zaczęły się pracowi-
cie, dzieci zaprezentowały własno-
ręcznie wykonane prace w czasie 
trzydniowej imprezy II Dni Zawoi. 
Bardzo solidnie przygotowały się 
do tego przedsięwzięcia. Prace były 
wykonywane ze szczególną staran-
nością. 

Podczas wakacji wychowanko-
wie mieli mnóstwo letnich atrakcji. 
Odbyły się ogniska integracyjne 
z pieczeniem kiełbasek, skakanie 
na trampolinie oraz zabawy na 
huśtawkach. Serdeczne podzięko-
wania należą się państwu Marcie 
i Rafałowi Szarlej, za udostępnienie 
swojego prywatnego, przydomowe-
go ogrodu. Dzięki ich uprzejmości 
dzieci mogły bezpiecznie się bawić. 
Podziękowania należą się również 
Radzie Rodziców z Zespołu Szkół 
w Skawicy, za dofinansowanie 
ogniska dla wychowanków świetli-
cy w Skawicy. 

Mijający rok w Świetlicy Środowiskowej w Zawoi i Skawicy

Świetlica Środowiskowa w Zawoi i Skawicy, jako placówka opiekuńczo-wychowawcza, daje dzieciom i młodzieży 
możliwość spędzenia wolnego czasu w sposób kulturalny, ciekawy i dostosowany do indywidualnych potrzeb 
i możliwości.

W placówce organizowane były 
też liczne konkursy z nagrodami, 
zabawy integracyjne, teatrzyki ku-
kiełkowe zainspirowane przedsta-
wieniem, które dzieci miały okazję 
zobaczyć w Babiogórskim Centrum 
Kultury. Był również czas na wspól-
ne poczęstunki, spacery, pogadanki 
i dyskusje. 

Dzięki współpracy z Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Zawoi dziecia-
ki brały udział w warsztatach regio-
nalnych na temat tradycji pasterskich 
w Orawskim Muzeum Etnograficz-

nym w Zubrzycy Górnej oraz warsz-
tatach rękodzieła, prowadzonych 
przez panie z Koła Artystycznego 
„Babiogórski Kuferek Rozmaitości”. 
Podczas wycieczki do Wadowic, 
wychowankowie zwiedzili wystawę 
w bibliotece pod hasłem „Skarby 
Małopolski”. Odwiedzili też Nowy 
Targ, gdzie w „Małpim gaju” pod-
czas dobrej zabawy mogli spraw-
dzić swoją zręczność, odwagę i siłę 
fizyczną. Po tych emocjach wszyscy 
chętnie obejrzeli w kinie film „ Ma-
dagaskar 3”.

W ciągu całego roku szkolnego 
dzieci chętnie przychodzą do świe-
tlicy odrabiać zadania domowe, zre-
laksować się, zagrać w gry planszo-
we. Oprócz tego mogą też poznać 
sposoby rozwiązywania konfliktów 
rówieśniczych, podyskutować na 

poważne tematy związane z zagro-
żeniami współczesnego świata. 

Świetlica nawiązała współpracę ze 
studentami z Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie, dzięki którym 
dzieci uczestniczyły w warsztatach 
plastycznych. Efektem tego będzie 
dekoracja sali świetlicy. Będzie to ba-
ner przedstawiający podróż po świe-
cie, widzianą oczyma dzieci. Praca 
zostanie wykonana w ramach prac 
dyplomowych studentów. 

Wychowankowie Świetlicy Śro-
dowiskowej uczestniczą w różnych 
konkursach. W tym roku brali udział 
w konkursie plastycznym „Chronisz 
wodę, chronisz siebie i przyrodę” 
zorganizowanym przez Polski Zwią-
zek Wędkarski Koła „Babia Góra” 
w Zawoi. Dzieci z Zawoi i Skawicy 
zdobyły wysokie miejsca i otrzyma-
ły bardzo atrakcyjne nagrody. Kam-
pania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 
również nie jest obca uczestnikom 
zajęć w świetlicy. W jej ramach zo-
stały wysłane materiały na ogólno-
polski konkurs plastyczny. 

Dzieci chętnie współorganizują 
tradycyjne zabawy, np. „Andrzejki’. 
Same wykonały dekoracje sali i przy-
gotowały różnego rodzaju wróżby. 
Zabawa była bardzo wesoła. 

Wizyta Świętego Mikołaja w świe-
tlicy dostarczyła wszystkim wiele ra-
dości, a prezenty zaspokoiły apetyt 
na słodycze. 

Zbliżające się Święta Bożego 
Narodzenia, to radosny i pracowity 
czas. Wychowankowie przygoto-
wują ozdoby świąteczne i prezenty 
na kiermasz bożonarodzeniowy.

Wszystkim życzliwym osobom, 
które wspomagają działalność Świe-
tlicy Środowiskowej w Zawoi i Ska-
wicy, pracownicy oraz wychowan-
kowie składają serdeczne życzenia, 
radosnych świąt Bożego Narodze-
nia i wszelkiej pomyślności w No-
wym Roku.                     (gt)

Na lodowisku

Konkursy i zabawy w świetlicy

Warsztaty regionalne

OgniskoMikołaj w świetlicy

Prezentacja prac podczas II Dni Zawoi Zajęcia stałe. Fot. Grażyna Trzebuniak.

Nauka przez zabawę
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Każde dziecko może korzystać 
z kursu samodzielnie. Dokładnie 
tak, jak na co dzień korzysta z gier 
komputerowych. Wystarczy, aby 
uczyło się w bibliotece dwa razy 
w tygodniu przez niecałą godzinę, 
aby w ciągu kilku miesięcy moż-
na było zobaczyć pierwsze efekty 
nauki.

Kurs polega na połączeniu naj-
nowszych technologii z tradycyjnym 
nauczaniem. Składa się z ponad 60 
gier edukacyjnych, setek filmów, 
piosenek, „foto-lekcji” i ćwiczeń 
opracowanych przez ekspertów. 
Dzieci w świecie FunEnglish.pl 
przeżywają przygody wraz z boha-
terami gier i filmów i uczą się bez-
pośrednio od native speakerów.

Kurs jest oparty o metodę im-
mersion, polegającą na zanurzeniu 

Komputerowy kurs 
angielskiego

w języku angielskim. FunEnglish.
pl tworzy sytuacje komunikacyjne 
i sprawia, że dzieci mówią i myślą 
w języku angielskim. Dzięki temu 
postępy w nauce są znacznie szyb-
sze niż w tradycyjnych metodach 
nauczania. 

Kurs składa się z sześciu blo-
ków podzielonych na 11 podroz-
działów. W skład każdego pod-
rozdziału wchodzi gra edukacyjna, 
krótki film, piosenka karaoke i „fo-
to-lekcja” oraz ponad 20 ćwiczeń. 
Po przejściu przez wszystkie bloki 
dziecko zapozna się z prawie tysią-
cem zwrotów przydatnych w 90% 
sytuacji komunikacyjnych. Cały 
kurs zajmuje około dziewięciu mie-
sięcy. Przez cały czas trwania kursu 
dzieci będą mogły liczyć na pomoc 
pracowników biblioteki. A po jego 

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy 
kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Łączy on zabawę i naukę z używaniem komputera. 

Inicjatywy biblioteki w Zawoi

zakończeniu każde dziecko otrzy-
ma specjalny certyfikat. 

Projekt www.funenglish.pl jest 
współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka (działanie 8.1) 
na lata 2007-2013 oraz z Budżetu 
Państwa.

Biblioteka otrzymała dostęp do 
kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi 
w projekcie „FunEnglish w bibliote-
ce”. Zarówno biblioteka, jak i dzieci 
uczestniczące w kursie, będą mogły 
także uczestniczyć w specjalnych 
konkursach organizowanych przez 
FunEnglish.pl i Fundację Rozwo-
ju Społeczeństwa Informacyjnego, 
która prowadzi Program Rozwoju 
Bibliotek.                               (lm)

Gminna Biblioteka Publiczna w Za-
woi otrzymała ofertę współpracy 
z Centrum Edukacji Obywatelskiej 
oraz z Fundacją Volunteers for 
Sport. Do ubiegania się o oferty 
organizacji pozarządowych upraw-
nione były biblioteki z II rundy Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek, które na-
pisały plan rozwoju oraz uzyskały 
akceptację trenera Centrum Aktyw-
ności Lokalnej. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zawoi złożyła dwa 
wnioski, które zostały ocenione po-
zytywnie. Współpraca z organiza-

Organizacje Pozarządowe 
Bibliotekom 

cjami rozpocznie się w listopadzie 
2012 r. i potrwa do czerwca 2013r.
Bibliotekarze, wspierani przez eks-
pertów z CEO, będą realizować 
projekt „Kulturalnie i obywatelsko 
w bibliotece” skierowany do od-
krywców, kinofilów, tropicieli kul-
turalnych ciekawostek. Natomiast 
drugi projekt „Ruszaj się i odkry-
waj świat” (Fundacja Volunteers for 
Sport) urozmaici ofertę biblioteki 
o interaktywne zajęcia, wirtualne 
podróże i wielką przygodę ze spor-
tem.                                        (lm) 

Biblioteka znalazła się wśród 30 bi-
bliotek w kraju – finalistów projek-
tu „MegaMatma uczy w bibliotece” 
prowadzonego przez Firmę Mega-
Wiedza Sp. z o.o. we współpracy 
z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego (FRSI). Dzięki temu 
przez najbliższy rok będzie udo-
stępniać swoim użytkownikom wie-
dzę matematyczną w wersji elektro-
nicznej.

MegaMatma to ogromna baza 
wiedzy teoretycznej, zadań z roz-
wiązaniami, klasówek i testów on-
-line, wzorów, definicji i twierdzeń. 

MEGAMATMA  
uczy w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych poszerzeniem swojej wiedzy matematycznej do skorzystania z za-
sobów serwisu MegaMatma.pl udostępnianych bezpłatnie na wszystkich 
stanowiskach komputerowych dla czytelników.

Z zasobów serwisu MegaMatma.pl 
mogą korzystać wszyscy, którzy na 
co dzień potrzebują wiedzy z ma-
tematyki. W serwisie znajdą pełny 
zasób wiadomości przydatny na 
każdym poziomie edukacji, zgod-
ny z nową podstawą programową 
i recenzowany przez rzeczoznawcę 
MEN. 

MegaMatma.pl jest serwisem, 
który pomaga uczniom od szko-
ły podstawowej - klasy 4-6, przez 
gimnazjum, po szkołę ponadgimna-
zjalną. Wspiera uczniów i nauczy-
cieli w przygotowaniach do matury. 
Pozwala wzbogacać wiedzę studen-
tom. Pomaga w atrakcyjnej formie 
przekazać wiedzę matematyczną 
osobom uczącym: nauczycielom, 
rodzicom i opiekunom. 

11 października br. Gminna 
Biblioteka Publiczna w Zawoi 
zorganizowała przedstawienie 
teatralne dla dzieci 
pt. „Wilk i Zając na wakacjach”. 
W spektaklu wykorzystano postać 
Wilka i Zająca ze znanego 
i popularnego rosyjskiego filmu 
animowanego „Nu, Pagadi”. 
Bajkę wystawiła krakowska grupa 
teatralna ART-RE. Licznie przybyli 
uczniowie ze Szkół: 
Zawoja Centrum, Zawoja Wilczna 
i Zawoja Przysłop. 
Świetna gra aktorów, 
kolorowa scenografia, muzyka 
i stroje pozostawiły u młodych 
widzów niezapomniane 
wspomnienia.  

(dt)

Wilk i zając w bibliotece
Spektakl w Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi serdecznie dziękuje wszystkim 
mieszkańcom, którzy wzięli udział w Plebiscycie „Edukacyjna Gmina 
Małopolski 2012” i głosowali na nasz projekt „RADOŚĆ TWORZE-
NIA”. Gmina Zawoja zajęła V miejsce w plebiscycie. Oficjalne ogło-
szenie wyników i rozdanie nagród laureatom odbyło się 11 grudnia 
w Krakowie podczas gali „Rozwiń swoją gminę”.

Drodzy Czytelnicy, 
zgodnie z Regulaminem Biblioteki 
książki należy zwrócić po miesią-
cu od dnia wypożyczenia. Jednak 
wielu z nas o tym zapomina. 
Wiele nowości i książek chętnie 
czytanych jest przetrzymywane 
od wielu miesięcy! 

Aby temu zapobiegać, 
Biblioteka cyklicznie wysyła 
„zapominalskim" upomnienia, 
co jest niestety związane 
z kosztami i nieprzyjemnościami. 

DO KOŃCA TEGO ROKU 
MOŻNA ZWRACAĆ 
PRZETRZYMYWANE KSIĄŻKI 
BEZ ŻADNYCH PRZYKRYCH 
KONSEKWENCJI.

13 grudnia br. Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce ogłosiła wyni-
ki Konkursu Grantowego „Aktywna 
Biblioteka”. Komisja rozpatrzyła 418 
wniosków z czego 207 spełniło kry-
teria formalne. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Zawoi złożyła 2 projek-
ty, tj. „Zielona, czyli przyroda Babiej 
Góry” oraz „ W kręgu babiogórskich 
legend”. Obydwa wnioski spełniły 

Gminna Biblioteka Publiczna w Za-
woi współpracuje z Wydziałem Sztu-
ki Akademii Pedagogicznej w Kra-
kowie. Studenci w ramach pracy 
licencjackiej, odwiedzili bibliotekę, 
przeprowadzili zajęcia z mieszkań-

Współpraca z Uniwersytetem 
Pedagogicznym w Krakowie

cami, angażując ich w projekt tape-
ty zdobiącej pomieszczenia biblio-
teki. Projekt ilustracji nawiązuje do 
naszych legend babiogórskich. To 
prawdziwe dzieło sztuki i już wkrótce 
będzie go można zobaczyć.       (lm )

Projektowanie tapety zdobiącej pomieszczenia bibliotek. Fot. arch GBP.

Biblioteka w gronie finalistów Konkursu „Aktywna Biblioteka”!

Aktywna Biblioteka
wymagane kryteria i zostały wysoko 
ocenione przez komisję. Otrzymany 
grant w wysokości 10 000 zł. bę-
dzie szansą dla biblioteki na wyjście 
poza krąg standardowych działań 
i otwarcie się na nowe wyzwania. 
Partnerami uczestniczącymi w pro-
jekcie są: Babiogórski Park Narodo-
wy w Zawoi oraz Stowarzyszenie 
KULTART.                        (lm)

BARDZO 
WAŻNA INFORMACJA!

Dzieci podczas przedstawienia „Wilk i Zając na wakacjach”. Fot. arch. GBP w Zawoi.

CENNE INICJATYWY
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Pod koniec lipca 2012 r. na półkach 
księgarni ukazała się nowa pozycja 
traktująca o geografii doliny Skawi-
cy. Doliny, którą niemal w całości 
zajmuje gmina Zawoja. Słownik 
nazw geograficznych doliny Skawi-

Słownik nazw geograficznych 
doliny Skawicy

cy autorstwa Pawła Franczaka, pre-
zentujący 609 haseł, wydany został 
nakładem Wydawnictwa Instytutu 
Geografii i Gospodarki Przestrzen-
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Ten, 98 stronnicowy Słownik za-
wierający hasła od Arcygłówki po 
Żywieckie Rozstaje rozpoczyna się 
krótkim słowem wstępnym obrazo-
wanym mapą poglądową doliny, po 
czym rozpoczyna się część właści-
wa publikacji. Zawierająca zarów-
no toponimy, hydronimy, nazwy 
obiektów przyrody ożywionej i nie-
ożywionej, a także nazwy związane 
z osadnictwem i turystyką. 

Słownik ten po najniższej cenie 
(14,90 zł) zainteresowane osoby 
mogą nabyć w budynku IGiGP UJ, 
bądź poprzez złożenia zamówienia 
na stronie internetowej Instytutu 
w dziale Publikacje. 
Link: www.geo.uj.edu.pl

Franczak P., 2012, Słownik nazw 
geograficznych doliny Skawicy, 
IGiGP UJ, Kraków.
ISBN 978-83-88424-65-6

Od wieków ludzie korzysta-
ją z dóbr natury. Ot,  chociażby 
z niezbędnej do życia wody, gle-
by do uprawy zbóż i innych roślin, 
łąk do wypasu zwierząt,  z drewna 
na opał i budulec, czy ze zwie-
rzyny łownej. Jednak nie tylko na 
tym kończy się jej znaczenie dla 
człowieka. Środowisko naturalne 
daje też miejsce do odpoczynku 
i uprawiania sportów. Jest także 
natchnieniem dla autorów dzieł 
z różnych dziedzin sztuki.

Mieszkając u podnóża Babiej 
Góry jesteśmy bardzo blisko przy-
rody. Otacza nas ze wszystkich 
stron i ukazuje swe piękno nie 
tylko w różnych porach roku, ale 
też o każdej porze dnia i nocy. Ma 
także surowe oblicza. Odczuwamy 
je szczególnie dotkliwie podczas sil-
nych wiatrów, długotrwałych słot-
nych jesieni czy obfitych opadów 
śniegu. 

„BABIOGÓRSKIE PRZESTRZE-
NIE. Piękno widziane oczami mło-
dych adeptów sztuki” to tytuł pro-
jektu, jaki opracowali członkowie 
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży „Żaczki spod Babiej 
Góry” z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach podnóży Babiej Góry. 
Łączył on pasje plastyczne z pięk-
nem przyrody. Podczas warsztatów 
plastycznych, jakie odbyły się na 
przełomie września i października 
powstało szereg prac inspirowanych 
babiogórską przyrodą. Pod bacznym 
okiem artysty plastyka, pani Moniki 
Tlałki, ręce dzieci wyczarowywały 
barwne prace. Fachowe wskazów-
ki nie tylko pomagały dobrać od-
powiednie techniki plastyczne, ale 
także sposób patrzenia na przyrodę 
i jego uwiecznianie na papierze. 
Każdy z uczestników otrzymał ma-
teriały plastyczne oraz drobne upo-
minki książkowe. 

Babiogórskie Przestrzenie

Pokłosiem warsztatów jest, wy-
dany w ramach działań projekto-
wych, kalendarz na 2013 rok. Po-
wstał on przede wszystkim dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu dzieci 
biorących udział w przedsięwzięciu 
– gdyby nie ich prace – nie było by 
kalendarza!

Projekt „BABIOGÓRSKIE PRZE-
STRZENIE. Piękno widziane oczami 
młodych adeptów sztuki” został zło-
żony na konkurs pn. „Mecenat Ma-
łopolski”. Jego realizacja była moż-
liwa dzięki wsparciu finansowemu 
udzielonemu przez Województwo 
Małopolskie. Brali w nim udział 
uczniowie szkół z Zawoi i Skawi-
cy. Za pomoc w realizacji przedsię-
wzięcia należą się podziękowania 
nie tylko Zarządowi Województwa 
Małopolskiego, a także dyrekcjom 
i nauczycielom szkół, rodzicom 
oraz pani Barbarze Pająk, która 
wsparła finansowo wydanie kalen-
darza.                                     (rt)

Projekt „BABIOGÓRSKIE PRZESTRZENIE. Piękno widziane oczami młodych adeptów sztuki” został złożony na 
konkurs pn. „Mecenat Małopolski”. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu 
przez Województwo Małopolskie. Brali w nim udział uczniowie szkół z Zawoi i Skawicy.

Warsztaty plastyczne.  Rysunki dzieci znalazły się w wydanym przez Stowarzysze-
nie kalendarzu na 2013 rok. Fot. arch. Stowarzyszenia.

Każdy maluch przyszedł w przebra-
niu, wszak został zaproszony na bal 
do Kopciuszka, dlatego też odpo-
wiedni powinien być i strój, i fryzu-
ra. Były zatem: księżniczki, Batman, 
kowboje, czarownice oraz wiele in-
nych postaci z bajek.

Na balu u Kopciuszka
III BAŚNIOWA NOC W SKAWICY

Pomysłodawczyniami nietypo-
wej zabawy są nauczycielki: panie 
M. Sikora, B. Świerkosz i K. Makoś, 
a  pomagały im absolwentki. 

Piątkowy wieczór obfitował 
w wiele radości i emocji. Dzieci 
brały udział w szeregu zmagań kon-

kursowych tj. wzajemne karmienie 
się dżemem z zamkniętymi ocza-
mi, jedzenie jabłka przywiązanego 
na sznurku. Część zadań konkur-
sowych rozegranych zostało z po-
działem na grupy. Każdy zawodnik  
zbierał punkty dla swojej grupy. Jak 
wspominają organizatorki, o półno-
cy wszyscy uczestnicy zabawy wy-
ruszyli w poszukiwaniu Calineczki, 
Kopciuszka i Ducha Szkoły. Nie-
których strach obleciał, bo przecież 
nocą, w nieoświetlonej szkole wiele 
zdarzyć się może. Spotkanie z Du-
chem Szkoły, który zna wszelkie 
uczniowskie przewinienia, powo-
dowało gęsią skórkę.  Na szczęście 
bohaterki baśni zostały odnalezione 
i przyłączyły się do zabawy, tańców 
i śpiewu, a duch okazał się zjawą 
o łagodnym usposobieniu. 

Tradycją Zespołu Szkół w Skawicy 
stała się już „Baśniowa noc”. 
W tym roku miała ona miejsce 
w noc z 16 na 17 listopada 
i odbyła się po raz trzeci.

Uczestnicy tegorocznej baśniowej nocy w Skawicy. Fot. M. Sikora.

Czymże byłby bal bez tortu? Na 
balu u Kopciuszka również zagościł 
słodki poczęstunek. Na koniec wszy-
scy zostali zaproszeni do obejrzenia 
filmów i do… śpiworów, które tej 
nocy miały tulić zmęczonych do snu. 

Dla uczniów klas II i III szko-
ły podstawowej taka noc to wiele 
atrakcji i nowości, wielu bowiem 
po raz pierwszy nocowało poza do-
mem, wielu po raz pierwszy spało 
w śpiworze. Noc spędzona poza 
domem, obfitująca w atrakcji, uczy 
dzieci również samodzielności, 
umiejętności radzenia sobie w no-
wych sytuacjach, a także sprzyja in-
tegracji i wzajemnemu poznaniu się 
uczniów. 

Uczestnikom balu zabawa przy-
padła do gustu i już szykują się na 
następny rok.                           (ms)

Z przyjemnością informujemy, że, 
28 listopada br., Szymon Gigoń 
uczeń Klasy III Gimnazjum Zespo-
łu Szkół w Zawoi Centrum zajął 
II miejsce w Powiatowym Kon-
kursie Recytatorskim Poezji i Pro-
zy Regionalnej „W cieniu jodeł 
i świerków” organizowanym przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną  w Su-
chej Beskidzkiej.

Szymon zaprezentował wiersze 
Heleny Basiury „Nase dzieje” oraz 
Stefanii Kapłonowej „Smiercicka” 
w opracowaniu gwarowym Joan-
ny Pacygi. Zwycięzcy gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Sukces w konkursie recytatorskim
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Dr hab. Jakub Byrczek, o którym 
mowa jest wykładowcą na Wydzia-
le Radia i Telewizji na Uniwersy-
tecie Śląskim. Fotografuje od 1963 
roku. Od 1982 roku jest członkiem 
Związku Polskich Artystów Foto-
grafików. Od wielu lat prowadzi 
aktywną działalność wystawienni-
czą. Przez prawie 20 lat prowadził 
galerię „Pusta” w Górnośląskim 
Centrum Kultury w Katowicach. Od 
12 lat prowadzi zajęcia w Samotni 
w Karkonoszach, na które przyjeż-
dżają ludzie z różnych stron świata. 

W jesieni tego roku mieliśmy 
przyjemność spotkania i rozmowy 
z tym niezwykłym człowiekiem, 
który wiele lat temu pokochał Zawo-
ję. W domu, do którego zostaliśmy 
zaproszeni, panuje niesamowicie 
ciepło, wręcz magiczna atmosfera. 
Czuć pewnego rodzaju równowagę 
miedzy przeszłością a teraźniejszo-
ścią… „Starałem się tutaj zachować 

to co jest, tu zresztą wszystko jest tak 
jak było, kubatura, szafy, sprzęty, ja 
to wszystko używam dokąd się da, 
piec stoi w tym samym miejscu” – 
opowiada gospodarz.

A POCZĄTEK BYŁ TAKI…

„Przygoda z Zawoją rozpoczęła się 
dzięki Pawłowi Augustynowi – mo-
jemu studentowi, który pilnował 
dobytku Pana Andrzeja Zdyry ze 
Szczurkówki, któregoś dnia zapro-
ponował mi spędzenie weekendu 
z rodziną w Zawoi, wytłumaczył 
mniej więcej jak trafić, ale gdy już 
dojeżdżaliśmy samochód nam się 
zepsuł pod domem Pana Fron-
ta. Było już późno, Pan Front za-
proponował nam nocleg u siebie. 
Niezapomniany wieczór, przemili 
ludzie, rozmawialiśmy do bardzo 
późna, odstąpili nam nawet swoją 
sypialnię. Już wtedy wiedziałem, że 
chciałbym kupić dom w tym regio-

„Tylko herbata nie ma arogancji wina, zadufania kawy i udawanej niewinności kakao” (Okakura Kakuzo)

Słów kilka o pewnym człowieku…
Ponad 20 lat temu oczarowany Zawoją postanowił kupić w przysiółku Skupnie drewniany dom z zapierającym 
dech w piersiach widokiem na Babią Górę, z biegiem lat sukcesywnie odświeżał i remontował tę „górską oazę 
natury” i … sprowadzał artystów oraz studentów, którzy w tym niezwykłym miejscu znaleźli swój azyl.

nie i to właśnie Pan Front pokazał 
mi gospodarstwo, które niedługo po-
tem nabyłem – razem 3,5 hektara”.

Pan Jakub Byrczek należy do 
tej nielicznej grupy przyjezdnych, 
którzy doskonale asymilują się z lo-
kalnym społeczeństwem. W czasie 
rozmowy bardzo często nawiązy-
wał do opowieści sąsiadów: „Kiedyś 
opowiadają mi tu, cały czas bili się 
o takie miedze, bo ktoś zaorał itp., 
dzisiaj... nie ma żadnych miedz, 
jest jedna połać i tylko ci starsi wie-
dzą gdzie miedza przechodziła”.
(…) „Zżyłem się tutaj z tymi ludź-
mi i z rodzinami Kozinów, Frontów 
i wdową p. Stanisławą Skupień, 
najbliższymi sąsiadami!” 

PLENERY W ZAWOI

„Ze studentami jeżdżę już ponad 
20 lat, w plenery jeździliśmy w Kar-
konosze, do Samotni. W tym roku 
zaś wziąłem po raz pierwszy stu-
dentów, rozpoczynających studia 
do Zawoi. Byli urzeczeni, niektórzy 
byli w szoku. Oni są przyzwyczajeni 
do hałasu, ruchu a tu się tak nagle 
wszystko uspokoiło i jeszcze codzien-
nie spacer. Rano mieli zajęcia na 
boisku przy szkole na Wełczy, potem 
spacer i zajęcia u góry. To najlepsza 
możliwość kontaktu ze studentem a 
także integracji młodych ludzi”.

TAI KI KUNG…

Warto wspomnieć o pasji nasze-
go rozmówcy, który jest nie tylko 
fotografem ale także instruktorem 
wschodniej sztuki ruchu jaką jest 
Tai Ki Kung. 

„Sztuki taoistyczne to sztuki 
walki oparte na wschodniej sztuce 
Tai Ki Kung – sztuka ruchu, która 

realizuje zasadę natury dla rów-
nowagi jin jang i harmonii 5 ele-
mentów (drewno, ogień, ziemia, 
metal, woda), dla życia z wigorem 
i dobrym humorem – to są oczywiste 
rzeczy dla Chińczyków, Hindusów, 
Japończyków natomiast dla Euro-
pejczyków niestety nie, bo żyjemy 
w zupełnie innej kulturze. 

Tai Chi jest dla mnie przyjem-
nością i metodą na życie, to meto-
da radzenia sobie. Po czerdziestce 
zacząłem mieć świadomość ciała, 
kręgosłup zaczynał dawać znać o 
sobie, zacząłem czytać książki, m.in. 
Tadeusza Doktóra „Tai Chi Chuan 
– Chińska sztuka walki, medyta-
cji i zdrowia” – o sztuce walki i jej 
wieloaspektowym działaniu Sam 
próbowałem potem ćwiczyć, po mie-
siącu czy po dwóch uczestniczyłam 
w kilkudniowym seminarium, potem 
koleżanka założyła grupę na Śląsku, 
tam ćwiczyliśmy pod jej okiem, ona 
należała do szkoły Tomasza Nowa-
kowskiego, który przeniósł się potem 
do Pragi, wtedy tylko tam możliwe 
było legalne założenie szkoły Tai Chi. 
Potem długo jeździliśmy do Łodzi, 
seminaria sobotnio-niedzielne, po-
tem już do Przesieki na tygodniowe 
zgrupowania i tam już zaskoczyłem 
na codzienne zajęcia, od tego czasu 
aż do dzisiaj ćwiczę. Od 26 lat jeż-
dżę do Centrum Sztuk Taoistycznych 
Złoty Kopiec do Pragi.”

SZTUKĄ NIE JEST KOPNĄĆ 
WYSOKO, A WYKONAĆ TO 
I ZATRZYMAĆ RUCH NA 
DŁUŻSZY CZAS...!

„Ćwiczenia Tai Chi są dość szcze-
gólne, w zasadzie mają cechy od-
wrotne od naszej gimnastyki. Są to 
powolne ruchy, bardzo dokładne, w 
każdym najdrobniejszym ruchu jest 
sens. U nas celem jest kondycja, czy-
li jak najlepsze wypracowanie cech 
wytrzymałościowych organizmu, 
jeśli ktoś jest słaby nie ma żadnych 
szans. A w Tai Ki Kung każdy ma 
szanse, ten co nie widzi, ten co jest 
na wózku, ten co kuleje, ponieważ 

ten ruch jest odwrotnie proporcjo-
nalny do założeń sportu. Chodzi o 
to ażeby mięśnie rozluźniać a nie 
napinać i to jest ta zasadnicza 
różnica. Tutaj trzeba być systema-
tycznym, robić to cierpliwie i długo, 
czym dłużej tym lepiej. 

ŻYCIE NA WSI 
IM DŁUŻEJ TYM LEPIEJ

„Na wsi praca regulowała tą równo-
wagę, nie trzeba żadnego Tai Chi, 
żadnych sztuk wielkich wystarczy 
tylko być… nic nie dorównuje życiu 
na wsi, ale takiemu autentycznemu. 
Teraz wieś mocno odbiega od pier-
wotnych założeń i tego co się na wsi 
działo, bo tutaj nikt nikomu nie do-
radził. Człowiek kładł się spać wtedy 
kiedy słońce zachodziło, budził się 
o świcie kiedy wstawało – naturalny 
rytm. To wszystko było uregulowane 
bez znajomości czegokolwiek.”

A TERAZ…

„Sąsiedzi już się nie dziwią, 20 lat 
mija jak wychodzę przed dom i ćwi-
czę, oni idą do kościoła, do sklepu, 
witamy się. Ani ich już to nie dziwi 
ani mnie, każdy robi to co uważa za 
stosowne, myślę że to się unormowa-
ło. Ja też chodzę do kościoła, to nie 
jest dla mnie egzotyka. wsród ćwiczą-
cych bywali i są nadal książa oraz 
siostry zakonne...”

OBSERWUJĄC ŚWIAT…

Hmm, zapętliliśmy się w dziwny 
krąg obowiązków i wywiązywa-
nia się z nich, czyli takiej gonitwy 
w napięciu. To niestety jest przy-
czyną bardzo wielu niedomagań. 
Napięcie rozpoczyna się w ciele, 
umysł zaczyna być sparaliżowany 
tak jak ciało i wtedy zaczyna się 
nierównowaga, a nierównowaga 
znaczy problem. Dla równowagi 
najlepiej jest po prostu zwolnić…

Wysłuchali: 
Anna Mazur 

i Piotr Jezutek

Dyplom z egzaminu na instruktora Tai Ki Kung, po 10 latach systematycznej prak-
tyki, zlożony przed Mistrzem Ming Wong C.Yiang-Italia 2011rok

Gościliśmy w magicznym domu Jakuba Byrczka

Wnętrze izby Profesora w Zawoi Skupnie. Fot. arch. BCK w Zawoi.
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Projekt zakłada zorganizowanie 
cyklu otwartych spotkań z autory-
tetami ze świata, np. filmu, nauki, 
dziennikarstwa, muzyki, polity-
ki, mody, architektury, sportu. W 
Zawoi młodzi ludzie praktycznie 
nie mają styczności z niektórymi 
zawodami – szczególnie związa-
nymi z mediami, IT, PR-em, ak-

„Spotkanie” to projekt, który ma na celu stworzenie możliwości rozwoju młodzieży i innych obywateli naszej 
miejscowości oraz zwiększenie szans młodych ludzi z Zawoi na odnalezienie się na rynku pracy. Babiogórskie 
Centrum Kultury we współpracy z Młodzieżową Radą Gminy Zawoja uzyskało środki na realizację projektu w ra-
mach programu Unii Europejskiej – „Młodzież w działaniu”.

Młodzież w działaniu

Pierwsze spotkanie w ramach 
projektu „Młodzież w działaniu” od-
było się 15 września br. z przed-
stawicielami GOPR-u – Dariu-
szem Krzeszowiakiem i Tomaszem 
Lipką oraz Tomaszem Pasierbkiem 
– pracownikiem  Babiogórskiego 
Parku Narodowego. Prelegen-
ci w ciekawy sposób przedstawili 
młodzieży tajniki swojego zawodu. 
Odpowiadali na wyczerpujące pyta-
nia zebranych słuchaczy.

Na kolejne spotkanie, które 
odbyło się 29 września br. zapro-
szono zespół THE CHILLOUD. 

torstwem itp. dlatego wybraliśmy 
osoby, które opowiadając o swo-
ich ścieżkach kariery zaprezentują 
tajniki pracy, uchylą kulisy danego 
zawodu a jednocześnie zachęcą do 
próbowania swoich możliwości w 
ciągle zmieniającym się rynku pra-
cy. Dzięki otwartej formie spotkań 
każdy zainteresowany, bez wzglę-

Członkowie zespołu Mieszko Krzyś 
i Krzysztof Mędrala w bardzo cie-
kawy i zajmujący sposób podzielili 
się z uczestnikami spotkania swoimi 
przeżyciami i pracą w zespole.

Ciekawą lekcją astronomii 
i fizyki było spotkanie z prof. 
dr hab. Kazimierzem Grotow-
skim, wykładowcą Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Astrofizyk na spo-
tkaniu, które miało miejsce 20 paź-
dziernika br., zajmująco opowia-
dał młodzieży o wszechświecie, o 
ciekawostkach  z dziedziny fizyki 
i astronomii. 

Jacek Skorus to kolejny gość, 
z którym, 27 października,  mło-
dzież naszej gminy miała przy-
jemność się spotkać. Reżyser, 
dokumentalista i dziennikarz 
w jednej osobie opowiedział mło-
dzieży o plusach i minusach zawo-
du. Wymienił etapy powstawania 
scenariuszy, przytoczył kilka istot-
nych cech informacji w przekazie 
medialnym.

Piąte spotkanie w ramach pro-
jektu „Młodzież w działaniu” z 
projektantem mody odbyło  się 
10 listopada br. Znajomość tajni-

ków zawodów związanych z pro-
jektowaniem mody przedstawiły 
Anna  Niemczyk-Pilarz, wykładow-
ca Krakowskiej Szkoły Artystycznego 
Projektowania Ubioru (SAPU) i jej 
absolwentka Anna Walicka, młoda 
projektantka  nagrodzona „Złotą Nit-
ką” w kraju i zagranicą. 

Natomiast 24 listopada br. odbyło 
się spotkanie z aktorem. Gościem 
naszej małej sceny był Andrzej 
Bienias z Teatru  im. Witkacego 
w  Zakopanem, który opowiedział 
młodzieży o swojej ścieżce kariery 
zawodowej, o swoich zainteresowa-
niach i planach. Aktor zagrał m.in. 
w filmie „Na dobre i na złe” oraz w 
serialu „Odwróceni”.

Kolejnym tematem, który 1 grud-
nia przybliżył zebranym programi-
sta Konrad Rekieć, było zagad-

du na wiek może w nich uczestni-
czyć. 

Jednocześnie dzięki projektowi 
stworzyliśmy stałe miejsce spotkań 
w Babiogórskim Centrum Kultu-
ry, integrujemy młodych ludzi, 
uczymy ich organizacji, logistyki 
i promocji wydarzeń kulturalno-
-społecznych.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania z aktorem Andrzejem Bieniasem

Projektantki mody: Anna Niemczyk-Pilarz i Anna Walicka Spotkanie z pracownikami GOPR i BgPN. Fot. Tomasz Łata

nienie dotyczące tworzenia gier na 
PC–ty, konsole Nintendo i Sony.

8 grudnia w sali widowiskowej 
architekt Roma Pieczarkowska z 
Krakowa przedstawiła  prezentację 
dotyczącą aspektów projektowa-
nia małych i dużych budynków na 
przykładzie hotelu „Beskidzki Raj”. 

W ubiegłą sobotę w zaczarowa-
ny świat kuchni wprowadził uczest-
ników spotkania mistrz sztuki 
kulinarnej z Kościeliska, Szymon 
Styrczula-Maśniak.

Młodzież z naszej gminy bardzo 
mocno zaangażowała się w projekt 
„Młodzież w działaniu”. Uczestni-
czyła już w ośmiu spotkaniach i nie-
cierpliwością  oczekuje na kolejne, 
na które zaproszeni zostali ludzie 
polityki, radia i biznesu. 

Halina Giertuga

Jacek Skorus – reżyser, dokumentalista i dziennikarz opowiada o swojej pracy

Konrad Rekieć przybliżył młodzieży zasady tworzenia gier komputerowych
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WSTĘP
We wschodniej części Beskidu Ży-
wieckiego, wśród wysokich pasm 
górskich, przepływa Skawica, będą-
ca w przeszłości uznawana za gór-
ny odcinek Skawy. Ten najobfitszy 
w wodę dopływ Skawy, uchodzi do 
niej w Juszczynie na wys. ok. 370 m 
n.p.m., a swoje najzasobniejsze źró-
dła posiada w zamykającym dolinę 
od południa Masywie Babiej Góry. 
Od wschodu dolinę zamyka Pasmo 
Policy, a od zachodu Pasmo Jało-
wieckie.

Pasma te charakteryzują się 
znacznym urozmaiceniem rzeźby, 
co stanowi dużą atrakcję turystycz-
ną. Na obszarze tym występują 
liczne jeziorka osuwiskowe, jaski-
nie, formy skałkowe, rowy rozpa-
dlinowe czy też różne typy koryt 
potoków. Ponadto otaczające doli-
nę stoki porastają bujne lasy, a w 
Masywie Babiej Góry z łatwością 
można zaobserwować piętrowość 
roślinności. Ponadto obszar doliny 
charakteryzuje się atrakcyjnym kra-
jobrazem kulturowym. Ma bowiem 
miejsce duże urozmaicenie pokrycia 
terenu, z obszarami leśnymi, liczny-
mi polanami oraz pasem pól upraw-
nych (w dnie doliny). Wzdłuż rzeki 
rozciąga się natomiast pas zabudo-
wań, które w małych zgrupowa-
niach rozsiane są także po stokach. 

Zabudowania w dolnej części do-
liny znajdują się na obszarze Białki 
oraz na niewielkiej części Juszczy-
na. W górę doliny mieszczą się na-
tomiast Skawica i Zawoja, w której 
znajduje się siedziba gminy. To wła-
śnie ta gmina ma aspiracje do stania 
się ważnym Beskidzkim ośrodkiem 
turystycznym.

METODY
Na obszarze doliny Skawicy od 

2009 r. prowadzone było szcze-
gółowe rozpoznanie terenu wraz 
z inwentaryzacją obiektów atrak-
cyjnych turystycznie. Ze względu 
na dobry stan poznania obszaru 
Babiej Góry, badania skoncentro-
wane zostały w pozostałej części 
doliny. Przede wszystkim w Paśmie 
Policy, w którym w lipcu 2011 r. 
zorganizowany został tygodniowy 
obóz naukowy Koła Geografów UJ. 
W jego trakcie wykonano analizę 
wszystkich elementów środowiska 
geograficznego, a także przepro-
wadzono badania ankietowe wśród 
turystów odwiedzających Pasmo. 
Wykonano także opracowanie eko-
fizjograficzne dla obszaru Pasma 
Policy w celu wyznaczenia obsza-
rów najbardziej predysponowanych 
dla rozwoju turystyki.

ZAGOSPODAROWANIE 
TURYSTYCZNE
Obszar gminy Zawoja, ze względu 
na położenie na swym obszarze 
Babiej Góry, rozwijał się turystycz-
nie już od bardzo dawna. Pierwszy 
szlak turystyczny na tym terenie 
powstał już w 1894 r. Prowadził on 
jednak południowymi stokami Ba-
biej Góry. Natomiast z Zawoi pierw-
szy szlak wytyczony został zaledwie 
kilkanaście lat później (w 1906 r.) 
przez Hugo Zapałowicza, a pro-

Projekt rozwoju gminy Zawoja 
poprzez rozbudowę sieci szlaków turystycznych

wadził z Suchej przez Pasmo Jało-
wieckie. W tym samym roku, Zapa-
łowicz wytyczył jeszcze ok. 40 km, 
szlaków koncentrujących się głów-
nie w górnej części Zawoi. W tym 
samym roku oddane zostało także 
do użytku, schronisko turystyczne 
na Markowych Szczawinach, co 
także wpłynęło pozytywnie na pod-
niesienie atrakcyjności tego obszaru 
wśród turystów. W Paśmie Policy 
pierwszy szlak wyznaczony został 
w 1927 r., a w 1935 r. wybudowa-
ne zostało schronisko na Przełęczy 
Kucałowej. 

W wyniku ponad stuletniej hi-
storii rozwoju infrastruktury tury-
stycznej na obszarze doliny Skawi-
cy, wyznakowano aż 18 szlaków 
turystycznych. Ich zdecydowanie 
najgęstsza sieć rozciąga się na ob-
szarze Babiej Góry, na której pół-
nocnych stokach wytyczono ich aż 
9. Stosunkowo gęstą sieć szlaków 
wytyczono także w Paśmie Policy, 
bowiem jego północnymi stokami 
prowadzi 9 szlaków turystycznych, 
w tym odcinek Głównego Szla-
ku Beskidzkiego. Najuboższa sieć 
znajduje się w Paśmie Jałowieckim, 
przez które przebiega ich 8, z czego 
większość w zachodniej części, gra-
niczącej z Masywem Babiej Góry. 
Cała sieć szlaków przebiegających 
wokół doliny Skawicy, łączy ze 
sobą aż cztery schroniska turystycz-
ne. Zarządzane przez PTTK, schro-
nisko na Markowych Szczawinach 
oraz na Hali Krupowej, a także dwa 
schroniska prywatne, na przełęczy 
Opaczne oraz na przełęczy Kleko-
ciny. 

Prócz szlaków pieszych na oma-
wianym obszarze wytyczono także 
trzy trasy rowerowe, przebiegające 
południowymi stokami Pasma Jało-
wieckiego. Ich długość oraz stopień 
zagęszczenia jest jednak niewielki, 
pomimo predyspozycji jakie posia-
da ten region do rozwoju tej formy 
turystyki. 

Pomimo sporej liczby wytyczo-
nych szlaków ich rozmieszczenie 
nie jest równomiernie, a ponadto 
bardzo często omijają one niezwy-
kle ciekawe miejsca. Ponadto w od-
powiednią infrastrukturę zaopatrzo-
ne są jedynie szlaki wytyczone na 
obszarze Babiogórskiego Parku 
Narodowego. Szlaki te zaopatrzono 
w tablice informacyjne usytuowane 
przy ścieżkach tematycznych, wiaty 
przeciwdeszczowe, ławki itp. Przy 
pozostałych szlakach brak tej infra-
struktury. Dlatego też w niniejszym 
tekście przedstawiono propozycję 
utworzenia kilku nowych szlaków, 
z których większość posiada swój 
temat przewodni.

KONCEPCJA SZLAKU 
„OD ŹRÓDEŁ AŻ PO UJŚCIE”
Dotychczas dnem doliny Skawicy nie 
został poprowadzony żaden szlak tu-
rystyczny, a na tym obszarze znajdu-
je się kilka godnych uwagi obiektów 
przyrody nieożywionej, jak i kultu-
ry materialnej. Szlak ten o długości 
ok. 27,5 km należało by wytyczyć 
z Przełęczy Lipnickiej przez centrum 
Zawoi po ujście Skawicy do Skawy. 
Ze względu na sporą długość, szlak 

ten powinien zostać udostępniony 
dla turystyki rowerowej. Pierwszym 
punktem szlaku należało by ustano-
wić Zbójnicką Kapliczkę wznoszącą 
się na przysiółku Policzne. Jest to 
murowany budynek kryty czterospa-
dowym gontowym daszkiem prze-
chodzącym w ośmioboczną latarnię 
o cebulastej kopule, który pochodzi 
z I połowy XIX w., a według miej-
scowej legendy ufundowany został 
przez zbójników jako zadośćuczy-
nienie za popełnione czyny. Kolejny 
punkt proponowanego szlaku znaj-
duje się kilkaset metrów niżej w dół 
doliny a jest nim wodospad ześlizgo-
wy na Jaworzynce. Ten, jeden z naj-
większych tego typu wodospadów 
w Beskidach mierzy 3,5 m wysoko-
ści i rozciąga się na długości 12 m. 

Pierwszym z punktów znajdujących 
się w głównej dolinie Skawicy jest 
osłonięcie piaskowców magurskich 
mieszczące się w starym kamienio-
łomie w Zawoi Mosornem. Odsłonię-
cie to rozciąga się na długości 100 m 
a jego główna ściana osiąga 8 m wy-
sokości. 

Duże nagromadzenie obiektów 
godnych włączenia do szlaku znaj-
duje się w centrum Zawoi. Jednym 
z nich jest wybudowany w 1888 r. 
kościół parafialny p.w. św. Klemen-
sa. Jest to drewniany kościół odbie-
gający architekturą od typowego 
kościoła polskiego tamtych czasów, 
ponieważ nawiązuje do wzorców 
niemieckich i szwajcarskich. Wnę-
trze kościoła jest w stylu późnobaro-
kowym. Od zachodu dobudowano 

do niego czterokondygnacyjną wie-
żę nakrytą hełmem ostrosłupowym. 
Obecne istniejący kościół powstał 
jednak na miejscu wcześniejszego, 
wybudowanego w latach 1757-59. 
Drugim interesującym obiektem 
mieszczącym się w sąsiedztwie 
kościoła jest tzw. Dworzec Babio-
górski. Jest to jednopiętrowy budy-
nek, w którym w 1905 r. utworzo-
no stację turystyczną Towarzystwa 
Tatrzańskiego. Charakterystyczną 
cecha tego piętrowego budynku są 
boczne ryzality w wysokim strychu 
oraz arkadowy ganek.

Kolejnym ciekawym obiek-
tem mieszczącym się w dolinie 
Skawicy jest próg wodospadowy 
o wysokości dochodzącej do 3 m, 
który przecina koryto Skawicy na 

Gorące Skały

Wychodnie w Lesie Skałki
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długości 20 m. Poniżej  niego ok. 
1,5 km w dół rzeki mieszczą się 
tzw. Gorące Skały. Jest to obszar 
wokół koryta Skawicy, na którym 
na znacznej powierzchni odsłaniają 
się piaskowce magurskie i warstwy 
hieroglifowe. 

Obiekty godne włączenia do pro-
ponowanego szlaku znajdują się tak-
że w centrum Skawicy. Pierwszym 
z nich jest wybudowana w 1817 
r. niewielka domkowa kapliczka 
o wysokości 11 m. Ponadto znajdują 
się tam ceglany, kościół parafialny, 
którego budowa została ukończona 
w 1953 r. Natomiast w dolnej czę-
ści wsi mieści się przełom Skawicy, 
który rozciąga się na długości 1 km, 
a w którym pionowe ściany skalne 
osiągają 12 m wysokości. 

Końcowy odcinek projektowa-
nego szlaku powinien prowadzić 
terasą łęgową Skawicy, aż do jej 
ujścia w Juszczynie, w którym znaj-
duje się sporych rozmiarów stożek 
napływowy. 

SZLAK GEOTURYSTYCZNY 
W PAŚMIE POLICY
Na obszarze Pasma Policy wyty-
czono dotychczas kilka szlaków 
turystycznych, jednak większość 
z nich omija ciekawe obiekty geo-
turystyczne. Duże nagromadzenie 
tego typu obiektów znajduje się na 
północnych stokach Pasma Policy 
w dolinie Skawicy Sołtysiej. Dlatego 
ze względu na taką ich koncentra-
cję możliwe jest utworzenie szlaku 
geoturystycznego, w postaci 14 km 

pętli. Jej początek jak i koniec może 
mieścić się na placu biwakowym na 
Skawicy Suchej Górze. Pierwszym 
punktem na szlaku będzie Jaskinia 
Oblica, będąca największą jaskinią 
Beskidu Żywieckiego. Ten mierzą-
cy 436 m długości obiekt znajduje 
się na północno-zachodnim stoku 
Śmietarniaka. Jaskinia posiadają-
ca genezę osuwiskową powstała 
w piaskowcu magurskim facji mi-
kowej. Główne partie jaskini wy-
kształciły się wzdłuż jednej szczeli-
ny, która została poprzedzielana na 
kilka kondygnacji dużymi pakieta-
mi skalnymi. Dolne partie jaskini 
powstałe na tej samej szczelinie, są 
jednak przemieszczone w stosun-
ku do głównych partii w kierunku 
NEE. 

Drugim punktem szlaku będzie 
odsłonięcie warstw hieroglifowych 
znajdujące się na grzbiecie Palu-
chówki. Odsłonięcie to mierzy 35 
m wysokości a jego długość waha 
się od 10 do 25 m. Odsłaniające 
się tu skały są wieku eoceńskie-
go i tworzą je typowe dla warstw 
hieroglifowych cienkoławicowe 
piaskowce, przeławicone łupkami. 
Miąższość ławic piaskowców i łup-
ków jest podobna i wynosi około 
20 cm. Lokalnie występują wkładki 
średnioławicowych piaskowców 
o miąższości 80 cm. 

Od odsłonięcia, projektowany 
szlak będzie prowadzić w górę 
korytem potoku Głęboki, który 
na długości ok. 900 m przepływa 
w linii prostej wśród pionowych 
ścian. Po dotarciu na główny 
grzbiet pasma szlak poprowadzi 
na szczyt Policy a dalej na Okrą-
glicę, na której mieszczą się rowy 
rozpadlinowe. Najdłuższy z ro-
wów mierzy 79 m długości, jed-
nak jego głębokość jest niewielka 
i wynosi zaledwie 1 m. Długość 
największego z rowów rozpadli-
nowych na Okrąglicy wynosi 60 
m a jego głębokość dochodzi do 
5 m. W obrębie rowów zinwen-
taryzowano ponadto kilka jaskiń, 
wśród których największy system 
jaskiniowy nazywany Systemem RI 
w Okrąglicy mierzy 20 m długości. 
Z szczytu Okrąglicy szlak będzie 
prowadził w dół stoku w kierun-
ku wielkiego osuwiska Łysina i 
dalej do pola biwakowego.

NOWE SZLAKI 
W PAŚMIE POLICY
Prócz obiektów możliwych do połą-
czenia w jeden szlak tematyczny, na 
północnych stokach Pasma Policy 
występują także pojedyncze obiekty 
godne do udostępnienia turystycz-
nego. Jednym z nich jest Jastrzębie 
Jeziorko, które jest jeziorkiem za-
porowym powstałym na potoku Ja-
strzębie. Obiekt ten o powierzchni 
380 m2 uległ jednak w wyniku za-
mulania znacznemu zmniejszeniu, 
bowiem w przeszłości mierzył ok. 
2 300 m2. Dziś powyżej tafli wody 
rozciąga się zabagniona równina. 
O jego dawnych rozmiarach świad-
czy także rozcięty 6 m wysokości 
rygiel blokujący odpływ z jeziorka. 
Jeziorko to znajduje się w odległo-
ści 1,5 km od centrum Zawoi dlate-
go też można urządzić prowadzący 
do niego jednokierunkowy szlak 
turystyczny. 

Drugi szlak turystyczny o długo-
ści 3,5 km może połączyć opisany 
już wcześniej, przełom Skawicy 
z żółtym szlakiem prowadzącym 
z Juszczyna na Halę Krupową. Do 
połączenia obu szlaków według 
projektu doszłoby na grzbiecie góry 
Jawor. Szlak ten w początkowym 
odcinku przebiegałby obok Cmen-
tarza Cholerycznego, na którym 
chowano zmarłych podczas epide-
mii cholery, która nawiedziła Ska-
wicę w połowie XIX w. Dalej szlak 
biegł będzie w górę roztokowego 
koryta Rotni aż do Lasu Skałki, w 
którym na grzbiecie góry Jawor od-
słaniają się liczne wychodnie pia-
skowców magurskich. Odsłaniają 
się one w trzech zgrupowaniach 
i mierzą po ok. 5 m wysokości. 

NOWY SZLAK 
W PAŚMIE JAŁOWIECKIM
Od północy dolinę Skawicy zamy-
ka niezbyt wysokie Pasmo Jało-
wieckie, przez którego zachodnią 
część przebiega kilka szlaków tury-
stycznych. Z kolei wschodnia część 

jest niemal całkowicie pozbawiona 
szlaków turystycznych. A właśnie 
w tej części Pasma mieści się Zbój-
ska Dziura, będąca jedną z ciekaw-
szych jaskiń tego obszaru. Jest to 
jaskinia szczelinowa o długości 
10 m, do której prowadzi wejście 
z niewielkiego zapadliska o głębo-
kości 2,5 m. 

Obiekt ten stosunkowo łatwo 
można włączyć w sieć szlaków tu-
rystycznych. Projektowany szlak 
o długości ok. 7 km rozpoczynałby 
się w centrum Skawicy (w miejscu 
rozpoczęcia niebieskiego szlaku, 
prowadzącego na Przełęcz Kucało-
wą w Paśmie Policy) i prowadziłby 
do Grzechyni. W swoim początko-
wym odcinku szlak przebiegałby 
obok jaskini a następnie prowadził-
by przez Sitkową Grapę, Malikow-
ski Groń i Kurdyjówkę w kierunku 
Grzechyni. 

SZLAK ROWEROWY „PRZEZ 
PRZEŁECZE W PAŚMIE POLICY”
Sieć szlaków rowerowych na opra-
cowywanym obszarze przebiega 
przede wszystkim w Paśmie Jało-
wieckim. Jednak walory do rozwo-
ju tego typu szlaków panują także 
w Paśmie Policy. Przez jego środ-
kową część przebiega pas przełę-
czy, których ukształtowanie tworzy 
idealne warunki do utworzenia tra-
sy rowerowej. Ponadto ich zago-
spodarowanie powoduje iż rozta-
czają się z nich szerokie panoramy. 

Proponowany szlak rozpoczy-
nałby się w Zawoi Czatoży przy 
tzw. Trzech Piwniczkach, które są 
zabytkami kultury ludowej. Na-
stępnie prowadziłby przez Kwiatek 
i Morgi do Zawoi Mosorne, z której 
dalej przez Polanki i Pod Kiczorką 
do Zawoi Podpolice. Trasa szlaku 
następnie prowadziła by do Na To-
karnym, skąd biegłaby w dół do 
Skawicy bądź na Juszczyńskie Po-
lany. Szlak ten o długości 12 km 
z pewnością były bardzo często 
uczęszczany przez rowerzystów. 

PODSUMOWANIE
Obszar gminy Zawoja obfituje 
w dużą liczbę godnych odwiedze-
nia obiektów, które można w ła-
twy sposób połączyć w sieć szla-
ków turystycznych. Na jej obszarze 
występują zarówno liczne obiekty 
przyrody nieożywionej jak wo-
dospady, jaskinie czy odsłonięcia 
skalne czy też obiekty kultury ma-
terialnej. Dlatego też możliwe jest 
utworzenie kilku szlaków tema-
tycznych rozciągających się w do-
tychczas słabiej rozwiniętych tury-
stycznie regionach gminy. Nowo 
powstałe szlaki nie powinny się 
jednak jedynie ograniczyć wyłącz-
nie do wyznaczenia w terenie. Po-
winny ponadto zostać zaopatrzo-
ne w podstawową infrastrukturę 
turystyczną, ale przede wszystkim 
należy je urządzić w sposób atrak-
cyjny dla turystów odwiedzających 
gminę.

Paweł Franczak 

UWAGI
Niniejsze opracowanie powsta-
ło na podstawie wyników badań 
uzyskanych w ramach projektu 
„Pasmo Policy”, organizowanego 
w lipcu 2011 r. przez Koło Geo-
grafów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego oraz indywidualnych ba-
dań autora. Przedstawiony projekt 
zagospodarowania turystycznego 
gminy stanowi pewną koncepcję 
rozwoju gminy i w razie ewentu-
alnej realizacji może zostać wyko-
rzystany w całości bądź w części. 

Mapa proponowanych nowych szlaków turystycznych

Przełom Skawicy. Fotografie Autora.

CENNE INICJATYWY



| ZIMA 2012 | POD DIABLAKIEM |32

Pradzieje poznawania 
turystycznego Zawoi i Babiej Góry
W akcie lustracyjnym starostwa 
lanckorońskiego z 1646 roku, po 
raz pierwszy w dokumentach wy-
mieniona została Zawoja, lokowa-
na na obszarze Skawicy i nazwana 
pierwotnie Górną Skawicą. Zawo-
ja – wieś dawniej królewszczyzny, 
przez wieki należała do starostwa 
lanckorońskiego. W czasie zabo-
rów Zawoja należała do cyrkułu 
myślenickiego i wadowickiego. Od 
połowy XIX wieku opisywana jest 
Zawoja jako miejscowość turystycz-
na. Położona jest w górnym i środ-
kowym biegu rzeki Skawica. 

Średniowiecze na obszarze Za-
woi to przepastna puszcza a osad-
nictwo rozpoczęło się w XIV wieku. 
Jedną z ostatnich grup osadniczych 
byli Wołosi, którzy pozostawili zna-
czące wpływy na obszarze obecnej 
Zawoi. W pierwszej połowie XVIII 
wieku chłopi byli zarębnikami. Au-
stria – zaborca tych ziem – od 1772 
roku wprowadziła swoje panowa-
nie nad tym obszarem i trwało ono 
do początku XX wieku.

Pierwsze wzmianki o Babiej Gó-
rze pochodzą od kronikarza Jana 
Długosza a datują się na XV wiek. 
Pierwszymi eksploratorami Babiej 
Góry byli zielarze a kolejnymi po-
szukiwacze skarbów, którzy pozo-
stawili napisy na skałach a datują 
się one na 1643 rok. Oprócz napi-
sów, pozostawiono wykute w ska-
łach przedmioty jak krzyż, słońce, 
siodło, skrzypce i inne.

Swoje siedziby w paśmie Babiej 
Góry mieli również zbójnicy, któ-
rych okres działalności to począ-
tek XVI wieku a koniec, to połowa 
XIX wieku. Myślistwo w rejonie 
Babiej Góry w XVII wieku wymu-
szane było przez starostów. Wiek 
XVII-XVIII to penetracja Babiogó-
rza przez kartografów, geologów, 
przyrodników, poetów i wielbicieli 
zdobywania gór. Córka prof. Uni-
wersytetu Jagiellońskiego – Jana 
Steczkowskiego, Maria daje kwieci-
sty opis wycieczki na Babią Górę.
Znane są także rysunki, malowidła, 
a później fotografie Babiej Góry 
i Zawoi robione z różnego ujęcia 

i w wielu miejscach. W XIX wieku 
pionierzy turystyki zaczęli organi-
zować wycieczki, odkrywające za-
kamarki Zawoi i zdobywające nie 
tylko Babią Górę. Pierwszym zdo-
bywcą Babiej Góry, w 1782 roku, 
był ks. Jowin Bończa Bystrzycki – 
astronom królewski. W 1804 roku 
szczyt Diablak zdobył ks. Stanisław 
Staszic, idąc z Krowiarek. Drugi raz 
w 1805 roku. W 1806 roku arcy-
książę Józef Habsburg przybył na 
szczyt Babiej Góry i zachwycał się 
widokami. Zatrzymał się na kilka 
godzin w chatce specjalnie zbudo-
wanej na tę okoliczność. W 1836 
roku na szczyt Babiej Góry wszedł 
poeta krakowski Edmund Wasilew-
ski. Mapę Babiej Góry w 1844 roku 
sporządził kpt. Karol Kummersberg.

W 1843 roku drogą przez Kro-
wiarki wszedł na Diablak Ludwik 
Pietrusiński – podróżnik, zdobywca 
wielu górach świata. W 1852 roku 
hr. Filip Saint Genois wystawił na 
Diablaku szałas z głazów, przezna-
czony na schron dla turystów.

W 1852 roku, wraz ze studen-
tami Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wchodzi na Babią Górę Wincenty 
Pol. W 1853 roku historyk, arche-
olog, prof. Józef Łepkowski opra-
cował i wydrukował pierwszy kra-
joznawczo-turystyczny opis Babiej 
Góry oraz okolicy.

W 1855 roku Babią Górę zwie-
dza z grupą kobiet, pierwsza ko-
bieta turystka – Maria Steczkowska. 
Do rozwoju turystycznego Zawoi 
znacznie przyczyniły się badania 
w latach 1870-1880 na Babiej Gó-
rze Hugo Zapałowicza, gdzie w roz-
prawie pt. „Roślinność Babiej Góry 
pod względem geograficzno-bota-
nicznym”, opisuje piętrowy układ 
roślinności budowę i ukształtowanie 
całego masywu. Za przyczyną Hugo 
Zapałowicza i innych badaczy Babiej 
Góry, Zawoja stała się poznawalna, 
z czasem popularna i zaczęła ścią-
gać licznych letników i turystów. 
W połowie XIX wieku na Babiej 
Górze był poeta Felicjan Faleński 
a inny poeta, Franciszek Siła Nowic-
ki, na Babiej Górze był aż 30 razy.

W drugiej połowie XIX wieku na 
Babiej Górze był Tytus Chałubiński 
i w tym też czasie po Babiej Górze 
wędruje Hugo Zapałowicz ze swym 
przewodnikiem, góralem z Zawoi, 
Wawrzyńcem Szkolnikiem.

Na przełomie XIX i XX wieku 
turystyka została ujęta w ramy or-
ganizacyjne a zajęło się tym Beski-
denverein, organizując turystykę 
niemiecką a polską turystykę or-
ganizuje Towarzystwo Tatrzańskie. 
Rekrutuje ono osoby nadające się 
na przewodników babiogórskich 
a są nimi najczęściej mieszkańcy 
Zawoi. Ważną rolę w turystyce ba-
biogórskiej odegrał Kazimierz So-
snowski, krajoznawca, organizator 
turystyki, prowadził wiele wycie-
czek zwłaszcza młodzieży. W tym 
czasie Babią Górę zwiedza Ludwik 
Solski – aktor, Aleksander Janowski 
– brat Kazimierza Sosnowskiego, 
Bolesław Drobner – działacz spo-
łeczny Krakowa.

W 1904 roku na Babią Górę 
prowadzi uczniów z Gimnazjum 
z Wadowic prof. Janik. W 1905 

roku, jako 18-letni student, zdoby-
wa szczyt Babiej Góry Władysław 
Szafer. W 1912 roku dwukrotnie na 
Babią Górę wchodzi Włodzimierz 
Iljicz Lenin. 

 
Na przełomie XIX i XX wieku 

stopniowo wzrasta w Zawoi ruch 
letniskowy. Uruchomienie, w 1882 
roku, kolei pomiędzy Katowicami – 
Bielskiem – Żywcem i w 1884 roku 
do Suchej Beskidzkiej oraz kolei 
z Krakowa i przedłużenie linii z Su-
chej do Nowego Sącza, przybliżyło 
i udogodniło przewóz letników ze 
Śląska i Krakowa. 

H. Zapałowicz wzniecił iskierkę 
poznania i organizowania turysty-
ki na Babiej Górze, kiedy, w 1870 
roku, po raz pierwszy uległ urokowi 
tej ziemi, jeszcze jako uczeń gimna-
zjum w Przemyślu. Jako pierwszy 
z rodaków zaczął organizować tury-
stykę babiogórską na szerszą skalę. 
Wskazywał, popularyzował tereny 
zawojskie dla turystyki, wskazywał 
możliwości jej rozwoju. Jako 50-let-
ni mężczyzna przyjechał do Zawoi i 
zatrzymał się u Edwarda Wolskiego, 
który prowadził z siostrami „Dwo-
rzec Babiogórski”. Zamieszkał w po-
bliżu organistówki u E. Wolskiego. 
Zajął się, będąc członkiem Towa-
rzystwa Tatrzańskiego, powołaniem 
Oddziału Babiogórskiego Towarzy-
stwa Tatrzańskiego, organizowa-
niem turystyki na Babiej Górze.

W Makowie Podhalańskim, 
w 1905 roku, powołano Oddział 
Towarzystwa Tatrzańskiego – Od-
dział Babiogórski pod przewod-
nictwem lekarza Andrzeja Karasia, 
a po roku w 1906 roku przewod-
niczącym został H. Zapałowicz i 
przeniósł siedzibę oddziału z Ma-
kowa Podhalańskiego do Zawoi. 
Dyrekcja Dóbr Arcyksiążęcych w 
Żywcu dała – „wolny przystęp do 
gór i lasów”. Pierwsze zimowe nar-
ciarskie wejście na szczyt Babiej 
Góry to rok 1908. Odbywają się 
również wejścia na urokliwe z Ba-
biej Góry widoki na Tatry i Beskid 
Śląski, przede wszystkim wschody 
i zachody słońca.

W 1906 roku otwarto na stokach 
Babiej Góry na Polanie Markowe 
Szczawiny schronisko, które zali-
czało się do jednych z najstarszych 
schronisk beskidzkich. Starania Hu-
gona Zapałowicza doprowadziły do 
jego wybudowania, a wspomagali 
go w tym przedsięwzięciu wójt Za-
woi – Wojciech Włosiak, ks. Bro-
nisław Niklewicz, Jan Ficek, Waw-
rzyniec Szkolnik, Edward Wolski 
i Klemens Trybała. W pierwszych 
latach po uruchomieniu schroni-
ska, rocznie przewijało się około 
1000 osób.

Wcześniej, na południowej stro-
nie Babiej Góry, Beskidenverein, 
niemieckie towarzystwo turystycz-
ne z Bielska, wybudowało schroni-
sko. Rocznie schronisko odwiedziło 
około 500 osób. Zarząd arcyksiążę-
cych dóbr żywieckich buduje tzw. 
Górny Płaj z nad Zawoi Czatoży 
przez Markową Halę (Markowe 
Szczawiny) do Zawoi Policzne.

Ze Śląska, Krakowa, Bielska zo-
stała ulepszona komunikacja. Naj-
pierw koleją, a później omnibusa-
mi konnym dojeżdżali z Makowa 
Podhalańskiego turyści do Zawoi. 
W 1949 roku uruchomiono komu-
nikację autobusową Maków Podha-
lański – Zawoja. Wybudowano także 
odcinek drogi przez Zawoję-Przełęcz 
Krowiarki łączącą Śląsk i Zakopane.

Rośnie sieć hoteli, restauracji, 
tak, że pod koniec XIX wieku co-
raz więcej rodzin, młodzieży szkol-
nej oraz towarzystw przyjeżdża do 
Zawoi.

Polska w 1918 roku odzyskuje 
niepodległość. Wtedy też zaczęło 
się nowe życie Zawojan. 

W Zawoi początek okresu mię-
dzywojennego zaznaczył się rozwo-
jem budownictwa mieszkaniowego, 
pensjonatowego i innych użytku 
publicznego. Ogółem wybudowano 
175 domów a Zawoja przekształci-
ła się w modną miejscowość letni-
skową. W Zawoi letników było – 
w 1925 roku – 2000, w 1930 roku 
– 5000. Życie gospodarcze Zawoi 
rozwija się prężnie aż do wybuchu 
drugiej wojny światowej.

NASZA HISTORIA
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Prezes Oddziału Babiogórskiego 
Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego Mieczysław Mączyński wraz 
z Kazimierzem Sosnowskim – znaw-
cą Beskidów, po I wojnie światowej 
rozbudowują schronisko. Pierwszy-
mi gospodarzami w schronisku na 
Markowych Szczawinach byli kolej-
no bracia Gancarczykowie – Józef 
i Klemens, a po nich Władysław 
Midowicz. Władysław Midowicz 
w 1928 roku pierwszy podniósł te-
mat utworzenia Parku Narodowego 
na Babiej Górze. W latach 1933-
1935 przez schronisko przewinęło 
się rocznie ok. 1000 turystów. Okres 
powojenny, to odnowa organizacyj-
na w funkcjonowaniu schroniska. 
W 1947 roku wybudowano domek 
gospodarczy, późniejsza Goprów-
ka, na Markowych Szczawinach. 
Druga połowa lat pięćdziesiątych to 
okres gwałtownego rozwoju ruchu 
turystycznego w Zawoi.

W II. Rzeczpospolitej Zawoja 
należała kolejno do powiatów – 
makowskiego, wadowickiego a od 
1956 roku do powiatu suskiego. Za-
woja po pierwszej wojnie światowej 
należała do województwa krakow-
skiego, od 1975 roku do wojewódz-
twa bielskiego, aby powrócić do 
województwa małopolskiego.

Pamiętam, kiedy, w okresie 
wakacji 1954 roku, z bratem An-
drzejem i przyjaciółmi, po noclegu 
w schronisku, o świcie, poszli-
śmy na Diablak aby zobaczyć ten 
bajeczny widok wschodu słońca, 

o którym tyle się naczytaliśmy i na-
słuchaliśmy. Nie na darmo Babia 
Góra zwana jest Matką Niepogód, 
ponieważ przywitała nas tak gęsta 
mgła, że nie tylko wschodu słońca 
nie zobaczyliśmy, ale musieliśmy 
w kosodrzewinach przeczekać aż 
mgła opadnie.

W 1954 roku jako piąty w kra-
ju, utworzono Babiogórski Park 
Narodowy.

Dyrekcja Babiogórskiego Parku 
Narodowego lokuje się w udostęp-
nionym budynku, który przed wojną 
należał do państwa Metelskich. Na-
stępuje systematyczna rozbudowa 
dyrekcji Babiogórskiego Parku Naro-
dowego. W 1962 roku Teresa i Jerzy 
Pawłowscy zakładają Muzeum Par-
ku Narodowego w Zawoi. W 1977 

roku Organizacja Narodów Zjedno-
czonych – UNESCO – uznała Babio-
górski Park Narodowy jako rezerwat 
biosfery. W 1977 roku wprowadzo-
no Radę Naukową Programowania 
Babiogórskiego Parku Narodowego.

Oddział Ziemi Babiogórskiej 
PTTK posiadał 23 Koła PTTK i po-
nad 3000 członków koło przewod-
nickie, stację turystyczną PTTK 
w Zawoi Składy obecnie budynek 
wczasowy – „Hanka”. Przeważała 
turystyka masowa – rajdy, zloty, 
złazy, obozy wędrowne no i wcza-
sy. W roku 1957 PTTK wydzierżawił 
ośrodek „Lajkonik” z 160 miejscami 
noclegowymi.

PTTK – Biuro Ekonomiczno-Fi-
nansowe zakupuje wille w Zawoi 
Składy na Paluchówce i po remon-

Obszar: 1000,97 km2, obszar Skawicy: 27,90 km2.

Zawoja graniczy: granica państwa (Słowacja) – 7,39 km, ze Stryszawą 
– 8,10 km, z Grzechynią – 3,30 km, z Białką – 0,83 km, ze Skawicą – 
8,70 km, od Policy do Diablaka – 10,73 km, ogółem długość granic 
– 44,79 km.

Najwyższe przewyższenie Zawoi: „Diablak” – Babia Góra – 1725 m 
m.p.m.

Najwyższe zamieszkanie – Opaczne – 903 m n.p.m., a najniższe – Sit-
kówka – 450 m n.p.m., Centrum Zawoi na wysokości – 530 m n.p.m. 
Różnica wzniesień: 1275 m.

Centrum turystyczne: na wysokości 620 m n.p.m., piszący mieszkał 
na wysokości 760 m n.p.m. Początkiem lat 30- tych powołano Komi-
sję Klimatyczną. W okresie od 1 kwietnia do 31 październka 1937 
roku,  Zawoję odwiedziło – 2028 osób.

Komunikacja kolejowa: najbliższa stacja – Juszczyn odległa od Cen-
trum Zawoi 16 km następna co do odległości – Maków Podhalański z 
połączeniem autobusowym. 
Komunikacja od strony zachodu z Bielska-Białej i Żywca od północy 
od Krakowa i Śląska, wschodu Rzeszowa, Nowego Sącza.

Demografia. Zaludnienie w latach: 1784 – 2544 mieszkańców; 1857 
– 4000 mieszkańców; 1820 – 3694 mieszkańców; 1869 – 4600 miesz-
kańców; 1880 – 4900 mieszkańców; 1900 – 5700 mieszkańców; 
1921 – 5335 mieszkańców; 1931 – 6243 mieszkańców; 1942 – 7080 
mieszkańców; 1950 – 5800 mieszkańców; 1960 – 5422 mieszkań-
ców; 1966 – 5517 mieszkańców; 1969 – 5974 mieszkańców. 
Na 1 osobę przypadało gruntu rolnego w 1922 roku – 0,53 ha.

Obiektów mieszkalnych – domów. W latach: 1784 – 341 domów; 
1820 – 437 domów; 1844 – 909 domów; 1869 – 854 domy; 1900 – 
1053 domy; 1921 – 1079 domów; 1931 – 1254 domy; 1960 – 1234 
domy; 1969 – 1327 domów.
W roku 1970 było: 1370 nieruchomości budowlanych, 1362 domów 
mieszkalnych, 1103 budynki gospodarcze. Do drugiej wojny świato-
wej zagęszczenie na 1 obiekt mieszkalny przypadało 5 osób. Zagęsz-
czenie nieruchomości budowlanych na 1 km2 – 13,6 nieruchomości.

Przegląd 
kronikarsko-turystyczny 
Zawoi

cie w 1969 roku uruchamia Dom 
Wycieczkowy PTTK „Hanka”. W la-
tach 1956-61 w schroniskach PTTK 
nocowało rocznie ok. 1000 osób. 
Działały wówczas zakładowe domy 
wczasowe i kwatery prywatne.

Powiatowa Komisja Planowania 
Gospodarczego w Suchej Beskidz-
kiej w 1959 roku opracowała per-
spektywiczny plan rozwoju Zawoi 
a turystyka miała być zasadniczym 
i strategicznym czynnikiem jej roz-
woju. Wojewódzka Komisja Plano-
wania Gospodarczego w Krakowie 
opracowała plan na lata 1965-85, 
gdzie Zawoja miała pełnić funkcje 
rekreacyjne i rekreacyjno-usługowe 
o zasięgu ogólnokrajowym.

Planowano urbanizację Górnej 
Zawoi i nadanie jej praw miejskich, 
najpóźniej w 1985 roku.

W 1966 roku oddano do użytku 
Dom Wczasowy „Wesoła” w Za-
woi– KWK „Wesoła” w Mysłowi-
cach. W tym czasie otwarto „Zajazd 
po Babią” w Widłach – restaurację 
wraz z ośrodkiem campingowym, 
który prowadziłem wraz z bratem. 
Znaczenie Zawoi jako letniska 
i bazy turystycznej sukcesywnie 
wzrastało. Na lata 1965-1985 pla-
nowano, że w Górnej Zawoi po-
wstanie nowoczesna, kompleksowa 
zabudowa turystyczna. Przez wiele 

lat nie powstało jednak Biuro Tu-
rystyczne czy punkt Informacji Tu-
rystycznej.

W połowie lat 70 – Zawoja gości-
ła około 240-260 tyś. osób rocznie. 

Rozwijało się budownictwo in-
dywidualne z myślą o turystach. 
Ja również w 1983 roku wybudo-
wałem dom, przeznaczając go na 
pensjonat (ostatnia budowla przed 
Krowiarkami).

Budowano domki letniskowe, 
dacze, myślano o późniejszej agro-
turystyce. Organizowano kolonie dla 
dzieci i młodzieży, obozy wędrow-
ne. Stawiane są obozowiska namio-
tów na Dejakowych Szczawinach, 
Czatoży, Przełęczy Jałowieckiej.

W 1966 roku – otwarto Ośro-
dek Muzealny Komisji Turysty-
ki Górskiej – Zarządu Głównego 
PTTK na Markowych Szczawinach. 
W 1977 roku utworzono w Ośrod-
ku Kultury Turystyki Górskiej PTTK 
na Babiej Górze grupę zajmująca 
się prowadzeniem badań historycz-
no-krajoznawczych i kulturowych 
związanych z Babią Górą. Na Babiej 
Górze, w 1953 roku, zorganizowano 
w zimie stałe dyżury GOPR. W 1975 
roku Tomasz Nowalnicki wznawia 
publikowanie „Informatora Babio-
górskiego Parku Narodowego”.

Opracował: Wiesław Boryczko

W artykule wykorzystano archiwalne pocztówki ze zbiorów 
Michała Bartyzela. 
Za ich bezpłane udostępnienie sedecznie dziękujemy.

Redakcja

NASZA HISTORIA
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Tuż przed wakacjami, 19 czerw-
ca 2012 r., została zorganizowana 
w Nowym Targu Konferencja na 
temat „Bogactwo Kulturowe regio-
nu Małopolski w działaniach edu-
kacyjnych”. Konferencja została 
zorganizowana przez Małopolskie 
Kuratorium Oświaty oraz Rektora 
Podhalańskiej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Nowym Targu, na któ-
rą zaproszono wszystkich starostów 
powiatów, prezydentów i burmi-
strzów miast, wójtów gmin, dyrek-

torów przedszkoli, szkół i placówek 
województwa małopolskiego.

Konferencja była kolejną inicja-
tywą, mającą na celu eksponowa-
nie i promowanie regionalnego 
dziedzictwa małopolski. Oprócz 
interesujących wykładów była pre-
zentacja zespołów dziecięcych 
i młodzieżowych z pięciu regio-
nów województwa małopolskiego.

O zaprezentowanie kultury re-
gionu babiogórskiego poproszono 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Ba-

Regionalny Zespól „Babiogórcy” działa przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Zawoi  Gołyni. Aktualnie działa grupa 
dziecięca oraz grupa śpiewacza KGW „Zawojanki” w Zawoi Dolnej.

Występ Zespołu Regionalnego „Babiogórcy” –  SP nr 5 w Zawoi na Konferencji Kuratorium Oświaty na temat: „Bogactwo 
Kulturowe Regionu Małopolski w działaniach edukacyjnych”, Nowy Targ, 19.06.2012 r. Fot. arch. Zespołu.

Prezentacja regionu 
babiogórskiego

Warsztaty cieszyły się dużym zain-
teresowaniem. Brały w nich udział 
23 osoby ze Stowarzyszenia „Nasza 
Skawica”. Wśród potraw regional-
nych królowała faszerowana ka-
pusta, kurczak faszerowany, rolada 
drobiowa w cieście, nóżki z kur-
czaka nadziewane warzywami, 
paszteciki z czerwonym barszczem. 
Na stołach pojawiły się: galantyna 
w galarecie, szynka z chrzanem, 
śledź pod pierzynką, rolada serowa, 
jaja po benedyktyńsku, wykwintne 
sałatki, mięsna rozkosz, jogurtowa 
delicja, skąpany słońcem słonecz-
nik, sernik grecki. 

Warsztaty kulinarne zakończy-
ły się degustacją potraw i stały się 
bodźcem do powstawania innowacji 
kulinarnych i nawyków nawiązu-
jących do tradycji naszego regionu 
oraz promowania zdrowej żywności.

Stowarzyszenie „Nasza Skawica” 
bardzo dziękuje ks. Krzysztofowi 
Strzelczykowi, proboszczowi para-
fii w Skawicy za udostępnienie po-
mieszczeń na warsztaty.         (s.z)

Warsztaty 
kulinarne

Z inicjatywy Stanisławy Zemlik prezes Stowarzyszenia „Nasza Skawica” w dniach od 19 do 21 listopada br. odbyły 
się warsztaty gastronomiczne gotowania potraw regionalnych, które prowadziła Renata Pochopień – nauczyciel  
Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

I kiedy wreszcie nadszedł ten 
długo wyczekiwany dzień, dzie-
ci w szczególny sposób powitały 
miłego gościa. Zaprezentowały się 
w części artystycznej. Recytowały 
wiersze i śpiewały piosenki. 

Święty Mikołaj był zachwycony, 
słuchając występów dzieci. Z każ-
dym przedszkolakiem porozmawiał, 
wziął na kolana i obdarował pre-
zentami. Oprócz indywidualnych 
prezentów, dzieci otrzymały rów-
nież wspaniałe zabawki do przed-

Odwiedziny 
Świętego Mikołaja
6 grudnia 2012 roku, to data bardzo wyjątkowa dla dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Zawoi. Wtedy to właśnie, w towarzystwie Aniołów 
i Diabełka przybył z wizytą Święty Mikołaj. Przedszkolaki z wielką nie-
cierpliwością czekały na te odwiedziny. Nie tylko były bardzo grzeczne, 
ale także starannie przygotowały się do tego spotkania. 

Pamiątkowe zdjęcia z wizyty Świętego Mikołaja w przedzkolu. Fot. Autorki.

biogórcy”, działający przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Zawoi Gołyni 
pod kierownictwem mgr Małgo-
rzaty Bogacz – dyrektora szkoły. 
Zespół wiernie i interesująco za-
prezentował kulturę ludową górali 
babiogórskich, zamieszkujących od 
strony północnej Babiej Góry

Za kilka miesięcy (w marcu 
2013 r.) Regionalny Zespół „Babio-
górcy” będzie obchodził jubileusz 
50-lecia swojej działalności.
Konsultant zespołu: Zofia Bugajska

szkola. Spotkanie z miłym gościem 
przebiegało w pełnej ciepła atmos-
ferze i żal było się rozstawać. 

Dzieci na zakończenie spotka-
nia podziękowały Świętemu Miko-
łajowi za przybycie i zaprosiły na 
drugi rok. Wizyta w przedszkolu 
została upamiętniona na wspólnej 
fotografii. Święty Mikołaj udał się 
w dalszą drogę, a nam Jego odwie-
dziny na długo pozostaną w pa-
mięci.

Aldona Kukla

Warsztaty gastronomiczne gotowania potraw regionalnych zorganizowane 
przez Stowarzyszenie „Nasza Skawica”. Fot. Stowarzyszenia.

Święty Mikołaj rozdaje prezenty

Całkowity dochód z przeprowadzo-
nych akcji zostanie przeznaczony 
na zakup pompy wodnej do jedne-
go z krajów afrykańskich oraz zasili 
konto programu UNICEF „Klęska 
głodu na rogu Afryki”. 

Inspiracją do podjęcia tego typu 
działań, były słowa Papieża Jana 
Pawła II: ,,Afryka potrzebuje wody, 
chleba, godności, wolności i poko-
ju". Ojciec Święty od początku swe-
go pontyfikatu doskonale rozumiał 
potrzeby ludności Afryki, dlatego 
też swą pierwszą wizytę duszpaster-
ską odbył właśnie na ten kontynent. 

Doskonale zdawał sobie spra-
wę, iż ludność krajów afrykańskich 
potrzebuje wsparcia współczesne-
go świata. Dziś kontynent ten jest 
w szczególny sposób doświadcza-
ny, gdyż panuje tam największa od 
dwudziestu lat klęska głodu. Spo-

wodowała ją długotrwała, trwająca 
już trzy lata susza. Klęska dotknęła 
w największym stopniu: Somalię, 
Kenię, Etiopię i Dżibuti. W związ-
ku z tym wolontariusze ZS w Za-
woi Wilcznej wraz z opiekunami 
przeprowadzili szereg akcji charyta-
tywnych. Zobaczyć ich można było 
podczas tegorocznej Babiogórskiej 
Jesieni, kwestujących oraz sprzeda-
jących ciasta i wyroby dekoracyjne. 
Dzielni uczniowie zebrali kwotę 
1109,30 zł.

Wolontariusze wraz z opie-
kunkami składają podziękowania 
wszystkim, którzy wsparli ich akcję: 
Rodzicom, Kierownictwu Świetli-
cy Terapeutyczno-Rehabilitacyjnej 
w Zawoi Wilcznej, Wójtowi Gminy 
Zawoja, Dyrekcji Babiogórskiemu 
Centrum Kultury oraz wszystkim, 
którzy odpowiedzieli na nasz apel.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej, już po raz szósty, przystą-
pili do projektu „Mieć wyobraźnie miłosierdzia”. W tym roku realizują 
go pod hasłem „Aby dotrzeć do źródła, trzeba płynąć pod prąd”. 

Kwesta dla Afryki
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Zawoi zwraca się z apelem 
do społeczności lokalnej o zwró-
cenie szczególnej uwagi na osoby, 
które w tym szczególnym zimowym 
okresie z uwagi m.in. na wiek, nie-
pełnosprawność, szeroko rozumia-
ną niezaradność życiową mogą być 
zagrożone wyziębieniem lub bez-
domnością. 

W najbliższym czasie tempe-
ratura w ciągu dnia i nocy ulegnie 
znacznemu obniżeniu, co stanowi 
bardzo trudny okres dla bezdom-
nych i osób przebywających w nie-
ogrzewanych pustostanach. 

Pracownicy socjalni naszego 
Ośrodka starają się na bieżąco 
monitorować miejsca, w których 
takie osoby mogą przebywać, 
jednakże to sygnały ze strony śro-
dowiska lokalnego sprawiają, że 
pomoc do takich osób trafia naj-
szybciej.

Uwaga – ZIMA

Gdzie szukać pomocy
Policja                  tel. 997
GOPS Zawoja       tel. 33 8775-049

mIejsca noclegowe
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=pomoc_dla_
bezdomnych

Działania Ośrodka Pomocy Społecz-
nej na rzecz osób i rodzin zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym 
stanowią bardzo szeroki wachlarz 
oddziaływań skierowanych do tej 
grupy mieszkańców Gminy Zawoja. 
Czas zatem na podsumowanie tego 
co udało się zrobić dzięki wsparciu 
Unii Europejskiej.

Podjęta przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej inicjatywa wy-
korzystania środków unijnych na 
działania na rzecz osób i rodzin za-
grożonych wykluczeniem społecz-
nym spotkała się z dużą aprobatą 
ze strony GOPS jak i środowiska lo-
kalnego, bowiem w takich właśnie 
działaniach widzimy możliwości ak-
tywizacji zawodowej jak i społecz-
nej naszych mieszkańców.

Analizując działania podejmowa-
ne w ramach tego projektu zauwa-
żamy, że objęliśmy swoim oddzia-
ływaniem wszystkie grupy osób nie 
tylko tych, którzy mają trudności fi-
nansowe, ale również rodziny prze-
żywające trudności natury psycho-
logicznej i egzystencjonalnej. 

1. Zorganizowanie bezpłatnych szko-
leń zawodowych dla naszych miesz-
kańców przyczyniło się do podnie-
sienia przez nich swoich kwalifikacji 
zawodowych i tym samym zwiększy-
ło ich atrakcyjność na rynku pracy.
2. Spotkania ze specjalistami tj : psy-
chologiem, pedagogiem, terapeutą 
uzależnień i doradcą zawodowym, 
psychiatrą, prawnikiem przyczyniły 
się do wzrostu kompetencji spo-
łecznych i wzmocniły emocjonalnie 
osoby czujące się bezradne w ota-
czającej ich rzeczywistości.

3. Stworzenie pomocy i wsparcia 
dla osób uzależnionych i ich rodzin 
to również duża pomoc w zakresie 
walki z problemem alkoholowym, 
który jak obserwujemy dotyczy co-
raz większej ilości naszych miesz-
kańców, a co budzi największe 
obawy, że problem ten dotyczy co-
raz młodszych osób.
4. W ramach projektu podejmowa-
ne były również oddziaływania dla 
osób i rodzin, w których występu-
je zjawisko przemocy domowej. 
Oddziaływania te są o tyle ważne, 
że problem ten dotyka wszystkich 
członków rodziny i konsekwencje 
są tragiczne w skutkach, o czym na 
bieżąco informują nas środki maso-
wego przekazu.
5. Projekt ten obejmował w okresie 
jego funkcjonowania również dzia-
łania na rzecz osób niepełnospraw-
nych, które mogły skorzystać z za-
jęć integracyjnych prowadzonych 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej 
a także wyjazdu nad morze, gdzie 
miały zagwarantowaną pełną reha-
bilitację.
6. Najważniejszą grupę stanowiły 
dzieci, które są zawsze najbardziej 
poszkodowane przez to co dzieje 
się w tych rodzinach. Te bezbron-
ne istoty, które nie maja możliwo-
ści bronienia się przed tym co złe, 
niejednokrotnie są zdane same na 
siebie i same muszą walczyć o sie-
bie. Dlatego też na uznanie zasłu-
guje zorganizowanie przez GOPS 
wyjazdu tych dzieci na wypoczy-
nek letni, niejednokrotnie nigdy te 
dzieci nie maiłyby możliwości zo-
baczenia morza, przeżycia fajnych 
chwil ze swoimi rówieśnikami i 

oderwania się chociaż na chwile 
od tego co trudne.

 
Reasumując należy stwierdzić, 

że realizacja projektu systemowego 
„Równe Szanse” przyczyniła się do 
aktywizacji społecznej i zawodowej 
mieszkańców naszej Gminy. Dała 
możliwość zainicjowania działań 
mających na celu poprawę funk-
cjonowania społeczno – emocjonal-

W Dniach Trzeźwości udział wzięło 
ponad 300 osób z całej Polski i ze 
Słowacji. Najliczniejsze grupy trzeź-
wościowe przybyły z Warszawy, 
Białegostoku, Raszyna, Trzebini.

Każdy dzień poruszał odrębny 
temat. I tak kolejno w programie 
znalazły się spotkania z młodymi, 
pedagogami i z rodzicami. Nie za-

brakło wspólnych spotkań grup, 
w czasie których razem wymienić 
można było doświadczenia życiowe 
i pośpiewać abstynenckie i folklo-
rystyczne piosenki. Ponadto wysłu-
chać prelekcji ks. dr hab. Leszka 
Łysienia, poprzedzonej wspólnym 
śpiewem „My chcemy życia bez 
palenia i bez picia”. Prowadzący 

odniósł się bardzo wymownie do 
naszych czasów: „żyjemy w świe-
cie nadmiernej konsumpcji, która 
pobudza w nas żarłoczność , chęć 
posiadania wszystkiego, a to nie jest 
dobre i sprzyja w popadanie w złe 
nawyki.”

Niemodna jest w naszych cza-
sach cnota wyrzekania się, podkre-
ślał, że to właśnie w wyrzekaniu 
się złego istnieje ogromna mądrość, 
ograniczanie się w piciu jest nie-
ocenionym dobrem. Trzeźwość za-
czyna się w duchu ludzkim, który 
potrafi się wyrzec, zmniejszyć spo-
żywanie. Odbicie się od dna jest 
znakiem siły jego ducha. Ponadto 
odprawiono nabożeństwo Dro-
gi Krzyżowej o Trzeźwość Rodzin 
i Narodu Polskiego. W czasie so-
botniej Mszy św. wzruszające były 
świadectwa alkoholików.

– Alkohol odebrał mi godność, 
godność matki, żony, osoby. Kiedy 
już byłam na skraju wyczerpania, 
bardzo się wstydziłam. Proszę was, 

nie dajcie sobie wmówić, że alko-
hol przyniesie wam radość i ulgę. 
Nie macie pojęcia ile łez wylałam 
i jak wiele bólu mnie to kosztowa-
ło – mówiła Ewa.

Z kolei Roman przyznał, że przez 
alkohol stracił bliskich, zwolniony 
został z pracy. Świadectwo wygło-
siła także Zofia z Warszawy, z klu-
bu „ Azyl”. – Przeżyłam piekło. Mój 
mąż był uzależniony, potem sama 
szukając ukojenia sięgnęłam po al-
kohol. Ale od kilkunastu lat żyję w 
trzeźwości, niestety teraz moja cór-
ka ma wielkie problemy./KAI/

Podhalańska młodzież złożyła 
przyrzeczenia abstynenckie od al-
koholu i innych używek.

Przyrzeczenia składali również 
inni uczestnicy Dni Trzeźwości. Na-
stępnie utworzono tradycyjny Łań-
cuch Serc Abstynenckich, wyrażając 
wielką radość i wdzięczność za wy-
chodzenie z nałogu. Na zakończe-
nie sobotnich uroczystości odśpie-
wano Rotę Trzeźwości: 

Nowa epoka świta nam, 
Nasz naród trzeźwy będzie .
Szatańskich metod widząc kłam, 
Do walki wstaje wszędzie. 

Pijaństwo w nasz nie wejdzie próg, 
tak nam dopomóż Bóg. Rozwagi 
Wreszcie nadszedł czas, 

Dni Trzeźwości na Podhalu

Duszpasterstwo Trzeźwości przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu, Nowotarski Klub 
Abstynencki „Rodzina”, burmistrz Nowego Targu Marek Fryźlewicz zorganizowały w dniach 22-25 listopada br. 
po raz kolejny XXIX Dni Trzeźwości na Podhalu pod hasłem:  „Reklama alkoholu przyczyną społecznego zła”. 

Spotkanie w ramach Dni Trzeźwości. Fot. KAI.

Przed nami jasna droga. 
Nie będzie szatan szydził z nas, 
Zwyciężym w imię Boga.
Pijaństwo w nasz…

Zgubny, ukryty w wódce jad, 
Nie będzie truł narodu. 
Młodzieńczych nam nie zniszczy lat, 
Precz z wódką, precz za młodu. 
Pijaństwo w nasz…

Czystości serca będziem strzec, 
Rozumu dar szanować, 
Drogą przykazań Bożych biec, 
Być trzeźwym to królować. 

Na zakończenie, w niedzielę, 
w Uroczystość Chrystusa Króla 
Mszę św. w kościele pw. NSPJ w 
Nowym Targu odprawił ks. prałat 
Stanisław Strojek, proboszcz naj-
większej parafii w regionie. Liturgię 
wzbogacili swym śpiewem klubo-
wicze z Warszawy z Krzysztofem 
i Anną Lorenc. Dzięki takim dniom 
organizowanym na Podhalu ożywia 
się duszpasterstwo trzeźwości.

W tegorocznych Dniach Trzeźwo-
ści na Podhalu uczestniczyła grupa ze 
Skawicy z proboszczem ks. Krzyszto-
fem Strzelczykiem. Wkrótce planowa-
ny jest udział w spotkaniach cotygo-
dniowych w mityngu AA w Ośrodku 
Terapeutycznym w Jordanowie.

(mg)
 

nego naszych mieszkańców. Jest to 
bardzo ważne i mamy nadzieję, że 
nadal projekt będzie realizowany 
przez naszą Gminę ponieważ czło-
wiek jest naszą najlepszą inwestycją 
w przyszłość.

Druga część konferencji poświę-
cona została działaniom na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie. Władze Gminy oraz Ośro-
dek Pomocy Społecznej chciały 
podziękować wszystkim służbom 
zaangażowanym w działania na 
rzecz ograniczenia tego zjawiska na 
terenie Gminy Zawoja. W tym celu 
Wójt Gminy oraz Kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zawoi podziękowali wszystkim 
osobom pracującym w obszarze po-
mocy rodzinie i dziecku za pomoc 
i wsparcie w działaniach na rzecz 
pomocy osobom pokrzywdzonym.

KONFERENCJA ,,RÓWNE SZANSE’’ I KONKURS PLASTYCZNY ,,NASZA SZKOŁA BEZ PRZEMOCY’’

8 października 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi zorganizował konferencję poświęconą re-
alizacji projektu systemowego „Równe Szanse” oraz działaniom na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Równe szanse
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łeczne w Zawoi w ramach zadań na 
rzecz pomocy osobom i rodzinom 
zagrożonych przemocą w rodzinie 
zorganizował również konkurs pla-
styczny dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych na terenie 
Gminy, chcąc zwrócić uwagę naj-
młodszych mieszkańców na pro-
blem jakim jest przemoc. Podczas 
konferencji uhonorowano laure-
atów konkursu i wręczono nagrody.  

W kategorii klas I-III szkoły pod-
stawowej I miejsce zajęła Marlena 
Miśkowiec z Zawoi Wilcznej. W ka-
tegorii klas IV-VI szkoły podstawo-
wej I miejsce zajął Robert Kudzia 
z Zawoi Przysłop. W kategorii gim-
nazjum I miejsca zajęła Agnieszka 
Listwan ze Skawicy. Wyróżnienia-
otrzymali: Mariusz Spyrka, Natalia-
Pierog, Martyna Żywczak.

Zofia Dyrcz

Jeżeli zauważymy człowieka le-
żącego na chodniku, czy śpiącego 
na ławce, nie pozostawajmy obo-
jętni na los takiej osoby. Nie prze-
chodźmy obojętnie obok kogoś, 
komu może grozić zamarznięcie.

Rodziny a szczególnie osoby 
samotne, które nie są w stanie we 
własnym zakresie pokonać po-
jawiających się w okresie zimy 
utrudnień i problemów prosimy 
kierować do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Zawoi, nr 1580, e-mail: 
gopszawoja@ug.pl

 Liczymy na  współpracę i jeste-
śmy przekonani, że skoordynowane 
działania wszystkich służb oraz po-
mocy międzysąsiedzkiej, pozwolą 
uniknąć tragicznych w skutkach na-
stępstw zimy.

Poniżej podajemy link pod któ-
rym znajduje się wykaz jednostek 
zapewniających miejsca noclego-
we na terenie województwa mało-
polskiego.

Zofia Dyrcz
Kierownik GOPS

INFORMACJE • KOMUNIKATY
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Był to ranking, który miał pełnić 
rolę przewodnika turystycznego dla 
osób chcących zobaczyć najbar-
dziej sławne miejsca starożytnego 
świata. Pierwotnie utworzona lista 
przez Antypatera z Sydonu została 
w średniowieczu zmodyfikowana 
i w tym stanie zachowała się do 
dnia dzisiejszego. 

Tak powstałe zestawienie zawie-
rało obiekty poczynając od pirami-
dy Cheopsa aż po latarnię morską, 
mieszczącą się na Faros i posłużyło 
stworzeniu innych tego typu rankin-
gów. W ten sposób powstała lista 
Siedmiu Cudów Średniowiecznego 
Świata czy też lista Cudów Współ-
czesnego Świata. 

Zestawienia, klasyfikujące naj-
piękniejsze obiekty architektonicz-
ne, stały się impulsem do tworze-

Siedem cudów przyrody 
nieożywionej gminy Zawoja

nia list  Cudów Natury. Tego typu 
rankingi bez wątpienia wpływają 
pozytywnie na promocję konkret-
nych obiektów jak i pozwalają na 
poszerzanie wiedzy na ich temat. 
Dlatego tworzone są liczne listy 
regionalne. Stąd też pomysł stwo-
rzenia listy Siedmiu Cudów Przy-
rody Nieożywionej Gminy Zawo-
ja. Uzasadnieniem tego może być 
fakt, iż na obszarze gminy mieści 
się wiele ciekawych pod względem 
przyrodniczym obiektów. Część 
z nich znana jest zarówno miesz-
kańcom jak i turystom, jednakże 
liczne obiekty mieszczące się w 
mało uczęszczanych miejscach, 
odwiedzają tylko nieliczni. Ran-
king ten powstał zarówno w celach 
promocyjnych jak i stworzenia 
produktu loknego. 

Lista ta posiada jednak sporą 
dozę subiektywizmu, ponieważ 
stworzona została nie w wyniku 
ogólnodostępnego konkursu, lecz 
subiektywnej opinii autora. Należy 
jednak zaznaczyć, iż do jej utwo-
rzenia wykonana została waloryza-
cja przyrodnicza z uwzględnieniem 
wartości turystycznych, naukowych 
oraz edukacyjnych poszczególnych 
obiektów. 

W następnych numerach POD 
DIABLAKIEM ukazywać się będą 
charakterystyki kolejnych obiek-
tów z listy. W większości będą to 
pojedyncze obiekty przyrody nie-
ożywionej, jednak w kilku przypad-
kach, gdy dwa obiekty będą repre-
zentować ten sam typ, będą wtedy 
zamieszczane razem w rankingu.

Cud 7. Odsłonięcia warstw 
hieroglifowych na Paluchówce 
i w Zawoi Składy

Człowiek od najdawniejszych czasów dążył do podkreślania rzeczy najpiękniejszych poprzez tworzenie różno-
rodnych rankingów i list. W taki też sposób stworzono już w II w p.n.e. pierwszą listę Siedmiu Cudów Świata 
Starożytnego.

Na siódmym miejscu rankingu 
umieszczone zostały dwa najwięk-
sze odsłonięcia warstw hieroglifo-
wych mieszczące się na obszarze 
gminy. Warstw, których miąższość 
w podstokowych partiach Babiej 
Góry i Pasma Policy dochodzi do 
300 m. Utwory te o niewielkiej od-
porności na procesy erozyjne sta-
nowią cienkoławicowe piaskowce, 
przeławicone (przełożone) łupka-
mi. Skały te tworzyły się w eocenie 
(ok. 55,8 – 33,9 mln lat temu) na 
dnie głębokiego morza. Nazwa tych 
warstw pochodzi od różnych nie-
równości (przypominających egip-

skie hieroglify), mieszczących się na 
dolnej stronie tych warstw. Nierów-
ności te powstały w wyniku utrwa-
lenia pozostawionych na dnie mo-
rza śladów przemieszczających się 
organizmów (np. ślimaków) bądź 
przenoszenia przez prądy morskie 
ziarenek piasku czy też większych 
fragmentów skalnych.

Odsłonięcie na Paluchówce 
mieści się na północnych stokach 
Policy, na grzbiecie opadającym do 
przysiółka Na Tokarnym. Mierzy 
ono 35 m wysokości, a jego sze-
rokość waha się do 10 do 25 m. 
Natomiast odsłonięcie w Zawoi 

Składy wznosi się nad dnem Mar-
ków Potoku (przy drodze do Za-
woi Markowej). Jest ono nieco 
niższe ponieważ mierzy niecałe 
30 m lecz odsłania się tu znaczna 
powierzchnia utworów, dochodzą-
ca do 500 m2.       

Zasadniczo oba obiekty są ła-
two dostępne dla osób chcących 
je obejrzeć. Jednak w celu udania 
się do odsłonięcia mieszczącego 
się na Paluchówce należy dobrze 
zapoznać się z mapą ponieważ 
znajduje się ono z dala od szlaków 
turystycznych.

Paweł Franczak

Odsłonięcie na Paluchówce

Położenie odsłonięcia na Paluchówce

Położenie odsłonięcia w Zawoi Składy Odsłonięcia w Zawoi Składy. Fotografie Autora.


