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Jak dobrze, w pełni i radośnie przeżyć 
Święta Bożego Narodzenia? Nie ma 
jednej gotowej recepty, tak jak nie ma 

gotowego przepisu jak być szczęśliwym, bo 
szczęście dla każdego może znaczyć coś in-
nego. Identycznie jest ze świętami. Ich do-
bre przeżycie w największym stopniu zależy 
od naszej osobistej relacji z przychodzącym 
Chrystusem. Jeżeli nasza relacja na co dzień 
jest mocna i przyjacielska, wówczas to spo-
tkanie jest wyczekiwane. Ktoś mi kiedyś 
zdał pytanie, jak świętować moment naro-
dzenia Boga-Człowieka? A jak świętujemy 
urodziny ważnej dla nas osoby? W sposób 
szczególny i wyjątkowy przecież! Przygoto-
wujemy siebie i prezent, jaki chcemy ofiaro-
wać. Czasami wybieramy się na czyjeś przy-
jęcie urodzinowe dla samego ucztowania. 
Cieszymy się, bo jest dużo jedzenia, picia, 
są znajomi, z którymi można porozmawiać 
o czymś mało istotnym, poplotkować, miło 
spędzić czas i wrócić do domu zadowolo-
nym choć niekoniecznie ubogaconym jakąś 
istotną treścią. Może być jednak inny mo-
tyw świętowania. Chcę być z Jezusem, chcę 
Go uczcić swoją obecnością. I to jest naj-
istotniejsze. Wszystko inne jest na dalszym 
planie, jest nieistotnym dodatkiem, bez któ-
rego święta śmiało mogą się obyć. Skoro 
jednak zostaliśmy zaproszeni na ucztę dla 
świętowania urodzin, to przebywanie przy 
biesiadnym, świątecznym stole jest jednym 
z wyrazów okazywania Mu szacunku.

Już pewnie od połowy grudnia na ulicy, 
w słuchawce telefonu, z radia i telewizora 
ktoś woła do nas: „wesołych świąt!”. To miłe 
i grzeczne, ale nie wiem, co to znaczy i czy 
w ogóle coś znaczy? Czy tylko to, żeby było 
mi wygodnie i przyjemnie, żeby był ciekawy 
program telewizyjny bez powtórek filmów, 
żeby były rodzinne spotkania? Oczywiście 
to wszystko jest dobre, ale zasadniczo prze-
cież chodzi o coś innego. Już samo określe-
nie Boże Narodzenie wiele nam powinno 
mówić, a nawet mówić wszystko. Chodzi 
przecież o to, aby Bóg się w nas narodził 
i był z nami. Jest taki cytat z Lwa Tołstoja, 
który powiedział, że tam, gdzie jest miłość, 
tam mieszka Bóg. Jeśli w atmosferze miłości 
przebiega spotkanie rodzinne, to wierzymy, 
że jest tam również sam Bóg.

Z drugiej strony bardzo łatwo przejść 
obok świąt, potraktować je jak czas wolny 
od codziennych zajęć. Pamiętam wyznanie 
pewnego młodego człowieka, który opo-
wiadał, że jak zapili z ojcem w wieczór wi-
gilijny, tak nie trzeźwieli przez trzy dni. To 
uboga wersja przeżywania świąt, charakte-
rystyczna dla ludzi, którzy zagubili głębsze 
więzi, więc pozostaje im oddawanie się za-
stępczym doznaniom. Pewnie można i tak, 
tylko czy do tego są aż potrzebne Święta 
Bożego Narodzenia?

Kiedyś ks. Wacław Hryniewicz napisał, 

co najmocniej zagraża współczesnemu czło-
wiekowi na drodze wiary? Wymienił tam trzy 
przeszkody: zobojętnienie, modę i pustkę. 
Możemy więc przeżyć święta nacechowane 
radością zewnętrzną, syte, przyjemne, peł-
ne wygód i atrakcji, ale pamiętajmy, że taka 
radość szybko mija, ulatnia się. Poszukajmy 
więc tego co zostaje na trwałe - człowiek 
wierzący w czasie świątecznym pragnie 
dotrzeć do swojego wnętrza i tam spotkać 
się z Chrystusem. Ożywienie relacji z Nim 
będzie – mam nadzieję – promieniować w 
relacjach z najbliższymi. Z Chrystusem bu-
dujmy dom na skale. Sami nie potrafimy 
wznosić solidnych budowli. Prorok Izajasz 
przewijający się w czytaniach czasu adwen-
towego zauważa: albo będziemy zaproszeni 
do miasta potężnego, albo inaczej przeży-
jemy upadek wielki. To kwestia wygrania 
sensu swojego życia, nad którym warto się 
zastanowić w tym niezwykłym czasie.

Proszę zauważyć, że Kościół akcentuje, iż 
żyjemy w pewnym rytmie. Jest Adwent, to 
mocne uderzenie: zastanów się nad sobą! 
Żyjemy w rzeczywistości już odkupionej, 
Chrystus przyszedł na świat, ale on wciąż 
przychodzi. Przez długi okres roku żyjemy 
trochę we śnie, angażujemy się w sprawy 
drugorzędne, które nas nakręcają. Może-
my świetnie funkcjonować np. jako szef 
dobrze rozwijającej się firmy, ale gdzieś ta 
istota życia nam umyka. Proszę zobaczyć, 
ilu ludzi tka swoją wielkość ze swoich złu-
dzeń, a nie widzą tego, co Pan Bóg im chce 
właśnie pokazać. Ich świetność – zobacz, 
jesteś dzieckiem Bożym. Zobacz, jaką masz 
wspaniałą perspektywę, więc nie żyj tylko 
tym, w co się tak angażujesz myśląc, że to 
będzie wieczne. Święta są po to, żeby się 
zatrzymać. Zatrzymać i próbować zrozu-
mieć Chrystusa, który jest dla nas kluczem 
do wszystkiego.

O. Stanisław Majcher SJ 

Święta są po to, żeby się zatrzymać
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Drodzy Mieszkańcy i Goście naszej gminy,

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu życzliwości 
i wrażliwości we wzajemnych kontaktach.

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wam spokój i radość.
a każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem. 

Niech Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.
Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń.

                                                                                                                                                 
              Marcin Pająk                                    Jerzy Pająk
         Wójt Gminy Zawoja                 Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Kochani!
Oddajemy w Państwa ręce świąteczny numer „Pod 
Diablakiem” z nadzieją na jego życzliwe przyjęcie. 
Wierzymy, że w numerze, który właśnie trzymacie 
w ręce, zauważcie pierwsze zmiany, jakie chcemy 
zaproponować Czytelnikom.

Redakcja, jako wyraz nowej misji pisma, proponuje 
w przyszłości nieco zmienioną szatę graficzną, nowe 
rubryki, działy, nowy dobór tematów i bohaterów.  
Lokalne pismo  musi żyć sprawami lokalnej spo-
łeczności. I taki chce być nowy „Diablak”. Nie 
może też prezentować tylko jednego punktu wi-
dzenia.  Dlatego zapraszamy wszystkich żyjących 
sprawami ziemi zawojskiej, do wzięcia udziału w 
tworzeniu naszego pisma. Podkreślam „Naszego” 
pisma, tak jak Zawoja jest naszym miejscem na 
Ziemi.

Pragniemy wydawać pismo, które zaspokoi 
oczekiwania i aspiracje naszych Czytelników. 
Chcemy by, stało się ono ważnym elementem lo-
kalnego życia społecznego, by poruszało nurtujące 
mieszkańców tematy i stało się miejscem  wymiany 
poglądów.

W naszym lokalnym piśmie pragniemy poruszać 
różne tematy - dotyczące kultury, sportu i spraw 
społecznych. W tym numerze zapraszamy m.in. do 
przeczytania wspomnień o Ostku z Zimnej Dziu-
ry – legendarnej zawojskiej postaci, która nigdy 
w wcześniej nie doczekała się swojej opowieści. 
Ponadto znajdą w nim Państwo relację z imprez 
i projektów, jakie realizowane były w mijającym 
roku. Przede wszystkim znajdą tam Państwo cie-
kawe, poruszające historie ludzi.

Gabriela Trybała
redaktor naczelna

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.
Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
I oby w nas złośliwe jędze
pozamieniały się w owieczki,,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.
By anioł podarł każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
kładąc na serce pogmatwane,
jak na osiołku – kompres śniegu.
Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce
a Matka Boska – w cichych, ufnych –
jak ciepły pled wzięła na ręce.

                          Ks. Jan Twardowski

Wszystkiego najlepszego 
                                   życzy Redakcja
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Cud wigilijnej nocy. Jeszcze trzy lata 
temu wyśmiałabym każdego, kto by 
wierzył w coś tak niewiarygodne-

go. Dla mnie wtedy dewizą życiową było 
twarde stąpanie po ziemi, nie czekałam na 
żaden cud, wierzyłam tylko we własne siły 
i możliwości. Byłam kobietą spełnioną, a 
przynajmniej wtedy tak mi się wydawało. 
Miałam pod każdym względem satysfak-
cjonującą pracę, niezależność finansową, 
piękne mieszkanie, wysoko postawionych 
znajomych.

I tylko w święta czegoś mi bra-
kowało. Właściwie okres ten działał 
mi na nerwy. Wszyscy wokół byli 
podekscytowani przygotowaniami, 
porządkami, zakupami. Mnie to nie 
dotyczyło. Moje piękne mieszkanie 
było posprzątane zawsze. Zwłasz-
cza, że korzystałam tylko z sypialni 
i z łazienki, a w kuchni parzyłam 
jedynie poranną kawę. Większość 
dnia i tak spędzałam w pracy. Zaku-
py w tym czasie były dla mnie czy-
stą stratą czasu. Zresztą nie miałam 
dla kogo robić prezentów. Znajomi, 
jakimś dziwnym trafem, stawali się 
nieuchwytni. Nie miałam też nikogo 
bliskiego. Rodzice ciągle przebywali 
za granicą, każdy oddzielnie, dawno 
po rozwodzie. Brat i jego rodzinka 
nigdy mnie nie zapraszali, ja ich 
też nie oczekiwałam. Czy czułam 
się samotna? Takie uczucia dobrze 
ukryłam na dnie serca i nie po-
zwalałam im się obudzić, nawet - a 
może zwłaszcza - w święta. Miałam 
być twarda i nie okazywać słabości, 
to powtarzano mi od dzieciństwa. 
Dzieciństwa w którym materialnie 
niczego mi nie brakowało, a emo-
cjonalnie było puste. Stąd pewnie 
ten egoizm, który zawładnął moim 
życiem.

Świąteczny prezent zafun-
dowałam sobie sama. Miał to 
być wypad na narty, połączony 
z korzystaniem ze spa i odnowy 
biologicznej w luksusowym 
pensjonacie, w cudnej górskiej miejscowości. 
Było późne popołudnie, zanim byłam 
gotowa do podróży. Wyjechałam dobrze po 
czternastej, wcześniej oczywiście byłam w 
pracy, zatrzymując pracowników i żądając od 
nich dodatkowych raportów. Widziałam ich 
niezadowolenie i zniecierpliwienie, chcieli 
być jak najszybciej w domu. Czułam nawet 
pewną satysfakcję z ich irytacji. Z pewnością 
w takiej sytuacji składane życzenia nie były 
szczere, a jedynie stanowiły kurtuazję, którą 

trzeba było odprawić. 

Byłam w drodze i powoli zapadała ciem-
ność. Z gęstych, skłębionych chmur zaczęły 
spadać grube płatki śniegu. Cóż nastrojo-
wo, jak w tych wszystkich tkliwych scen-
kach świątecznych – pomyślałam. Mijałam 
przystrojone kolorowymi lampkami domy i 
moje myśli zupełnie nieoczekiwanie zaczę-
ły krążyć wokół terenów, gdzie normalnie 
nie pozwalałam im wkraczać. Zaczęłam za-
stanawiać się, jak by to było, gdybym miała 

prawdziwą rodzinę i mogłabym teraz przy-
gotowywać świąteczne potrawy, dekorować 
choinkę, wstawiać pod nią prezenty, przeży-
wać ekscytacje, których nigdy nie doświad-
czyłam. Moje myśli musiałam nieco ujarzmić, 
bo oświetlone domy zostały daleko w tyle, 
a ja przejeżdżałam przez niezamieszkały te-
ren. W zupełnych już ciemnościach i przy 
niezbyt sprzyjającej pogodzie musiałam sku-
pić się na prowadzeniu samochodu.

Nagle silnik zastukał, zakołatał i zgasł. 

Ogarnęło mnie podenerwowanie. Teraz 
dopiero uświadomiłam sobie, że na dro-
dze praktycznie nie ma żadnego ruchu, że 
jestem po prostu zupełnie sama. Zaczęłam 
szukać telefonu. Wybrałam numer pomocy 
drogowej, telefon zamrugał światełkiem i 
zupełnie nieoczekiwanie zgasł. Zapomnia-
łam go naładować. Wysiadłam z samocho-
du. Mroźne powietrze bardzo szybko mnie 
ochłodziło. Rozejrzałam się wokoło, w jed-
nej chwili zdając sobie sprawę z mojego 
marnego położenia. Okryty bielą świat zu-

pełnie zastygł w oczekiwaniu. 
Mróz przybierał na sile. Z każ-
dą upływającą minutą czułam, 
że zaczynam kostnieć z zimna. 
Jakiś wewnętrzny głos kazał 
mi zostawić samochód i iść w 
kierunku, gdzieś w oddali mi-
goczącego światełka. Brnięcie 
przez świeżo napadany śnieg 
nie było sprawą łatwą, a świa-
tełko wcale nie chciało być bli-
żej. Z każdym krokiem czułam, 
że tracę siły. Upadłam. 

- Nie poddawaj się, mu-
sisz iść dalej - z zakamarków 
pamięci przywołałam słowa, 
które tak często słyszałam w 
dzieciństwie. Nie mogę prze-
cież zamarznąć w tym szcze-
rym polu. Nie wiedziałam, ile 
czasu tak szłam. Traciłam nie 
tylko poczucie czasu, ale także 
poczucie rzeczywistości. Popa-
dłam w dziwne odrętwienie, w 
którym pojawiły się znowu ma-
rzenia o ciepłym domu, o miło-
ści, o uczuciach którym dawno 
zabroniłam wejścia do mojego 
serca. Moje refleksje zaczę-
ły krążyć wokół pytania, czy 
ja mam w ogóle serce. I choć 
czułam, że z wysiłku i z zimna 
tracę jasność umysłu, uderzy-
ła mnie zatrważająca myśl, że 
moje doskonale poukładane 
życie jest puste i zimne, jak to 
pole, na którym się znalazłam. 

Gdy po raz kolejny trud marszu zwalił 
mnie z nóg, usłyszałam delikatny dźwięk 
dzwoneczków. Podniosłam głowę, świateł-
ko było bardzo blisko. Resztką sił przebyłam 
ostatnie kilkadziesiąt metrów. Cicho zakoła-
tałam w drzwi, które otworzyły się prawie w 
tym samym momencie. 

- Czekaliśmy na ciebie... - usłyszałam, nie-
dowierzając już własnym zmysłom. Zemdla-
łam. Gdy podniosłam powieki zobaczyłam 
twarz małego aniołka z blond loczkami  

Na pytanie o najpiękniejsze święta, niemal każdy sięga pamięcią do dzieciństwa. 
Te lata jawią się nam najpiękniejsze, najbardziej wyjątkowe i najbardziej... świąteczne. Przytoczę tu jednak 
opowieść Magdy, która magię Świat Bożego Narodzenia odkryła, gdy była już całkiem dorosłą osobą.

Roztopiło się moje serce
Opowieść wigilijna
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i oczkami świecącymi jak małe gwiazdeczki. 

- Jestem w niebie, nie do wiary – prze-
mknęła mi osobliwa myśl. W ustach poczu-
łam smak ciepłego napoju. Kompot z suszo-
nych owoców. Smakował nadzwyczajnie. 

- Myślałam, że żaden zabłąkany wędro-
wiec już nas nie odwiedzi, a przecież spe-
cjalnie, razem z tatusiem, przygotowaliśmy 
dla niego dodatkowe nakrycie – usłyszałam 
z ust małego aniołka. 

Rozejrzałam się po pokoju, w którym się 
znalazłam. Stała tam choinka, pachnąca la-
sem i jabłkami. Na stole pyszniły się wigilij-
ne potrawy. Do pokoju wszedł mężczyzna. 
Niósł w dłoniach parujący półmisek. Poczu-
łam aromat pierogów z kapustą i grzybami. 
Mężczyzna delikatnie pogładził aniołka po 
głowie, uprzednio postawiwszy na stole pół-
misek i powiedział:

- Przygotowaliśmy już kolację wigilijną. 
Będzie nam miło, jeśli zje pani z nami. Po-
mogę pani wstać.- Poczułam jak moją jedną 
dłoń obejmuje silna dłoń tego mężczyzny, a 
drugą delikatna dłoń blondwłosego aniołka.

 - Podzielimy się opłatkiem? - zapytał męż-
czyzna. Zdobyłam się tylko na skinienie gło-
wą. Nie pamiętam życzeń wtedy składanych, 
w ogóle cały ten wieczór był jak sen, z któ-
rego już nie chciałam się obudzić. 

Gdy tak siedziałam otoczona ciepłymi 
spojrzeniami dwójki ludzi, mężczyzny i jego 
kilkuletniej córeczki, o których istnieniu 
jeszcze wczoraj w ogóle nie miałam  poję-
cia... Gdy patrzyłam na pięknie przystrojoną 
choinkę,  gdy czułam  w ustach smak przy-
gotowanych z miłością potraw, zrozumia-
łam, że w taką noc jak ta, w noc wigilijną, 
naprawdę mają miejsce cuda. Cud sprawił, 
że roztopiło się moje serce i zapragnęłam 
odmienić moje życie. W moim sercu pojawi-
ła się nadzieja na szczęście, które chciałam 
zobaczyć w spojrzeniach dwóch osób, które 
przyjęły mnie pod swój dach, jakby znały 
mnie od zawsze. Szczęściu mieszczącej się 
w dłoni i przytuleniu małej dziewczynki  i 
ciepłych brązowych oczach jej ojca. 

To były moje pierwsze najpiękniejsze 
święta. Nie wyjechałam do spa, spędziłam je 
z Olkiem i jego córeczką Amelką.

Następne święta, to były kolejne te naj-
piękniejsze. Porzuciłam dotychczasowe 
poukładane życie i zaczęłam wszystko od 
nowa, zmieniłam pracę, sprzedałam miesz-
kanie. Jestem żoną Olka, kocham i jestem 
kochana. Wtedy też Amelka powiedziała do 
mnie „mamo”, jestem dla niej mamą, która 
wróciła do niej z nieba na ziemię. Jestem dla 
niej takim samym cudem, jak ona dla mnie.

A nadchodzące święta będą kolejnymi 
najpiękniejszymi. Spodziewam się dziecka, 
upragnionego syna i braciszka Amelki. Ma 
się urodzić w okresie świąt. I jak tu nie wie-
rzyć w cuda? Wszystko dzieje się po coś... 
Opóźniony wyjazd, zepsuty samochód, po-
zbawiona energii komórka, może być po-
czątkiem szczęścia. Takiego cichego, zwy-
czajnego,  codziennego, lecz właśnie dlatego 
bardzo cennego. Cennego jak wszystko to, 
co jest dla nas najdroższe...

A.M.

Klemens Groń - mieszkał na Podpolicach na obejściu Malikowa. Urodził się na przeło-
mie wieków XIX i XX. Pochodził z wielodzietnej rodziny. W okresie Bożego Narodzenia, 
jak wielu mieszkańców Zawoi, chodził po kolędzie, odwiedzając sąsiadów i rodzinę. W 
czasie takich odwiedzin śpiewano różne kolędy. Wśród nich śpiewano również kolędę 
„Narodził się, narodził”, której autorem był Klemens Groń. Wymyślił ją w czasie II wojny 
światowej i treść kolędy odnosi się do smutnej wojennej rzeczywistości. Grupa, w której 
kolędował Klemens odwiedzała również rodzinę jego siostry Julii Gaweł, mieszkającą w 
Zawoi  w przysiółku Krzonka.  Kolędę w swojej pamięci zachowała (pewnie nie tylko 
ona) siostrzenica Klemensa. Gdy ona założyła rodzinę, tam również tradycyjnie w okresie 
Bożego Narodzenia śpiewano tę kolędę. W 2014 roku w gminnym konkursie kolęd, jedna 
z prawnuczek wspomnianej siostry autora śpiewała ją. Nauczyła się jej od babci.  I tak już 
czwarte pokolenie śpiewa kolędę „Narodził się narodził”. 

U.M.

Zawojska kolęda

Narodził się, narodził Pan Zbawiciel Świata,
Któregośmy czekali przez tak długie lata,
Więc się cieszmy z tego narodzenia Jego,
Wesoło śpiewajmy, chwałę Bogu dajmy.
Hej, hej, hej, hej, hej, chwałę Bogu dajmy.

Więc się cieszmy na świecie utrapieni ludzie, 
Oddawając pokłony w tej tu lichej budzie, 
Gdyż Ten Pan łaskawy wszystkie nam złe sprawy
W dobro nam obróci i pokój przywróci. 
Hej, hej, hej, hej, hej niech się nikt nie smuci!

Więc ja Mu dziś w organy zagram maluteńko,
Niech się z nami ucieszy to małe serdeńko
I Matuchna Jego, że nam Syna swego 
W stajence powiła, na sianku złożyła.
Hej, hej, hej, hej, hej szczęśliwa nowina.

Najświętsza Matuchno błagaj Swego Syna,
Ażeby tu nie była ta wielka ruina,
Bo nas zewsząd gnębią i na życie dębią
Różni oprawcowie, prawie jak zbójcowie.
Hej, hej, hej, hej, hej każdy ci to powie!

Więc się zmiłuj nad nami dla Matki kochanej,
A chciejże już pocieszyć ten świat opłakany,
Byśmy wolni byli i w pokoju żyli,
A potem zaś Ciebie oglądali w niebie.
Hej, hej, hej, hej, hej przyjmij nas do Siebie!

Autor: Klemens Groń.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku 2016

pragniemy Państwu Serdecznie Podziękować
za dotychczasową współpracę

Państwa Dzieci zdrowo jedzą i zdrowo rosną wraz z nami
dziękujemy za zaufanie!

Przyjaciołom Pracownikom i Sympatykom
składamy moc gorących życzeń, zdrowia

szczęścia i wszelkiej pomyślności!
Catering „Melodia”

REKLAMA



| POD DIABLAKIEM | ZIMA 2015 | 

7

Grochówka ze śliwkami
1 l wywaru z jarzyn, 1,5 kg grochu (ugo-

tować i przetrzeć przez sito) 30-40 dag su-
szonych śliwek.

Wywar z jarzyn połączyć z grochem i 
posolić. Oddzielnie ugotować śliwki, aż do 
miękkości. Odcedzić i wsypać do grochów-
ki tuż przed podaniem.

*   *   *

Żur
Wcześniej przygotować zacier (mąkę żyt-

nią zalać letnią wodą, dodać trochę skórki z 
chleba i trzymać kilka dni w ciepłym miej-
scu, aby zacier się ukisił).

Do wywaru z jarzyn dodać trochę suszo-
nych grzybów, ząbek czosnku, masło. Za-
cier rozprowadzić wrzącą wodą i wlać do 
wywaru. Doprawić solą i pieprzem. Można 
też dodać śmietany. Tak przygotowany żur 
podawać z ziemniakami.

*   *   *

Zupa grzybowa czysta
Przygotować wywar z włoszczyzny. Su-

szone grzyby umyć, zalać przegotowaną, 
ciepłą wodą. Odstawić aż spęcznieją, na-
stępnie w tej samej  wodzie zagotować. Po 
odcedzeniu połączyć z wywarem z włosz-
czyzny, zagotować. Doprawić solą, pie-
przem. Do każdej porcji dodać łyżeczkę 
masła. Podawać z uszkami, łazankami lub 
czystą do kruchych paluszków.

*   *   *

Barszcz wigilijny z uszkami
Składniki: 2 l wywaru z włoszczyzny, 1 

kg buraków, 0,5 l zakwasu z buraków, 5 
dkg cebuli, 5 dkg masła, 2 ząbki czosnku, 
liść laurowy, ziele angielskie, 2-3 suszone 
grzybki ewentualnie cukier do smaku.

Do przecedzonego wywaru dodać grzyby 
namoczone w małej ilości wody. Zagoto-
wać i raz jeszcze odcedzić. Zalać wywarem 
oczyszczone i pokrojone w plastry buraki, 
dodać roztarte przyprawy i odrobinę cukru. 
Przegotować i   odstawić i ponownie od-
cedzić. Pokrojoną cebulę udusić na maśle, 
podlać wywarem z włoszczyzny a następnie 
przetrzeć przez sito. Dodać do wywaru po-
łączonego z zakwasem. Podgrzać i dopra-
wić do smaku. Podawać z uszkami z grzy-
bami lub ugotowaną białą fasolą.

Pstrąg w galarecie
Pstrąga razem z głową obgotować w na-

czyniu na ryby (5 minut) w wywarze z ja-
rzyn (seler, pietruszka, marchew) dodając 
kostkę rosołową drobiową. Następnie de-
likatnie wyłożyć na półmisek, tak aby nie 
uszkodzić ryby i udekorować pokrojonymi 
z wywaru jarzynami,  jajkiem na twardo 
zieloną pietruszką i zielonym groszkiem. 
Zalać wywarem wymieszanym z żelatyną. 
Udekorować na samym końcu ćwiartkami 
z cystyny.

*   *   *

Kapusta kwaszona 
z grzybami

Składniki: 40 dkg kapusty kwaszonej, 2 
dkg grzybów suszonych, 3 dkg cebuli, 3 
dkg tłuszczu 2 dkg mąki 15 dkg boczku, 
sól, pieprz.

Kapustę poddać duszeniu. Grzyby wcze-
śniej namoczyć a potem ugotować. Grzyby 
pokroić w paseczki i razem z wywarem do-
dać je do kapusty. Następnie zarumienić ce-
bulę i przysmażyć boczek. Przygotować lek-

Zawoja od kuchni
Prezentujemy kilka świątecznych przepisów, ale proponujemy ich przyrządzanie nie tylko od święta. Smacznego!

ką zasmażkę na tłuszczu i wszystko razem 
połączyć z kapustą. Zagotować i doprawić 
do smaku.

*   *   *

Kołacz zawojski (kołoc)
Masa serowa: 1 kg sera, 2-5 cebul (zależnie 
od upodobań), margaryna, pieprz, ziele an-
gielskie, sól, 1 łyżka mąki kartoflanej, 4 jaj-
ka, 0,5 kg ziemniaków gotowanych, kwaśna 
śmietana lub mleko.

Ciasto: 2 jajka, trochę mleka z wodą, droż-
dże, sól do smaku, do drożdży dodać tro-
chę cukru, żeby podrosły, pół margaryny 
i z tego wszystkiego wyrobić ciasto i zo-
stawić do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. 
Ser zemleć z ziemniakami przez ma-
szynkę. Drobno pokrojoną cebulę ze-
szklić na margarynie i dodać do sera. 
Wbić jaja, dodać pieprzu i ziela angiel-
skiego do smaku oraz mąkę kartofla-
ną. Gdyby ser był za gęsty, dodać mleka. 
Gdy ciasto wyrośnie, wyłożyć je na brytfan-
nę. Na wierzch nałożyć ser i upiec.

*   *   *

REKLAMA
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Oskar Lampart urodził się 18 sierp-
nia 1919 r. w ubogiej rodzinie jako 
najstarszy z pięciorga dzieci Józefa i 

Justyny z domu Surmiak. Lata młodości spę-
dził w rodzinnym domu na polanie Zimna 
Dziura, skąd każdego dnia wędrował pięć 
kilometrów do szkoły podstawowej Zawoja 
Wilczna. Skończył trzy klasy. W domu się 
nie przelewało. Cała rodzina utrzymywała 
się z pracy na roli i robót leśnych. Druga 
wojna światowa zastała go w domu na pola-
nie, gdzie cała rodzina szczęśliwie przeżyła 
do wyzwolenia. Po wyzwoleniu rodzeństwo 
Ostka, jak większość zawojan wyjechała na 
ziemie odzyskane. W latach 50. ubiegłego 
wieku, już po śmierci rodziców, Ostek zało-
żył własną rodzinę. Ożenił się z Krystyną z 
domu Ceremuga. Mieli trójkę dzieci, a jedno 
z ich urodziło się w rodzinnym domu ojca 
na Zimnej Dziurze. Warunki jakie panowały 
na polanie, nie pozwoliły Krystynie miesz-
kać tam z małym dzieckiem. Wraz z dziec-
kiem zamieszkała w domu swojej siostry w 
Zawoi Śmietany. Tam również urodziła się 
pozostała dwójka dzieci. Pomimo tej rozłą-
ki i dzielącej małżonków sporej odległości 

małżeństwo przetrwało. Przetrwali razem, 
choć żyli w osobności. Mąż na polanie, żona 
w Zawoi Śmietany. Ostkowi samotność była 
przeznaczona, niemal do śmierci mieszkał w 
swojej ukochanej Zimnej Dziurze. Jak moż-
na było przeżyć życie w samotności na po-
lanie z dala od rodziny i ludzi, w trudnych 
zimowych warunkach, nie mając żadnego 
źródła utrzymania?

Najbliższy dom było oddalony od polany 
o ponad półtora kilometra. Przebyć tę drogę 
lasem, w śniegu po pas, dla Ostka było nor-
malnością. Nie było też problemem przej-
ście sześciu kilometrów do kościoła. Chcąc 
zarobić na chleb najmował się do przeróż-
nych robót u zamożniejszych mieszkańców 
Zawoi. Samotność spowodowała nieufność 
naszego bohatera do ludzi, w szczególno-
ści turystów zwiedzających polanę. Nie lu-
bił nawiązywać z nimi kontaktu, stronił od 
rozmów. Do mieszkańców Zawoi także miał 
dystans. Jedyna rodziną, z którą potrafił spo-
radycznie utrzymywać kontakt, to byli Ma-
kosiowie z Rąbanisk.

Jak cudownie czuł się w roli samotnika 

najlepiej świadczy fakt, iż nie miał potrzeby 
utrzymywania kontaktu z… własną rodzi-
ną. Wieloletnia samotność Ostka, nie zabiła 
jednak całkowicie kontaktów z wybranymi 
ludźmi. Szczególnie ostatnie lata - podeszły 
wiek, świadomość przemijania, spowodo-
wały nieco większą otwartość na ludzi i 
świat.

Brak w domu na polanie prądu i wszel-
kich innych mediów ułatwiających życie, 
nie przeszkadzał mu. Tak kochał naturę, że 
na jej łonie potrafił przebywać od świtu do 
zmroku. Można go było spotkać w najod-
leglejszych zakątkach pasma Policy i Babiej 
Góry. Zmarł w wieku siedemdziesięciu dzie-
więciu lat. Zmarł nie na swojej ukochanej 
polanie, lecz u córki na Mosornym. Opieko-
wała się nim, kiedy znalazł się w jej domu 
mocno już wycieńczony chorobą. Pomimo 
wszelkich wygód jakie miał zapewnione 
w domu córki, nasz bohater do zamknię-
cia oczu tęsknił za swoim domem, swoimi 
ścieżkami i swoją polaną.

(TM, WT)

Kiedy piszemy te słowa, mija ponad 16 lat od śmierci człowieka, który niemal 
całe dorosłe życie spędził w zupełnej samotności, na polanie Zimna Dziura 
w Zawoi. To krótka opowieść o człowieku, który umiłował naturę, a całe życie 
spędził pracując i wędrując po lasach i polanach w cieniu Babiej Góry.

Ballada o Ostku 
z Zimnej Dziury

Ludzie Babiej Góry
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Ostatni zawojski SAMOTNIK

Jest w Zawoi w pięknym lesie na górze polana, 
Nie wiem czemu i przez kogo, Zimną Dziurą zwana.
Gdy już wyjdziesz na tę górę, widok cię zaskoczy,
Bo nieomal chmur dosięgniesz, a gdy przetrzesz oczy,
Patrz uważnie i obserwuj  krajobraz uroczy.
Nagle wszystko zacznie pachnieć, wiatr ciebie owieje,
Gdy poczujesz zapach lasu możesz mieć nadzieję;
Że o nim zaszumi trawa, o nim wiatr zaśpiewa,
Że o nim szumi polana, o nim szumią drzewa.
Wtedy wtul się w jego chatkę niech ci opowiada,
Czemu aż tak się skrzywiła? Co z Oskarem tu przeżyła?
Targały ją wiatry, szarpały wichury,
Halny drzwi wykrzywiał, trzaskały pioruny,
Chatka jeszcze stoi taka pochylona,
Z wszystkimi się żegna w samotności kona.
Kona odkąd pożegnała Oskara starego,
Gazdę, przyjaciela, właściciela swego.
On nigdy chatki nie zdradził, nie opuścił domu tego,
Do starości w nim gazdował, do dnia ostatniego.
Wszystkim nam życie ucieka, los zabiera to co dane,
Teraz trudno znaleźć ścieżki, przez Oskara wydeptane.
Czy tam też po łąkach chodzisz? Chodzisz po polanach?
Czy tam też jest piękna łąka, ziołami usłana?
Czy tam spod starej czereśni też źródełko bije?
A w każdą noc do księżyca wilk, czy też tam wyje?
My od Ciebie na odpowiedź Ostku nie czekamy,
Wiedz, Oskarze – Samotniku, że Cię wspominamy.

                                                                   ZetEm                                        

MATERIAŁY BUDOWLANE

PHU FICEK
SKŁAD WĘGLA

oferuje dobrej jakości węgiel
oraz ekogroszek

(33)8775-360
SKAWICA 317

REKLAMA

Stowarzyszenie „Nasza Skawica” powstało z inicjatywy pani Sta-
nisławy Zemlik. Końcem roku 2010 zrodził się pomysł powstania 
stowarzyszenia, co spotkało się z akceptacją  i potrzebą  wielu 
mieszkańców Skawicy. W lutym 2011  roku  zostało zarejestrowa-
ne  i wpisane do KRS w Krakowie. 

Celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie  i kultywowanie ludo-
wej tradycji , promowanie dziedzictwa kulturowego Górali Ba-
biogórskich i wsi polskiej.

Stowarzyszenie bierze udział w różnych występach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich. Stowarzyszenie bierze też czyn-
ny udział w różnych ważniejszych uroczystościach kościelnych. 
Członkinie Stowarzyszenia „Nasza Skawica” chętnie spotykają się 
na wieczorkach, w trakcie których rozmawiają na różne tematy 
dotyczące swojej działalności. 

W tym roku Stowarzyszenie „Nasza Skawica” obchodzi jubileusz 
5-lecia swojej działalności.

Gratulujemy wszystkim członkom i życzymy wytrwałości i sukce-
sów w następnych latach.

Stowarzyszenie „Nasza Skawica” 
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Był rok 1997, kiedy po raz pierwszy 
przyjechałam do Zawoi. Tamta zima 
nie budziła nadziei na białe szaleń-

stwo, a wiedziałam dobrze, że moje dzieci 
niecierpliwie czekały na semestralną prze-
rwę. Wraz z przyjaciółmi postanowiliśmy 
jednak przyjąć propozycję spędzenia urlopu 
właśnie tu w Zawoi. Wyjechaliśmy z Gliwic i 
po dwóch godzinach dotarliśmy na miejsce. 
W sumie to nie tak daleko ta Zawoja - po-
myślałam. Nie zmieniało to naszego rozcza-
rowania. Śniegu nie było również i tutaj. Za 
to było ponuro, wietrznie i wszystko jakimś 
chłodem podszyte, choć na mróz próżno 
wszyscy czekaliśmy. Do głowy mi wówczas 

nie przyszło, że zwiążę się z tym miejscem 
w zasadzie na zawsze.

Gospodarzami naszego pensjonatu byli 
ludzie bardzo oddani Zawoi. Z zaciekawie-
niem słuchałam opowieści pana Zygmunta 
o tutejszym życiu. To podczas tamtego wy-
jazdu zaczęły się wycieczki z gospodarzem 
po okolicy i niekończące się wieczorne roz-
mowy przy kominku. Korzystaliśmy również 
z innych atrakcji: był pstrąg w kilku odsło-
nach, pierogi z jagodami, czyli smaki, jakich 
próżno szukać gdzie indziej! Mimo braku 
prawdziwej zimy zabawa była przednia, ale 
i śnieg któregoś ranka obudził nas swą ob-

Zawoja - tu jestem szczęśliwa
fitością  - euforia! Nareszcie jesteśmy wolni 
od marudzenia nudzących się dzieci. Będą 
narty, może nawet kulig, a na pewno urocze 
zimowe spacery.

Nadszedł koniec ferii, czas powrotu nie-
unikniony, ale ja już wiedziałam, że kiedyś 
tu wrócę. Tak się stało, i to nawet szybciej, 
niż mogłam przypuszczać. Wiosną wraz z 
mężem przyjechaliśmy ponownie z zamia-
rem znalezienia domu do remontu. Niestety, 
nie przebrnęliśmy sąsiedzkich deklaracji nie-
chęci i wiedząc, że nas to czeka przez długie 
lata, postanowiliśmy kupić ziemię i wybudo-
wać w miarę zgodny z tradycją wiejski drew-

Zawoja Wełcza (fot. Piotr Mrowiec)

Moja Zawoja
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Jednym z najcenniejszych zespołów 
podbabiogórskiego budownictwa re-
gionalnego jest niewielki skansen w 

Zawoi Markowe Rówienki.
Skansen powstał w 1973 r. z inicjatywy 

ówczesnego prezesa Oddziału „Ziemi Ba-
biogórskiej” PTTK  Józefa Żaka i do dzisiaj 
Oddział pozostaje jego właścicielem.

Skansen prezentuje tradycyjne budow-
nictwo Babiogórców. Tworzą go trzy za-
grody jednobudynkowe - z lat 1900, 1910 
i 1802-15, kuźnia, spichlerzyk i kapliczka. 
Ekspozycja etnograficzna mieści się w cha-
cie z lat 1802-1815. Do momentu przenie-
sienia w 1987 roku, funkcjonowała ona 
jako dom z kurnym piecem. Stanowi ty-
powy przykład tutejszego budownictwa z 
początków ubiegłego stulecia. Budynek z 
1900 roku zawiera ekspozycję poświęconą 
historii turystyki babiogórskiej, a przebu-
dowany budynek z 1910 roku pełni funk-
cję sali konferencyjnej i pokoi gościnnych. 
W 1986 roku został zakupiony i przeniesio-
ny dom Stefana Gancarczyka z 1910 r. Dom 
ten został przeniesiony z sąsiedniej parceli. 
We wnętrzu tego domu urządzono salę ob-
rad i dwie sypialnie z dziesięcioma łóżkami 
na potrzeby PTTK i ich gości. Obecnie w 
sali obrad można napić się coś ciepłego i 
posiedzieć sobie we wnętrzu góralskiej 
chałupy przy ciepłym kamiennym piecu. 
Kolejnym i jednocześnie najstarszym oraz 
najcenniejszym budynkiem jest „kurna cha-
łupa” z 1840 roku wykupiona w 1987r i 
przeniesiona z Zawoi Budzonie. Dom ten 

należał do Stopiaków, a został wykupiony 
od ostatnich właścicieli Państwa Solowskich, 
którzy przekazali nieodpłatnie na rzecz 
skansenu wyposażanie domu. Ostatnimi 
budynkami, jakie trafiły do Skansenu, była 
kuźnia i piwniczka ze spichlerzem. Oba te 
obiekty są z początku XX w.

Utrzymanie zabytkowych obiektów wy-
maga znacznych nakładów finansowych, w 
związku z czym Zarząd Oddziału systema-
tycznie stara się o pozyskiwanie środków 
zewnętrznych na ten cel.

10 lutego 2015 r. złożony został wniosek 
do Małopolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Krakowie na kwotę 
134.037,69 zł na wymianę dachów gonto-
wych w dwóch chałupach wchodzących w 
skład skansenu – chałupie Franciszka Kudzi 
i chałupie Gancarczyków. 

8 czerwca 2015 r. Małopolski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Krakowie zabez-
pieczył środki w wysokości 50.000 zł na re-
mont jednego z nich (na chałupie Franciszka 
Kudzi).

Remont, za ostateczną kwotę 49.870,35 
zł, będzie realizowała wybrana w przepro-
wadzonym postępowaniu konkursowym 
firma Michał Marek „BUD-MAR” z siedzibą 
w Skawicy. Prace mają zostać ukończone 
do 15.11.2015 r. i w całości finansowane są 
ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Krakowie.

                                                                                                
mgr inż. Wojciech Żak
Prezes Zarządu PTTK

niany dom. Mój mąż miał go zaprojektować.

Wiedziałam, że jest to początek lawiny 
czekających nas decyzji. Oboje z mężem 
lubimy wyzwania, ale to było ogromne i 
wyjątkowe. Nasze starsze dzieci były w tzw. 
„trudnym wieku” dla takiej życiowej rewo-
lucji, ale udało się. Znaleźli nowych znajo-
mych nie porzucając dawnych przyjaciół. 
Największym wyzwaniem była i do dzisiaj 
pozostaje, praca męża. Do Zawoi przenie-
śliśmy dom, reszta została w Gliwicach. To 
najwyższa cena, jaką płacimy za mieszkanie 
tutaj – wieczne dojazdy. Przyznam, że mo-
dyfikujemy to wraz z rozwojem techniki, ale 
nasz obecność w Gliwicach nadal pozostaje 
koniecznością.

I tak od 14 lat rytm wyjazdów nadaje ton 
życiu mojego domu. Przez ten czas zmieniło 
się wiele - starsze dzieci usamodzielniły się, 
poszły w świat, a nasz najmłodszy syn uczy 
się w gimnazjum. Ja zaś odnalazłam dzięki 
szkole swoje miejsce. Zaczęło się niepozor-
nie. Mała, wiejska szkoła układy iście rodzin-
ne, miłe spotkania, kameralne uroczystości i 
tak niezauważenie szkoła pochłonęła całą 
moją energię. Tu zaczęła się moja przygoda 
z pracą społeczną - nastały festyny, „walka 
o szkołę”, zabawy andrzejkowe i sołectwo. 
Od kilku lat jestem sołtysem i jest mi z tym 
dobrze. Poznałam moich mieszkańców. Żyję 
ich problemami i dzielę radości, a to zupeł-
nie nowe doświadczenie, które trwa.

Ale Zawoja to nie tylko szkoła czy sołec-
two, to również moi przyjaciele, których nie 
poznałabym w innej rzeczywistości. To od-
krywanie uroków wsi bez ciągłego pospie-
chu, to radość moich dzieci ściągających tu 
na święta, a magia miejsca sprawia, że święta 
bywają tu niezapomniane.  Na koniec chcę 
Wam powiedzieć, że nie żałuję tej zmiany, 
którą moim bliskim kiedyś zafundowałam. 
Nie żałuję, bo jestem szczęśliwa.

Jolanta Bojarowicz 
Zawojanka z wyboru

Realizacja zadania „Wymiana pokrycia dachowego z gontów drew-
nianych – podwójne krycie oraz częściowa wymiana więźby dacho-
wej i rynien drewnianych na chałupie Franciszka Kudzi w zespole 
budownictwa drewnianego w Zawoi Markowe Rówienki”.

Skansen budownictwa 
ludowego  
PTTK im. Józefa Żaka

fot. Marcin Leśniakiewicz
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Od 7 do 15 listopada 2015 roku zawoj-
ski zespół regionalny JUZYNA złożył 
wizytę w Belgii. Wyjazd był ufundo-

wany przez Cercle Culturel Belgo Polonais a 
Charleroi (Koło Kulturalne Polsko–Belgijskie 
w Charleroi). Był to tydzień pełen wrażeń 
i wzruszeń: spotkania z Polonią belgijską, 
zwiedzanie Brukseli, Namur, Mons i Char-
leoi. Naszymi przewodnikami byli przedsta-
wiciele Polonii. 

W Brukseli zwiedzaliśmy Pałac Królewski 
z ogrodami, Grand Place, Katedrę św. Mi-
chała i św. Guduli, Parlament Europejski, 
Muzeum Komiksu i Atomium.  Kolejne miej-
sce, które odwiedziliśmy to Mons - Europej-
ska Stolica Kultury 2015, urocze miasteczko 
pełne atrakcji turystycznych: Stare Miasto, 
Ratusz, Kolegiata św. Waldetrudy i Dzwon-
nica.  Wielu Polaków mieszka zaś w Char-
leoi, gdzie byliśmy zaproszeni przez gospo-
darzy. Zobaczyliśmy tam Ratusz, Plac Karola 
II i Bazylikę św. Krzysztofa. Duże wrażenie 
zrobiło na nas muzeum upamiętniające miej-
sce największej górniczej katastrofy w Belgii. 

Kolejnego dnia odwiedziliśmy Binche słyną-
ce z karnawału, w organizację którego anga-
żują się wszyscy mieszkańcy miasta. Realia 
tej ulicznej zabawy poznaliśmy zwiedzając 
Muzeum Maski w Binche. 

Mieszkaliśmy w Namur – stolicy Walonii. 
To piękne miasto położone u ujścia rzeki 
Sambry do Mozy. Główną jego atrakcją jest 
cytadela i forty położone na wzgórzu górują-
cym nad miastem. Ważnym aspektem naszej 
wizyty w Belgii była prezentacja babiogór-
skiego folkloru. Zespół JUZYNA wystąpił 
przed liczną polsko-belgijską publicznością 
(ponad 400 osób), gościem honorowym 
koncertu był Konsul Rzeczpospolitej Pol-
skiej w Brukseli – Jan Cibulla. Był to szcze-
gólny dzień – 11 listopada, w związku z tym 
w repertuarze nie zabrakło polskich pieśni 
patriotycznych. Po dwugodzinnym występie 
członkowie zespołu i jego kierowniczka – 
pani Wanda Bucka otrzymali gromkie owa-
cje i podziękowanie za zasługi w szerzeniu 
polskiej kultury i tradycji narodowych w 
Belgii.

„Życie jest jak książka, a kto nie podróżuje, przeczytał tylko jej fragment”
Jean Paul

JUZYNA W BELGII
Ciekawym doświadczeniem były warsz-

taty artystyczne z polonijnym zespołem lu-
dowym Jasna Woda. Zespół ma w swoim 
repertuarze polskie pieśni i tańce narodowe. 
Nasz pobyt w Belgii zakończyła uroczysta 
gala - obiad, występ JUZYNY, wspólna za-
bawa, taniec i śpiew. Trudno oprzeć się wra-
żeniu, że życie Polonii belgijskiej biegnie w 
dwóch czasach – jeden do przodu w rytm 
kalendarza, drugi odwija się ze szpuli prze-
szłości. Wzajemnie się przenikają na granicy 
wspomnień ojczystych stron i uczucia tęsk-
noty. 

Nasz wyjazd był promocją Zawoi, jej folk-
loru i walorów turystycznych. W promocji tej 
aktywnie udział brały panie radne – Włady-
sława Trybała i Celina Królczyk. Szczególne 
słowa wdzięczności kierujemy pod adresem 
pani Agaty Krywko, której kontakty osobiste 
i zawodowe zaowocowały organizacją tego 
wyjazdu. Za miłą i bezpieczną podróż dzię-
kujemy firmie Robertur. 

Urszula Mazur
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W    
pierwszej połowie roku Rada 
Konsultacyjna Karpackiego Uni-
wersytetu Partycypacji w Zawoi, 

w skład której wchodzą również pracowni-
cy BCK, spotykała się na warsztatach, które 
miały wyłonić temat, wokół jakiego  skupi 
się nasza dalsza praca. Podjęliśmy decyzję, 
że zajmiemy się gazetą „Pod Diablakiem” 
jako narzędziem komunikacji społecznej 
Gminy Zawoja oraz promocji gminy. Do 
współpracy zaprosiliśmy radnych, sołtysów, 
przedstawicieli stowarzyszeń. Na warszta-
tach prowadzonych przez dziennikarza, po-

Jaki jest najlepszy przepis, żeby wysma-
żyć smacznego „Diablaka” na święta 
(i każdą inną okazję zresztą też)? Po 

pierwsze trzeba mieć sprawdzony zespół 
kucharzy. Oni się zajmą zdobyciem wsadu 
do kotła i odpowiednich przypraw: szczypty 
melancholii, dwóch łyków humoru, miarki 
realizmu. Kucharze muszą też wiedzieć, w 
jakich proporcjach to wszystko połączyć, a 
potem wystarczy tylko, żeby to sobie pobul-
gotało na wolnym ogniu. Od czasu do czasu 
trzeba sprawdzić czy się nie przypala. Rolą 
szefa kuchni jest wyłącznie, co jakiś czas po-
mieszać wielką łyżką w tym wszystkim, bo 
gazeta – podobnie jak potrawa – wymaga-
na nieustającego mieszania i fermentu. No 
to sobie poswawoliliśmy! A teraz do rzeczy.

Miło byłem zdziwiony, kiedy dotarła do 
mnie wiadomość, iż zespół skupiony wo-
kół Babiogórskiego Centrum Kultury w 
Zawoi, pośród swoich licznych potrzeb na 
pierwszym miejscu wymienił konieczność 
poprawienia jakości wydawanego przez 
siebie kwartalnika ziemi zawojskiej „Pod 
Diablakiem”. Tak się jakoś złożyło, że to ja 

miałem wraz z zespołem „Diablaka” popra-
cować nad periodykiem w nowej wersji. I 
dzisiaj, kiedy już trzymacie Państwo w ręku 
wydrukowaną gazetę, mogę powiedzieć, że 
moja przygoda z Zawoją i zespołem „Diabla-
ka” to był czas absolutnie udany. Oni uczyli 
się ode mnie jak planować gazetę, dobierać 
tematy, zbierać materiały do tekstów, reda-

proszonego do pomocy przez Stowarzysze-
nie Ekopsychologia – Karpacki Uniwersytet 
Partycypacji zapoznaliśmy się z zasadami  i  
tajnikami pracy dziennikarskiej. 

Redaktor Wojciech Molendowicz, na przy-
kładzie własnego czasopisma, doradzał nam 
jak planować gazetę, właściwie  dobierać te-
maty, w jaki sposób zdobywać materiały do 
tekstów i  jak je redagować. 

Uczyliśmy się od siebie nawzajem.  Usłysze-
liśmy wiele miłych i ciepłych słów, a zara-
zem konstruktywnej krytyki pod naszym 

adresem dla pracy, którą wykonujemy przy 
„Diablaku”.  Dziennikarzami nie jesteśmy 
więc na pewno łatwo nie będzie... 

Pomimo to, wskazówki, które wynieśliśmy 
z warsztatów, postaramy się stopniowo i 
w miarę  swoich możliwości i umiejętności 
wykorzystywać w kolejnych numerach Cza-
sopisma. Poniżej drukujemy osobistą relację 
redaktora Wojciecha Molendowicza z na-
szej wspólnej pracy.

   Redakcja

Krótka historia, 
jak robiliśmy Diablaka

gować je i komponować na kolumnach, a 
ja uczyłem się od nich Zawoi, ale przede 
wszystkim pasji, z jaką podchodzą do tego 
hobbystycznego dla nich zajęcia, jakim jest 
tworzenie gazety.

Początek był trudny. Obydwie strony ob-
wąchiwały się nieufnie, ale ekipie zawojskie-
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go „Diablaka” jedno trzeba przyznać. Umieją 
słuchać i przyjmują uwagi, a nawet krytykę. 
Nic dziwnego, w końcu to oni sami wyszli 
z pomysłem i inicjatywą, by coś w swojej 
gazecie zmienić. To oni chcieli, żeby była 
jeszcze ciekawsza, atrakcyjniejsza graficznie 
i przyjaźniejsza dla Czytelnika. Diablacki ze-
spół redakcyjny nie obrażał się, kiedy po-
kazywaliśmy sobie niedociągnięcia z bliższej 
i dalszej przeszłości. Mało tego, sami śmia-
li się z rzeczy, których wcześniej w swojej 
gazecie nie dostrzegali. I nie buntowali się 
nawet w momentach, kiedy ja miałem po-
czucie, że może przesadzam z krytyką. Mam 
jednak nadzieję, że nie odebrali tego, jako 
narzekania dla narzekania, ale że bardziej 
był to dla wszystkich wymagający trening, 
dzięki któremu coś ma stać się lepsze. A 
skoro tak często wszyscy się śmiali, to chyba 
mogę mieć spokojne sumienie, że nie po to 
się spotykaliśmy w Zawoi, żeby się na siebie 
boczyć, ale żeby razem coś fajnego stwo-
rzyć. I to się udało. Przede wszystkim jed-
nak bardzo silna była ich determinacja oraz 
wola zmiany tego, co im kiedyś nie sprawia-
ło satysfakcji. I żeby była jasność – oni nie 
dostają za pisanie tekstów do kwartalnika 
ani grosza! Pasjonaci czy wariaci? Dla mnie 
pozytywnie zakręceni redaktorzy-amatorzy, 
którzy zwyczajnie chcieli być jeszcze lepsi w 
swojej robocie.

Zawojska ekipa redakcyjna ma prawdzi-
wy dziennikarski nos. Wspólne planowa-
nie zawartości świątecznej, zimowej ga-
zety, przypominało mi redakcyjne kolegia 
sprzed lat w „Gazecie Krakowskiej” albo w 
„Dzienniku Polskim”, kiedy w ramach tzw. 
burzy mózgów wspólnie poszukiwało się 
niebanalnych bohaterów do opisania i fra-
pujących historii do opowiedzenia. Jadąc do 
Zawoi myślałem, co prawda: „Boże, chociaż 
to najdłuższa wieś w Polsce, to jakie my tu 
znajdziemy tematy, które warto opowie-
dzieć Czytelnikom?”. No i błądziłem. Tema-
tów pod Babią Górą dostatek, a gdyby tam 
dłużej posiedzieć, to pewnie ułożyłyby się 
one w książkę. Cóż, widocznie przez chwilę 
zapomniałem, że dla dobrego dziennikarza 
wszystko jest tematem i przy odpowiednim 
podejściu, zupa z gwoździa smakuje jak 
kawior na Polach Elizejskich. I nawet, jeśli 
uczestnicy tych jesiennych spotkań posiadali 
czasami braki warsztatowe, to – mówiąc ję-
zykiem komentatorów sportowych – nadra-
biali je wolą walki i ambicją. I te dwie cechy 
uważam u nich za najważniejsze. W końcu 
każdy z nich, na co dzień trudnił się zupeł-
nie czymś innym niż dziennikarstwo.

Kochana ekipo „Diablaka” – czas spędzo-
ny z Wami na szalonych zawojskich kole-
giach redakcyjnych będę wspominał z sen-
tymentem, podobnie jak moje rekordowe 
podejście na Babią Górę i zejście z praw-
dziwego Diablaka przed zachodem słońca. 
Dziękuję za te warsztaty.

Wojciech Molendowicz

Autor był dziennikarzem i redaktorem m.in. w 
Tygodniku Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, „Tem-
pie”, „Gazecie Krakowskiej” i „Dzienniku Polskim”, 
a obecnie jest wydawcą i redaktorem naczelnym 
„Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.

W dniach 3 - 4 października dzieci z 
zespołu Juzyna poczuły się praw-
dziwymi dziennikarzami.  Wtedy 

bowiem na terenie Zawoi gościliśmy ekipę 
TVP programu  ABC „Masz wiadomość”. Jest 
to program dla dzieci i młodzieży, a tema-
tyką  jego są ciekawe wydarzenia, nowo-
ści oraz ciekawostki w danej miejscowości 
widziane oczami dzieci. Nasza wspaniała 
trójka: Ada Basiura, Marysia Woźniak oraz 
Krzysiu Giertuga podczas dwóch dni kręce-
nia programu opowiedzieli nam o  zespole 
regionalnym Juzyna, Centrum Górskim Ko-
rona Ziemi, Klubie Odlotowych Mam, Klu-
bie Orlika Wilki oraz o PKL Mosorny Groń. 
Było to dla  nich duże wyzwanie, a jedno-

Debiut 
dziennikarski

cześnie wspaniałe przeżycie związane z pra-
cą na planie  przed kamerami telewizyjnymi. 
Okazało się, że  kamera i mikrofon nie są 
tak straszne i przy dobrej zabawie powstał 
program, dzięki któremu w ciekawy spo-
sób młodzi dziennikarze promowali swoją 
miejscowość. Program mogliśmy obejrzeć w 
ogólnopolskiej telewizji 24 października.

Mimo pracowitych dwóch  dni  przy pro-
gramie, nie udało się pokazać wszystkich 
atrakcji na terenie gminy, ale redaktorzy 
zauroczeni gościnnością i urokami Zawoi 
zapewnili nas, że jeszcze wrócą aby konty-
nuować nagranie.

W.B.

fot. archiwum BCK

fot. archiwum BCK
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Śpiywała, lukała, krówecki pasała...

Babiogórska Jesień w Zawoi ma już sta-
łe miejsce w kalendarzu imprez nie  
tylko w Małopolsce, ale również w 

Polsce i poza jej granicami. Niepowtarzalny 
klimat Babiogórskiej Jesieni przyciąga co-
rocznie rzesze miłośników folkloru. Jest to 
okazja do spotkań, rozmów, wspomnień, a 
przede wszystkim do dobrej zabawy. 

Już od 1985 roku rozbrzmiewa z estrady 
muzyka ludowa z Beskidów, Podhala, Ora-
wy a także pozostałych regionów Karpat. 
Pamiętam pierwsze edycje Babiogórskiej 
Jesieni, kiedy to w jej organizację zaangażo-
wany był wieloosobowy komitet organiza-
cyjny, co przy brakach wielu towarów było 
niezmiernie ważne. Na półkach sklepowych 
i magazynowych często były pustki. Musie-
liśmy liczyć na dodatkowe przydziały. Za to 
na imprezie można było zjeść lub kupić rze-
czy, których na co dzień goście nie mogli 
zdobyć.

Scena pierwszych BJ to zbita z desek na 
metalowym stelażu konstrukcja bez zada-
szenia. Dobrze, jeśli była pogoda. Niestety, 
kiedy padał deszcz deski były śliskie co gro-
ziło licznymi kontuzjami, dlatego pod sceną 
stały worki z trocinami, którymi osuszaliśmy 
mokre deski. Aby na scenie wystąpiły dobre 
zespoły, trzeba było wykonać kilka wycie-
czek samochodowych do zespołów, ponie-
waż nie było dobrze działających telefonów, 
e-maili.

Były to jednak piękne chwile, gdy widzia-
ło się tłumy zadowolonych ludzi. Mogliśmy 
pochwalić się, że w Zawoi jest impreza na 
miarę Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Chcąc 
uatrakcyjnić Babiogórską Jesień, od 1992 
roku organizowany jest redyk pasterski, czy-
li zejście owiec z hal oraz podział stada. 

I to właśnie redyk pasterski i widowisko 
podziału stada sprowadza do Zawoi najwię-
cej turystów. Tak też było i w tym roku. 19 
września, prawie w samo południe, z Hali 
Barankowej ze stadem owiec wyruszył za-
wojski baca Stanisław Szczechowicz. Od Za-
woi Składy, przy wtórze góralskiej muzyki 
i śpiewu przeszedł barwny redyk do DW 
„Diablak”. Tutaj zespół „Holny” z Zakopa-

nego przedstawił widowisko podziału stada. 
Dzień wcześniej, 18 września, odbyła 

się międzynarodowa konferencja naukowa 
„Kultura pasterska we współczesności kar-
packiej z uwzględnieniem regionu Babiej 
Góry”, którą rozpoczęliśmy 31. Babiogór-
ską Jesień. Konferencja połączona była z 
wernisażem wystawy fotografii poświęco-
nej pamięci dr Urszuli Janickiej – Krzywdy. 
Podczas uroczystości wspominaliśmy tę nie-
zwykłą osobę, szczególnie bliską wszystkim 
ludziom związanym z kulturą babiogórską. 
Dla nas - organizatorów festiwalu Babiogór-
ska Jesień - Pani Urszula była drogowskazem 

wyznaczającym kierunki działań w pracy, w 
obszarze babiogórskiej kultury ludowej. To 
dla niej dedykowaliśmy tegoroczny festiwal. 
W sobotę późnym popołudniem zespół JU-
ZYNA zaprezentował  niezwykły program 
„Dla Urszuli”, w czasie którego przybliżył 
widzom wieloletnią współpracę Pani Urszuli 
z zespołem. 

  Przez dwa dni (19-20.09) pod Ba-
bią Górą rozbrzmiewały karpackie melodie 
w wykonaniu zespołów z terenu naszej 
gminy: Nasza Skawica, KGW „Zawojanki”, 
„Zbójnik” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Wier-
chy” z Milówki, „Mladost” ze Słowacji, Kapeli 
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Śpiywała, lukała, krówecki pasała...

Fotografie: Michał Sośnicki

Mikołaja Iljuka z Ukrainy, zespołu „Słopnic-
ki Zbyrcok”, łemkowskiego zespołu „Osła-
wiany”, „Babiogórzan – Polana Makowska, 
„Bystrzyca” z Czech i folkowego zespołu 
„Inacy” a wieczorem na scenie gościł folk 
w wykonaniu zespołów takich jak Krywań, 
KOZAK SYSTEM, czy też Agata Siemaszko i 
przyjaciele.

Podczas Babiogórskiej Jesieni nie zapo-
mnieliśmy o najmłodszych - dzieci szyły ba-
biogórskie lalki, woreczki na zioła, tworzyły 
gliniane garnuszki, uczestniczyły w grach i 
zabawach Babiogórskiego Parku Narodo-
wego oraz próbowały swoich sił w tkaniu 

na krosnach. Na terenie festiwalu już po raz 
kolejny zagościł baca Stanisław Sala, który 
wraz ze swymi pomocnikami wprowadzał 
uczestników festiwalu w tajniki pracy na po-
lanie, przy szałasie i w dawnych zagrodach 
domowych. W specjalnie przygotowanym 
namiocie festiwalowym można było podzi-
wiać wystawy: „Magia pasterska – zioła na 
szałasie”, „Pasterstwo pierwotne” i część 
wystawy fotografii poświęconej pamięci dr 
Urszuli Janickiej – Krzywdy.

Goście „Babiogórskiej Jesieni” zachwycali 
się wyrobami rękodzielniczymi oraz twór-
czością  ludową. W tym roku wystawiało się 

prawie 40 twórców ludowych. W niedzielę 
odbyła się kampania „Zasmakuj w Małopol-
sce” realizowana przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego. Mogliśmy po-
smakować tradycyjnych potraw i wyrobów 
Małopolski. 

Babiogórska Jesień nie mogłaby się odbyć 
bez wsparcia finansowego wielu instytucji. 
Serdecznie dziękujemy partnerom i współ-
organizatorom tegorocznej edycji festiwalu – 
MINISTERSTWU KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO, Urzędowi Gminy Zawoja, 
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa 
Małopolskiego, Starostwu Powiatowemu 
w Suchej Beskidzkiej, właścicielom domu 
wczasowego DIABLAK, Babiogórskiemu  
Parkowi Narodowemu oraz Bractwu Zbójni-
ków spod Babiej Góry.

Dziękujemy także sponsorom, firmom: 
ŻYWIEC, FABIOS, KARTEK, ALZBIG, MA-
RAND, CUKIERNI BESKIDZKIEJ, PIL-KOS, 
HOTELOWI JAWOR, PIZZERII SORENTO, 
BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU oddział w 
Zawoi oraz LASOM PAŃSTWOWYM – Nad-
leśnictwo Sucha Beskidzka.

Szczególne podziękowania kierujemy do 
strażaków (OSP Przysłop, OSP Wilczna, OSP 
Wełcza), policji, straży granicznej oraz WO-
LONTARIUSZY KULTURY – niesamowitej 
młodzieży, która po raz kolejny społecznie 
zaangażowała się w pomoc przy realizacji 
festiwalu.

 Cieszymy się niezmiernie, że o 31. 
Babiogórskiej Jesieni usłyszeliśmy wiele po-
zytywnych opinii, że bardzo się podobało. 
Dziękujemy za te miłe oceny. Sprawiają one, 
że z całym zaangażowaniem zabierzemy się 
za organizację  32. Babiogórskiej Jesieni, na 
którą już dzisiaj zapraszamy. Do zobaczenia 
we wrześniu 2016 roku.

Małgorzata Kozina
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Jak co roku, 9 września wszyscy chętni 
uczniowie ze szkół w Gminie Zawoja 
oraz z  pobliskich miejscowości wzię-

li udział w Rajdzie Szlakiem ks. kard. Ka-
rola Wojtyły. Najwięcej uczestników było z 
Zespołu Szkół w Skawicy, gdyż to właśnie 
oni czują się gospodarzami rajdu. Niektórzy 
trochę obawiali się, że pogoda, podobnie 
jak przed rokiem, nie dopisze. Nauczyciele 
pamiętali zeszłoroczny strach o swoich pod-
opiecznych, kiedy to burza, deszcz i grad 
złapały ich niemal na szczycie Policy, pod 
wysokimi drzewami. Gdy i tym razem, po 
południu zaczął padać deszcz, nikomu to 
nie zepsuło humoru, wszak ubłocone buty 
i mokra kurtka, to żaden problem. Byle pio-
runy nie biły.

  Z największym entuzjazmem rajd 
został przyjęty przez uczniów klas pierw-
szych gimnazjum. To właśnie im  nauczy-
ciele po raz pierwszy proponują  wyjście w 
góry szlakiem ks. kard. Karola Wojtyły. Na 
rajd zgłosili się w stu procentach.

„Było ciężko - wspominają uczennice kla-
sy I gimnazjum. Na Suchą Górę wyjechaliśmy 
ostatnim autobusem, jak przystało na gospo-
darzy. Nasza klasa miała w planie dogonić, a 
nawet wyprzedzić wszystkich uczestników. 
Jednak okazało się, że dziewczyny przeli-
czyły się z siłami. Już przy pierwszym, stro-
mym podejściu miałyśmy dość. Prawdę mó-
wiąc,  chciałyśmy dzwonić do rodziców, aby 
przyjechali po nas i zabrali nas do domu. 
Nasza pani szybko nam wybiła ten pomysł z 
głowy, bo przecież nasi rodzice jeszcze heli-
kopterów nie mają, a samochód drogą, którą 
my szliśmy, nie miał żadnych szans. Koledzy 
z naszej klasy, w większości mieszkający 
na Suchej Górze, nie mieli żadnych proble-
mów z trasą i pokonali ją bardzo szybko. 

Mimo iż droga była im znana z wakacyjnych 
wędrówek na borówki, na rajd zapisali się 
równie chętnie, jak reszta klasy. A nam nie 
było łatwo, nawet  przyrzekłyśmy sobie, że 
nigdy więcej. W końcu jakoś dotarłyśmy na 
Halę Krupową i zapomniałyśmy o ciężkiej 
drodze.  Uświadomiłyśmy sobie, że wspól-
ne wycieczki pomagają pokonywać własne 
słabości. Kardynał Karol Wojtyła mówił, że 
podczas męczących górskich wycieczek har-
tuje się ciało, a człowiek doznaje radości pa-
nowania nad sobą. Odkrywa bowiem piękno 
przyrody, które mówi o wielkości Boga. Po 
górskich szlakach kardynał wędrował z mło-
dzieżą i rozumiał jej problemy. Pogawędki 
z naszą wychowawczynią podczas tego raj-
du miały również podobny charakter, gdyż 
dużo rozmawiałyśmy na temat naszej klasy 
i dzięki temu mogłyśmy się lepiej poznać. 
Na Hali Krupowej uczestnicy rajdu robią so-
bie dłuższy odpoczynek. Uczniowie siada-
ją w grupkach. Jedzą kanapki, rozmawiają. 
Panuje miła atmosfera. Nauczyciele mają 
okazję  policzyć uczniów, zrobić grupowe 
zdjęcia i nareszcie wypić spokojnie kawę, 
którą w schronisku na Hali Krupowej robią 
wyjątkowo dobrą. Od paru lat, to właśnie tu 
na uczestników czekają dziennikarze, którzy 
chcą przeprowadzić wywiad z młodzieżą. 
Mimo ogromnej tremy, uczniowie chętnie 
opowiadają o swoich wrażeniach i w dal-
szą trasę wszyscy ruszają wypoczęci i pełni 
entuzjazmu, zwłaszcza, że opiekunowie za-
pewniają, że „teraz to już z górki”.

Prawie wszystkie dziewczyny szły od 
schroniska w jednej grupie. Już nikogo nie 
bolały nogi i przestaliśmy żałować, że  wy-
braliśmy się w tę drogę. Wydawało się, że 
nic nam nie grozi. Nic bardziej mylnego. 
Najpierw usłyszałyśmy jakieś wycie i po-
rządnie się wystraszyłyśmy. Okazało się, że 

to tylko głupie żarty naszych koleżanek. A 
potem droga się rozwidla i bądź tu mądry… 
Na szczęście nadszedł jakiś dobrze zoriento-
wany człowiek i wskazał nam właściwą tra-
sę.  Wreszcie dotarliśmy na następne miejsce 
postoju, gdzie czekała na nas pani z resztą 
klasy. Wcześniej jeszcze pomodliliśmy się 
pod pomnikiem upamiętniającym tych, któ-
rzy zginęli w katastrofie lotniczej. Zginął tam 
też patron naszej szkoły – prof. Zenon Kle-
mensiewicz. Zrobiliśmy sobie tam pamiątko-
we zdjęcie, bo to ważne miejsce.

  Pod koniec trasy byliśmy bardzo zmę-
czeni, ale za to dopisywał nam humor. W 
którymś momencie nasz zwykle niezbyt 
uprzejmy kolega postanowił nam pomóc i 
zabrał nasze plecaki. Wyglądał komicznie. 
Oczywiście długo ta jego pomoc nie trwała, 
ale i tak doceniłyśmy jego dobre chęci. Oka-
zuje się, że w czasie takiego rajdu, każdy 
stara się być lepszy. 

Gdy wychowawczyni zapytała, czy w 
przyszłym roku pójdziemy na rajd, wszyscy 
zawołaliśmy, że tak. Jedno nas tylko mar-
twiło, że to dopiero za rok. Jak to dobrze, 
że kardynał Karol Wojtyła, przed swoim 
wyjazdem na konklawe,  wybrał się na wy-
cieczkę górską właśnie ze Skawicy. Dzięki 
temu mamy możliwość uczestniczyć w tak 
wspaniałym wydarzeniu. Do zobaczenia na 
szlaku w przyszłym roku.” 

Trzeba przyznać, że tym razem trasa zo-
stała lepiej przygotowana, nie była tak zawa-
lona wiatrołomami jak w ubiegłym roku. W 
miejscu, gdzie zwykle uczestnicy rajdu mylili 
drogę został postawiony włściwy znak, więc 
nie było tym razem problemu. Dziękujemy!

Uczennice klasy I  
z Gimnazjum w Skawicy

Wspomnienia z Rajdu 
Szlakiem ks. kard. Karola Wojtyły
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Organizatorem XX Złazu Samorządow-
ców było Stowarzyszenie Gmin Ba-
biogórskich, Zdrużenie Babia Hora 

oraz Gmina Zawoja.
Złaz odbył się 29 sierpnia 2015 r.  na  szla-

kach turystycznych w gminie Zawoja, która 
była gospodarzem złazu. Uczestnicy Zła-
zu wędrowali czterema trasami. Pośrednim  
miejscem spotkania było schronisko na Mar-
kowych Szczawinach, obok którego została 
odprawiona  uroczysta Msza Święta w inten-
cji uczestników złazu i mieszkańców gmin 
należących do Stowarzyszenia.

Następnie uczestnicy złazu spotkali się 
na terenie obok wyciągu „Baca” w Zawoi 
Czatoży, gdzie spożyli tradycyjny poczęstu-
nek oraz odbyły się konkursy, pokazy oraz 
wspólne śpiewy i zabawa.

Celem złazu jest tworzenie wśród wspól-
noty samorządowej przyjaznej atmosfery, 
integracji społeczności lokalnej, mieszkają-
cej po obydwu stronach granicy polsko-sło-
wackiej, promowanie piękna górskich miej-

XX Złaz Samorządowców 
Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich

W dniach 24-25 września  w Sro-
mowcach Niżnych odbyło się II 
Forum Gmin Karpackich. W Fo-

rum wzięli udział przedstawiciele 200 gmin 
karpackich z trzech województw: śląskiego, 
małopolskiego i podkarpackiego. Podczas 
Forum przede wszystkim rozmawiano o 
zagospodarowaniu przestrzennym Karpat 
i niebezpieczeństwach jakie niesie za sobą 
nadmierna ingerencja człowieka w środowi-
sko naturalne Karpat.

 W drugim dniu Forum zostały ogłoszone 
wyniki konkursu organizowanego przez Sto-
warzyszenie Ekopsychologia w ramach pro-

scowości oraz zachęcanie do uprawiania  
turystyki jako aktywnej formy  spędzania  
wolnego czasu.

W tegorocznym złazie uczestniczyło ok. 
800 osób. Pogoda była wprost wymarzona 
na wędrówki górskie i na biwakowanie.

II Forum Gmin Karpackich

jektu „Karpaty łączą - mechanizm konsultacji 
i współpracy dla wdrażania Konwencji Kar-
packiej”. Wśród 33 gmin, które uczestniczy-
ły w konkursie, była również Zawoja. Jury 
do II etapu konkursu wytypowało 10 gmin, 
w tym również Zawoję. Nasza prezentacja 
bardzo się podobała, ale niestety, nie otrzy-
maliśmy w głosowaniu internetowym aż tyle 
głosów, by być w trójce finalistów. Zwycię-
żyła gmina Raciechowice, II miejsce zajęła 
gmina Zarszyn, natomiast III gmina Istebna. 
Zwycięzcom gratulujemy. Wszystkie gminy 
otrzymały Certyfikat Karpackiej Gminy oraz 
statuetkę.

Teksty i fotografie: Małgorzata Kozina
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Prawo do kultury - debata w Sejmie RP
Pod takim tytułem, 24 wrzenia 2015 

roku na Sali Kolumnowej Sejmu odby-
ła się debata publiczna „Prawo do Kul-

tury” z udziałem zaproszonych gości, przed-
stawicieli świata kultury, parlamentarzystów 
oraz samorządów prowadzących gminne i 
miejskie ośrodki kultury. Wśród zaproszo-
nych gości znalazło się także Babiogórskie 
Centrum Kultury, jako nieliczny reprezen-
tant województwa małopolskiego. Organiza-
torzy docenili naszą dotychczasowa pracę, 
realizację wielu projektów, co stanowi dla 
nas ogromne wyróżnienie.

Na debatę publiczną „Prawo do Kultury” 
zaproszeni zostaliśmy przez Sejmowa Komi-
sję Kultury i Środków Przekazu i współorga-
nizatorów wydarzenia: Narodowe Centrum 
Kultury i Dziennik Gazetę Prawną. W spo-
tkaniu, prowadzonym przez przewodniczą-
cą KKiŚP Iwonę Śledzińską – Katarasińską 
udział wzięli Małgorzata Omilanowska - mi-
nister kultury i dziedzictwa narodowego, 
Adam Bodnar - rzecznik praw obywatel-
skich, Rafał Dutkiewicz - prezydent Wrocła-
wia, Paweł Nowacki - zastępca redaktora na-
czelnego „Dziennika Gazety Prawnej” oraz 
Krzysztof Dudek - dyrektor Narodowego 
Centrum Kultury.

Projekt „Prawo do kultury” jest wspólnym 
przedsięwzięciem Narodowego Centrum 
Kultury i miasta Wrocławia jako Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016. Jego celem jest wpro-
wadzenie stosowych zapisów w Protokole 
Dodatkowym Europejskiej Konwencji o 
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności Rady Europy. W Konwencji za-
pisano bowiem prawo do wolności słowa, 
prawo do nauki, prawo do wolności i bez-
pieczeństwa, natomiast nie ma w niej zapi-
sanego prawa do kultury. W związku z tym, 
autorzy projektu chcieli zainicjować mię-
dzynarodową dyskusję na temat prawa do 
kultury jako prawa człowieka. Musi być ono 
zagwarantowane w dokumencie, który bę-
dzie obowiązywał we wszystkich państwach 
członkowskich Rady Europy. Celem tych 
działań ma być stabilność życia i poczucie 
bezpieczeństwa kulturowego wszystkich Eu-
ropejczyków. Autorzy dokumentu domagają 

się możliwości uczestnictwa w życiu kultu-
ralnym i artystycznym wszystkich obywateli 
Europy. Domagają się także realnych obo-
wiązków władz w zakresie zagwarantowa-
nia tego uczestnictwa, gdyż wiele praw kul-
turalnych ma charakter tylko deklaratywny. 
Przede wszystkim chodzi o wypracowanie 
wspólnego stanowiska dotyczącego dostę-
pu do kultury i uczestnictwa w niej, mające 
ogromne znaczenie w procesie przemian 
polityczno – gospodarczych.

Minister kultury Małgorzata Omilanowska 
zabierając głos stwierdziła, że kultura w pra-
wie UE traktowana była raczej jako sprawa 
pozostawiana ustaleniom wewnątrznarodo-
wym. Przez pierwsze 10 lat swojego istnie-
nia UE w ogóle nie zajmowała się kulturą. 
- Prawo do kultury to pojęcie, które ozna-
cza zarówno narzucenie władzy obowiąz-
ku znoszenia barier w dostępie do kultury, 
ale także skupienia środków finansowych 
na budowaniu środowiska twórców i oferty 
kulturalnej, i wreszcie uświadomienie spo-
łeczeństwu, że to prawo jest podstawowe i 
niezbywalne, ergo z punktu widzenia spo-
łecznego - niezbędne. Jeżeli pozwolimy sobie 
na traktowanie kultury jako rozrywki czy 
sposobu na spędzanie czasu wolnego, to od 
razu jesteśmy zepchnięci na margines jakiej-
kolwiek debaty(...)

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury 
Krzysztof Dudek zauważył, że istnieją w 
Polsce gminy, które na kulturę nie wydają 
nawet złotówki - po prostu nie mają takiej 
pozycji w budżecie. Co może zrobić miesz-
kaniec takiej gminy, jeżeli nie podoba mu się 
ten fakt? Nie może odwołać się do żadnej eu-
ropejskiej instytucji - stąd pomysł, by prawo 
do kultury wpisać do Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 
Dudek uważa, że jeżeli kultura znajdzie się 
w katalogu najważniejszych praw człowie-
ka będzie to jednoznaczny sygnał i zara-
zem potwierdzenie, że kultura jest tak samo 
ważna jak np. prawo do wolności, prawo do 
sprawiedliwego procesu, czy do swobody wy-
powiedzi (...)

Minister Omilanowska zaakcentowała, 

że kultura stanowi podstawę funkcjonowa-
nia nowoczesnego społeczeństwa. Ci, którzy 
uczestniczą w kulturze, mają wyrobione w 
znacznie większym stopniu niż ci, którzy 
w niej nie uczestniczą, takie cechy jak kre-
atywność, twórcze myślenie, otwartość na 
nowe idee - słowem wszystko to, co czyni z 
obywatela nie tylko uczestnika kultury i inte-
ligentnego odbiorcę spektakli teatralnych, ale 
przede wszystkim w jego miejscu pracy i oto-
czeniu społecznym - lepszego człowieka (...).

Obecny na konferencji Rzecznik Praw 
Obywatelskich Adam Bodnar, uznając wagę 
kultury w życiu społecznym, studził nieco 
entuzjazm zebranych, przypominając, że 
procedura wpisania czegokolwiek do Euro-
pejskiej Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka jest skomplikowana i długotrwała. 
Zauważył też, że Trybunał Praw Człowieka 
i Obywatela tonie w zalewie spraw i przyjął 
wewnętrzną politykę traktowania niektórych 
kwestii, m.in. prawa do życia, jako prioryte-
towych. - Kulturą też się zajmuje, ale nie tak 
intensywnie, jak tymi sprawami które uznał 
za najpilniejsze - mówił Bodnar o pomyśle, 
żeby skargi na brak dostępu do kultury kie-
rować właśnie do TPC.

Podczas spotkania głos zabierali uczestni-
cy debaty. Sygnalizowali problemy z jakimi 
borykają się na codzień w swoich miejscach 
pracy. Mówili o trudnym dostępie do szero-
ko rozumianej kultury, zwłaszcza mieszkań-
ców małych gmin, gdzie barierą jest dostęp-
ność komunikacyjna i finansowa. Poruszali 
też kwestie rozumienia kultury i jej finan-
sowanie przez samorządy lokalne. Podkre-
ślali, że w ich odczuciu, kultura spychana 
jest na margines i traktowana jako coś zbęd-
nego. Instytucję kultury często traktuje się 
jako podmiot do organizowania festynów, 
„potańcówek” czy dożynek. A to właśnie 
w instytucjach kultury człowiek styka się z 
kulturą na wysokim poziomie i powinien 
mieć prawo do aktywnego uczestnictwa w 
kulturze, niezależnie od ograniczeń inte-
lektualnych, wiekowych czy uwarunkowań 
społeczno-geograficznych.

Gabriela Trybała i Wanda Bucka 
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11 listopada, dzień tak podniosły i 
ważny dla nas Polaków. W tym 
dniu dziękujemy za Niepodle-

głość. Za powrót Polski na mapę Europy. 
W Zawoi, jak co roku, spotkaliśmy się na 
placu obok kościoła w Zawoi Centrum, przy 
pomniku poświęconym mieszkańcom Ziemi 
Babiogórskiej Zawoi i Skawicy, poległym na 
frontach II wojny światowej, zamordowa-
nych w obozach, łagrach i więzieniach, za-
męczonych podczas niewolniczej pracy, roz-
strzelanym w czasie unicestwienia Żydów w 
latach terroru i walk bratobójczych.

Do zebranych pod pomnikiem miesz-
kańców i gości przemawiał wójt Gminy Za-
woja Marcin Pająk oraz senator RP Andrzej 
Pająk. Następnie wystąpili zwycięzcy VII 
Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej, 
Powstańczej oraz Piosenki Żołnierskiej. Na 
zakończenie uroczystości zostały złożone 
okolicznościowe wiązanki kwiatów. O godz. 
11.00 w kościele parafialnym w Zawoi Cen-
trum odprawiona została uroczysta msza św. 
w intencji Ojczyzny.

13 listopada br., po raz siedemna-
sty, odbyły się otwarte Zawody 
Strzeleckie z Broni Pneumatycz-

nej o Puchar Prezesa UKS „Zawojak” orga-
nizowane przez Uczniowski Klub Sportowy 
„Zawojak” oraz Koło Ligi Obrony Kraju w 
Zawoi. W zawodach wzięło udział 38 strzel-
ców. Wśród dziewcząt z gimnazjum najlep-
sze okazały się Pawowicz Paulina, Budny 
Zofia i Matyja Dorota. Najliczniejszą grupę 
stanowiły kobiety +15 lat. W tej kategorii 
najlepszą okazała się Aneta Wątlikiewicz, 
druga była Bara Magdalena a trzecia Anna 
Mruk. W kategorii chłopcy szkoła podstawo-
wa zwycięzcą został Szewczyk Bartłomiej, 
drugie miejsce zajął Stasik Łukasz a trzecie 
Kudzia Sas Szymon. Najlepszym gimnazja-
listą okazał się Spyrka Karol, drugim był 
Burger Oskar a trzecim Rak Damian. Wśród 
mężczyzn pierwsze miejsce zajął Kowalcze 
Tadeusz, drugie Rosiński Jacek a trzecie Ma-
rek Daniel.

Święto 11 Listopada

Zawody strzeleckie

Małopolskie Centrum Kultury 
SOKÓŁ w Nowym Sączu od 
kilkudziesięciu lat organizuje 

Ogólnopolskie Seminarium Folklory-
styczne. Tegoroczna, 35. edycja, która 
odbywała się w dniach 5-8 listopada,  
była poświęcona folklorowi Górali Ba-
biogórskich.

Jednym z punktów programu semi-
narium był wyjazd studyjny do Zawoi, 
który miał miejsce 5 listopada. Uczest-
nicy seminarium zwiedzili Centrum 
Górskie Korona Ziemi oraz gościli w 
Babiogórskim Centrum Kultury. To wła-
śnie w BCK seminarzyści mogli poznać 
kulturę Górali Babiogórskich. Gości 
przywitał wójt gminy Zawoja Marcin 

Pająk. O działaniach powiatu suskiego 
na rzecz popularyzacji folkloru Babio-
górców opowiedział naczelnik Wydzia-
łu Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki 
i Promocji Powiatu Janusz Kociołek. O 
działaniach na rzecz promowania Ba-
biogórców na terenie naszej gminy mó-
wiła Wanda Bucka, kierownik zespołu 
regionalnego Juzyna. Następnie wykład 
i prezentację multimedialną o „Osobli-
wościach etnograficznych kultury Gó-
rali Babiogórskich” wygłosiła etnograf 
Barbara Rosiek. Na zakończenie pobytu 
studyjnego uczestnicy mogli zobaczyć 
zespół regionalny „Juzyna”, który za-
prezentował folklor muzyczno-taneczny 
Babiogórców. 

Seminarium o Babiogórcach

Teksty i fotografie: Małgorzata Kozina
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Klub Odlotowych Mam stworzył po raz 
pierwszy projekt dla kobiet w naszej 
gminie o wdzięcznej nazwie „Strefa 

Kobiet”.  Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
i Województwa Małopolskiego, przy współ-
pracy Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielo-
na Linia. Partnerem projektu było Babiogór-
skie Centrum Kultury.

Strefa Kobiet to:
• coś nowego z nutką zdrowego,
• ruch i zdrowie,
• kreatywność i pomysłowość,
• wyjątkowy projekt dla wyjątkowych ko-

biet
Założeniem tego projektu było wyjście do 

Klub Odlotowych Mam

9 sierpnia odbyły się pierwsze „Rodzin-
ne podchody” w malowniczym terenie  
ścieżki  edukacyjnej Mokry Kozub na 

terenie Babiogórskiego  Parku Narodowego, 
poprzedzone zwiedzaniem wystawy Stałej w 
Muzeum BgPN i lekcji w ogrodzie zmysłów 
prowadzonej przez Panią Kasię Fujak.

Pomimo tego, że pogoda była niezbyt 
sprzyjająca, ponaglały nas burza i deszcz, 
to uśmiechy nie schodziły z twarzy uczest-
ników zabawy. To nic, że pokropił  letni 
deszcz, to dzięki temu umysły się odświeży-
ły i mogliśmy odpowiadać na różne trudne 
i mniej trudne  zagadki i pytania czekają-
ce na trasie. Drużyny licznie dopisały, było 
ich aż 9. Przedział wiekowy bardzo różny: 
najmłodszy uczestnik jeszcze nie umiał cho-
dzić, a już się wspinał, natomiast najstarszy 
uczestnik był pełen optymizmu i wigoru. 
Głównym celem podchodów była oczywi-
ście przednia zabawa oparta na wiedzy jaką 
musieli wykazać się uczestnicy na różne te-
maty związane przede wszystkim z Zawo-
ją, jej okolicami, legendami i nie tylko. Dla 
dzieci były do ułożenia puzzle tematyczne 

Strefa Kobiet
kobiet, pokazanie im, że można poświecić 
trochę czasu dla siebie samej. Tym, które 
pracują danie możliwości odpoczynku, wy-
ciszenia, relaksu poprzez cykl  trzech spo-
tkań z jogą dla odprężenia ciała i ducha. 
Nowe techniki i pozycje pokazała nam Jo-
gini Joanna. Kolejnym cyklem spotkań była 
wizyta pań pielęgniarek z naszego Ośrodka 
Zdrowia Pani Barbary Nowakowskiej i Pani 
Małgorzaty  Kobiela- Bartyzel i instruktarz 
pierwszej pomocy. Pani Zofia Dyrcz z GOPS 
Zawoja oraz Pani Joanna Dyrcz z Interwencji 
Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej urządziły 
nam pogadankę na temat Karty Dużej Rodzi-
ny, przemocy w rodzinie i życiowych spraw. 
Spotkanie to cieszyło się dużym zaintere-

sowaniem. Odbyło się w luźnej atmosferze 
przy kawce i poczęstunku. Widać było, że 
poruszone tematy wzbudziły ogromną chęć 
wiedzy, licznie przybyłe Panie zadawały 
mnóstwo pytań, na które zaproszeni goście 
chętnie odpowiadali.

Trzeba przyznać, że tematy jakże różne od 
siebie cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażo-
wanie i chęć przyjścia.

Cykl spotkań się zakończył, ale to nie zna-
czy, że my, Odlotowe Mamy, przestaniemy 
robić to co do tej pory. Czekajcie na nasze 
nowe pomysły a na pewno jeszcze nie raz 
Was zaskoczymy.

nawiązujące do Zawoi. Każdy z uczestników 
świetnie się spisał. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć rozstrzygnięcia i wydania bardzo 
atrakcyjnych nagród, które ufundowali za-
wojscy sponsorzy, wraz z organizatorami.

 Na Polanie Odkrywców w Zawoi Marko-
wa odbył się poczęstunek i ognisko z kiełba-
skami nad którymi pieczę trzymali Panowie 
Krzysztof Warmuz i Bogdan Kidoń, którym 
składamy podziękowanie za poświęcenie i 

wytrwałość, gdzie pogoda już bardzo nie-
sprzyjająca z grzmotami i gradem nie popsu-
ła już bardzo humorów. Zabawa była bardzo 
udana i mamy nadzieję iż zagości ona na 
stałe w kalendarzu zawojskich imprez.

Dziękujemy Dyrekcji i pracownikom 
BgPN za udostępnienie nam swoich zaso-
bów oraz wszystkim osobom, które podjęły 
się opracowania zagadek dla uczestników i 
oczywiście sponsorom.

Rodzinne podchody

Teksty i fotografie: Klub Odlotowych Mam
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Tej  jesieni w Galerii Na Ucieche prze-
prowadzone zostały warsztaty rę-
kodzieła dla dzieci z Zawoi. Jest to 

kontynuacja projektu Moje Rękotwory  (fi-
nansowanego ze środków programu Działaj 
Lokalnie IX ), w ramach którego, wcześniej 
od lipca do października, dzieci uczestni-
czyły w różnych zajęciach rękodzielniczych. 
Tym razem Gmina Zawoja sfinansowała za-
kup potrzebnych na warsztaty materiałów. 
Warsztaty prowadziła na zasadzie wolon-
tariatu Anna Hajłasz Trzebuniak, a Galeria 
Na Ucieche bezpłatnie użyczyła salę na 
przeprowadzenie warsztatów. W ten prosty 
sposób kilkadziesiąt dzieci mogło twórczo i 
miło spędzić wolny czas. Największym po-
wodzeniem cieszyły się warsztaty zdobienia 
lampionów roratnich. Oprócz tego dzieci 
tworzyły skarbonki, koniki oraz bombkę 
choinkową. Ostatnie warsztaty odbyły się 8 
grudnia.

BT

Galeria „Na Uciechę”

Moje Rękotwory

KLUB 4H

W świątecznym klimacie
Sobota 12 grudnia okazała się wyjątko-

wo miłym i sympatycznym dniem dla 
dzieci i młodzieży z powiatu suskiego 

działających w klubach 4H.

Właśnie w tym dniu, w domu wczasowym  
Diablak gościły dzieci wraz ze swymi opie-
kunami, aby tradycyjnie   spożyć wigilię. 
Gospodarzem spotkania było Babiogórskie 
Centrum Kultury z Zawoi i Terenowy Zespół 
Doractwa Rolniczego w Suchej Beskidzkiej.

Na wstępie zebranych gości; senatora An-
drzeja Pająka, wicestarostę Zbigniewa Hutni-
czaka, Wójta Gminy Zawoja Marcina Pająka, 
księdza Andrzeja Florczaka, prezesa Mało-
polskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolni-
czego w Krakowie profesora UR Józefa Ka-
nię, pracownika BgPN Agnieszkę Urbaniec 
oraz pracowników Terenowego Zespołu 
Doractwa Rolniczego powitała ich kierow-
niczka Anna Biedrawa. Potem, jak co roku, 
dzieci udekorowały choinkę własnoręcznie 
wykonanymi ozdobami. Kiedy choinka pre-
zentowała się już wspaniale, z kolędą przy-
szła Juzyna. Po wspólnym odśpiewaniu ko-
lęd przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem 
i obiad wigilijny. Na zakończenie   Anna 
Biedrawa podziękowała opiekunom za ich 
pracę, życząc zdobywania nowych wyzna-
czonych celów. A potem…pojawił się długo 
wyczekiwany gość, który obdarował wszyst-
kie dzieci słodkimi prezentami.

Dla klubu 4H SpokoEko działającego przy 
SP 2 w Zawoi Wilcznej było to spotkanie 
wyjątkowe, gdyż po raz pierwszy spotkali 
się z kolegami z innych klubów.

ak
fot. Gabiela Korbel
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Mija już 3 i pół roku od założenia Klubu 
Orlika WILKI w Zawoi – niebawem za-
kończy się pierwsza – 4-letnia kadencja 

władz Klubu. Czas więc zastanowić się, czy Klub, 
którego działalność opiera się na pracy społecznej 
swoich członków, spełnia swoją misję, zawartą w 
Statucie, przewidującą angażowanie dzieci i mło-
dzieży do różnorodnych form aktywności rucho-
wej, dostosowanej do wieku, stopnia sprawności 
i zainteresowań sportowych. Warto też odpowie-
dzieć na pytanie, czy działalność Klubu odpowia-
da na oczekiwania społeczne mieszkańców Zawoi 
i całej Gminy.
Obecnie Klub prowadzi 4 sekcje sportowe:
• sekcja piłki nożnej dla chłopaków w wieku 

szkoły podstawowej i młodszych, której trenin-
gi odbywają się na Orliku w Zawoi oraz w sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół w Zawoi Wilcz-
nej przez cały rok w poniedziałki, wtorki, środy 
i czwartki, liczy około 50 członków trenujących 
systematycznie pod okiem trenerów: Jarosława 
Ficka i Adama Mazura,

• sekcja piłki nożnej dziewcząt  (do klasy IV 
szkoły podstawowej), której treningi odbywa-

ją się we wtorki i czwartki na Orliku w Zawoi 
Wilcznej pod kierunkiem tych samych trene-
rów. W sekcji, która jest kontynuacją prowa-
dzonego przez Klub programu „Dziewczęta 
pod Babią Górą też grają w sokkera”, trenuje 
obecnie 20 osób,

• sekcja  koszykówki dzieci szkoły podstawo-
wej składa się z 20 dziewcząt i chłopców trenu-
jących na Orlik 3 godziny tygodniowo pod kie-
runkiem instruktorki – Pani Agnieszki Warty,

• sekcja siatkówki dla dzieci i młodzieży 
składa się z około 50 osób trenujących w hali 
widowiskowo – sportowej w Zawoi Centrum, 
pod kierunkiem trenera Marka Zawojskiego 
oraz instruktorki Katarzyny Sieniawskiej we 
wtorki i czwartki, łącznie 6 godzin tygodniowo.
Łącznie więc Klub liczy około 140 dzieci i 

młodzieży systematycznie uczestniczących w za-
jęciach sportowych organizowanych przez Klub. 
Z wyjątkiem najmłodszej sekcji piłki nożnej 
dziewcząt, pozostałe sekcje sportowe wyposażo-
ne są w klubowe stroje sportowe, chociaż ciągle 
ich brakuje dla wszystkich, podobnie jak sprzętu 
sportowego odpowiedniej klasy.

KLUB ORLIKA WILKI 
TRZYMA SIĘ MOCNO !

Zarząd Klubu Orlika WILKI składa się z 7 członków: Krzysztof Jordanek – Prezes Zarządu, Wojciech Chowaniak – Wiceprezes Zarządu, 
Katarzyna Fujak – Sekretarz, Agnieszka Chowaniak – Skarbnik Klubu, Członkowie Zarządu: Jarosław Ficek, Dorota Polak, Aleksander Wiecheć.
Komisja Rewizyjna: Franciszek Klimasara – Przewodniczący oraz Zbigniew Szczurek i Wojciech Warmuz.
Od początku swojej działalności Zarząd Klubu odbył 27 posiedzeń, na których podjął 51 uchwał.

Rozgrywki i imprezy sportowe
W naturalny sposób, dzieci i młodzież, po osią-
gnięciu odpowiedniego poziomu wyszkolenia bie-
rze udział w różnych rozgrywkach sportowych.

W sezonie 2014/2015 siatkarki w wieku ka-
detek zostały zarejestrowane w Małopolskim 
Związku Piłki Siatkowej i brały udział w rozgryw-
kach tej kategorii. W bieżącym sezonie Klub za-
rejestrował w MZPS już dwie kategorie wiekowe: 
kadetki i juniorki  - ogółem 20 zawodniczek, które 
właśnie rozpoczynają trudny sezon ligowy. Sek-
cja jest również organizatorem dużego turnieju 
siatkarskiego dziewcząt o „Puchar Królowej Be-
skidów”, którego pierwsza, bardzo udana  edycja 
odbyła się wiosną 2015 r. Postawa trenera Marka 
Zawojskiego, jego wytrwałość i ogromne zaan-
gażowanie pozwalają bardzo pozytywnie patrzeć 
na przyszłość tej trudnej ale pięknej dyscypliny w 
naszej Gminie. Kiedy zaczynał pracę  w Klubie, 
Zawoja na siatkarskiej mapie była białą plamą. 
Dzisiaj na hali sportowej wieczorem we wtorki i 
czwartki jest pełno dzieci i młodzieży i … to jest 
największy sukces.

Chłopaki z sekcji piłki nożnej też mają pełne 
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„nogi” roboty. W czasie wakacji rozegrali pra-
wie 20 meczów sparingowych, niejednokrotnie z 
bardzo dobrymi klubami sportowymi z różnych 
miejscowości Polski, które przebywały w Zawoi 
na obozach treningowych. O kilku lat Wilki bio-
rą też udział w ogólnopolskich turniejach piłkar-
skich: „Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP” i 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. W 
roku 2014 młodsza grupa chłopców w obu tur-
niejach doszła do finałów wojewódzkich. W bie-
żącym roku grupa starsza (2002/2003) również 
osiągnęła finał wojewódzki, w którym uczestni-
czy 8 najlepszych drużyn Małopolski i ostatecznie 
zajęła 5 miejsce na prawie 400 drużyn rozpoczy-
nających turniej.

Sekcja jest również organizatorem największej 
imprezy klubowej – „Piłkarskiego Pikniku pod 
Babią Górą”, który w roku bieżącym odbył się już 
po raz czwarty. 

Nową inicjatywą sportową sekcji jest udział w 
rozgrywkach Orawskiej Ligi Młodzików. Odbyły 
się już trzy turnieje ligowe dla roczników 2003, 
2004, 2005 i Wilki są na czele tabeli. Super 
inicjatywa kolegów trenerów zza Babiej Góry.

Nie sposób wymienić wszystkich turniejów pił-
karskich, w których sekcja brała udział, najlepiej 
jest przyjść na Orlika w Zawoi Wilcznej i obejrzeć 
trofea sportowe.

I tu znowu należy podkreślić niebywałe zaan-
gażowanie obu trenerów: Jarosława Ficka i Ada-
ma Mazura, którzy nie liczą swoich godzin pracy, 
którzy jadą z chłopakami na wszystkie mecze, tur-
nieje, sparingi. Widać gołym okiem, że poświęca-
ją się chłopakom kosztem życia prywatnego i … 
finansowego. Warto też przy okazji podkreślić, że 
ciągle się szkolą dążąc do poprawy swojej wiedzy 
i umiejętności trenerskich. To dzięki ich codzien-

nej, systematycznej pracy trenerskiej, chłopaki 
często wracają po meczach z pucharami i uśmie-
chem na twarzy.

Sekcja koszykówki, pomimo, że startuje bardzo 
rzadko ze względu na brak rywali w pobliżu naszej 
Gminy. Swoje umiejętności dziewczęta i chłopcy 
mogą pokazać w wakacyjnych, otwartych turnie-
jach koszykarskich, organizowanych na Orliku. 
Umiejętności dzieci są jednak coraz wyższe i Pani 
trener  Agnieszka Warta  będzie mogła pokazać z 
dobrej strony swoich wychowanków na zawodach 
szkolnych.

Sporo nadziei wiąże Klub ze swoją najmłodszą 
sekcją – piłką nożną dziewcząt.  Ale to się okaże 
pewnie w przyszłym roku.

Współpraca Klubu z rodzicami
Bardzo mocną stroną Klubu jest doskonała 

współpraca z rodzicami, którzy wspomagają jego 
działania na trzy sposoby: organizacyjnie, rzeczo-
wo i finansowo. Zarząd i trenerzy zawsze mogą 
liczyć na ich pomoc przy organizacji imprez spor-
towych, coraz częściej zdarzają się darowizny na 
konkretne zadania realizowane przez poszczegól-
ne sekcje Klubu. Przykładem może być pomoc 
rodziców sekcji piłki nożnej w transporcie zawod-
ników na mecze i turnieje, które odbywają się w 
pobliżu Zawoi, czy też organizacja „Piłkarskiego 
Pikniku pod Babią Górą”. Poparcie rodziców jest 
najlepszym dowodem sensu działania Klubu.

„Wilcze” bolączki
Nie da się ukryć, że Klub ma też swoje proble-

my. Największym z nich jest ten najbardziej oczy-
wisty: mało pieniędzy na działalność statutową. 
Liczne wyjazdy na zawody sportowe, szczególnie 
siatkarek i piłkarzy nożnych pochłaniają prawie 
połowę budżetu. Siatkarze, koszykarze i piłkarze 

nożni już od dwóch lub trzech lat trenują tymi sa-
mymi piłkami, które już dawno powinny być wy-
mienione,  a wszystkie trenujące dzieci chciałyby 
mieć już po roku klubowe stroje sportowe. Tre-
nerzy otrzymują wynagrodzenie od Klubu na naj-
niższym poziomie. W pewnym stopniu sytuację 
ratują płacone dość systematycznie składki oraz 
darowizny, dzięki którym wiąże się jakoś koniec z 
końcem … ale pewnie do czasu.

Jest szansa na lepsze czasy !
Klub Orlika WILKI jako normalnie funkcjonu-

jący klub sportowy w roku 2015 pozyskał środki 
finansowe  na prowadzenie swojej działalności z 
następujących źródeł:
• wpisowego i składek członkowskich jako pod-

stawy swojego działania – około 8 tys. zł,
• wsparcia finansowego Gminy Zawoja na re-

alizację zadania publicznego: „Organizowanie 
pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i mło-
dzieży w sekcjach: piłka nożna, siatkówka, ko-
szykówka – głównie w oparciu o obiekty spor-
towe Orlika w Zawoi” – 20 tys. zł, 

• wsparcia finansowego Powiatu Suskiego na re-
alizację zadania publicznego „Sportowe Waka-
cje pod Babią Górą 2015”  oraz organizację 3 
imprez sportowych  – 4,7 tys. zł,

• wynajem powierzchni reklamowej na ogrodze-
niu Orlika – około 2 tys. zł.
Po wielomiesięcznych staraniach udało się Klu-

bowi w dniu 1 czerwca 2015 r. uzyskać wpis do 
Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskać również 
status organizacji pożytku publicznego. Będzie 
więc dodatkowa możliwość pozyskiwania środ-
ków z odpisów podatkowych. Klub bardzo na to 
liczy już na wiosnę 2016 r.

Tekst i fotografie: Krzysztof  Jordanek
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Za oknami pogoda iście jesienna i nie 
skłaniająca do wychodzenia z domu. 
Dla Wilków czas wolny to treningi, 

turnieje i jeszcze raz treningi. Chłopaki tre-
nują jako jedyny klub w powiecie suskim 
przez cały rok z przerwą jedynie na naj-
większe święta. Treningi, wynikające z nich 
postępy oraz wyniki sportowe  wydają się 
na pierwszy rzut oka głównym celem dzia-
łalności Klubu Orlika Wilki. Dla dzieci są. 
Dla trenerów również są bardzo ważne, jed-
nak nadrzędnym celem działalności nowe-
go zawojskiego klubu jest wychowywanie 
dzieci poprzez szeroko rozumianą aktyw-
ność fizyczną i sport. Misję Klubu szeroko 
opisał w swoim artykule prezes klubu Pan 
Krzysztof Jordanek (dostępny na stronie klu-
bu) podkreślając wagę pomocy młodemu 
człowiekowi we wszechstronnym rozwoju 
fizycznym, moralno-społecznym - wdraża-
nie sportowych standardów zachowania 
się w czasie rywalizacji, stosowania zasady 
„fair play” oraz psychicznym -  poprzez na-
uczenie sprawowania kontroli nad własnymi 
emocjami, rozwijanie poczucia własnej war-
tości i zachowań empatycznych w stosunku 
do innych. Misję można również zdefinio-
wać jako pokazanie młodym ludziom, któ-
rzy kochają sport, jak się nim cieszyć, jak 
czerpać z niego czystą radość.

Nie ma jednak sportu bez rywalizacji. 
Współzawodnictwo wspomaga podno-
szenie umiejętności, wzmacnia mentalnie, 
motywuje do pracy oraz uczy szacunku do 

przeciwnika. Porażki, które niejednokrotnie 
dzieci ponoszą podczas rywalizacji są rów-
nież wielką nauką dla młodych ludzi w kon-
tekście wyciągania wniosków, ale również 
uczenia się dystansu do wyniku i zrozumie-
nia, że nie jest on najważniejszy. Zwycięstwa 
dają wielką radość, satysfakcję z pracy tre-
ningowej oraz wzmacniają pewność siebie. 
Zatem odpowiednie przygotowanie dzieci 
do rywalizacji, przedstawienie jej jako for-
mę świetnej zabawy i dobór odpowiednich 
form rozgrywek przynosi same korzyści bez 
względu na wyniki. 

Drużyny „Wilków” Zawoja biorą udział w 
wielu rozgrywkach od turniejów organizo-
wanych na Orliku w Zawoi (gdzie można 
zaangażować wszystkie dzieci) przez turnie-
je na szczeblu gminy, powiatu skończywszy 
na zawodach wojewódzkich i ogólnopol-
skich. W ostatnim czasie Wilki reprezentu-
jąc naszą Gminę odniosły wiele sportowych 
sukcesów m.in. III w Małopolsce w Turnieju 
o Puchar Premiera RP w 2014r. z rocznikiem 
2003 oraz V rok później z 2002. Zwycięstwa 
finałów powiatowych Turnieju o Puchar 
Tymbarka roczników 2006 i 2004 i wiele in-
nych. A w X edycji ogólnopolskiego turnieju 
„Silver Cup” chłopcy z rocznika 2003 zrobili 
dużą niespodziankę...

Turniej organizowany przez Szkołę Mi-
strzostwa Sportowego z Krakowa zgroma-
dził 20 listopada na hali w Zawoi Centrum 12 
ekip piłkarskich z rocznika 2003. W meczu 
otwarcia kibice oglądali zmagania UKS Wil-

Zawojskie wilki
robią postępy

ga Kraków z Wilkami Zawoja. Wilki zwycię-
żyły 2:1 po bardzo zaciętym meczu. W kolej-
nych dwóch meczach grupowych Zawojanie 
zwyciężyli 4:0 z  KS Millenium Skawina oraz 
3:0 KS Albertus Kraków co dało im pierwsze 
miejsce w grupie. W grupie finałowej Wilki 
trafiły na Borek Kraków 1 i Borek Kraków 2 
pokonując krakowskie drużyny kolejno 2:0 
i 1:0. W finale Wilki ponownie musiały się 
zmierzyć z Albertusem Kraków i mecz za-
kończył się wynikiem 2:2.  O zwycięstwie w 
turnieju musiały decydować rzuty karne w 
których Wilki okazały się skuteczniejsze. Po 
konkursie „jedenastek”  zapanowała wielka 
radość  wśród piłkarzy, trenerów i licznie 
zgromadzonych kibiców bo to właśnie dru-
żyna z Zawoi po raz pierwszy w 10-letniej 
historii turnieju stanęła na najwyższym stop-
niu podium. 

Podsumowując, działalność sekcji piłki 
nożnej Klubu Orlika Wilki oraz pozostałych 
sekcji (siatkówki, koszykówki, piłki nożnej 
dziewcząt) przynosi pozytywne efekty w 
postaci realizacji celów takich jak:

• poprawa sprawności fizycznej dzieci i 
młodzieży

• podnoszenie umiejętności ruchowych 
specyficznych dla danej dyscypliny

• kształtowanie odpowiednich zachowań 
moralnych i społecznych

• reprezentowanie gminy podczas zawo-
dów sportowych

Adam Mazur

fot. Adam Mazur
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• Grudzień 2014 / styczeń 2015 - Dni testowe Centrum Górskiego 
– Korona Ziemi.

• 10.01.2015 – Zabawa karnawałowa na rzecz Zespołu Szkół  w 
Zawoi Wilcznej.

• 17.01.2015 – Warsztaty artystyczne dla dzieci – „Podobizna 
babci i dziadka” w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi.

• 25.01.2015 – Jasełka Bożonarodzeniowe. Jasełka przygotowane 
przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Zawoi Centrum.

• 25.01.2015 – zmarła dr Urszula Janicka-Krzywda, etnograf, folk-
lorysta, dziennikarz, kierownik artystyczny Zespołu Regionalne-
go „Juzyna”.

• 02.02.2015 – Wieczór kolęd i pastorałek w  BCK. Występują ze-
społy i soliści z terenu gminy Zawoja.

• 08.02.2015 – Skoki narciarskie w Skawicy. Mistrzostwa Amato-
rów Południowej Polski w Skokach Narciarskich organizowane 
przez Radę Sołecką.

• 14.02.2015 – Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Za-
woja. Zawody w Slalomie Gigancie organizowane przez BCK na 
Wyciągu Baca w Zawoi Czatoży.  W zawodach brali udział za-
wodnicy z różnych stron Polski oraz z zagranicy.

• 22.02.2015 – Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Zawoja.
• 28.02.2015 – X Polar Sport Skitour im. Basi German
• 07.03.2015 – Rozpoczęcie II Turnieju piłki nożnej Watra Cup.
• 14.03.2015 – Spotkanie mam (Kobiece kino i pogaduchy przy ka-

wie), w ramach Odlotowego Klubu Mam przy BCK
• 14.03.2015 - Wernisaż wystawy fotografii Pejzaż Osobisty Ma-

rzeny Smyłły w Galerii na Ucieche.
• 21.03.2015 – Warsztaty Wielkanocne ozdoby w BCK w Zawoi.
• 27.03.2015 – Ekstremalna Droga Krzyżowa. Nocna wędrówka z 

Zawoi do Kalwarii Zebrzydowskiej.
• 29.03.2015 – Misterium : Ja jestem prawdą. Misterium przygoto-

wała młodzież KSM przy parafii Św. Klemensa w Zawoi Cetrum.
• 18.04.2015 – Wernisaż wystawy : Żuraw i czapla Agnieszki 

Krzywdzińskiej w Galerii na Ucieche.
• 25.04.2015 – Spotkanie Odlotowego Klubu Mam w BCK, kino 

kobiece i pogaduchy przy kawie.
• 25.04.2015 - Piłkarskie popisy na Orliku dla chłopców szkoły 

podstawowej. Piłkarski tor przeszkód i żonglowanie piłką.
• 29.04.2015 – Talenty Małopolski w BCK. Eliminacje Powiatowe 

XXVIII Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych 
„Talenty Małopolski 2015”.

• 01.05.2015 – Warsztaty plastyczne w BCK, obraz 3D tworzony 
wspólnie z Pracownią Cacane Patchworki.

• 01.05.2015 – Warsztaty plastyczne w Galerii Na Ucieche w Za-
woi Wicznej.

• 03.05.2015 – Obchody Święta Narodowego w Skawicy.
• 08.05.2015 – Rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji promującej czy-

telnictwo - Tydzień Bibliotek.
• 16.05.2015 – Wernisaż wystawy Pawła Sadlika – Momenty w 

Galerii Na Ucieche.
• 20.05.2015 – Podbabiogórskie Posiady. Powiatowy Konkurs Ga-

wędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych. Eliminacje 
do Sabałowych Bajań w Bukowinie Tatrzańskiej.

• 23.05.2015 – Warsztaty decoupage dla mam z dziećmi w BCK 
prowadzone przez Klub Odlotowych Mam.

• 30.05.2015 – Otwarcie Chodnika Zbójnickiego – Quest wypra-
wa odkrywców, 

• 30.05.2015- Noc Bibliotek organizowana przez Gminną Bibliote-
kę Publiczną w Zawoi.

• 30.05-1.06.2015 - Dzień Dziecka na Koronie Ziemi trzy dni nie-
samowitej zabawy w Centrum Górskim Korona Ziemi.

• 1.06.2015 – Dzień Dziecka w BCK w Zawoi, spektakl teatralny 
„Kot w butach”. 

• 07.06.2015 - Zawojskie Święto Ludowe. 78 rocznica poświęce-
nia krzyża upamiętniającego rocznicę śmierci ks. Stanisława Sto-
jałowskiego. Uroczystości na Bartyzelowej Górze.

• 13.06.2015 – Chaszczok  Dzieciom w Centrum Górskim Korona 
Ziemi .

• 13.06.2015 – Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radę Ro-
dziców na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mo-
sorne.

• 20.06.2015 – 21.06.2015 – V Małopolskie Dni Jana Pawla II, W 
Archidiecezji Krakowskiej odbywały się V Małopolskie Dni Św. 
Jana Pawła II. Mottem tegorocznej edycji było hasło Światowych 

Dni Młodzieży 2016: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią”. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. 
Jana Pawła II w Krakowie. „Święty Janie Pawle II prowadź ku 
szczytom” – takie hasło przyświecało uroczystościom w Skawicy.

• 21.06.2015 - Piknik z tatą organizowany w parku linowym Las 
Przygód przy Centrum Górskim Korona Ziemi przez Klub Odlo-
towych Mam. 

• 21.06.2015 – Wernisaż wystawy Jana Sadlika w Galerii Na Ucie-
che.

• 23.06.2015 – 24.06.2015 – Puchar Wilków, Turniej piłkarski o 
Puchar Dyrektora ZS w Zawoi Wilcznej.

• 26.06.2015 – Legendy Himalaizmu w Centrum Górskim Korona 
Ziemi. Spotkanie z Krzysztofem Wielickim.

• 11.07.2015 –V Sianokosy Zawojskie, organizowane przez BCK 
oraz „W góry...” Kazimiera Winczewska.

• 12.07.2015 –  Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
• 19.07.2015 – 20.07.2015 – I Towarzyskie zawody jeździeckie w 

skokach przez przeszkody, 
• 21.07.2015 – Spektakl teatralny dla dzieci „Złota rybka” w BCK.
• 01.08.2015 – IV Piłkarski Piknik pod Babią Górą zorganizowany 

przez Klub Orlika w Zawoi.
• 22.08.2015 – XVII Dożynki Gminne w Skawicy – pożegnanie 

lata.
• 29.08.2015 – Babiogórski Złaz Samorządowców. Samorządow-

cy  gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich oraz 
przedstawiciele starostwa suskiego wraz z rodzinami, przyjaciół-
mi i sympatykami stowarzyszenia spotkali się na XX jubileuszo-
wym Złazie Samorządowców. Na mecie Złazu zarejestrowało się 
15 grup złazowych, około 800 osób.

• 30.08.2015 – III Siatkarskie Pożegnanie Wakacji. Otwarty Turniej 
Siatkówki drużyn mieszanych. Zawody na Orliku.

• 09.09.2015 – Rajd Turystyczny Szlakiem Ks. Kard. Karola Woj-
tyły. 9. września 2015 roku odbył się kolejny Rajd Turystyczny 
szlakiem ks. Kard. Karola Wojtyły. Wiedzie on ze Skawicy, przez 
Suchą Górę, Halę Krupową, Policę, aż do Krowiarek, na pamiąt-
kę ostatniej wędrówki Karola Wojtyły przed wyborem na Stolicę 
Piotrową.

• 12.09.2015 – Festyn Szkolny w Zawoi Centrum.
• 18.09.2015 – 20.09.2015 – 31. Babiogórska Jesień . W piątek 

w hotelu Jawor odbyła się międzynarodowa konferencja „Kul-
tura pasterska we współczesności karpackiej z uwzględnieniem 
regionu Babiej Góry”. Sobota i niedziela upłynęła pod znakiem 
folkloru pasterskiego z różnych miejsc w Europie.

• 26.09.2015 – 24.10.2015 – Strefa Kobiet – Pierwsza pomoc w 
BCK.

• 03.10.2015 – Memoriał Wojtka Kozuba.
• 15.10.2015 – Warsztaty : Budowanie marki w Gminie Zawoja 

w ramach Projektu Mila „Partycypacja-zróbmy kolejny krok!” w 
Centrum Górskim Korona Ziemi.

• 17.10.2015 – Jesienne warsztaty dla dzieci (kolorowe kapcie z 
filcu) w BCK.

• 20.10.2015 – Wyjazd do Teatru Banialuka w ramach Klasyka 
znowu odkryta.

• 25.10.2015 – Wybory Parlamentarne . PiS zdecydowaną więk-
szością głosów wygrał wybory parlamentarne do Sejmu RP, a se-
natorem został powtórnie pan Andrzej Pająk.

• 05.11.2015 – Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 
Sączu od kilkudziesięciu lat organizuje Ogólnopolskie Semina-
rium Folklorystyczne. Tegoroczna - 35 edycja, która odbywała 
się w dniach 5-8 listopada, była poświęcona folklorowi Górali 
Babiogórskich.

• 06.11.2015 – Już po raz siódmy mogliśmy posłuchać piosenek 
patriotycznych i żołnierskich w wykonaniu dzieci i młodzieży z 
naszej gminy, które swoje wokalne umiejętności prezentowały 
w Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej, Powstańczej oraz 
Piosenki Żołnierskiej. Konkurs odbył się w BCK.

• 07.11- 15.11. 2015 – wyjazd zespołu Juzyna  do Belgii na zapro-
szenie Koła Kulturalnego Polsko-Belgijskiego. Koncert niepodle-
głościowy dla Polonii.

• 11.11.2015 – Obchody Narodowego Święta Niepodległości.
• 21.11.2015 – Jesienne warsztaty dla dzieci (okno cztery pory 

roku) w BCK.
• 20.12.2015 – kiermasz Bożonarodzeniowy

Kalendarium wydarzeń w gminie Zawoja w  2015 roku
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Zawojskie Stowarzyszenie Właścicieli 
Lasów Prywatnych za pośrednictwem 
Gminy Zawoja nawiązało współpracę 

ze Stowarzyszeniem Ekopsychologia. Efek-
tem tego jest wspólna realizacja Projektu 
„Edukacja ekologiczna i poprawa zróżni-
cowania gatunkowego drzewostanów w 
lasach prywatnych”. Jego realizacja stała się 
możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie. 

Przedsięwzięcie jest realizowane na tere-
nie skwerku edukacyjnego i szkółki leśnej 
prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie.  

Wykonawcami projektu są przede wszyst-
kim członkowie ZSWLP i ich dzieci, jed-
nak każdy mieszkaniec Zawoi może w nim 
uczestniczyć. Do współpracy zaproszono 
młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zawoi Mosorne, z Zespołu Szkół w Zawoi 
Centrum i z Zespołu Szkół w Zawoi Wilczna. 

Celem projektu jest edukacja ekologiczna 
i poprawa zróżnicowania gatunkowego w 
lasach prywatnych, poprawa ich zdrowotno-
ści, a tym samym przywrócenie im właści-
wych pierwotnych funkcji, przez hodowlę 
zalecanych gatunków drzew takich jak: jo-
dła modrzew polski, buk zwyczajny, jawor, 
jesion wyniosły i wysadzanie ich w lasach 
oraz podnoszenie wiedzy obecnych i przy-
szłych właścicieli lasów. 

Udział w szkoleniach i konsultacjach po-
zwala uświadomić uczestnikom, że las to nie 
tylko produkcja drzewa dla osiągnięcia do-
chodu ale także środowisko życia ptaków i 
małych gryzoni leśnych, które są ważne i im 

też należy stworzyć dobre warunki  bytowa-
nia. Wysadzanie krzewów takich jak: jarząb, 
czereśnia ptasia, czarny bez, kalina stwarza 
dobre warunki do gniazdowania i zapewnia 
pokarm. 

Realizacja tak wielkiego zadania jest moż-
liwa dzięki życzliwości i pomocy pracowni-
ków Babiogórskiego Parku Narodowego i 
Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej w tym 
osobiście Pana Nadleśniczego. Nasze Sto-
warzyszenie nie było by w stanie zakupić 
nasion drzew i sadzonek krzewów przewi-
dzianych w projekcie bez tej pomocy. 

Korzyści dla lokalnego środowiska na-
turalnego, uczestników inicjatywy i spo-
łeczności lokalnej:

• Zwiększenie nasadzeń rodzimych gatun-
ków drzew i krzewów.

• Podniesienie świadomości mieszkańców 
o potrzebie większej troski o ochronę la-
sów, zrównoważony rozwój i sadzenie ro-
dzimych gatunków drzew i krzewów.

• Zwiększenie różnorodności biologicznej,

Podniesienie zdrowotności lasów.

• Odtworzenie naturalnych siedlisk drob-
nych ptaków leśnych i gryzoni oraz zwięk-
szenie ilości miejsc lęgowych dla  ptaków.

• Wzrost poziomu wiedzy na temat rodzi-
mych gatunków drzew i krzewów.

• Poprawa umiejętności  w zakresie opieki 
nad drzewami oraz pielęgnowania sadzo-
nek po wysadzeniu.

• Wyhodowanie  przez najbliższe 4 lata 15 

tysięcy sadzonek drzewek leśnych i zakup 
około 500 szt. krzewów leśnych z prze-
znaczeniem do posadzeń w lasach uczest-
ników projektu.

• Nowa zadaszona i wyposażona w stoły 
i ławy wiata edukacyjna będzie służyła 
społeczności lokalnej na miejsce spotkań, 
edukacji, konsultacji, wymiany doświad-
czeń bez względu na warunki atmosfe-
ryczne.

• Piękne tablice edukacyjne będą przez 
kolejne lata służyły jako źródło wiedzy o 
projekcje, realizatorach i jego finansowa-
niu.

ZSWLP w działaniu
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Efekty rzeczowe:

• Wykonanie i montaż tabliczki informacyj-
nej o realizowanym projekcie.

• Wykonanie tablicy informacyjno-eduka-
cyjnej.

• Wykonanie tablicy dla ścieżki edukacyj-
nej.

• Zakup nasion drzew leśnych i wyhodowa-
nie 15 tyś szt. sadzonek.

• Zakup 500 szt. sadzonek krzewów le-
śnych.

• Zakup zadaszenia na wiatę.

• Zakup stołów i ław do wiaty.

Efekty ekologiczne:

• Około 500 mieszkańców Zawoi  pozna 
podstawowe zapisy Konwencji Karpackiej

• Poprawa zdrowotności lasów prywatnych 
i wzrost odporności drzewostanów po-
przez nasadzenie 15 tyś. sadzonek rodzi-
mych gatunków i 500 szt. krzewów.

• Zachowanie różnorodności biologicznej 
w lasach.

• Poprawa pierwotnej funkcji lasów w za-
kresie obiegu wody w przyrodzie, ochro-
na gleby przed erozją, ograniczenie ha-
łasu, ograniczenie pyłowych i gazowych 
zanieczyszczeń.

Członkowie Zawojskiego Stowarzysze-
nia Właścicieli Lasów Prywatnych podczas 
realizacji projektu „Edukacja ekologiczna i 
poprawa zróżnicowania gatunkowego drze-
wostanów w lasach prywatnych” wykonają 
nieodpłatnie prace na kwotę 6 000 tys. Zło-
tych. Będą to prace takie jak: przygotowanie 
gleby, wysiew nasion, pielęgnacja, szkół-
kowanie, zacienianie przed nadmiernym 
nasłonecznieniem siewek, zabezpieczenie 
przed przymrozkami wiosennym i jesien-
nymi, podlewanie itp. Członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia zajmą się nieodpłatnie orga-
nizowaniem spotkań i konsultacji, zakupami 
nasion i sadzonek krzewów a także będą 
pełnili dyżury podczas prac szkółkarskich 
związanych z realizacją projektu. Dużo cza-
su zabierze przygotowanie dokumentacji i 
raportu końcowego.

Środki finansowe na realizację inicjatywy 
pochodzą z dotacji Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie przyznanej Stowarzysze-
niu Ekopsychologia na realizację przedsię-
wzięcia pn. Karpackie Inicjatywy Lokalne. 
Wsparciem objęto 17 inicjatyw z terenu 
polskich Karpat, których realizacja odbywa 
się w okresie od lipca 2015 do marca 2016. 
Wszelkie koszty związane z realizacją przed-
sięwzięcia ponoszone są bezpośrednio przez 
to Stowarzyszenie. Zakupione w ramach 
realizacji inicjatywy środki trwałe stanowią 
własność Stowarzyszenia Ekopsychologia. 
Na czas trwania projektu zostaną użyczone 
Zawojskiemu Stowarzyszeniu Właścicieli La-
sów Prywatnych na podstawie umowy uży-
czenia, a po jego zakończeniu trwale prze-
kazane na podstawie umowy przekazania. 
Realizator inicjatywy czyli ZSWLP zostanie 
zobowiązany do użytkowania przedmiotu 
przekazania w sposób odpowiadający jego 
przeznaczeniu, a także zgodnie z warunka-
mi użytkowania i gwarancji.

Z całego przedsięwzięcia zostanie wyko-
nana dokumentacja zdjęciowa. Wszystkich 
zainteresowanych projektem członków 
ZSWLP i mieszkańców Zawoi posiadaczy la-
sów prywatnych zapraszamy do współpracy.

Tekst i fotografie Zarząd ZSWLP
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W nowym roku szkolnym 2015/2016 
uczniowie klasy Ia i Ib Szko-
ły Podstawowej Nr 2 w Zawoi 

Wilcznej im. Ks. Kard. Karola Wojtyły przy-
stąpili do ogólnopolskiego projektu „Mały 
Mistrz”, którego ideą jest propagowanie 
aktywnej postawy. Program ma na celu po-
prawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej 
uczniów klas I-III, a także promowanie no-
wych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych.

 Formuła „Małego Mistrza” opiera się na 
sześciu zasadniczych blokach sportowych z 
możliwością poszerzania o pokrewne dzie-
dziny. W każdym bloku uczeń ma szansę 
opanowania określonych umiejętności i 
wiadomości, za który nagradzany jest odpo-
wiednią odznaką, którą wkleja do specjalnej 
legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności 
otrzymuje tytuł Małego Mistrza. Szkoła przy-
stępując do programu otrzymała także kom-
plet sprzętu sportowego dostosowanego do 
wieku dzieci.

No to ruszamy! 
Krótko, o tym co u nas słychać.

9 października zostaliśmy przyjęci do bra-
ci uczniowskiej naszej szkoły i z rąk Dyrek-
tora dra Aleksandra Wiechecia otrzymaliśmy 
legitymacje Małego Mistrza.

W nowej przygodzie towarzyszą nam na-
sze Panie: mgr Anna Kawiak, mgr Beata Je-
zutek i mgr Dorota Polak

Na celowniku: 
TURYSTA- ROWERZYSTA!

Zdobycie tej sprawności rozpoczęliśmy 
warsztatami edukacyjnymi pt:,, Zabawy 
dziecięce” w ramach XXXI  Babiogórskiej 

Jesieni. ZABAWY NA POLANIE to było coś! 
,,Forby”, ,,Zajocki” to zabawy naszych dziad-
ków i pradziadków. Poznaliśmy regionalny 
strój górali babiogórskich, którymi przecież 
jesteśmy! Andrzej Makoś i Ela Makoś opo-
wiedzieli nam gawędę ,,Skod sie wziona 
Babio Góra”. Nie zabrakło śpiewu i muzy-
kowania. Wzbogaceni w wiedzę o tradycji i 
kulturze naszej małej ojczyzny ruszyliśmy na 
wędrówkę po naszej okolicy. Była to dobra 
okazja do przypomnienia sobie zasad bez-
piecznego poruszania się po drodze. 

Kolejnym etapem były zajęcia edukacyjne 
pt. „W babiogórskim lesie”, prowadzone na 
Wystawie Stałej w budynku Dyrekcji BgPN. 
Pani przewodnik przybliżyła nam zagadnie-
nia związane z przyrodą Babiej Góry i jej 
ochrony. Mogliśmy usłyszeć odgłosy lasu 
łącznie ze śpiewem ptaków zamieszkują-
cych tereny Babiej Góry, zobaczyć rośliny 
i zwierzęta. Najgłośniej ryczał niedźwiedź, 
który czasem przybywa do nas w gości. 
Wygląda dość groźnie, więc dziewczyny 
omijały go z daleka.

Pełni nowych wiadomości ruszyliśmy w 
teren. Przed nami prawdziwe wyzwanie. 
Ścieżka poprowadzona w sąsiedztwie dy-
rekcji BgPN na Mokry Kozub (842 m n.p.m.) 
i dalej do Zawoi Markowej, gdzie znajduje 
się „Polanka Odkrywców”. Na trasie znajdu-
je się 11 przystanków m.in. „Z biegiem rze-
ki”, „Wyprawa do wnętrza Ziemi”, „U bram 
lasu”, „Sięgając chmur”, czy „Leśna klasa”.

Wspólne wędrowanie przyniosło nam 
mnóstwo radości. Droga wiodła w górę lasu. 
Widoki były bajeczne. Wspinanie się na górę 
nie było łatwe. Wszyscy razem dotarliśmy 
do celu. Pani Ola, pracownik BgPN opo-
wiedziała nam o spotkaniu z Panią Jesienią, 
która zostawiła dla nas przyrodniczy quiz. 

Na wszystkie pytania odpowiadaliśmy śpie-
wająco. I tu czekała na nas niespodzianka. 
Nasz trud został nagrodzony. W przepięknej 
scenerii jesiennego lasu, w blasku słońca w 
naszych nowiutkich legitymacjach pojawiła 
się upragniona pierwsza odznaka: TURY-
STA- ROWERZYSTA. 

Sprawność TANCERZ-GIMNASTYK. 
Zabawa, taniec i aerobik 
w latynoskich rytmach.

Mali tancerze z klas pierwszych mieli moż-
liwość wkroczenia w świat tańca i fitness’u 
dzięki otwartości mamy naszego starszego 
kolegi Wojtka, którą gościliśmy na naszych 
listopadowych zajęciach wychowania fizycz-
nego. Pani Ania Kozina, instruktorka Zum-
ba- Fitness, współpracująca z firmą NordFit 
z wielkim sercem i zaangażowaniem uczyła 
nas prostych kroków tanecznych, różnych 
kombinacji i ruchów.

Nasze wspólne zajęcia, to czas wspania-
łej zabawy. Nawet nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, że ćwiczymy, gimnastykujemy się, 
po prostu dobrze się bawiliśmy! Świetne 
samopoczucie i dobry humor towarzyszyły 
nam jeszcze długo po zajęciach.

Pani Ania bacznie nam się przyglądała, a 
my staraliśmy się dać z siebie wszystko.

Dobra zabawa i nasza wyjątkowa tanecz-
na aktywność została nagrodzona zdoby-
ciem odznaki TANCERZ- GIMNASTYK, któ-
rą uroczyście wręczyła nam Pani instruktor 
podczas naszego andrzejkowego spotkania. 

W najbliższym czasie planujemy zdobyć 
odznakę RATOWNIKA. Zaglądajcie na naszą 
stronę internetową www.zswilczna.szkolna-
strona.pl lub www.malymistrz.pl Zaprasza-
my. Beata Jezutek

Mali Mistrzowie  
z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej
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W czasie tegorocznych wakacji dzie-
ci z Sołectwa Wełcza mogły inte-
resująco i twórczo spędzić czas. 

Korzystając z gościnności strażaków, w miej-
scowej remizie OSP odbywały się kreatywne 
zajęcia plastyczne, zajęcia taneczno-rucho-
we oraz kurs tańca towarzyskiego. Wszystko 
to miało miejsce w ramach projektu Waka-
cyjna Akademia Przebojowej Sztuki dofinan-
sowanego ze środków Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich przy współpracy 
z Babiogórskim Stowarzyszeniem „Zielona 
Linia”. Zajęcia cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem, dla wielu małych mieszkańców 
stały się stałym punktem wakacyjnego wy-
poczynku. Zajęcia taneczno-ruchowe oraz 
kurs tańca prowadził Mateusz Pochopień, 
któremu nigdy nie brakuje pomysłów na 
wspólną zabawę. Zajęcia plastyczne popro-

wadziła Lidia Olesińska-Dolech, która swoja 
pasją i kreatywnością potrafi zarazić każde-
go, i dużego i małego. Wszystko to spra-
wiało, że dzieciakom bardzo przypadły do 
gustu oferowane zajęcia, wręcz wyczekiwały 
kolejnego cotygodniowego spotkania. Go-
łym okiem widać było, że po prostu sprawia 
im wielką frajdę wspólne spędzanie czasu i 
wspólna zabawa. Na zakończenie projektu, 
a tym samym na zakończenie wakacji od-
była się zabawa taneczna. W gorących ryt-
mach muzyki, dzieci pożegnały wakacje. W 
tym miejscu pragnę podziękować osobom 
zaangażowanym w projekt: Jolancie Bojaro-
wicz i Ewelinie Matyja, które wraz ze mną 
utworzyły grupę inicjatywną aplikującą o 
dofinansowanie projektu, strażakom ochot-
nikom za nieodpłatne użyczenie lokalu re-
mizy, Barbarze Kuś i Barbarze Olkowicz, za 

Akademia Sztuki

poświęcony czas i energię.
A na koniec pragnę podziękować pracow-

nikom Babiogórskiego Centrum Kultury, nie 
tylko za pomoc w realizacji projektu, ale za 
to, że dostrzegli duże zainteresowanie zaję-
ciami kulturalnymi wśród młodych miesz-
kańców naszego Sołectwa i kontynuują pro-
wadzenie zajęć i tanecznych, i plastycznych 
w ramach własnej działalności, tu na miej-
scu, tym razem korzystając z gościnności 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

Chcemy się pochwalić pierwszymi osią-
gnięciami, jakie przyniosły prowadzone za-
jęcia taneczne.  W pierwszym powiatowym 
Festiwalu Tańca, który odbył się 05.12.2015r. 
w Makowie Podhalańskim jedna z naszych 
kursantek (Karolinka Trzebuniak) zdobyła 
puchar w kategorii solistów.

Agata Matyja

fot. Agata Matyja
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Świetlica Środowiskowa w Zawoi oraz 
jej filia w Skawicy stara się być właśnie 
takim miejscem. 

     W czasie całego roku kalendarzo-
wego proponuje dzieciom i młodzieży  
zajęcia oraz możliwość spędzenia cza-
su w  atmosferze wzajemnego szacunku  
i pomocy. 

     Mimo, że warunki lokalowe świetlicy 
nie są idealne, a budżet bardzo skromny,  to  
chętnych nie brakuje.   

    W czasie minionych wakacji zorga-
nizowano wiele  zajęć i wyjazdów. Już od 
pierwszych dni nie było czasu na nudę. 
Dzięki  współpracy z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Zawoi, dzieci uczestniczyły w  
warsztatach regionalnych w Zubrzycy Gór-
nej, tworzyły strój góralski. W tym samym 
tygodniu odbyło się spotkanie z gośćmi z 
Belgii. Piknik integracyjny wychowanków 
Świetlicy Środowiskowej  i zespołu Juzyna z 
Członkami Koła Przyjaźni Polsko-Belgijskiej 
miał miejsce na terenie Gminnej  Informacji 
Turystycznej w Zawoi Wilcznej. Przy wspól-
nej zabawie dzieci wyraziły  wdzięczność 
gościom za finansowe wspieranie naszej 
placówki, obdarowując ich własnoręcznie 
wykonanymi prezentami. Pan Majewski w 
imieniu Koła  wręczył symboliczny czek na 
2000 euro na ręce pana Wójta  z przeznacze-
niem na potrzeby naszej placówki. 

      W dalszych dniach każdy mógł się 
realizować plastycznie i manualnie podczas 
rozmaitych warsztatów takich jak „odlotowe 
pojazdy naszych marzeń”, „Tworzymy pa-
miątki z Zawoi”, warsztaty rysunku prowa-
dzone przez znanego rysownika Zygmunta 
Pytlika.  Dzieci miały  okazję wyjechać na 
Międzynarodowy Festiwal Literatury Dzie-
cięcej do Rabki, tam oprócz warsztatów i 
przedstawienia teatralnego poznały autorkę 

bajek dla dzieci Lottę Olson. 

     Wspólne zabawy to najbardziej ulu-
biona forma spędzania czasu przez dzie-
ci, tak też  było w czasie gier terenowych, 
kiedy to poszukiwały zaginioną książkę, 
a w nagrodę  za wykonanie wszystkich 
zadań otrzymały słodkie niespodzian-
ki. Wesoło było podczas wakacyjnej za-
bawy – „Bajkowe Podróże” – konkursy  
z nagrodami, zabawa taneczna, poczę-
stunek, to tylko niektóre z atrakcji, któ-
rymi cieszyli się uczestnicy imprezy zor-
ganizowanej przy współpracy trzech 
instytucji: Babiogórskiego Centrum Kul-
tury, Gminnej Biblioteki Publicznej  
i Świetlicy Środowiskowej w Zawoi. Je-
sień to czas nauki, ale po zajęciach  
w szkole każdy może przyjść do świetlicy, 

PLACÓWKA  WSPARCIA  DZIENNEGO 
– miejsce przyjazne i otwarte dla każdego

zrelaksować się, przygotować do lekcji, czy 
po prostu spotkać się. Świetlica organizuje 
dla swoich wychowanków imprezy okolicz-
nościowe, takie jak „Andrzejki” (tym razem 
w Skawicy), spotkanie z Mikołajem, czy 
udział w kiermaszu świątecznym, który jest 
okazją do zaprezentowania własnych prac. 

     W tym roku, dzięki pomocy pań-
stwa Radnych ze Skawicy,  na terenie fi-
lii Świetlicy zamontowano plac zabaw, 
który zostanie na wiosnę odmalowany  
i będzie służył uczestnikom zajęć. Wszyst-
kim dziękujemy za zaangażowanie  
w sprawy Świetlicy i życzymy spokojnych i 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia.  

Grażyna Trzebuniak 

Wspólna zabawa z gośćmi z Belgii. (fot. Świetlica Środowiskowa w Zawoi)
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Babiogórskie Centrum Kultury 
Informacja Turystyczna
Zawoja Centrum
tel. 33/ 877 50 66, fax 33/ 877 69 49, 
e-mail: bck@zawoja.pl;  diablak@zawoja.pl 
www.zawoja.pl, 
godziny otwarcia: pon-pt: 8.00- 16.00

Świetlica Wiejska w Skawicy 
budynek OSP, czynna pon., śr., pt.,16.00-20.00

Gminna Informacja Turystyczna przy Izbie 
Pamięci Świętego Jana Pawła II  
w Zawoi Wilcznej
tel. 508 553 13; 500 659 607, e-mail: biuro@
mounttrip.com.pl  
godziny otwarcia pon – sob.: 8.00- 17.00
 
Urząd Gminy w Zawoi
tel. 33/ 877 50 51, 
czynny: pon-czw 7.30–16.00, pt 7.30 – 13.30

Przewodnicy turystyczni
Biuro Usług Przewodnickich „Sasanka”, 
tel.: (33) 877 60 60, 0 505 088 486
Informacja w BCK i w Informacji Turystycznej, 
tel.: (33) 877 55 33, 877 50 66

POCZTA
Zawoja Centrum tel.: (33) 877 52 22 
poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00,  
sobota 8.00 – 13.00

Hala widowiskowo- sportowa w Zawoi 
Centrum
tel.: (33) 877 65 60, czynna: pon.-pt. 7.30 – 
22.00, w weekendy rezerwacja.

Kryta pływalnia w Suchej Beskidzkiej
ul. Zielona 1, tel. (33) 874 55 30 

Babiogórski Park Narodowy
Zawoja Barańcowa 1403, 34-222 Zawoja, 
tel. (33) 877 51 10 lub 877 67 02, fax: (33) 877 
55 54;  e-mail: park@bgpn.pl

Muzeum Orawski Park Etnograficzny w 
Zubrzycy Górnej
tel. (18) 285 27 09, godziny otwarcia: 8.30 – 
17.00; od poniedziałku do niedzieli

Skansen w Zawoi Markowej 
Firma „W Góry...” – Kazimiera Winczewska, 
tel. 607 250 980

Komisariat Policji w Makowie 
Podhalańskim: (33) 877 12 07
Telefon alarmowy: 997 i 112

Bank Spółdzielczy w Zawoi Centrum, 
tel. (33) 877 68 88
czynny: pn-pt: 7.30 – 15.30, 
Bankomat czynny 24 h

Agencja PKO BP S.A. – Zawoja Centrum, 
pn-pt 8.00 – 17.00, sob. 8.00 – 13.00

SKOK „Beskidy”  Zawoja Centrum 
czynny pn.-pt; 8.30 – 16.30

Kantor wymiany walut  Zawoja Centrum, 
pn – pt; 8.00 – 16.00, sob. 8.00 – 14.00

Apteki

Zawoja Centrum (obok ośrodka zdrowia), 
tel. (33) 877 59 56
Zawoja Centrum (pawilon handlowy) 
tel.: (33) 877 58 96
Skawica  Centrum (w ośrodku zdrowia), 
tel. (33) 877 59 09, 

OśrOdki zdrOwia:
Zawoja Centrum tel. (33) 877 50 03; 
pn-pt. 7.30 – 18.00
Skawica Centrum– tel. (33) 877 53 13, 
czynny: pn-pt: 8.00 – 18.00

KOŚCIOŁY
Zawoja Centrum: 
niedziele i święta: 7.30, 9.00, 11.00, 17.00, w 
dni powsz: 6.30, 7.00, 17.00
Zawoja Zakamień: 
niedziele i święta: 8.30, 11.00, 16.30, w dni 
powsz. 7.00 i w sob. dod. 16.30
Zawoja Górna: 
niedziele i święta: 7.30, 10.00, 17.00, w dni 
powsz: pon, wt, czw, pt: 7.00, śr, sob: 17.00
Skawica: niedziele i święta: 
8.00, 9.00, 11.00, 16.00; w dni powsz: pon, śr, 
pt: 7.00; wt, czw, sob: 17.00

INFRASTRUKTURA  TURYSTYCZNA:

WYCIĄGI : 

• Zespół wyciągów„Wojtek” – Zawoja 
Czatoża – wyciągi narciarskie orczykowe, 
dwa duże wyciągi: jeden o długości 410 
m i jeden mały o długości 150 m Trasy 
sztucznie naśnieżane, utrzymywane 
ratrakiem, trasa dla początkujących i 
zaawansowanych, snowpark, oświetlone, 
bar, szkoła narciarsko – snowboardowa, 
parking

• Wyciągi Narciarskie „Baca” - Zawoja 
Czatoża. „Baca” – orczykowy-dwuliniowy, 
długość 400 m, różnica poz. 70 m, trasy 
łatwe i średniotrudne, sztucznie naśnieżane, 
trasa oświetlona, parking. „Kajtek” („Baca 
2”), Zawoja Czatoża – orczykowy dla dzieci, 
długość 150 m, różnica poz. 15 m, trasa 
oświetlona, sztucznie naśnieżana. Parking 
na 200 samochodów.

• Ośrodek Turystyczno-Narciarski, 
kolej linowa krzesełkowa PKL 
S.A. „Mosorny Groń”  Zawoja 
Policzne, tel./fax (33) 872 64 29,  
e-mail: mosorny.gron@pkl.pl, Zawoja 
Policzne. Trasa narciarska: długość 1420 
m, różnica poz. 336 m, szerokość trasy 50 
–100 m, zdolność przewozowa 2400 os./
godz., krzesełka czteroosobowe, trasa 
oświetlona, sztucznie naśnieżana, hotel, 
restauracja, bezpłatny parking. 

Komunikat o warunkach narciarskich 
można znaleźć na stronach internetowych 
www.zawoja.pl, www.zawoja-ski.pl,  www.
pkl.pl. 

WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU 
SPORTOWEGO:

• Serwis Narciarski – wypożyczalnia, 
Michał Jurowaty – 34-222 Zawoja 
Wilczna 176 i Zawoja Policzne tel. kom. 
696 469 637 – renowacja, szlifowanie, 
smarowanie, montaż wiązań narciarskich i 
snowbordowych, wypożyczanie łyżew

• „Limba” Serwis narciarski i wypożyczalnia, 
Bożena Jordanek, budynek szkoły 
podstawowej w Zawoi Wilcznej, tel. 33 
877 60 43,

• Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, 
Zawoja Czatoża przy wyciągu „Wojtek”, 33 
877 58 80, 33 877 50 35, 667 484 573

• Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, 
Zawoja Czatoża, Andrzej Pustelnik, tel. 503 
038 251

• Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, 
Zawoja Czatoża przy wyciągu narciarskim 
„Baca”, tel. 602 767 274

• Serwis i wypożyczalnia sprzętu 
narciarskiego „Mosorny Groń”, Zawoja 
Policzne, tel. 33 872 64 29

• Wypożyczalnia sprzętu sportowego – 
pensjonat „Jawor”, Zawoja Wilczna,  tel. 33 
877 51 98

CENTRUM GÓRSKIE KORONA ZIEMI – 
Zawoja Widły 3000, tel. 33 877 56 18, e-mail: 
info@centrumgorskie.pl, czynne od wtorku do 
niedzieli od 9.00 – 17.00

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA 
– Zawoja Centrum, tel. 33 877 65 60, czynna: 
pon.-pt. 7.30 – 22.00, w weekendy rezerwacja

OŚRODEK JAZDY KONNEJ „DYZMA” – 
Zawoja 151, tel. 33 877 34 04, 502 705 967. 
Ośrodek znajduje się w Zawoi „Pod Grapą” . 
Zajęcia prowadzone pod okiem instruktora 
obejmują lekcje indywidualne i szkolenia w 
grupach.

KAMIKADZE – ORGANIZACJA GIER 
PAINTBALLOWYCH – Zawoja Bębny Dolne, 
tel. 691 376 712 - Świadczy bardzo szeroki 
wachlarz usług. Organizuje różnego rodzaju 
zabawy dla młodzieży i dla grup zorganizowanych 
oraz imprezy integracyjne dla firm. 

PARK CZARNEGO DANIELA, 
Zawoja Podpolice, tel. 694 465 255
Gospodarstwo, w którym hodowane są jelenie, 
daniele i konie. Wizyta w nim to niezapomniana 
lekcja przyrody. W czasie zwiedzania zagród 
możliwe jest karmienie jeleni i danieli z ręki 
oraz nieodpłatne wykonywanie pamiątkowych 
filmów i fotografii.

Informator turystyczny
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Tego dnia jadłam najszybciej jak mo-
głam. Z jednej strony musiałam za 
dziesięć minut otworzyć bar, a z dru-

giej kuchnia była zimnym pomieszczeniem. 
Z tego względu, że została dobudowana nie-
dawno własnymi rękami mojego taty i nie 
zdążyliśmy wbudować pieca. 

Ojciec był zaradnym człowiekiem, dlate-
go potrafił robić po prostu wszystko.  To 
on odnalazł ten dom, kupił go, otworzył 
bar i kazał nam się pakować i przeprowa-
dzać. Najpierw zdecydował, że będziemy tu 
mieszkać tylko my, aby uciec przed wojną 
i niespodziewanymi rewizjami i aresztowa-
niami, a potem sam został z nami, znajdu-
jąc sobie wiele zajęć. Postanowił działać w 
AK poprzez szkolenie tutejszych „żołnierzy” 
i robienie wielu innych, ciekawych rzeczy.

Kiedyś bardzo podobało mi się to, że mój 
ojciec walczy za Polskę, za jej wolność i 
orła w koronie, ale z czasem dorosłam. A 
stało się to gdy usłyszałam jego reakcje na 
wieść o wybuchu powstania warszawskie-
go: „Chciałbym tam teraz być.” – powiedział. 
Wtedy zrozumiałam, że jest coś co ojciec 
przedkłada ponad rodzinę – ojczyzna. Ba-
łam się dnia, kiedy będzie musiał wybierać, 
bo wiem co by wybrał i do dziś jestem tego 
świadoma, dziś kiedy już nikt nie pamięta 
tego co zrobił .Od tego czasu przestałam być 

przeżyliśmy długie sześć lat i mówiono, że 
wojna zbliża się ku końcowi, podczas gdy 
lista poległych dalej wydłużała się. Obok 
mnie ludzie ginęli każdego dnia i dopiero 
od czasu kiedy przeprowadziliśmy się do 
Skawicy moje serce zaczynało bić normal-
nie, a nie zbyt szybko. Budziłam się każdego 
dnia i patrzyłam w moje okno, dopiero gdy 
słyszałam głos ojca spokojnie schodziłam na 
śniadanie… Myślałam: Nie wiem co by było,  
gdyby kiedyś go zabrakło, gdyby ktoś od-
wrócił do góry nogami fotografię z ich ślubu,  
nie wiem czy wytrzymałabym tu bez niego.  
Czasami zachowywał się jak mały chłopiec 
– żartował ze mną, zbyt często się uśmie-
chał i pomagał mi we wszystkim. Wspólnie 
czytaliśmy i robiliśmy jedzenie dla żołnierzy 
stacjonujących w lasach. Wszystko należało 
zachować w tajemnicy i kompletnej ciszy, 
często po nocach rozmawialiśmy w piwnicy. 
Lubiłam siadać i patrzeć jak ogląda swój strój 
oficerski, jak przegląda odznaki.  Uśmiecha-
łam się nawet jak pił mleko i zostawała mu 
biała obwódka dookoła ust. Nie trzeba być 
dziennikarzem, żeby widzieć jak kochał 
moją matkę i jakie dobre miał serce. Często 
zachowywał się jakby znowu spotkał ją po 
raz pierwszy, lubił nucić piosenki i tańczyć 
z nią po kuchni, a ja zawsze przyglądałam 
się im  z ukrycia. Był taki młody i zakocha-

ny, pełen miłości i odwagi. Wszyscy jego 
podopieczni słuchali go, poszliby za nim na 
śmierć. To on poradził Stokrotce, aby poszła 
do lasu, gdzie stacjonował jej narzeczony i 
wytłumaczyła mu, że już go nie kocha. Nie 
przewidział tego, że już nigdy nie wróci z 
tej wyprawy żywa, dlatego tak bardzo zale-
żało mu, abyśmy zakopali ją w lesie i złożyli 
na jej grobie ten ciężki kamień. Długo ścigał 
tego chłopaka, ale nie był w stanie go zabić, 
zresztą ten sam się w końcu powiesił.

Zabrałam kubek ciepłego mleka i zaczę-
łam się ubierać, aby wyjść do baru kiedy 
ktoś zapukał do drzwi. Od razu serce zaczę-
ło mi bić szybciej, odwróciłam się do matki 
i spojrzałam  w jej oczy, były w nich strach 
i panika. Tata uśmiechnięty wstał i podszedł 
do drzwi, otworzył je i od tego momentu 
pamiętam już każdy szczegół, każdy gest i 
ogrom ciężkich uczuć, które opadły na moje 
serce. 

Biało-czarny kot przechadzał się pomię-
dzy nogami Rosjanina, który stał z papiera-
mi przed naszym domem i ściągał właśnie 
okulary. Moja matka wstała biorąc małego 
na ręce, a ciotka przepiła spokojnie łyk mle-
ka. Boguś na widok mężczyzny zaczął pła-
kać -  denerwował mnie wtedy jego płacz, 
był przeraźliwy… Zza rękawa ojca ujrzałam 
dużą ciężarówkę, z otwartą do połowy tylną 
ścianą, z wozu wychylali się jeszcze trzej inni 
mężczyźni z karabinami. Zaczął padać śnieg, 
nic dziwnego był luty… trzeciego lutego: 
- Dzień dobry ! Przepraszam, że niepokoimy 
ale czy mógłby nam pan pokazać dom bur-
mistrza?- zapytał gruby i brzydki mężczyzna. 
Dałabym sobie głowę uciąć, że na jego twa-
rzy pojawił się uśmiech, gdy odwrócił się w 
stronę swych współtowarzyszy.

 Ludzie na ulicy zaczęli się zatrzymywać 
na parę sekund i zastanawiać co stanie się z 
oficerem, ale nie musieli długo myśleć, aby 
to zrozumieć. Gdy zorientowali się, że za-
chowują się niewłaściwie i ściągają na sie-
bie uwagę zaczęli szybkim krokiem oddalać 
się do swych domów. Ojciec odwrócił się 
do nas i WIEDZIAŁ. Uśmiechnął się i ręką 
poprosił o płaszcz, nie chciał się żegnać, 
wiedział, że tego nie potrafi. Ciotka wstała 
zza stołu i zabrała brata na ręce, nie była 
w stanie go uspokoić. Nikt nie był. Płakała-
bym tak samo głośno gdybym była w stanie 
otworzyć usta. Popatrzył mi prosto w oczy, 
wiem co chciał mi powiedzieć, znałam go na 
tyle, że słyszałam te słowa…  zabrał czapkę 
i wyszedł… Bez zbędnych słów, gestów… 
zabrał czapkę i płaszcz i wyszedł z uśmie-
chem na ustach, ostatnim posłanym w moją 
stronę.

A ja po chwili , gdy był już w środku sa-
mochodu, wyszłam przed dom, przed któ-
rym parę lat wcześniej rozstrzelano żydow-
ską rodzinę, zupełnie boso i bez ubrania . 
Szłam przed siebie, zaraz za ciężarówką… 
Mężczyźni celowali we mnie, zupełnie nie 
wiedząc jak zaraz zareaguję, ale ja spokoj-
nie za nimi szłam, a ponieważ było bardzo 
ślisko jechali niezwykle powoli. Tato nie 
mówił zupełnie nic, Rosjanie nie mówili 
nic,  tylko na niego spoglądałam, a łzy za-

Wspomnienia ciągle żywe  (cz. II)

Tak dziś wygląda okno kiedyś tak bliskie Halince.

Halina z przyjacielem męża w wieku około czterdziestu lat.

dumna, gdy wychodził wieczorami załatwiać 
„te sprawy”. Właściwie w ogóle przestałam 
być z niego dumna. Bałam się , patrzyłam 
jak wychodzi, siadałam na schodach i liczy-
łam jego kroki dopóki je słyszałam. Liczyłam 
każdy krok i modliłam się, żeby nigdy nie 
nadszedł dzień, w którym zobaczę  go po 
raz ostatni.

Strach na wojnie towarzyszył mi bardzo 
często . Właściwie był moim przyjacielem. 
Codziennie bałam się… o matkę, która miała 
własne zdanie i nie bała się go wypowiadać, 
bałam się o ciocię, która była bardzo młoda i 
piękna, a to w czasie wojny nie był atut, ba-
łam się o ojca i o Bogusia… bałam się dnia, 
w którym spojrzę mu w oczy i powiem, że 
musimy gdzieś uciekać albo że to już ko-
niec. Patrzyłam na setki egzekucji i wiele 
razy uniknęłam śmierci. Miałam wiele szczę-
ścia w życiu, moja rodzina kilka razy ucie-
kała, przeprowadzała się, a mimo wszystko 
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mazywały mi obraz przed oczami. Wszyscy 
patrzyli na mnie, jak na małą dziewczyn-
kę, której odbierali ojca i mam nadzieję, że 
obłęd  widoczny w oczach, który towarzy-
szył mi w tamtej chwili został w ich pamięci 
na bardzo długo. 

Potknęłam się o jakiś kamień i upadłam, 
a on mnie nie podniósł… Nie podszedł 
i nie podał mi ręki jak zawsze. Już nigdy 
więcej nie podał mi ręki… Ludzie coraz 
częściej  zatrzymywali się na parę chwil, 
aby spojrzeć na mnie lub na moją matkę, 
która stała dalej przed otwartymi drzwiami 
nie mogąc uczynić kompletnie nic. A stary, 
murowany czerwoną cegłą dom znowu stał 
się miejscem znienawidzonym, tym razem 
przez polską rodzinę. I do dzisiejszego dnia 
stoi samotnie i nikogo nie obchodzi jego hi-
storia, bo jest zbyt brutalna i okropna, aby 
mogła być prawdziwa. A  ja czasem przyjeż-
dżam pod ten dom, wygaszam auto i patrzę 
na siebie leżącą na ziemi i oglądającą ślady 
kół na drodze pokrytej śniegiem. Dotykam 
ręką śladów samochodu i czuje szczypanie 
wywołane przez śnieg, dotykam każdego 
fragmentu śladu samochodu , aby w końcu 
uwierzyć, że on odjechał i już nie wróci. Na-
dzieja towarzyszyła mi przez wiele lat. Ale w 
końcu została zadeptana przez codzienność. 
Długo liczyłam na to, że mój ojciec się po-
jawi. Chowałam jego odznaki i książki pod 
poduszkami , oglądałam zdjęcia. I przysłano 
nam obrączkę po nim. Powiedziano, że nie 
żyje. Problem w tym, że nigdy nie uwierzę, 
że umarł przez jakąś bakterie. Każdy, ale nie 
mój ojciec.

Widzę bardzo dokładnie ten dzień i modlę 
się,  aby kiedyś obudzić się z przekonaniem, 
że nigdy się nie wydarzył. Jest to niezwykle 
przykre, bo mam już osiemdziesiąt pięć lat, 
a gdy spoglądam na mojego braciszka, któ-
ry jest księdzem dalej słyszę jego nieprze-
rwalny, głośny i przeraźliwy płacz. Modliłam 
się o to, aby moja matka nie dożyła póź-
nej starości, widziałam ile kosztuje ją każdy 
dzień bez niego, nie wiem czy kiedykolwiek 
widziałam tak kochającą się parę jak moi 
rodzice. Jedno jest pewne w dzisiejszych 
czasach to już niemożliwe, a ona mając sto 
pięć lat dalej budziła się rankiem i siedziała 
wpatrzona w jego zdjęcie, trzymając w ręku 
lupę i czasem zdarzyło mi się słyszeć jej głos 
powtarzający : „ Władek, dlaczego ty mi to 
zrobiłeś?” Nigdy (od tamtego dnia) nie wi-
działam, aby moja matka płakała dopóki nie 
nadszedł dzień pogrzebu mojej cioci – Zosi, 
jechała na wózku pchana przez wnuczkę 
na cmentarz, a przejeżdżając koło dawnego 
domu wspomnienia po raz kolejny ją zbom-
bardowały.

Mówiła, że to cudowne, że mąż Zosi mógł 
dożyć spokojnej starości i nie zdążył stać się 
oficerem, mówiła, że jej kuzynka nie pomo-
gła jej w zapomnieniu, ale w pogodzeniu się 
ze stratą i w wychowaniu mnie i mojego bra-
ta. Nie prosiła o zbyt wiele, prosiła jedynie o 
wiarę, że kiedyś się jeszcze wszyscy razem 
spotkają i zaszczepiła ją w nas wszystkich, 
bo gdy umierała nie polało się zbyt wiele 
łez, wszyscy cieszyli się, że wreszcie są ra-
zem, a ja wiem, że przyjdzie dzień kiedy bę-
dziemy znów razem. 

Anna Ficek 

Do nabycIa 
w babIogórskIm centrum kultury
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Inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi

Projekty edukacyjne

Klasyka znowu odkryta
Z dziadkami w teatrze, z rodzicami na scenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi złożyła wniosek do programu Kultura Dostępna i zgodnie z decyzją Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 r. otrzymała dotację  na realizację zadania Klasyka znowu odkryta. 
Z dziadkami w teatrze, z rodzicami na scenie. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 7200 zł. W ramach  projektu  
zrealizowano następujące działania : 

Wyjazd do Teatru Współczesnego w Krakowie 
na  spektakl „Dziady” Adama Mickiewicza
 
Termin realizacji - 22.09.2015. W działaniu uczestniczyły 54 osoby – młodzież, dziad-
kowie. Spektakl zrobił na uczestnikach niesamowite wrażenie, z powodu niekonwen-
cjonalnego ujęcia tematu. By wzbudzić zainteresowanie utworem, reżyser celowo 
wprowadził zwrot do widza. Publiczność została wciągnięta w świat wyobraźni po-
ety. Był to niezwykły, wspaniały kolaż obrazów z „Dziadów” wileńsko-kowieńskich, 
wzbogacony fragmentami scen z części III. Dzieło prezentuje wartości uniwersalne. 
Zwraca uwagę na konieczność liczenia się z konsekwencjami popełnianych czynów. 
Odwołuje się do moralności ludowej, która zmusza do życia uczciwego, z innymi i dla 
innych. To również manifest gorącego patriotyzmu. Spektakl odniósł sukces, widzo-
wie byli zachwyceni i chętnie zobaczyliby go po raz kolejny. Ponadto bezpośrednio 
po spektaklu odbyły się warsztaty teatralne „Kuchnia Aktorska” prowadzone przez 
Agnieszkę Zieleziecką – aktorkę Teatru Współczesnego. Uczestnicy poznali zakuliso-
wą pracę aktorską. Brali udział w treningu aktorskim, na który składały się ćwiczenia 
głosowe, elementy świadomości ciała, praca z przedmiotem i przestrzenią. Działania 
oparte były na improwizowanej zabawie, spontanicznym reagowaniu oraz tworzeniu.

Wyjazd do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Termin realizacji – 29.09.2015. W działaniu uczestniczyły 54 osoby -młodzież, rodzi-
ce, dziadkowie. Uczestnicy zwiedzili muzeum, które jest jedyną placówką na świecie, 
ukazującą całokształt tematyki związanej z Armią Krajową i Polskim Państwem Pod-
ziemnym. Zwiedzanie ekspozycji muzealnej odbyło się w grupach wraz z przewodni-
kiem. Najpierw zwiedzający poznali historię II RP, przebieg kampanii wrześniowej i 
życie w obozach jenieckich. Zobaczyli również rekonstrukcję czołgu Vickers, rakiety 
V-2. Następnie oglądali zasadniczą część wystawy dotyczącą Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej. Na zakończenie zwiedzanie odbyła się  multimedialna 
lekcja muzealna „W szeregach Armii Krajowej”, podczas której uczestnicy oglądali 
archiwalne zdjęcia, szyfrowali wiadomości, kolportowali przesyłki i rozkazy. Poznali 
realia okupacyjnego życia, dowiedzieli się, czym zajmowali się żołnierze Armii Krajo-
wej oraz  na czym polegała działalność sabotażowa i dywersyjna. 

Wyjazd do Teatru Lalki Banialuka w Bielsku – Białej

Termin realizacji – 20.10.2015. Tym razem  młodzież oraz dorośli  mieli  
okazję zobaczyć „ Balladynę” Juliusza Słowackiego w reżyserii Petra Nosál-
ka. Spektakl jest uniwersalny, gdyż przedstawia odwieczny konflikt dobra 
ze złem, skomplikowanie natury ludzkiej. Ukazuje również sposoby  zdo-
bywania i sprawowania władzy. Ciekawa interpretacja dramatu Słowackie-
go, oryginalne lalki dopracowane w najmniejszym detalu oraz przenikliwa 
muzyka przeniosła widzów w świat klasyki literatury polskiej. Ponadto za-
raz po przedstawieniu odbyły się warsztaty „Magiczne miejsce teatru”. Pod 
przewodnictwem aktorów grupa z Zawoi mogła zobaczyć teatr od kulis. 
Uczestnicy zajęć weszli na scenę teatralną, poznali teatralne zaplecze, pra-
cownie krawieckie, plastyczne i stolarskie. Dowiedzieli się również jak po-
wstają przedstawienia teatralne i jaki zespół każdorazowo je tworzy, poznali 
najstarszych aktorów  teatru - lalki oraz wielość sposobów ich animacji. 
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Przygotowanie spektaklu – programu TV JEDYNKA 
„Żeby te księgi trafiły pod strzechy”

Termin realizacji 27.11.2015. Było to podsumowanie i sprawdzenie wiedzy i umie-
jętności uczestników zadania zdobytych w czasie realizacji wyżej wymienionych 
działań. W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowana była młodzież z Zespołu 
Szkół  w Zawoi Centrum oraz seniorzy. Spektakl „Żeby te księgi trafiły pod strze-
chy”  prezentował  spuściznę literacką Adama Mickiewicza w atrakcyjnej formie 
scenicznej. Przedstawienie zostało przygotowane przez Katarzynę Wilczyńską oraz 
Joannę Pacyga. Wszyscy wykonawcy  zachwycili  licznie zgromadzoną publiczność  
wspaniałą grą aktorską, umiejętnościami wokalnymi oraz scenografią i kostiumami. 
Dyrektor Biblioteki Lucyna Malczyk składa podziękowanie całej społeczności za-
angażowanej w realizacje projektu oraz oficjalnym partnerom, tj. Zespołowi Szkół 
w Zawoi Centrum za koordynację merytoryczną i organizacyjną oraz Babiogór-
skiemu Centrum Kultury za udostępnienie sali i nagłośnienia. Szczególne podzię-
kowania kierujemy również  do  Wojciecha Wilczyńskiego za kamerowanie przed-
stawienia, Łukasza Kulki, Grzegorza Bargla za obsługę nagłośnienia, Krzysztofa 
Żywczaka za robienie zdjęć.

Lucyna Malczyk
 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Kącik Literacki
Drodzy Mieszkańcy,  specjalnie dla miłośników literatury powstał „Kącik Literacki”  Zaprezentujcie swój talent literacki i na-
piszcie do nas. Teksty, którymi chcecie podzielić się z naszymi czytelnikami można przynosić do Biblioteki lub przesyłać drogą 
elektroniczną na adres gbpzawoja@gmail.com  W bieżącym numerze publikujemy pracę laureata  Konkursu Literackiego   
„Puść wodze fantazji i napisz baśń o …”

Antoś i wyprawa 
do złego czarnoksiężnika
Dawno, dawno temu w górskiej prze-

pięknej krainie, w lasach zielonych, 
pachnących, rozpościerała się nie-

wielka polanka, na której stała drewniana 
chatka. W domku tym mieszkał mały Antoś 
wraz z rodzicami. Chłopiec od wczesnych 
lat chciał zostać rycerzem. Całymi dniami 
wyobrażał sobie, że walczy z zielonym smo-
kiem. Z drzewa lipowego wraz z ojcem wy-
ciosali miecz. Nie przypuszczał, że jest on 
czarodziejski. Dniami i nocami ćwiczył swo-
je umiejętności, aby zostać rycerzem.

      W tym czasie w pobliskim zamku 
Królestwo miało wiele problemów. Jednym 
z nich był brak rolników, którzy uprawiali-
by ziemię. Drugim zmartwieniem okazał się 
czarnoksiężnik, który szantażował rodzinę 
królewską i mieszkańców zamku. To wła-
śnie on zabierał rolników. Pewnej gwieź-
dzistej nocy przyleciał na swoim smoku do 
chatek chłopów. Za sprawą czarów porwał 
ich wszystkich, gdyż chciał, aby uprawiali 
mu ziemię.

      Gdy Antoś stanął rankiem, zauważył 
rozpłakaną mamę. Dowiedział się, że czar-
noksiężnik zabrał wszystkich rolników, w 
tym jego ojca. Nasz mały bohater był prze-
konany, że tylko miecz może powstrzymać 

czarodzieja, więc udał się na zamek i zawia-
domił o tym króla.  Władca był rozbawiony 
jego orędziem, ale gdy Antoś pokazał  moc 
swojego miecza, zmienił zdanie i pozwolił 
mu na udział w wyprawie do czarnoksięż-
nika.

      Następnego dnia Antoś wraz z ośmio-
ma rycerzami wyruszyli na podbój czaro-
dzieja. Chłopiec był dumny, że jest jednym 
z rycerzy. Wojownicy opowiadali mu różne 
historie związane z rycerskim przygodami. 
Gdy podchodzili pod zamek, zauważyli 
niepokojącą rzecz. Byli to rolnicy, którzy 
pracowali na roli. Kiedy chcieli uciec do 
rycerzy, z zamku czarnoksiężnika wyfrunął 
smok. Armia ustawiła się w szyk bojowy i 
rozpoczęła się walka z dziwnym stworem. 
Bitwa była bardzo zacięta. Antoni ledwo 
wytrzymał atak smoka. Kiedy stwór zaczął 
słabnąć, chłopiec zadał mu ostateczny cios. 
Podczas tego ataku był bardzo odważny, 
taki mały chłopiec, a zaatakował tak dużego 
smoka. Rolnicy podbiegli do rycerzy i pytali, 
co dalej mają robić. Siwy rycerz powiedział, 
aby  jak najszybciej uciekli do Królestwa. 
Po pewnym czasie weszli do zamku. Nagle 
drzwi się zamknęły, w pokoju zrobiło się 
ciemno, a w oddali korytarza pojawiła się 
szara postać. Był to czarnoksiężnik. Antoś 

spytał, gdzie jest jego tata. Postać pokazała 
klatkę, gdzie byli uwięzieni skazańcy. Tata 
zdziwił się na widok swojego syna  a zara-
zem był dumny, że jego syn bierze udział w 
tak ważnej walce. 

     Tak oto rozpoczęła się walka stare-
go czarodzieja i młodego chłopca. Czarno-
księżnik był nielitościwy dla chłopca. Antoni 
zaczął bardzo słabnąć. Podczas tej wyczer-
pującej walki Antoś zauważył, że swoim 
magicznym mieczem może poruszać innymi 
przedmiotami. Nagle chłopiec zaczął ucie-
kać.  Nikt nie wiedział, o co chodzi i wtedy  
Antoś odwrócił się w stronę, gdzie była klat-
ka. Swoim mieczem podniósł ją i zamknął  
w niej czarnoksiężnika. W taki oto sposób 
bardzo młody chłopiec, zwany Antosiem, 
był słynny nie tylko w okolicy, ale w całym 
rejonie. Czarnoksiężnik został zamknięty w 
lochu, gdzie miał tam spędzić 50 lat. Jednak 
chłopiec zlitował się nad nim, pod warun-
kiem, że będzie  on pracować na roli. Miesz-
kańcy Królestwa byli bardzo szczęśliwi, że 
Antoś pozbawił ich zła. Morał z tej baśni jest 
taki, że „Bez pracy nie ma kołaczy”. 

Michał Czarny kl. IV 
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Inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawoi

Nasza Biblioteka skorzystała z 
zaproszenia Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rabce i uczestni-
czyła w wydarzeniach zorgani-
zowanych w ramach tegorocz-
nej edycji  Międzynarodowego 
Festiwalu Literatury Dziecięcej. 
Dzieci z naszej gminy miały 
okazję spotkać się ze szwedzką 
pisarką Lottą Olsson. To wła-
śnie jej książki zainspirowały 
organizatorów, by motywem 
przewodnim  festiwalu uczynić 
zwierzęta. W trakcie spotka-
nia autorka przybliżył młodym 
czytelnikom swoją twórczość, 

Międzynarodowy 
Festiwalu Literatury 
Dziecięcej w Rabce

czytała fragmenty swoich utwo-
rów. Cierpliwie odpowiadała na 
pytania i rozdawała autografy. 
Spotkanie z pisarką poprzedził 
spektakl oparty na jej książce 
„Dziwne zwierzęta” w wykona-
niu Grupy  Sytuacje z Pozna-
nia. Oprócz tego dzieci z naszej 
gminy uczestniczyły  w warszta-
tach tworzenia gry planszowej o 
dziwnych zwierzętach. Wymie-
nione wyżej działanie Biblioteka 
zrealizowała dzięki współpracy 
partnerskiej z Gminną Świetlicą 
Środowiskowa w Zawoi.

W naszej bibliotece już po raz 
kolejny gościł znany satyryk i 
ilustrator książek Zygmunt Py-
tlik Tym razem tematem spotka-
nia były legendy babiogórskie. 
Najpierw uczestnicy spotkania 
poznali najsłynniejsze utwory 
związane z naszym regionem, 

Spotkanie  
z Zygmuntem Pytlikiem

a następnie dowiedzieli się jak 
powstają ilustracje i na czym po-
lega praca rysownika. Podczas 
spotkania  odbyła się również 
prezentacja wybranych prac ar-
tysty. Na zakończenie uczestnicy 
pod okiem rysownika wykonali 
szkice do wybranej legendy.

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Zawoi  po raz kolejny skorzystała z 
oferty Bon Kultury, który upoważnił 
do 75% zniżki, na zorganizowane 
zajęcia dla dzieci i młodzieży z 
zakresu regionalizmu.  Jest to oferta 
edukacyjna , którą finansowo wspiera 
Województwo Małopolskie. W 
ramach tego projektu  dzieci z naszej 
gminy uczestniczyły w warsztatach  
edukacyjnych „Spódnice kwiaciate, 
gunie włochate” zorganizowanych 
w Muzeum – Orawski Park 
Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

Warsztaty edukacyjne      
         z regionalizmu

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi uczestniczyła w projekcie „Czytamy 
sobie w bibliotece” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  
Głównym celem działań było pokazanie dzieciom, że samodzielne czytanie 
jest dobrą zabawą, a nauka czytania może być radosna i ciekawa. Na podstawie 
książek z serii  „ Czytamy sobie” Wydawnictwa Egmont zorganizowano 
warsztaty literacko - plastyczne, w których uczestniczyli uczniowie klasy 
pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 5  w Zawoi Gołyni.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi  w ramach Programu Biblioteki 
Narodowej Zakup nowości  wydawniczych dla bibliotek otrzymała dotację 
na zakup nowości wydawniczych w 2015r. Celem programu jest wzbogacenie 
i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane środki 
zostały przeznaczone na zakup wydawnictw popularnonaukowych oraz 
literatury pięknej. 

Program zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w 
ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zakup nowości 
wydawniczych

Czytamy sobie
w bibliotece

Teksty i fotografie: Lucyna Malczyk
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