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Na początku grudnia w pierwszą niedzielę Adwentu, rozpoczęliśmy nie tylko, czas przygotowania do Bożego Narodzenia, nowy rok liturgiczny, ale 
też Rok Jubileuszowy 200 lat naszej parafii.
Czas Adwentu wprowadza nas w piękne radosne, rodzinne Święta Bożego Narodzenia. Dla jednych to czas radości w gronie rodzinnym, czas wolny 
od pracy. Czas końca roku kiedy trzeba podsumować i dokonać bilansu mijającego roku. Ale dla człowieka wierzącego, Boże Narodzenie powinno 
być radosnym przeżyciem  narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Na początku grudnia 
w pierwszą nie-
dzielę Adwentu, 

rozpoczęliśmy nie tylko, czas 
przygotowania do Bożego Na-
rodzenia, nowy rok liturgiczny, 
ale też Rok Jubileuszowy 200 lat 
naszej parafii.

Czas Adwentu wprowadza 
nas w piękne radosne, rodzinne 
Święta Bożego Narodzenia. Dla 
jednych to czas radości w gro-
nie rodzinnym, czas wolny od 
pracy. Czas końca roku kiedy 
trzeba podsumować i dokonać 
bilansu mijającego roku. Ale 
dla człowieka wierzącego, Boże 
Narodzenie powinno być rado-
snym przeżyciem  narodzin na-
szego Pana Jezusa Chrystusa.

Pięknie przystrojony kościół, 
tradycyjna stajenka, przypo-
minjąca grotę narodzenia z Be-

tlejem, to tylko dodatki, które 
mają nam pomóc w przeżyciu 
wielkiej tajemnicy narodze-
nia Zbawiciela. Jak żadne inne 
uroczystości, Boże Narodzenie 
pokazuje wierzącym ludziom, 
ale pewnie i tym wątpiącym, 
że Bóg Ojciec dokonuje dla nas 
wspaniałej rzeczy, posyła nam 
swojego Syna. Te święta są kul-
minacją historii Zbawienia, która 
swój początek ma w powoła-
niu Abrama. On to po zawarciu 
przymierza, już jako Abraham, 
zaczyna budować naród wybra-
ny. I jak słyszymy w Ewangelii 
wg. Św. Mateusza po 42 poko-
leniach, w narodzie wybranym 
Izraelu, rodzi się zapowiadany 
Zbawiciel wszystkich ludzi Jezus 
Chrystus. 

W naszej pięknej Polskiej tra-
dycji, związanej z Bożym Naro-

dzeniem, mamy piękne zwycza-
je podkreślające ich rodzinny 
charakter. Choinka ozdabiana 
wspólnie przez rodzinę, której 
zwyczaj przystrajania przybył 
z Niemiec. Wspólna kolacja 
Wigilijna rozpoczynająca się ła-
maniem opłatkiem i składaniem 
sobie życzeń, co  ma być zna-
kiem gotowości do dzielenia się 
chlebem z innymi, ale też i do 
wybaczenia wszelkich urazów, 
gniewów, animozji, znakiem po-
jednania. Świeca wigilijna przy-
pominająca o łączności z samot-
nymi i biednymi. Najważniejszą 
jednak tradycją jest bogactwo 
pieśni bożonarodzeniowych – 
kolęd w naszym kraju. I chociaż 
mamy ich tak wiele, to jeszcze 
dochodzą do tego piękne pa-
storałki. Tradycja ich śpiewu 
wywodzi się z czasów rzym-
skich od pierwszych chrześci-

jan. Początkowo były to pieśni 
towarzyskie śpiewane w czasie 
wspólnych spotkań chrześcijan. 
Z biegiem jednak wieków przy-
brały charakter religijny, litur-
giczny i stały się nieodzownym 
elementem Bożego Narodzenia. 
Warto w domach kultywować 
i uczyć młode pokolenie nie 
tylko pierwszych wersów kolęd 
ale i tych mniej znanych dal-
szych, aby nie zanikła kiedyś ta 
piękna nasza Polska tradycja.

Na czas świąt Bożego Naro-
dzenia i przeżywanie z Panem 
Jezusem roku jubileuszowego, 
składam najserdeczniejsze ży-
czenia obfitości łask Bożych, 
zdrowia i radości płynących od 
Jezusa narodzonego. 

Szczęść Boże. 
ks. Zbigniew Fidelus, 

wikariusz parafii Zawoja Centrum

Boże Narodzenie
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Gore gwiozda Jezusowi w obłoku
Józef z pannom asystujom przy boku
Hejze ino dyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina, 
W Betlejem, we złobie

Wół i osioł w porze słuzom przy złobie
Hucom, bucom delikatnej Osobie
Hejze ino dyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina, 
W Betlejem, we złobie

Pastuskowie z podarunki przybiegli
W koło sope o północy obiegli
Hejze ino dyna, dyna , narodził się Bóg Dziecina, 
W Betlejem, we złobie

Janioł Pański som ogłosił te dziwy
Któryk oni nie słyseli jak zywi
Hejze ino dyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina, 
W Betlejem, we złobie

Janioł Pański kurańciki wycino
Skod pociecha dlo cłowieka jedyno
Hejze ino dyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina, 
W Betlejem, we złobie

Juz Maryja Jezuleńka powiła
Nom wesele i pociecha stod miło
Hejze ino dyna, dyna, narodził się Bóg Dziecina, 
W Betlejem, we złobie

Zdrowych, pełnych miłości i radości 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzy 
Zespół Babiogórskiego Centrum Kultury

im. Urszuli Janickiej-Krzywdy
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Rok 2019 to dla parafii 
św. Klemensa w Zawoi, 
rok wyjątkowy. W roku 

2019 w maju będziemy obcho-
dzili Jubileusz 200 lat erygowa-
nia parafii zawojskiej. Dekret 
Nadwornej Kancelarii z 26 maja 
1819 roku powołał do istnienia 
nową parafię w Zawoi. Zosta-
ła ona wyodrębniona z parafii 

Maków Podhalański. Chociaż 
kościół z rezydującym wikarym 
istniał od 1759, jako filia parafii 
makowskiej, to dopiero admi-
nistracja Cesarstwa Austriac-
kiego zezwoliła na powstanie 
samodzielnej parafii. Jubileusze 
mają to do siebie, że przywołują 
przeszłość ludzi, którzy tworzy-
li daną historię. Historia naszej 

parafii to historia prawie 10 po-
koleń, którzy dotąd ją tworzyli. 
To historia 11 proboszczów i kil-
kudziesięciu wikariuszy trudzą-
cych się dla duchowego pożyt-
ku Zawojan. To tysiące parafian, 
którzy rodzili się, przyjmowali 
chrzest, Komunię św., spowia-
dali się, zawierali małżeństwa 
i odchodzili do Pana po wiecz-

ną nagrodę. Dziś ich historia za-
warta jest w księgach metrykal-
nych parafii. 

Warto sobie uświadomić, ale 
przede wszystkim wziąć sobie 
do serca, że my jesteśmy ko-
lejnym pokoleniem tej parafii 
i na nas ciąży nie tylko dbanie 
o zachowanie tradycji tej parafii, 
utrzymania kościoła, ale w tym 
jubileuszowym roku zachowa-
nie pamięci o tych, którzy przed 
nami ją tworzyli. 

Zachęcam więc, do włączenia 
się w przeżywanie tego pięk-
nego jubileuszu. Będzie trwał 
cały rok 2019. Jego kulminacją 
będzie 5 i 6 maj. W niedzielę 
5 maja planujemy popołudnie 
z parafią św. Klemensa. Będzie 
to wspólny piknik parafialny dla 
najstarszych seniorów naszej pa-
rafii, dla rodzin i dzieci. Dzień 
następny to uroczysta Msza św. 
Jubileuszowa pod przewodnic-
twem Metropolity Krakowskiego 
abp Marka Jędraszewskiego. Ma-
sza będzie transmitowana przez 
telewizję Trwam i radio Maryja.

ks. Zbigniew Fidelus, 

wikariusz parafii Zawoja Centrum

200 lat parafii 
w Zawoi Centrum

Fot. ze zbiorów BgPN
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    W Wigilię cichną wszystkie spo-
ry, człowiek ma być w tym dniu 
najlepszą wersją siebie, oczysz-
czoną, nową osobą, i taką ma 
pozostać przez nadchodzący 
rok. Dzieląc się przy wigilijnym 
stole wyjątkowym, delikatnym 
jak mgła chlebem ma wybaczać 
sobie i innym. Także Natura – 
Boże dzieło przeżywa wyjątko-
we chwile: woda w rzekach ma 
właściwości lecznicze, zmienia 
się w miód, wino, złoto lub sre-
bro. Ziemia otwiera się, ukazu-
jąc niezwykłe skarby ukryte w 
jej wnętrzu, zaś o północy pod 
śniegiem zakwitają na moment 
kwiaty, nawet ten jeden czaro-
dziejski – kwiat paproci. Zwie-
rzęta przyklękają przy swych 
żłobach, by uczcić przyjście na 

Wigilia
świat samego Boga, Mocarnego 
Króla, który ma odkupić z grze-
chu każdego z nas. Zaczynają 
mówić ludzkim głosem, przepo-
wiadając przyszłość, jednak nie 
zawsze pomyślną. 

Wierzono, że w Wigilię łączy 
się świat boski, ziemski i świat 
zmarłych. Dusze mają możli-
wość przebywania wraz z ży-
wymi, w domach i obejściach. 
W tym celu zostawiało się uchy-
lone drzwi do sieni, aby dusza 
miała którędy wejść. W Wigilię 
nie przędło się na kołowrotku, 
nie szyło się, nie skręcano po-
wrozów i nie zwijało nici, tak 
by przebywająca dusza się w 
nie wplątała. Jeszcze niedawno 
zanim się usiadło dmuchano na 
stołek czy ławę, mówiąc przy 

Co roku w grudniu rozpoczynamy przygotowania do najpiękniejsze-
go, najbardziej magicznego wieczoru w ciągu roku. Wigilia, bo o niej 
mowa, to wieczór czuwania, duchowej warty. Jako dzień, który poprze-
dza Boże Narodzenie – zejście Boga na świat pod ludzką postacią i dla 
naszego zbawienia, ma swoje własne zwyczaje, ważne nakazy i zaka-
zy. Zachowały się w nich echa pradawnych, przedchrześcijańskich ry-
tuałów, ślady folkloru innych narodów. Dzisiaj silnie związane są one 
z tradycją chrześcijańską. Przestrzeganie tych zasad miało gwaranto-
wać udany nadchodzący rok. 

tym posuń się duszyczko. Nie 
cięto sieczki, nie chlustano po-
myjami zanim nie wypowiedzia-
no formułki: uciekajcie wszystkie 
dusze, bo ja wodę wylać muszę, 
słowem, robiono wszystko z 
największą ostrożnością, tak by 
nie obrazić, nie uszkodzić, nie 
przysiąść, nie zdeptać przeby-
wającej w domu duszy. Dla tej 
duszyczki zostawiano część je-
dzenia i puste miejsce przy sto-
le. Potem dodatkowe nakrycie 
przeznaczone było dla kogoś 
bliskiego, kto nie mógł wrócić 
do domu na wigilijną ucztę. 
Dziś zostawiamy je dla zbłąka-
nego wędrowca, który być może 
zapuka do naszych drzwi, chcąc 
się ogrzać w domowym i rodzin-
nym cieple. 

Forma do wypiekania opłatków, ze 

zbiorów Muzeum Orawskiego Parku 

Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

TRADYCJE

Jakże inne są święta, Wigilia, 
Boże Narodzenie, kiedy wykro-
czy się wiarą i umysłem poza to, 
co dostrzega wzrok…Wigilia – ta 
cicha i święta noc otwierała rok 
słoneczny, wegetacyjny i trady-
cyjny, ludowy rok obrzędowy. 
I tak jak słońce rozpoczyna swój 
nowy cykl, tak my znowu mo-
żemy rozpocząć wszystko od 
nowa…                     Regina Wicher

Groch z kapustą. Ugotować 
namoczony groch. Oddzielnie 
kapustę kiszoną i trochę słod-
kiej (z główki). Połączyć i oma-
ścić zrumienioną cebulą na ma-
śle. Przyprawić solą, pieprzem, 
czosnkiem.

Barszcz czerwoNy na 
kwaśnicy – podawany z uszka-
mi, jajkiem lub fasolą jaśkiem. 
Ugotować jarzyny: marchew, 
pietruszka, seler, cebula, bura-
ki czerwone. Wywar z warzyw 
połączyć z kwaśnicą po ugoto-
waniu kapusty kiszonej. Przy-
prawić solą, cukrem, pieprzem, 
wegetą i zagotować. 

Dla utrzymania koloru ze-
trzeć surowego buraka lub do-

Potrawy nie tylko na święta
Przepisy na potrawy świąteczne (tradycyjne) dawniej i obecnie. Zawsze jakaś potrawa gotowana czy wypieki 
z makiem wróżyły „mnogość” dostatku na cały rok.

KGW „ZAWOJANKI”

Wigilijne
strucla z makiem. Ciasto: 
zrobić rozczyn; 5 dkg drożdży 
utrzeć z 2 łyżkami cukru, do-
dać 1 szklankę mleka, 4 łyżki 
mąki. Po wyrośnięciu wlać do 
1 kg mąki, dodać 1 całe jajko, 
2 żółtka, pół kostki roztopione-
go masła, 4 łyżki kwaśnej śmie-
tany i wyrobić ciasto. Zostawić 
do wyrośnięcia.

Masa makowa: 0,5 kg maku 
sparzyć i gotować z wodą ok. 30 
min. Ostudzić, przepuścić przez 
maszynkę 3 razy. Dodać bakalie, 
4 jajka ubite z cukrem pudrem 
(ok. 20 dkg) oraz utarte masło – 
pół kostki. 

Ciasto podzielić na 2 porcje. 
Rozwałkować, posmarować biał-
kiem i nałożyć farsz. Zwinąć 

Ciasta
dać koncentratu buraczanego. 
Na końcu wrzucić kilka ząbków 
czosnku.

Fasola jasiek z kompo-
tem. Suszone owoce mieszane 
ugotować. Odcedzić, przypra-
wić cukrem i wanilią. Jasiek fa-
solę namoczyć i ugotować. Po-
dawać z kompotem z suszonych 
owoców jako zupę.

ŁazaNki z makiem. Wyro-
bić ciasto na makaron. Pokroić 
w kostkę (łazanki) i ugotować. 
Mak sparzony, zmielony przy-
prawić: orzechy, rodzynki, za-
pach, miód. Wymieszać. Poda-
wać z łazankami.

w rulon. Po wyrośnięciu po-
smarować rozmieszanym jaj-
kiem, nakłuć i wstawić do pieca 
nagrzanego do 180˚ na 40-50 min.

pierNik. 5 jajek, 1 szkl. cukru, 
o,5 kg mąki, 1 łyżka sody,2 łyż-
ki miodu, rodzynki, orzechy, 
przyprawa piernikowa. Utrzeć 
jajka z cukrem, dodać wszystkie 
składniki, wymieszać. Po upie-
czeniu polać polewą czekolado-
wą i posypać wiórkami kokoso-
wymi.
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Na przekór czasom 
i ludziom wbrew…

Rozmowa z Magdaleną Smyrak-Bogdan, jedyną panną młodą, która 
wzięła ślub w stroju Górali Babiogórskich w XXI wieku. Podzieli się z 
nami wspomnieniami ze swojego ślubu i opisze przygotowania związane 
z tym pięknym dniem.

skąd u ciebie takie zamiłowanie do rodzimej kultury?

W moim domu zawsze szanowano szeroko pojętą tradycję, nie tylko 
tę związaną z góralszczyzną. Moja mama gromadziła różne rzeczy 
z tzw. „duszą”. Prowadziła też pamiętnik, w którym notowała sta-
re historie i opowieści związane z naszą rodziną. Myślę, że w ten 
sposób, dając mi przykład, nauczyła mnie doceniać wszystko to, co 
stare, przeszłe…

kiedy narodziła się myśl, by wziąć ślub w stroju góralskim?

Myśl o wzięciu ślubu w stroju góralskim narodziła się we mnie wła-
ściwie zanim znalazłam męża. Przegrzebałam kiedyś stare archiwum 
moich rodziców i zobaczyłam tam zdjęcia swoich przodków w stro-
jach góralskich. Pomyślałam sobie, że byłoby cudownie zamanife-
stować w tym uroczystym dniu swoje przywiązanie do zawojskiej 
ziemi. Już wtedy wiedziałam, że jak znajdę kiedyś „mężczyznę ży-
cia”, nawet spoza naszego terenu, to po prostu przekonam go tym 
„świeżym uczuciem” (śmiech) do pomysłu o ślubie góralskim. I uda-
ło się!

 jak wyglądały przygotowania do ślubu?

Chyba na początku spodziewałam się czegoś innego. Myślałam, 
że nie będzie żadnych przygotowań – po prostu ubierzemy typo-
we stroje góralskie, z którymi byłam obyta. Okazało się, że byłam 
w błędzie. Znaczenie miały m.in. kolory i rodzaje haftów na gorse-
cie, czy chociażby rańtuch, który musi mi ktoś wyszyć. Uświadomiła 
mnie o tym pani Urszula Janicka-Krzywda, którą poznałam u moje-
go wujka, Stanisława Smyraka.

czy pani urszula pomogła ci w przygotowaniach?

Tak. Okazała mi wielką pomoc. Z perspektywy czasu myślę, że dla 
niej była to… również przyjemność. Była tak samo zapalona do 
realizacji tego pomysłu jak ja. Połączenie jej etnograficznej wiedzy 
i miłości do Zawoi z moim zapałem przyszłej małżonki i świado-
mej zawojanki sprawiła, że uroczystość była wyjątkowa. Dzięki pani 
Uli nie zostałam pozbawiona tej specyficznej atmosfery i zaangażo-
wania właściwego dla typowego ślubu. Nieraz spotykałam się ze 
stwierdzeniem, że odebrałam sobie możliwość bycia w białej su-
kience. Nigdy tak o tym nie myślałam. Przeciwnie – uważam, że 
dzięki strojowi góralskiemu byłam bardzo oryginalna.

a czy miałaś jakiś wachlarz możliwości?

Raczej nie. Pani Urszula przyniosła konkretne wzory, według któ-
rych pani Wanda Kasprzakowa przeszyła mój zielony gorset. Trochę 
więcej możliwości miałam przy wyborze wyszycia rańtucha.

czy tylko ciebie dotyczyły przygotowania?

Założyłam sobie, że oprócz nas stroje góralskie ubiorą członkowie 

rodziny. Cieszyłam się, że więcej osób będzie prezentować tego 
dnia góralszczyznę. To także wymagało przygotowania i … mnoży-
ło koszty. (Obecny koszt pełnego męskiego stroju babiogórskiego 
wynosi ok. dwóch tysięcy złotych. Natomiast damski oscyluje w gra-
nicach pięciuset zł).

ile osób ostatecznie pojawiło się w strojach góralskich?

Poza zespołem Juzyna, który towarzyszył mi pod kościołem, w stro-
ju wystąpili: mój przyszły mąż, moi rodzice, rodzeństwo oraz druż-
bowie. Mąż pochodzi z Suchej Beskidzkiej, w jego domu nie było 
zainteresowania strojem Babiogórców. Dlatego z jego strony nikt nie 
ubrał się po góralsku.

operujesz podczas rozmowy nazwami takimi jak „rańtuch” 
lub „gorset”. z czego w takim razie składa się ślubny strój gó-
ralski?

Strój weselny przypominał odświętny ubiór Babiogórców. Mężczy-
zna ubierał portki bukowe, koszulę, na którą nakładał gunię (góral-
ski płaszcz), skórzany pas i oczywiście kapelusz. Kobieta natomiast 
białą bluzkę, płócienną haftowaną halkę, drukowaną spódnicę, 
białą wyszywaną zapaskę i gorset. Oboje na nogach mieli kierp-

ROZMOWA POD DIABLAKIEM



| POD DIABLAKIEM | ZIMA 2018 | 

7

ROZMOWA POD DIABLAKIEM

ce i wełniane skarpety. Kobieta zakładała też rańtuch, czyli długi, 
biały, haftowany płócienny szal. Nie bez powodu przypomina on 
obrus. Podobno panował zwyczaj ofiarowywania go przez młodą 
panią na ołtarz kościelny.

czy rańtuch zakłada się na głowę?

Nic na ten temat nie wiem. Ja nosiłam go tego dnia na ramionach. 
Jego biel przykryła kolorowy gorset. Wyglądałam dzięki temu jak ty-
powa panna młoda. Zrezygnowałam z białego bukietu. Uznałam, że 
pomimo kwietnia i trudności ze zdobyciem polnych kwiatów, mój 
bukiet musi być bardzo urozmaicony kolorystycznie.

mówiłaś, że gorset wyszywany jest w jakiś specjalny sposób. 
czym różni się gorset ślubny od zwykłego?

Wcześniej wspominałam, że mój gorset weselny został przeszyty 
z mojego dawnego zielonego gorsetu. Zmieniona została w nim 
lamówka z czerwonej na złotą. Oprócz tego wyszycie jest całkiem 
inne, takie bardziej odświętne. Dla laika nie jest to zapewne do 
rozróżnienia, ale jeśli chodzi o znawców w tej materii, to wyszycie 
ma ogromne znaczenie. Przekonałam się o tym, gdy wielokrotnie 
wypożyczałam swój gorset do opracowań dotyczących stroju ślub-
nego Babiogórców. 

twój gorset stał się wzorem?

Tak… jest swego rodzaju archetypem. Ma już 16 lat… Może moja 
córka kiedyś z niego skorzysta…

myślisz, że jest na to szansa?

Tak sądzę. Do miłości do miejsca, w którym się mieszka, również 
się dorasta. Człowiek z tym się nie rodzi, tylko to nabywa. Dzięki ro-
dzicom, najbliższym, z którymi się przebywa, których się obserwuje. 
Dajemy dzieciom wzór. Należę aktualnie do regionalnego zespołu 
Cieślica, jestem dla Zochy (córka) przykładem żywej miłości do gó-
ralszczyzny. Często zakładam strój, śpiewam przyśpiewki, uczę się 
teksów na występ. Myślę, że pod wpływem moich zainteresowań 
wstąpiła do zespołu Juzyna. Chodziła najpierw ze mną na próby 
dorosłych członków zespołu, przyglądała się tańcom, przysłuchiwa-
ła radosnym śpiewom. I przekonała się, że jest to atrakcyjne. Te-
raz sama z zapałem uczestniczy w spotkaniach dziecięcego zespołu 
folklorystycznego. Lubi to. Może będzie chciała pójść w moje ślady 
i założy kiedyś strój góralski na swój ślub? Wiesz, ja nie podarowa-
łam rańtucha na ołtarz (śmiech), z premedytacją go zachowałam!

czy podczas ślubu kobiety zakładały jakieś specjalne dodatki?

Najczęściej zakładały korale. Właśnie z tym wiąże się ciekawa hi-
storia. Dotyczy ona prawdziwych korali, który były w posiadaniu 
mojej mamy, a wcześniej należały do babci. Obie nosiły je z dumą 
tylko podczas specjalnych okazji. Od kiedy pamiętam przyciągały 
też moją uwagę. Były pielęgnowane, w specjalny sposób przecho-
wywane w ciemnej chustce. Traktowane wyjątkowo.

jak eksponat w muzeum?

Naprawdę! Były rzeczą niezwykle cenną. Ze względu na ślub otrzy-
małam je wtedy w prezencie. Poza tym, pani Janicka-Krzywda prze-
konała moją chrzestną matkę, Alfredę Smyrak, by ta zechciała mi do 
nich sprezentować krzyż wykonany na wzór krzyża maltańskiego. 
Zlecono to jubilerowi, i w koralach z krzyżem wystąpiłam w dniu 
ślubu. 

czy są jakieś konkretne zwyczaje związane ze ślubem góral-
skim?

Jeśli chodzi o mój ślub, to niczego takiego sobie nie przypominam. 
Myślę, że górale byli skromni i nie organizowali „zbyt sumnych” 
uroczystości. Pamiętam natomiast kołacze - ciasta drożdżowe z moc-
no przyprawionym serowym farszem, które mama specjalnie upie-
kła, by poczęstować gości weselnych. Atrakcję stanowiły również 

przyśpiewki, opracowane przez panią Urszulę, a zaprezentowane 
przez ówczesnych członków zespołu Juzyna. Były bardzo zabawne 
i wprawiły nas i naszych gości w radosny nastrój. Śpiewano np. 
„..nie kciałaś Magdusiu smazonygo syra, wolałaś Mirusia boś mu 
rado była..”

zastanawia mnie jedna rzecz, o której przeczytałem w piśmie 
„pod Diablakiem”(Nr2/2002). w artykule dotyczącym ślubu 
pani janicka-krzywda wyraża przekonanie… 

(śmiech) Pewnie chodzi o to stwierdzenie, ze będziemy mieć wielu 
następców, którzy „popełnią” ślub w strojach?!

pani urszula była tego pewna?

Zdecydowanie. Była mocno przekonana o tym, że śluby zgodne 
z dawną tradycją mogą być tak atrakcyjne, na tyle interesujące 
i spektakularne, że będą chciały mnie naśladować kolejne panny 
młode. Tymczasem od tamtego momentu nie wydarzyły się żadne 
zaślubiny w takiej oprawie.

chciałabyś, żeby pojawiła się ponownie inicjatywa ślubu gó-
ralskiego ?

Tak, zdecydowanie. To mi nie odbierze mojego splendoru (śmiech) 
z powodu bycia pierwszą!

Rozmawiał: Kamil Kozina. Fotografie ze zbioru Magdaleny Smyrak-Bogdan

Strój Górali Babiogórskich prawie całkowicie wyszedł z użycia na 
początku XX. Został odtworzony pod koniec lat 80. minionego stulecia 
w oparciu o materiały archiwalne i publikacje1), a rozpowszechniony 
w latach 902). Kluczowym momentem był „Konkurs na Strój Górali 
Babiogórskich” (2001), podczas którego zaprezentowano wszystkie 
stroje babiogórskie.
W skład „paradnego” stroju babiogórskiego wchodzą:
Damski: gorset, zapaska, bluzka, halka, spódnica, wełniane skarpety, 
kierpce, dodatki, np. korale.
Męski: koszula, portki, gunia, pas, kapelusz, kierpce, wełniane skarpety.
Magdalena Smyrak-Bogdan oraz jej mąż Mirosław byli pierwszą parą, 
która wzięła ślub w stroju góralskim po jego rekonstrukcji.

1) U. Janicka-Krzywda, Strój, w: Kultura ludowa Górali Babiogórskich, U. Janicka-

Krzywda (red.), Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków, 2010, 

s. 170, 184

2) J. W. Bucka, H. Bucki, Całym sercem była oddana babiogórskiemu folklorowi!, 

w: Urszula Janicka Krzywda – Życie niebanalne, K. Barańska, W. A. Wójcik (red.), 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków, 2017, s. 29-30
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Nowy poseł w Sejmie reprezentuje swój okręg wyborczy, czyli 
powiat suski, wadowicki, myślenicki, oświęcimski i chrzanowski. 
Sławomir Hajos zajął miejsce po pośle Jarosławie Szlachetce, który 
został burmistrzem Myślenic. 

Sławomir Hajos jest działaczem Prawa i Sprawiedliwości, człon-
kiem Zarządu Okręgowego PiS w Chrzanowie. Przez ostatnie 4 lata 
był radnym powiatu suskiego. W listopadowych wyborach samorzą-
dowych, uzyskując największą liczbę głosów 1392, ponownie dosłał 
się do rady powiatu suskiego. Decydując się na przyjęcie mandatu 
posła odmówił mandatu radnego powiatowego, w związku z czym 
zastąpi go kolejna osoba na liście z PiS z jego okręgu.

Sławomir Hajos jest aktywistą o zdecydowanych prawicowych po-
glądach. Wśród lokalnego społeczeństwa dał się poznać jako osoba 
niezwykle zaangażowana w sprawy społeczne regionu i skuteczna 
w swoich działaniach. Nowy poseł od lat jest związany ze środowi-
skiem kombatantów i zaangażowany w różnorakie działania w ob-
szarze patriotyzmu historycznego. Został kilkakrotnie uhonorowany 
okolicznościowymi medalami i odznaczeniami. 

Nowemu Posłowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 
oraz wytrwałości w sprawowaniu funkcji Posła Sejmu Rzeczpospoli-
tej Polskiej.                                                Redakcja POD DIABLAKIEM

Zawoja ma Posła!
Z przyjemnością informujemy, że 
Sławomir Hajos – obywatel Za-
woi, działacz, aktywista i polityk 
został posłem Sejmu Rzeczpo-
spolitej Polskiej. W środę 21 li-
stopada 2018 r. na posiedzeniu 
Sejmu złożył uroczyste, poselskie 
ślubowanie. 

Dzień 11 listopada dla wielu 
Polaków zostanie długo w 

pamięci, bowiem w 100. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości w całym kraju 
hucznie świętowano. Były mar-
sze, biegi, koncerty, po prostu 
każdy chciał jak najlepiej uczcić 
to święto.

W Zawoi, jak co roku uro-
czyście obchodzimy ten ważny 
dzień. Rozpoczęliśmy przy po-
mniku koło kościoła złożeniem 
kwiatów przez przedstawicie-
li władz gminnych, delegacje 
szkół i instytucji. Tam także 
miało miejsce przemówienie 
wójta gminy Zawoja Marcina 

„Niepodległa-Niepokorna”
Pająka oraz senatora RP An-
drzeja Pająka.

Po mszy św. spotkaliśmy się 
w sali widowiskowej w Babio-
górskim Centrum Kultury, gdzie 
wysłuchaliśmy patriotycznego 
koncertu w wykonaniu Babio-
górskiej Orkiestry z Zawoi pod 
kierownictwem Jana Żurka. 

Następnie członkowie zespołu 
regionalnego Juzyna i Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży 
wprowadzili nas w okres walk 
wyzwoleńczych o naszą niepod-
ległość, przedstawiając spektakl 
słowno-muzyczny „Niepodległa-
-Niepokorna”.

(WB)

Zdjęcia:  Michał Sośnicki

Z KRONIKI WYDARZEŃ

Szanowny Panie Pośle!

Proszę przyjąć nasze najszczersze gratulacje w związku z przyjęciem 
mandatu posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

My, mieszkańcy gminy Zawoja, mamy nadzieję, że najbliższe 11 mie-
sięcy przyniesie Panu dużo satysfakcji. Życzymy wielu sukcesów oraz 
zadowolenia z pełnionej funkcji, a przede wszystkim wytrwałości 
w dążeniu do celów, które, mamy nadzieję, będą służyć przede wszyst-
kim naszej lokalnej społeczności. 

Jesteśmy przekonani, że jako poseł z naszego regionu, znajdzie Pan 
czas na zainteresowanie się działalnością i problemami naszej Gminy 
oraz jej mieszkańców.

 Wójt Gminy Zawoja                              Przewodniczący Rady
       Marcin Pająk                                           Stanisław Zajda

Delegacja z gminy Zawoja i Bystra-Sidzina w sejmie z posłem Sławomirem Hajosem

W jednym z pomieszczeń Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości
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Dłonie splecione i obrączki dwie
Cudowne chwile, cudowny ten czas

Przeżyjmy dziś jeszcze raz.

Dłonie splecione i obrączki dwie.

Ze sobą wciąż łączą się.

Razem szczęśliwi już od wielu lat.

Gdzie jesteś Ty? Z Tobą ja.

Teresa Werner

Niezwykle piękną i wzruszającą uroczystość obchodziło 3 paździer-
nika br. 20 par małżeńskich z naszej gminy – Złote Gody. Nie wszyscy 
jednak mogli przybyć na zaproszenie władz gminy. Świętowało w tym 
dniu 13 par.

W podziękowaniu za przeżyte 
lata i z prośbą o dalsze szczę-
śliwe chwile została odprawiona 
w kościele parafialnym w Zawoi 
Centrum msza św. W intencji ju-
bilatów modlili się proboszczo-
wie: Ryszard Więcek z Zawoi 
Centrum, ojciec Jakub Jarosze-
wicz z Zawoi Przysłop, Bogu-
sław Targosz z Zawoi Górnej 

oraz Edward Łatka ze Skawicy, 
Następnie wręczyli oni Jubila-
tom listy gratulacyjne od metro-
polity krakowskiego Arcybisku-
pa Marka Jędraszewskiego.

W pensjonacie „Beskid” w Za-
woi Wilcznej odbyła się dalsza 
część uroczystości. W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wójt gminy Marcin Pająk, 
dokonał odznaczenia Jubilatów 
medalami za długoletnie poży-
cie małżeńskie. 

Wszyscy jubilaci zostali po-
nadto obdarowani kwiatami, 
upominkami i pamiątkowymi 
dyplomami. Oczywiście były ży-
czenia i lampka szampana. Dla 
małżeńskich par zagrał i zaśpie-
wał zespół regionalny „Juzyna”.

My również życzymy wszyst-
kim parom, obchodzącym tak 
niezwykły jubileusz 50-lecia po-
życia małżeńskiego, wiele szczę-
śliwych chwil w dalszym życiu, 
dużo zdrowia i radości z każde-

go dnia. Kierujemy te życzenia 
do par: Stanisława i Józef Bara, 
Maria i Ryszard Barzyczak, Lu-
cyna i Aleksander Biłka, Barbara 
i Zbigniew Błachut, Władysława 
i Stanisław Budzowscy, Emilia 
i Bronisław Bury, Barbara i Ka-
zimierz Bury, Zofia i Stanisław 
Dyrcz, Helena i Józef Kozina, 
Anna i Józef Lampart, Marianna 
i Grzegorz Małysa, Emilia i Jan 
Piwko, Katarzyna i Józef Smy-
rak, Maria i Jan Smyrak, Marian-
na i Władysław Suwaj, Alfreda 
i Witold Śmigielscy Czesława 
i Edward Tomczak, Stanisła-
wa i Zenon Trzebuniak, Janina 
i Piotr Wajsman, Maria i Józef 
Kaczmarczyk.                        (MK)
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Wojna naszych 
Pradziadków

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, 
pragnę wspomnieć o żołnierzach z Zawoi i Skawicy, biorących udział 
w I Wojnie Światowej oraz w Wojnie Bolszewickiej w 1920 roku. 
Większość społeczeństwa, jak i elit politycznych zaboru austriackiego, 
witała wybuch wojny z obawą o dalszy los. Wypowiedzenie wojny 
Serbii 28 lipca 1914 roku, a osiem dni później włączenie się do 
walki z Rosją, oraz zarządzenie mobilizacyjne władz austriackich, 
wyrywające z dotychczasowego życia tysiące ludzi, przekonywały 
dobitnie o nieuchronności przyszłych wydarzeń. 

P
olska w chwili wybuchu I Wojny Światowej pozostawała 
pod zaborami. Podzielona między Rosję, Niemcy i Austrię. 
Pozbawiona własnej państwowości. Był to pierwszy konflikt 
angażujący wszystkich zaborców. Tak więc Polacy byli przy-

musowo wcielani do wojska zaborcy. W zależności od zamieszkiwa-
nego terytorium, zmuszani do służby w mundurach armii zaborczej. 
Służba w Cesarsko-Królewskiej Armii nie przynosiła ujmy Polakom, 
ze względu na prowadzoną przez Wiedeń politykę pozwalającą na 
zachowanie w pewnym stopniu „narodowego statusu”. Ludność pol-
ska w Galicji stała po stronie państwa austriackiego. Zofia Roma-
nowiczówna pisała o tych wydarzeniach w Dzienniku Lwowskim 
w roku 1914:

„Wojna! Czy to prawda, czy sen ciężki?
To, co przed półtora rokiem było widmem groźnym, 
dziś ziszcza się. Na razie wojna Austrii z Serbią,
ale są wielkie obawy (czy też nadzieje?),
że może być europejska. A my, my?
Jaka w niej nasza rola i nasze losy?
Strach myśleć, a znowu któż wie, czy to nie zorza wolności?”

 
Wśród Polaków rosły nadzieje na odzyskanie niepodległości. Mo-

bilizacja przebiegała sprawnie i większość chętnie szła do wojska. 
Jednym z listy rekrutów stał się Skawiczanin Stanisław Makoś. Uro-
dził się 9 czerwca 1899 roku w Skawicy (gmina Zawoja, powiat 
Myślenice, województwo Kraków), syn Błażeja i Anny Kardaś. Miał 
dwanaścioro rodzeństwa. Ukończył 4 klasy w miejscowej szkole lu-
dowej. W czerwcu 1917 w rejonowym punkcie rekrutacji w Wado-
wicach został przydzielony do 56 Galicyjskiego Regimentu Piechoty 
(”Galizisches Infanterieregiment Nr. 56”) zwanym popularnie 56 Puł-
kiem Piechoty Armii Austriackiej, stacjonującym w Krakowie. Prze-
szedł tutaj saperskie przysposobienie wojskowe. W okresie I Wojny 
Światowej 56 Pułk piechoty rekrutował się z żołnierzy pochodzących 

z powiatów: bielskiego, myślenickiego, żywieckiego i wadowickie-
go. Warto nadmienić, że 88 % stanu pułku stanowili Polacy. Pułk 
wchodził w skład 12 Dywizji Piechoty zwanej potocznie krakowską 
lub Dywizją Śląsko-Galicyjską. Pułk ten walczył od samego początku 
na froncie wschodnim, a w czerwcu 1917 roku został przerzucony 
do walki na froncie włoskim. Stanisław, świeży poborowy Cesarskiej 
i Królewskiej armii, musiał złożyć przysięgę na wierność cesarzowi: 

„Składamy przed Bogiem Wszechmogącym uroczystą przysięgę, 
Jego Apostolskiemu Majestatowi, Naszemu Najjaśniejszemu
Księciu i Panu, Franciszkowi Józefowi Pierwszemu, 
z Bożej Łaski Cesarzowi Austrii, Królowi Czech itd.,
i Apostolskiemu Królowi Węgier,
obowiązującym ustawom naszej Ojczyzny
być wiernymi i posłusznymi, oraz najwyższym Generałom,
w ogóle wszystkim naszym przełożonym
i wyższym być posłusznymi,
ich czcić, chronić, wykonywać 
ich nakazy, rozkazy we wszystkich służbach,
przeciw każdemu wrogowi, ktokolwiek by to był, 
na wodzie i na lądzie, w dniu i w nocy, 
w bitwach, w każdym miejscu, o każdym czasie
i we wszystkich okazjach bić się odważnie i mężnie,
naszych oddziałów, dział, chorągwi i sztandarów
w żadnym wypadku nie opuścić,
nie wchodzić nigdy z wrogiem w najmniejsze porozumienie, 
oraz zachowywać się zawsze stosownie do ustaw wojennych,
jak przystoi mężnym wojownikom,
godnie i z honorem żyć i umierać.
Tak nam dopomóż Bóg. Amen!” 

Żołnierze, służąc w armii austro-węgierskiej, zetknęli się ze specy-
ficzną musztrą tej armii, językiem komendy, różną od polskiej i nie-
mieckiej. Mało który, prosty żołnierz z Galicji, znał ten język, więc 

Fotografia portretowa: Stanisław Makoś (po lewej) i Wojciech Migas

WSPOMNIENIA
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posługiwano się mową koszarową, łączącą zwroty polskie i niemiec-
kie. W czasie trwającej wojny 56 Pułk Piechoty został w czerwcu 
1917 roku z frontu wschodniego przerzucony na front włoski.

W wyniku tego, Stanisław trafił w Alpy austriacko-włoskie. Wal-
czył w Kompanii Saperów nr.1 i tak szlak bojowy prowadził przez 
Isonzo, Versic, Tagliamento. W dniach od 15 do 26 czerwca 1918 
roku doszło do kolejnej bitwy na pograniczu włosko-austriackim 
nad rzeką Pijawą (Piave w Cessalto i w San Dona di Piave). Cały czas 
na linii frontu prowadzono ostrzał. Włosi wyparli Austriaków z za-
jętych przez nich po pierwszych sukcesach terenów. Były 56 Pułk 
Piechoty odegrał znaczącą rolę w przygotowaniu przewrotu na 
froncie włoskim. Z czasem zaopatrzenie armii w żywność uległo 
pogorszeniu i zmuszeni oni byli zdobywać pożywienie na własną 
rękę, często ze szkodą dla ludności cywilnej. W okopach panowały 
coraz cięższe warunki tj.: deficyt zdatnej do picia wody, konieczność 
spożywania zimnego grochu, jak i buraków przeznaczonych dla by-
dła, choroby. Stanisław zachorował na malarię i został przewieziony 
pociągiem do szpitala w Krakowie. 

Na froncie zaszły istotne zmiany. Bitwa zakończyła się klęską au-
striacką końcem czerwca 1918 roku i w ten oto sposób upadła ist-
niejąca 51 lat monarchia austro-węgierska. W dniu 31 października 
1918 roku zlikwidowano rządy austriackie w Krakowie. Początkiem 
listopada 1918 roku żołnierze 56 Pułku powrócili z frontu włoskiego 
do kraju. W wyniku tej wojny powstały warunki na odrodzenie się 
państwowości polskiej. Spełniło się marzenie walczących i tęsknią-
cych za nią kilku pokoleń. Po przejęciu władzy wojskowej przez 
Józefa Piłsudskiego 11 listopada 1918 roku, w trzy dni później ogło-
szono Niepodległe Państwo Polskie. Jednak nie można było myśleć 
o powrocie do normalności. Granice kraju nie zostały uregulowane, 
a na wschodzie rozgorzała kolejna wojna z bolszewicką Rosją. Za-
częto organizować nowe wojsko dokonując naboru z byłych żołnie-
rzy austriackich wracających z wojny. Okręgowe Dowództwo Wojsk 
w Wadowicach w dniu 10 grudnia 1918 roku wydało zarządzenie: 
„…aby wszyscy żołnierze byłej armii austro-węgierskiej po-
wołani zostali do czynnej służby od urodzenia 1900-1883. Aby 
się natychmiast zgłaszali ze względy na jak najszybsze for-
mowanie pułku oraz ważne sprawy. Dezerterzy będą ściga-
ni przez posterunki straży bezpieczeństwa i odstawieni pod 
sąd wojskowy”.

W dniu 11 marca 1920 roku Stanisław stawił się przed Powiatową 
Komendą Uzupełnień w Wadowicach. Został powołany do służby 
w 15 Dywizji Wojska Polskiego i przydzielony do 5 Batalionu Sa-
perów. Dnia 14 sierpnia 1920 roku w Makowie Podhalańskim od-
prawiono Mszę Świętą dla 280 żołnierzy udających się na wschód, 

56 Galicyjski Regiment Piechoty. Służyli w nim: Stanisław Makoś ze Skawicy, Wojciech i Wincenty Basiura z Za Lasu (Zawoja). 
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na wojnę z bolszewicką Rosją. Stanisław Makoś brał udział w bitwie 
nad Bereżyną. Warto wspomnieć, że żołnierze Wojska Polskiego 
walczyli w różnych mundurach, które posiadali z czasów zaborów. 
Nie wygląd jednak, ale ich odwaga oraz poświęcenie w imię Ojczy-
zny, zdecydowało, że Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach 
powstało państwo polskie. 

W dniu 14 grudnia 1922 roku Stanisław Makoś zakończył czynną 
służbę w Wojsku Polskim i 12 marca 1923 roku został przeniesiony 
do rezerwy. W październiku 1923 roku ożenił się z Ludwiką Kudzia, 
a w 1924 roku został ojcem córki Władysławy. W wiosce panowała 
ogromna bieda. Pieszo udawano się co wtorek na jarmark do Suchej, 
gdzie kupowano zboże na wypiek chleba. Gotowano również tzw. 
kulasę, którą jadło się z mlekiem. Pieniądze zdob wano, pracując 
przy wyrębie i zwózce drewna w lasach Skawicy i Zawoi. W czasie 
służby w rezerwie, w dniu 21 czerwca 1923 roku, Stanisław Makoś 
został oddelegowany z Rozkazu Sztabu Generalnego do odbycia 
czterotygodniowych ćwiczeń rezerwy przy 5 Pułku 216 Kampanii 
Saperów. 18 lipca został zwolniony i przeniesiony z powrotem do 

rezerwy. Był dwukrotnie wzywany do zebrań kontrolnych przez 
dowództwo 5 Pułku Saperów w Krakowie (stawiał się 12 kwietnia 
1923 roku i 12 listopada 1927 roku). W latach 1927-1928 Stanisław 
pracował przy naprawie drogi wiodącej przez Skawicę do Zawoi, 
konkretnie tłukł kamień do jej utwardzenia. W 1928 roku przyszła 
na świat druga córka Czesława. 

Postępujący kryzys gospodarczy kraju, w 1929 roku, dał się zno-
wu we znaki mieszkańcom wsi podgórskich, gdyż sprzedaż arty-
kułów rolnych i zwierząt była często jedynym źródłem dochodu. 
Chłopi popadali w nędzę, nie mogąc sobie pozwolić na zakupu 
podstawowych artykułów, jak chleb. Kulasa, ziemniaki, kapusta ja-
łowa była codziennym pożywieniem. Do słodzenia używano sacha-
rynę. Ludzie chodzili boso. Najczęściej na dom przypadała jedna 
para butów, którą zakładano często tylko przed wejściem do kościo-
ła. Mimo ciężkiej pracy i wszechobecnej biedy, ludzi nie opuszczała 
pogoda ducha. Stanisław wybudował całkiem okazały dom z bali 
drewnianych i nietypowo na owe czasy kryty eternitem. W roku 
1937 w całej Małopolsce odnotowano strajki robotników z żądaniem 
podwyżek, a po nich miał miejsce potężny strajk rolny chłopów. 
Niestety w wyniku napływających wiadomości, naród stracił poczu-
cie bezpieczeństwa. Rósł strach przed hitlerowskimi Niemcami. 

W 1939 roku Stanisław Makoś brał udział w przygotowaniach 
obronnych na terenie Podbabiogórza. Wybudowano umocnienia 
w rejonie Sokolicy-Krowiarek, na granicy ze Słowacją. W kampa-
nii wrześniowej wzmocnił szeregi 12 Pułku Piechoty. Zmarł 4 marca 
1975 roku w Skawicy.                                                          (MG)

WSPOMNIENIA
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„Potock” płynie…
Gdy rozpoczynaliśmy pracę nad widowiskiem teatralnym „Pamiętnik Babiej Góry” nikt z nas nie spodziewał się, że oprawa muzyczna, jaką stworzą 
zaproszeni do projektu artyści, będzie początkiem czegoś wielkiego i  przerodzi się w POTOCK!!!

W sierpniu 2018 roku 
zaczęliśmy pracę nad 
spektaklem „Pamiętnik 

Babiej Góry”. Wspólnie z reży-
serem widowiska Arkadiuszem 
Ziętkiem zaprosiliśmy do współ-
pracy muzyków z rockowego 
zespołu Body Mind Relation 
oraz kilka dziewczyn z regio-
nalnego zespołu JUZYNA. Mieli 
stworzyć oprawę muzyczną do 
spektaklu. Wspólne próby, spo-
tkania i wielogodzinna praca za-
owocowała powstaniem trzech 
utworów babiogórskich w zu-
pełnie nowej odsłonie. Zarówno 
aktorzy jak i widzowie, którym 
udało się zobaczyć „Pamiętnik 

Babiej Góry” wprost zachwycili 
się muzyką, która nadała spekta-
klowi wyjątkowego charakteru. 

Ze spontanicznego zetknię-
cia dwóch różnych muzycznych 
światów zaczął rodzić się wspól-
ny, poważny i niezwykle ma-
gnetyzujący projekt. Postano-
wiliśmy iść za ciosem – skoro 
jest tak dobry odbiór tego mu-
zycznego projektu, to zaprośmy 
muzyków do zagrania koncertu 
na Babiogórskiej Jesieni! I tak 
się stało. 

„Potock” swoim występem 
porwał publiczność i zamknął 
ten najważniejszy pod Babią 
Górą festiwal. 

W międzyczasie udało nam 
się złożyć projekt do Narodowe-
go Centrum Kultury w ramach 
programu „EtnoPolska”, dzięki 
czemu uzyskaliśmy dofinanso-
wanie na wydanie płyt zespołów 
JUZYNA i …POTOCK!!! Muzycy 
nagrali krążek w studiu KOSA 
Buena Studio w Katowicach. 
Premiera płyty odbyła się w Ba-
biogórskim Centrum Kultury 
w Zawoi 9 grudnia 2018 roku. 
Na krążku znalazło się 6 pieśni 
ludowych (cztery babiogórskie 
i dwie łemkowskie) w rockowej 
aranżacji. 

płyta potock to jedna 
z najlepszych rzeczy jaka 

zdarzyła się w kulturalnym 
świecie pod Babią Górą w cią-
gu ostatnich lat, to połączenie 
doświadczenia ze świeżością 
młodości, folkloru z rockiem, 
dźwięku gitar z góralskimi gło-
sami. POTOCK dopiero rozpo-
czyna swoją przygodę z muzy-
ką, życzymy im sukcesów nie 
tylko w regionie, bo głęboko 
wierzymy, że ten projekt mu-
zyczny może rozsławić Zawoję 
na skalę ogólnopolską a nawet 
szerszą... Płyńcie, płyńcie i nadal 
porywajcie nas tymi niesamowi-
tymi dźwiękami!!                

Anna Kulka

Foto:  Michał Sośnicki

CZłONKOWIE ZESPOłu: 

Krzysztof „Poochacz” Kumorek – 

gitara rytmiczna

Krzysztof „Biały” Mędrala – perkusja

Adam „Raymel” Kukla – gitara 

solowa

Marek „Maro” Nitoń – gitara basowa

Mieszko Krzyś – gitara elektryczna

Adrian „Ritchie” Listwan – wokal

Martyna Giertuga – wokal

Julia Pacyga – wokal

Gabi Klimasara – wokal

Magdalena Denis – wokal

Kasia Mętel – wokalPremiera płyty w Babiogórskim Centrum Kultury

CENNE INICJATYWY
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Jako Zespół Regionalny Cie-
ślica odwiedziliśmy Charle-
roi, miejscowość położoną 

w zachodniej Belgii w regio-
nie zwanym Walonią. Zostali-
śmy zaproszeni przez tamtej-
szy Związek Polaków w Belgii 
(Cercle Culturel Belgo Polonais 
asbl w Charleroi), którego pre-
zesem jest pan Michel Majewski 
– mieszkaniec Zawoi, który od 
lat jest zaangażowany w sprawy 
naszej lokalnej społeczności.

Naszą podróż rozpoczęliśmy 
w środę 7 listopada. Jechaliśmy 
długo, bo na miejscu byliśmy 
dopiero około godziny 16:00 
w czwartek. Pomimo długiej 
podróży na miejsce przyjecha-
liśmy podekscytowani. Po za-
kwaterowaniu się w hostelu 
wzięliśmy udział w uroczystej 
kolacji z członkami stowarzysze-
nia. Podczas spotkania w spo-
sób naturalny zintegrowaliśmy 
się z naszymi rodakami, wspól-
nie śpiewając i tańcząc przy 
muzyce kapeli zarówno zespołu 
regionalnego Cieślica, jak i Oko-
vita. Zadziwiająca była ilość 
osób, które zechciały późną porą 
poświęcić wieczór, by wówczas 
przywitać nas tak radośnie.

Następnego dnia wyruszyli-
śmy, w towarzystwie przewod-
ników: pana Edmunda Tajera 
i córki jednego z górników, do 

Boiz du Casier. Jest to miejsce 
najstraszniejszej katastrofy gór-
niczej w Belgii. Doszło do niej 
w 1956 roku na skutek nieszczę-
śliwego wypadku. Zginęły 262 
osoby, w tym ośmiu Polaków. 
Zwiedziliśmy muzeum upamięt-
niające to smutne wydarzenie. 
Mieliśmy również okazję zoba-
czyć produkcję szklanej biżuterii, 
a także okazałe zbiory tego ręko-
dzieła, które zachwyciło nie tylko 
damską część naszego zespołu.

Tego samego dnia pojecha-
liśmy także do Thuin, niewiel-
kiego miasteczka położonego 
niedaleko Charleroi. Mogliśmy 
obejrzeć urokliwe uliczki i tzw. 
„wiszące ogrody”, które mimo 
listopadowej aury nie straciły 
swojego uroku. 

Kulminacyjnym punktem na-
szego piątkowego programu był 
występ w salle de l’auditorium 
„De Cooman” w Montigny le 
Tilleul. Nie spodziewaliśmy się 
tak licznej publiczności. Wraz 
z przyjaciółmi z zespołu Jasna 
Voda mogliśmy przybliżyć Bel-
gom naszą polską – a w naszym 
przypadku dodatkowo – babio-
górską kulturę. Staraliśmy się 
zaprezentować godnie dziedzic-
two Ojczyzny w tradycyjnym 
śpiewie i tańcu. Ważnym mo-
mentem występu było wspólne 
odśpiewanie hymnu z wcześniej 
przygotowaną (specjalnie na tę 
okazję) kilkumetrową polską fla-
gą. Była to niezwykle wzruszają-
ca dla wszystkich chwila.

Nie lada gratka czekała na 
nas w sobotę. Najpierw spo-
tkanie z wielką historyczną po-
stacią – Napoleonem. Mieliśmy 
możliwość zwiedzenia świetnie 
zorganizowanego i atrakcyjnego 
muzeum, upamiętniającego bi-
twę pod Waterloo. Dzięki mul-
timedialnym rozwiązaniom mo-
gliśmy zobaczyć przebieg bitwy, 
obejrzeć tamtejszą broń i stroje 
oraz zobaczyć panoramę przed-
stawiającą walkę. 

Wieczorem natomiast byli-
śmy uczestnikami uroczystego 
bankietu, zorganizowanego dla 
członków stowarzyszenia Polo-
nais asbl w Charleroi, podczas 
którego również występowali-
śmy. Warto zaznaczyć, że pod-
czas tego spotkania mieliśmy 
zaszczyt wręczyć panu Michelo-
wi odznaczenie dla zasłużonego 
dla Gminy Zawoja. Po „oficjal-
nej” części balu rozpoczęliśmy 
zabawę taneczną. Bawiliśmy się 
doskonale. Niech obrazem tego 
będzie fakt, że wróciliśmy do 
hostelu późno w nocy.

W dniu Święta Odzyskania 
Niepodległości zwiedzaliśmy 
stolicę Belgii. Zobaczyliśmy wie-
le znanych miejsc, takich jak: 
Atomium, Dom Króla, Wielki 
Plac, czy też Manneken Pis (po-
mnik-symbol Brukseli, przedsta-
wiający sikającego chłopca). Jed-
nak najbardziej doniosłym dla 
nas przeżyciem było wykonanie 
Hymnu Narodowego o godzinie 
12:00 obok budynku Parlamen-
tu Europejskiego. W ten sposób 
uświetniliśmy 100-lecie Odzy-
skania Niepodległości. 

Udaliśmy się w drogę powrot-
ną pełni pozytywnych wrażeń 
i przemyśleń związanych z po-
jęciem tożsamości narodowej. 
Pobyt w Belgii był dla nas nie-
samowitym przeżyciem. Bardzo 
urzekła nas gościnność naszych 
rodaków za granicą, a w szcze-
gólności Michela Majewskiego. 
Ten nasz pierwszy, zagraniczny 
wyjazd, na długo pozostanie 
w naszych sercach.

Kamil Kozina

Rok 2018 zapisze się w polskiej historii – obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości. Zespół Regio-
nalny Cieślica postanowił świętować tę uroczystość wraz z belgijską Polonią.

Świętowanie za granicą
CieśliCa w Charleroi

CENNE INICJATYWY
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Ludność żydowska 
w gminie Zawoja

Gmina Zawoja ma w swoich kartach historii ciekawy rozdział związany z jej wielokulturową przeszłością. Na zróżnicowany charakter wpłynęła 
niewątpliwie ludność żydowska, której obecność na terenie obu wsi, Zawoi i Skawicy, zarejestrowano w XIX wieku, ale prawdopodobnie mieszkała 
tutaj znacznie wcześniej. Żydzi mieli odrębną kulturę: religię, święta, zwyczaje, folklor słowny i muzyczny, odmienny sposób odżywiania. Ponadto 
różnili się ubiorem i wyglądem. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego zaznacza, że na terenie Zawoi mieszkało 48 Żydów, zaś w Skawicy 8. 
Ludność żydowska zamieszkiwała także sąsiednie miejscowości, takie jak Białka, Maków Podhalański oraz Jordanów1).

T
emat ludności żydowskiej na terenie Gminy Zawoja, jak 
zresztą też innych miejscowości nie jest obszernie opracowa-
ny. W literaturze dziewiętnastowiecznej a także międzywo-
jennej problem ten został prawie zupełnie pominięty. Wśród 

mieszkańców Zawoi i Skawicy są jeszcze tacy, którzy sporo pamięta-
ją o losach żydowskich rodzin, nieliczni z własnego doświadczenia, 
będąc świadkami ich wojennej tragedii, inni z opowiadań dziadków 
i rodziców. Informatorzy, którzy nie pamiętają wojennych wyda-
rzeń z własnego doświadczenia a tylko z opowieści rodziców bądź 
dziadków, przyznają, że wiele faktów z nimi związanych zostało 
zapomnianych. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że jeszcze 
przez wiele lat po wojnie nie rozmawiano o kwestii żydowskiej. Lu-
dzie nie chcieli poruszać tego tematu a respondenci, będąc dziećmi, 
nie interesowali się historią lub nie wolno im było słuchać rozmów 
dorosłych. Jeden z mężczyzn wspomina: Ja słyszałem to od moich 
dziadków i rodziców. Ale trzeba zaznaczyć, że był też czas po woj-
nie, kiedy niechętnie mówiono o Żydach2). Kobieta w tym samym 
wieku popiera tą opinię: Ja wiem wszystko od moich rodziców, ale 
oni też nie opowiadali za wiele. Tu wielu rzeczy się po prostu nie 
mówiło, zwłaszcza przy dzieciach3). Na poniższy artykuł złożyło się 
kilka dokumentów oraz wspomnienia mieszkańców Gminy Zawoja.

Jednymi z najstarszych żydowskich rodzin, jakie zamieszkiwa-
ły Gminę Zawoja byli Fischerowie i Weissowie. Informacje o nich 
znajdują się w księgach gminnych. Przy okazji tego wpisu padają 
następujące imiona: Herman Fischer i jego żona Salomea, z domu 
Goldberg, ich syn Szymon Fischer, oraz Emilia Weiss, jego później-
sza żona4). Nazwisko Fischer pojawia się także u informatorów. Inne 
bardzo znane nazwisko to Bryl, prawidłowo Brüll. Według ksiąg 
gminnych w 1881 roku urodził się ich syn Fryderyk5). Wzbogacił 
się on znacznie podczas I wojny światowej na dostawach żywności 
dla wojska. Prowadził szynk, sklep a także pensjonat, składający się 
z zespołu kilku drewnianych budynków pod nazwą „Kogutki”. Zaj-
mował się też transportem konnym, do którego obsługi zatrudniał 
miejscowych furmanów6). Tę informację potwierdza jedna z kobiet, 
której dziadek pracował u Brylla: W Zawoi był Bryl – on nawet lu-
dziom robote dawoł, zatrudniał dużo ludzi w stajni – konie mioł. 
Te konie dawoł ludziom, kto chciał w lesie robić. Tymi koniami to 
wozili drzewo do tartaku. Tu nasz dziadek też mioł takiego konia, 
to zawsze w sobote się rozliczoł z całego tygodnia […]. Tam dostawoł 
deputat dlo konia na cały tydziyń – on dawał wyżywienie dla konia. 
To był łowies…a to, że on (dziadek) jeździł, dobrym furmanom był 
to dostawoł za to wypłatę. Ino to były tak trudne czasy, to ta za bar-
dzo nigdy piniodzy nie dostawoł. To broł tytoń, bo Bryll mioł szynk, 
mioł bar, mioł taki sklep, no to dziadek broł z 10 kilo mąki, kaszy, 
ze trzy, śtyry chleby na tydzioj do domu, dzieciom plecionki […] 7). 
Inna z pytanych osób także pamięta Brylla: Bryll […] miał tartak, 
piekarnię, sklep i szynk. Ludzi zatrudniał, żeby jeździli końmi, da-
wał konie furmanom, jedzenie dla koni. Wiadomo, że on na tym 
zarabiał ale i ludzie też, bo mieli pracę8). Bryll był jednym z najsław-
niejszych Żydów w całej Gminie i jego nazwisko raczej nie wzbu-
dzał negatywnych skojarzeń wśród mieszkańców. Jak podaje jeden 
z mężczyzn: Bryll bodajże w latach 20-tych był członkiem zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej9).

Pierwsze skojarzenia mieszkańców Gminy Zawoja na temat lud-
ności żydowskiej są bardzo różne i dotyczą rozmaitych kwestii. Jed-
nym przypomniały się nazwiska, innym anegdoty, jeszcze innym 

okres wojny i krótkotrwałych powrotów po wojnie. Nierzadko wy-
mieniane nazwisko niesie za sobą krótką bądź bardzo rozbudowa-
ną charakterystykę postaci. Rodziną żydowską owianą bardzo złą 
sławą byli Glicmanowie, czy też Glucksmanowie, którzy do Zawoi 
sprowadzili się z Białej 10 października 1897 roku10). Według infor-
matorów nie tylko odbierali oni ludziom majątki za długi, ale też nie 
szanowali miejsc kultu, kościołów i figur świętych z przydrożnych 
kapliczek. Dwie z moich informatorek opowiedziały tę samą histo-
rię: Tu była taka Żydówka – Glicmanka, Glicmanką ją nazywali. To 
była bardzo wysoka, tęga kobieta. Ona mówiła, że jeszcze o klucze 
do kościoła ją będą prosić11). Nazwisko Glucksman wraz z surową 
oceną tej postaci pojawia się u jednej najstarszej z informatorek: 
Tako Glicmanka była, to jak ludzie szli do kościoła w niedziele, wte-
dy kiedy nojwiyncy ludzi szło…[…], wysła na droge, podparła boki 
i wołała: „Już niedługo będziecie chodzić do kościoła. W waszych 
kościołach bedo nasze konie stoły. My bedomy mieć kluce łod kościo-
łów wasyk”12). We wspomnieniach tej samej informatorki zachował 
się Żyd Maks. Prawdopodobnie chodzi o Maksa Goldmana13): Żydów 
to było wszyndzie pełno. Tu Dukler był, Fischery były Józef i Hugo. Tu 
był Żyd Max na Płosconce (Zawoja Podryzowana) koło same drogi, 
to mioł tako budke nie duzo, to mioł sklep14). Fischer miał jeszcze 
syna Maurycego15), którego imię nie pojawia się we wspomnieniach 
a był on, wraz z żoną Franciszką i córką Martą właścicielem pensjo-
natu Jaworzynka, obecnie Dom Wczasowy Diablak. Dom rodzinny 
znajdował się przy drodze naprzeciwko pensjonatu. Jego brat Józef 
wraz z żoną Fanny i córką Heleną byli właścicielami nieistniejącego 
już pensjonatu Józefówka16), który sąsiadował z Jaworzynką. Obec-
nie na tym miejscu znajdują się domy mieszkalne. Z kolei wspo-
mniany Dukler, według informatorów mieszkał w Zawoi Wełcza. 
Dukler wraz z żoną Reginą przybył do Zawoi z Lwowa w dniu 2 lu-
tego 1912 roku. Byli właścicielami sklepu i szynku, zaś Dukler pełnił 
rolę kapłana w miejscowej społeczności żydowskiej17). To w jego 
domu gromadzili się Żydzi, aby wspólnie się modlić. Informację tę 
potwierdza jedna z kobiet18). Pojawia się jeszcze kilka nazwisk, które 
nie budzą żadnych skojarzeń: Hindenburg, który według informator-
ki mieszkał w Zawoi Bębny, Cwancyngier, mieszkający prawdopo-
dobnie w Zawoi Widły19) oraz Cukerberg20). W Zawoi Wilcznej, we-
dług jednego z mężczyzn, mieszkał Lange lub Langer21). W gazecie 
pn: Orędownik, z dnia 25 grudnia 1937 roku, pojawia się informacja: 
Żydzi uciekają z Zawoji. Na skutek silnego bojkotu już dużo Żydów 
z Zawoji się wyniosło, a teraz ostatnio i Żydówka, Langierowa wyje-
chała22). Jeden z mężczyzn twierdzi, że Langierowie byli właścicie-
lami Restauracji Zawojanka w Zawoi Centrum23). Być może właśnie 
dlatego wzmianka o ich ucieczce z Zawoi pojawiła się w ogólnopol-
skiej prasie. Wśród wymienianych Żydów pojawia się także Gross, 
który wracał do Zawoi po wojnie: on do nas jeszcze przyjeżdżał, to 
opowiadał te przejścia w obozie koncentracyjnym. Jak już nawet go 
wywieźli na tej furze z nieżywymi, on jeszcze żył. Mama mu zawsze 
gotowała kulasę zawojską, siadaliśmy wieczorami, toś my z otwar-
tymi ustami słuchali. On mieszkał potem we Wrocławiu z rodziną 
i przyjeżdżał nas odwiedzać24). Niektórym z pytanych osób przy 
okazji wskazywania miejsca zamieszkania Żydów przypomniały się 
nazwiska lub przezwiska: Na dawnej placówce było dużo Żydów. 
Tam w „Zawojance” (chodzi o pensjonat Zawojanka w Zawoi Widły) 
to chyba był Batek, bo nazywali Batkówka. A późni tu miało wojsko 
konie. Jakiś Jakubek musiał być, bo nazywali Jakubówka25). Według 
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informatorów Jakubówką nazywano dawną Restaurację Sokolica, 
obecnie Karczma Koliba w Zawoi Widły. Pada także nazwisko Lej-
zer, który według jednej z kobiet był gospodarzem budynku tzw. 
placówki na trasie Zawoja Widły – Zawoja Wilczna. Także w Zawoi 
Marszałki do dziś funkcjonuje nazwa plac żydowski26), choć żadne 
nazwisko nie pojawia się w połączeniu z tym miejscem. Również na 
Skawicy mieszkały rodziny żydowskie. Najbardziej znanym i dobrze 
zapamiętanym przez mieszkańców także Zawoi był Henryk Hupert, 
przez niektórych nazywany Upert. Jedna z informatorek stwierdza, 
że Skawicę zamieszkiwały dokładnie cztery żydowskie rodziny: Hu-
pertowie, Goldmanowie, Hoffmanowie, Spillerowie27). Rodzinę Hu-
perta charakteryzuje inny mieszkaniec Skawicy: Żonę miał Herminę, 
synów Bertranda, którego tu nazywali Bartkiem, Juliana, miał trzy 
córki […]28). Miejsce zamieszkania rodziny Hupertów jest mieszkań-
com Gminy bardzo dobrze znane: Hupert miał sklep przy skręcie 
na Suchą Górę, ten budynek do dzisiaj jest, ale już zmieniony, 

a tam na dolnej Skawicy jest sklep, to to jest oryginalny budynek po 
Goldmanach29).

Ludność żydowska kojarzona jest z handlem i właśnie taki rodzaj 
działalności prowadzili na terenie Gminy Zawoja. Mieszkańcy Gmi-
ny Zawoja pamiętają stare żydowskie powiedzenie, które dobrze 
oddaje ich zamiłowanie do targowania: Zawsze mówili, że lepsze kilo 
handlu niż kilo roboty30). Żydzi sprzedawali różnego rodzaju towary, 
wśród których najczęściej wymienianym był alkohol, zaś pociąg do 
niego miejscowych nierzadko kończył się dla nich sporym uszczerb-
kiem lub nawet utratą majątku31). Według jednej z pytanych osób, 
prowadzili sklepy, ale także mieli swoje stoiska na jarmarkach32). 
Tę informację potwierdza inny mężczyzna: wiem też z opowiada-
nia rodziców, że oni też jeździli na jarmarki z towarem, bo umieli 
oprawiać skóry, zwłaszcza małych zwierząt, na przykład królików. 
Mieli dostęp do materiałów, do rzadkich towarów i drogich, sklepy 
były tylko żydowskie33). Mieszkaniec Skawicy zwraca uwagę na istot-
ny fakt: Też zajmowali się handlem obwoźnym. Musieli stąd jeździć 
też, bo tu była bieda i z samych mieszkańców by się nie utrzymali34). 
Goldman rozwoził furmanką pieczywo ze swojej piekarni, zaś Erne-
styna Amsterdam z Suchej Beskidzkiej woziła tkaniny po zawojskich 
pensjonatach i domach miejscowej inteligencji35). Towary, które 
znajdowały się w żydowskich sklepach nierzadko były nowinkami 
technicznymi, które pozwalały usprawnić pracę w rolnictwie czy 

Kuracjusze – goście pochodzenia żydowskiego przebywający w pensjonacie rodziny Brüll. Zdjęcie ze zbiorów Michała Bartyzela.

w lesie: Ważne jest to, że mieli sklep spożywczy, ale też produkty 
żelazne, czyli oni też trochę wprowadzali narzędzi na miejscowe go-
spodarstwa36). Poza stwierdzeniami, że ludzie tracili pola, zastawiając 
je w sklepach i restauracjach, temat działalności zawodowej Żydów 
nie budzi wśród mieszkańców większych emocji. Sprzeciw wobec 
handlu z Żydami wybrzmiał w Orędowniku z 1938 roku. Znajduje 
się w nim obszerny artykuł zatytułowany: Zawoja mieczem Chro-
brego pędzi Żydów. W tekście znajdujemy informację: Na całej prze-
strzeni od Makowa po Zawoję – witają nas napisy dobitnie zredago-
wane „Nie kupuj u Żyda”…!. Miejscami czuje się, że walka wchodzi 
w drugi etap – chodzi już nie tylko o to, ażeby nie kupować u Żydów, 
ale też im nie sprzedawać. Wyraźnie określa to napis dla furmanów 
przywożących gości na letnisko: „Tylko świnia – wozi Żyda!...”37). 
Fakt, że sprzedawano Żydom, przede wszystkim produkty z gospo-
darstwa potwierdzają mieszkańcy: Dzieci im sprzedawały poziomki, 
czernice, wszystko się sprzedawało38). Fakt ten potwierdza inna z py-

tanych kobiet, u której rodziców rodzina żydowska przez kilka lat 
wynajmowała dom na wakacje: Ta kucharka chodziła po wsi, sku-
powała kury, jakieś kaczki […]. Rodzice byli bardzo zadowoleni i tu 
cała wieś zarabiała na tych Żydach sporo pieniędzy39). Żydzi byli 
właścicielami willi wypoczynkowych, ale też wynajmowali noclegi 
u miejscowej ludności. Żydowskie budynki krytykuje tekst w cyto-
wanym Orędowniku: Niechlujne i brzydkie budy żydowskie przerobi 
się na stylowe domki o polskim charakterze40). Antysemickie nastroje 
przybrały na sile do tego stopnia, że nawet słowa hymnu narodowe-
go zmieniono na: Jeszcze Polska nie zginęła, choć w niej żyd panuje 
[…]. Marsz, marsz narodzie, z żydostwem do boju […]41). Mieszkań-
cy dali się przekonać tym hasłom i niechęć do Żydów przejawia-
ła się nawet po ich wystrzelaniu przez Niemców. Dowodem jest 
wypowiedź kilku informatorów: gdy ciała wymordowanych Żydów 
złożono na terenie obecnego tzw. górnego cmentarza w Zawoi Cen-
trum, to miejscowa ludność wymogła na proboszczu parafii, żeby 
je usunąć. Inna relacja mówi, że Żydów pochowano na tzw. koń-
skim cmentarzu. Według informatorów cmentarz koński mieścił się 
w Zawoi Centrum. Także inne wspomnienia dokumentują taki stan 
rzeczy: Wtedy kiedy był pogrom Żydów, furmani przywieźli ich na 
cmentarz, nagle społeczność się zbiegła do księdza proboszcza Świą-
dra, jakim prawem na poświęconej ziemi ma leżeć Żyd. Nie dopuścili 
do tego, ksiądz musiał odstąpić i z powrotem na te wozy i wywieźli 
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ich na tzw. koński cmentarz […], gdzie jest ujęcie wody w Zawoi 
Centrum […]A potem w 1947 roku ekshumowali tych Żydów i na 
cmentarz żydowski do Jordanowa przewieźli42).

Historia Żydów pod Babią Górą zakończyła się ostatecznie z wy-
buchem II wojny światowej. Niektórzy Żydzi opuścili Zawoję i Ska-
wicę przed wojną, innych spotkał tragiczny los, jeszcze inni prze-
trwali konflikt. Jedni egzekucję żydowskich rodzin umiejscawiają 
w Zawoi Centrum43), w Zawoi Mazury44), inni zaś w Skawicy, obok 
willi Marysieńka45). Według wspomnień byli wśród mieszkańców 
tacy, którzy próbując pomóc Żydom zapłacili najwyższą cenę. Woj-
na zmieniła na zawsze losy wielokulturowej gminy Zawoja. Żydzi 
wraz ze swoją kulturą, charakterem, sklepikami i karczmami zniknęli 
z krajobrazu kulturowego regionu. Pozostały tylko niektóre budyn-
ki, które przypominają o przeszłości. Informatorzy podkreślają, że 
na terenie gminy jeszcze długo po wojnie żyli potomkowie Żydów. 
Niektórzy z nich podobno wracali po wojnie załatwić sprawy wła-

snościowe lub po prostu po to, by podziękować osobom, które 
udzieliły im w czasie wojny wsparcia i pomocy46).

Każda z przeprowadzonych rozmów wniosła do całości materia-
łu cenne informacje. Nawet te, które dokumentują, dlaczego wiele 
faktów zostało zapomnianych lub przemilczanych. Podczas badań 
terenowych miałam okazję rozmawiać z osobami, które pamiętają 
Żydów mieszkających w Zawoi i Skawicy. Ich nastawienie, nawet 
negatywne, pokazuje, że obie grupy zauważały swoją obecność, 
ścierały się na płaszczyznach zależności gospodarczych, kulturo-
wych i religijnych. Dzisiaj świat jest otwarty, ludzie bardziej mobilni, 
więc kontakty z ludźmi innej narodowości, religii czy kultury nie 
są już niczym nadzwyczajnym. Moi rozmówcy byli mieszkańcami 
wielokulturowej Gminy Zawoja, takiej, jaka nigdy się już nie zdarzy 
i nie powtórzy. 

Regina Wicher
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TRADYCJE

U przyjaciół we Francji
W dniach 10-16 października zespół „Juzyna” gościł w Granville we Francji, zaproszony przez Mera Saint-
-Senier. Nasi francuscy przyjaciele, będąc w Polsce, zachwycali się występami naszego zespołu regionalnego, 
dlatego postanowili zaprosić Juzynę, aby mieszkańcy Granville i pobliskich miejscowości mogli zobaczyć ba-
biogórskie stroje regionalne, pieśni i tańce.

Na miejscu przywitano nas bar-
dzo serdecznie. Rozlokowano 
wszystkich w domach u fran-
cuskich rodzin, gdzie warunki 
pobytu były wspaniałe. Zespół 
„Juzyna” wystąpił najpierw w sa-
mym Granville, dał pokaz śpie-
wów i tańców babiogórskich 
na spotkaniu z seniorami i w 
domu seniora oraz na imprezie 
charytatywnej w Granville. Pod-
czas tego występu zespół wraz z 
opiekunami zorganizował kier-
masz z artykułami regionalnymi, 
a zarobione pieniądze przekazał 
na rzecz seniorów. Zespół „Ju-
zyna” brał udział w niedzielnej 
mszy św. w kościele w Saint-Se-
nier, podczas której zaśpiewał 
polskie pieśni maryjne. Za swo-
je występy „Juzyna” zebrała moc 
oklasków. 

Oprócz występów nasi fran-
cuscy przyjaciele zorganizowali 
ciekawe wycieczki po Normandii 
– zwiedzanie starego Granville, 
przepięknego opactwa w Mont 
Saint-Michel, portowego miasta 
Saint–Malo. W drodze powrot-
nej zachwycano się wycieczką 
po Paryżu, gdzie najważniejszym 

punktem programu był wyjazd na 
Wieżę Eiffla i podziwianie stam-
tąd widoków Paryża. Wszystkim 
bardzo podobała się też wyciecz-
ka statkiem po Sekwanie, skąd 
podziwiano katedrę Notre-Dame, 
Luwr i mosty nad Sekwaną. 

Niestety jak to zwykle bywa, 
co piękne szybko się kończy, 
a my, pełni wrażeń, bezpiecznie 
wróciliśmy do kraju. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim naszym francuskim przyja-
ciołom za tak wspaniałą gościnę, 

mamy nadzieję, że niedługo od-
wiedzą nas w Polsce, władzom 
samorządowym gminy za wpar-
cie finansowe, panu Zbigniewo-
wi Jordankowi oraz pani Lidii 
Crepin i jej mężowi Jean Pierre, 
opiekunom oraz kierowcom za 
bezpieczną jazdę. Mamy nadzie-
ję, że nie był to  ostatni pobyt 
„Juzyny” na gościnnej ziemi 
francuskiej.                            (HB)

NASZA KULTURA

Mont Saint-Michel

Juzyna w Saint-Senier
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K
ońcem XVII wieku pojawili się tutaj pierwsi osadnicy – pa-
sterze wołoscy, którzy dali początek miejscowemu paster-
stwu. Okazało się ono dużo bardziej rentowne niż rolnic-
two. Wołosi przyczynili się do rozwoju kultury góralskiej. 

Polscy pasterze przejęli tradycje i system gospodarki od Wołochów. 
U schyłku XIX wieku na Podbabiogórzu hodowla owiec była wio-
dącą formą gospodarki. Największy jednak rozwój odnotowano 
pod koniec XVII w. i w wieku XVIII. Trwało intensywne wypala-
nie lasów i tworzenie nowych łąk stokowych. W Zawoi i Skawicy 
istniało dużo zarębków i polan przeznaczonych do wypasu, które 
stopniowo zamieniano w osady m.in. Sucha Góra – dzisiaj część wsi 
Skawica. Z kolei hodowlę przeniesiono na hale i polany wypasowe.

W paśmie Polic wypas owiec, należących do skawickich gospo-
darzy, miał miejsce m.in. na Hali Kucałowej, czy też na polanie 
Budowna, gdzie bacował Szymon Czarny ze Skawicy. Posiadał on, 
spośród wszystkich miejscowych chłopów, największą ilość owiec. 
Josyfińska metryka z 1784 roku podaje iż było to 110 owiec. Ponadto 
wypasane były również Polany: Patoręczna i Putkówka na Suchej 
Górze. Po I wojnie światowej na Hali Kucałowej, będącej własno-
ścią gospodarzy ze Skawicy i Juszczyna, nadal wypasano przeszło 
100 owiec. W 1927 roku wprowadzono zakaz wypasu w drzewo-
stanach, które nie osiągnęły 3 m wysokości. (Flizak 1966) To przy-
niosło z sobą malejące stada i brak użyźniania przez koszarowanie. 
(Jaros 1935) Bogaci właściciele pozostawiali odłogiem polany wyżej 
położone. Po II wojnie światowej odnotowano dalszy spadek pa-
sterstwa. W latach 50 XX wieku upaństwowiono dużą część lasów 
i tym samym ograniczono dalszy wypas. Spadł popyt na barani-
nę, skóry, wełnę. Pogłowie z roku na rok malało. W roku 1954 po 
utworzeniu Babiogórskiego Parku Narodowego odnotowano kolej-
ny proces ograniczania wypasu owiec.

 Trwającej setki lat gospodarce szałaśniczo-pasterskiej zawdzię-
cza się powstania wielu zwyczajów i obrzędów. Chwiejne warunki 
klimatyczne, nieurodzajne, gliniaste, kamieniste gleby (VI, V, IV) 
nie przynosiły oczekiwanych plonów. Zmuszały do szukania do-
datkowych zajęć w nowo powstających spółdzielniach, zakładach 

Karpaty na przestrzeni wieków były szlakiem wędrówek pasterskich i miejscem tworzenia osad. łagodne szczyty, pagórki i występowanie hal nad 
górną granicą lasu pozwalało na pasienie tam owiec. Pasterstwo w paśmie Polic ma bardzo długą historię i obrzędowość. 

przetwórczych, Powiatowym Zarządzie Dróg Lokalnych bądź Fa-
bryce Osłonek Białkowych. Mimo tych zmian nadal prowadzony 
był wypas zbiorowy i indywidualny. Drobni gospodarze prowadzili 
wypas na pastwiskach, które znajdowały się w pobliżu zagród. I tak 
Stanisław Gałka z Gronika wypasał swoje przeszło 20 owiec również 
na Krzywalni. Na Suchej Górze owce posiadali również bracia Mar-
kowie: Stanisław i Józef. Do roku 1982 prowadzono wypas na Hali 
Kucałowej i Krupowej.

W latach siedemdziesiątych ponownie nastąpił wyraźny rozkwit 
drobnych gospodarstw, wzrosła liczba pogłowia zwierząt gospodar-
skich. Działały liczne Punkty Skupu Żywca m.in. w Zawoi, które 
prowadziły skup bydła i trzody chlewnej. W Makowie Podhalań-
skim, a następnie w Białce istniała Zlewnia Mleka, przyjmująca 
mleko. Na naszym obszarze wozak Leszek Brańka z Suchej Góry 
zbierał mleko od miejscowych gospodyń i zwoził do Skawicy a tam 
z kolei Zbigniew Basiura i Bogusław Sulka dostarczali do Zlewni 
w Makowie, potem w Białce. Natomiast wełnę owiec gręplowano 
i wykorzystywano do wypełniania kołder. Ponadto przędzono weł-
nę na kołowrotkach, po czym na drutach pleciono swetry, skar-
pety itd. Skóry baranie, jak i cielęce wyprawiano w Zembrzycach. 
W celu wykonania kożucha najczęściej udawano się do Nowego 
Targu bądź Izdebnika, z kolei płaszcza bądź torebki z cielęcej skóry 
do Krakowa. 

Lata dziewięćdziesiąte i związane z nimi przemiany gospodarczo-
-ustrojowe, przyniosły kolejne niekorzystne zmiany dla miejscowych 
rolników. Prowadzenie tak rozdrobnionych gospodarstw, jakie ist-
niały w naszej miejscowości, stało się nieopłacalne. Część pól upra-
wiono jeszcze do 2008 roku. Gorsze i wyżej położone wykorzysty-
wano pod wypas owiec i bydła. W chwili obecnej uprawia się tylko 
te położone bliżej domostw. Zaprzestano wypasu na polanach. Wyżej 
położone osiedla ludzkie pustoszeją, a ich domy zamieniane są na 
domki letniskowe. Niewykaszane i niewypasane łąki i polany zara-
stają lasem i tarniną. Aby zapobiec temu procesowi, staraniem sołtys 
Sołectwa Skawica Centrum – Małgorzaty Pacygi, poproszono o wy-
pas owiec na nieużytkach bacę Władysława Komperdę z odległego 

Wypas owiec w Skawicy

TRADYCJE
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Ratułowa, w gminie Poronin. W dniu 8 września 2008 roku w czasie 
wcześniejszego powrotu z zembrzyckich zarębków, przez Zawoję 
Gołynię, pasterze zatrzymali się na miesiąc w naszej wiosce. Przygo-
towali szałas i koszary dla swych podopiecznych na polu zwanym 
Pośrednia Młaka. Pole to, znajdujące się przy drodze wiodącej na 
Sucha Górę, zostało udostępnione przez Henryka Tokarza. 

1 grudnia 2009 roku oscypek ze Skawicy, wytwarzany w orygi-
nalnym kształcie ozdobnego walca, został wpisany przez Komisję 
Europejską do rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia. I tak od 
dziesięciu lat w Skawicy prowadzony jest wypas owiec. Pobyt stada 
w naszej gminie trwa od połowy kwietnia do 20 października każ-
dego roku. Rok 2013 przyniósł pewne zmiany i 24 kwietnia 2013 
roku gazdowanie w Skawicy przejął baca Krzysztof Bachleda-Curuś 
z Czarnego Dunajca. Potwierdza, że panujące tutaj warunki są ideal-
ne ze względu na duże nieużytki, owce mają mnóstwo pożywienia, 
nie pokonując znaczących odległości. Od 2014 roku wypasano na 
skawickich polach 800 „wełnistych zwierząt”. W 2008 roku powiaty 
tatrzański i nowotarski wyznaczyły szlak oscypkowy, na którym zna-
lazło się 25 bacówek, rok później dołączyło 6, a wśród nich baców-

ka w Skawicy. Szlak turystyczny prowadzi od bacówki do bacówki. 
To świetny sposób na kultywowanie pasterskich tradycji.

 W 2014 roku Oscypek ze Skawicy został nagrodzony statuet-
ką i uznany „za najlepszy w kraju” na Festiwalu Oscypka i Serów 
Przeróżnych w Zakopanem. W tym samym czasie rozpoczęły się 
V Europejskie Targi Produktów Regionalnych. Wszyscy uczestnicy 
targów próbowali konkursowe oscypki. Krzysztof Bachleda-Curuś – 
zwycięzca serowej rywalizacji zastrzegł, że jego receptura na oscyp-
ka jest tajemnicą. Podkreśla, że prawdziwy produkt musi być od-
powiednio długo wędzony a potem przez kilka dni dojrzewać aby 
zachować swój niepowtarzalny smak i zapach. Chociaż receptura 
jest jedna, oscypek z każdej bacówki posiada odmienny smak. Ska-
wicki baca jest samoukiem, jak robi się oscypka uczył się u sąsiada 
w Poroninie. Nie pracował na żadnej bacówce, nie był honielnikiem, 
ani juhasem. Sukces osiągnął na drodze samodzielnej pracy. Cechuje 
się dużą dbałością o narzędzia takie jak: puciera-beczka, gieleta (na-
czynie do dojenia) wiadra, ferule (trzepaczki), czerpaki do picia żen-
tycy, kocioł miedziany, formy, koryta. Strzeże oscypiorki, zachowuje 
obrzędy i zwyczaje regionu. Koliba jest miejscem schronienia przed 
złą pogodą i miejscem, które służy pasterzom do przerabiania mleka 
owczego na bundz (bunc) a z niego oscypki. W kotle miedzianym 
podgrzewa się serwatkę i uzyskuje żętycę. 

Bacówka znajduje się przy Szlaku turystycznym ks. kard. Karola 
Wojtyły na Halę Krupową, Chodniku Zbójnickim Józefa Baczyńskie-
go, Trasie Rowerowej przez Tokarne do Zawoi Podpolice i przez 
Wartówkę do Juszczyna. To tutaj obcując z przyrodą, z dala od 
zgiełku można podziwiać rozległą panoramę Polic, podglądnąć jak 
„pucy się oscypka”, rozkoszować się jego smakiem, „popijać z cyr-
poka zentycę”, słuchać opowieści juhasów i honielników o ich 
codziennym trudzie przy wypasaniu oraz chronieniu stada przed 
wilczą watahą.

Bacówka to drewniany mały domek, w którym mieści się paleni-
sko z dwoma wnękami, przez które ulatnia się dym z ogniska w kil-
kudziesięciocentymetrowej dziurze w podłodze. Obok za ścianką 
mieści się oscypiorka pomieszczenie do wędzenia oscypków. 

Pasterstwo to ciężka praca od świtu do zmierzchu. „Posugowanie” 
rozpoczyna się między 4.00 a 5.00 od podsycania ognia i przygo-
towania naczyń na mleko. Poranne dojenie trwa 1-1,5 godziny. Do 
sierpnia odbywa się 3 razy dziennie, potem z racji spadku mlecz-
ności dwa. Następnie pasterze spożywają wspólne śniadanie przy-
gotowane przez bacę i wyruszają ze stadem na wypas. Wracają na 
południe, jedzą obiad, przestawiają koszary i wychodzą na popołu-
dniowy wypas. Baca przetwarza mleko i formuje oscypki. Pasterze 
zgodnie twierdzą, iż każdy ich dzień przepełnia monotonia, a czas 
płynie bardzo powoli, wręcz się dłuży. Tu żyje się w ścisłym związ-
ku z naturą bez elementów nowoczesności. Doglądanie owiec nie 
jest zbyt dochodowym zajęciem. Zdarza się, że pomocnicy po kilku 
dniach rezygnują. Pasterze śpią w bacówce a dyżurny przy stadzie 
w przenośnym schronie, by w każdej chwili zapobiec agresji drapież-
ników. Wypas owiec na polach w Skawicy hamuje rozwój śmiałka 
darniowego, traw wysokich i sukcesję lasu. Ponadto prowadzi do 
umocnienia aktywności społecznej mieszkańców, podnosi atrakcyj-
ność turystyczną i kulturową regionu.                         Małgorzata Gasek

TRADYCJE
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Spektakl został przygotowany 
przez nauczycieli języka pol-
skiego Agnieszkę Zemlik- Ma-
koś, Jolantę Suwaj oraz Danutę 
Zemlik. Inspiracją dla twórców 
widowiska stał się scenariusz 
Wioletty Sobieraj. Było to bar-
dzo ciekawe i pouczające przed-
stawienie, które miało na celu 
ukazać problemy młodych lu-
dzi wkraczających w dorosłość. 
Odpowiednia scenografia, mu-
zyka oraz gra aktorów i światła 
nadały poszczególnym scenom 
niezwykłego, symbolicznego 
uroku. Spektakl zwrócił uwagę 
na ważność patrzenia na siebie 
i innych z dystansem, panowa-
nia nad swoimi emocjami. Po-
nadto podkreślił, że często mło-
dym ludziom w rozpoznawaniu 
nowych sytuacji życiowych 
pomagają książki przeczytane 
w dzieciństwie. Licznie zgroma-
dzona publiczność nagrodziła 
aktorów oraz twórców przedsta-
wienia gromkimi brawami

Lucyna Malczyk

Premiera spektaklu „Dziecięcy pokój”
Gminne Koło TeaTralne „eTiuda”

Inicjatywy Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Zawoi

W sobotnie popołudnie, 1 grud-
nia 2018 r. w sali BCK, odbyła się 
premiera przedstawienia „Dzie-
cięcy pokój” w wykonaniu Koła 
Teatralnego Etiuda, działającego 
przy naszej bibliotece. 

Zdjecia: Krzysztof Kulka
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Konkurs był adresowany do 
uczniów szkół podstawowych 
oraz gimnazjalnych z terenu 
naszej gminy. Zadaniem uczest-
ników było napisanie wiersza 
lub refleksji o tematyce patrio-
tycznej. 30 listopada br. komisja 
konkursowa w składzie: Marta 
Ficek-Chmura, Lucyna Malczyk, 
Dorota Tomczak dokonała oce-
ny prac nadesłanych na kon-
kurs. 

Laureatami konkursu zostali: 
w kategorii kl. IV-VI szkoły pod-
stawowej: I miejsce: kinga ru-
sin, piotr winczewski – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Zawoi Cen-
trum, II miejsce: antoni ada-
miak, Bartosz Bachu – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Zawoi Cen-
trum, III miejsce: Nadia tryba-
ła, Daniel radwan – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Zawoi Cen-
trum.

W kategorii kl. VII –VIII szko-
ły podstawowej oraz gimnazjum 
przyznano tylko jedno – zwycię-
skie miejsce pierwsze, które za-

„Ojczyzna to kraj…”

Pamiątkowe zdjęcie laureatów konkursu. Fot. Krzysztof Kulka.

konkurs literaCkiZ okazji setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości biblioteka 
zorganizowała Gminny 
Konkurs Literacki 
pt. „Ojczyzna to kraj…”.

W spotkaniu brali udział ucznio-
wie kl. IV-VI szkół podstawo-
wych z terenu naszej gminy. Ar-
kadiusz Niemirski zadebiutował 
w 2000 r. powieścią pt. „Skarby 
wikingów”, do 2006 r. stworzy 
16 tomów popularnej kontynu-
acji serii książek o Panu Samo-
chodziku. Obecnie zajmuję się 
wyłącznie oryginalną twórczo-
ścią. Popularność przyniosły mu 
dwie detektywistyczne powieści 
dla młodzieży „Pojedynek de-
tektywów” i „Testament bibliofi-
la. Ostatnia jego książka to „Pro-
wokator”. 

Podczas spotkania pisarz 
zaprezentował licznie zgro-
madzonej publiczności swoją 
twórczość w formie prezentacji 
multimedialnej. Przybliżył po-
stacie najsłynniejszych detekty-
wów z literatury i filmów oraz 
opowiedział o swojej twórczości 
kabaretowej i dziennikarskiej. 
Zachęcił również uczestników 
spotkania do czytania książek 
oraz realizowania swoich pasji 
i marzeń.                  Lucyna Malczyk

Spotkanie autorskie 
z Arkadiuszem Niemirskim 

jął adam spyrka – Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Zawoi Centrum.

Ponadto decyzją komisji wy-
różnienie otrzymali: weronika 
chowaniak, michał piotrow-

ski – Szkoła Podstawowa nr 1 
w Zawoi Centrum.

Wszystkim uczestnikom bar-
dzo dziękujemy za udział w na-
szym konkursie i z ogromną 

przyjemnością publikujemy  na 
nastepnej stronie nagrodzone 
prace literackie.                         

Lucyna Malczyk

23 października br. gościł 
w naszej bibliotece Arkadiusz 
Niemirski – pisarz, dziennikarz, 
satyryk, kontynuator serii ksią-
żek o Panu Samochodziku.

Spotkanie z pisarzem i dziennikarzem Arkadiuszem Niemirskim.  Fot. arch. GBP w Zawoi
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Ojczyzna to kraj…

Ojczyzna to miejsce, w którym się urodziłam. 

To mój dom, z którego nie chcę wyjeżdżać.

Polska to piękne łąki, po których stawiałam swoje 

pierwsze kroki. 

To lasy, góry i całe otaczające nas wokół piękno natury. 

Ojczyzna to wspólnota ludzi, nas Polaków. 

Polska to historia ludzi walczących o nią. 

Jestem dumna z bycia Polką, nie zamieniłabym Polski 

na inny kraj.

Weronika Chowaniak, kl. V a

Ojczyzna

Wyglądam przez okno i patrzę zdziwiony, 

a tam mój braciszek bardzo zaciekawiony. 

Krzyczę do niego : Potrzebujesz uwagi? 

Piotrusiu! Zobacz! Wszędzie biało-czerwone flagi! 

Wysoko i nisko, małe i duże, 

Spójrz! Nawet tam hen w górze! 

Tak, tak braciszku, dziś Dzień Niepodległości, 

Stuletnia rocznica powrotu wolności! 

To nasi dziadkowie walczyli odważnie, 

by każdy kraj nasz traktował poważnie. 

Ojczyzna to Polska, Polska to My! 

Dlatego o wolność walczymy jak lwy. 

Piotr Winczewski, kl. V a 

Ojczyzna to kraj…

Ojczyzna to kraj, w którym żyję od dziewięciu lat.

Ojczyzna to moja mama, tata i brat.

Ojczyzna to Zawoja, którą kocham serdecznie.

Ojczyzna to miejsce, w którym czuję się bezpiecznie.

Ojczyzna to wolność, o którą moi przodkowie dzielnie 

walczyli,

żebyśmy teraz w Polsce spokojnie żyli.

I za tę wolność dziękuję Bogu z całych sił

i wierzę w to, że zawsze w wolnej Polsce będę żył.

Antoni Adamiak, kl. IV b

Ojczyzna to kraj…

Ojczyzna to mój kraj

Ojczyzna to zielony gaj

Ojczyzna to żyzna ziemia

Ojczyzna to nasze wspomnienia

Ojczyzna to ptaków śpiew

Ojczyzna to szum nadmorskich drzew

Ojczyzna to rwąca rzeka

Ojczyzna to życie człowieka

Ojczyzna to hymn i flaga

Ojczyzna to żołnierska odwaga

Ojczyzna to każda szkoła

Ojczyzna to wszystko dookoła

Bartosz Bachul, kl. V a

Moja wspaniała 

Ojczyzną moją jest Polska.

Lepsza niż ziemia włoska.

Chcę tu spędzać wakacje,

bo mam tu wielkie atrakcje.

Są tu góry, rzeki i zielone łąki, 

łany zboża dające dużo mąki.

Jest i Wisła długa i szeroka,

która jest balsamem dla oka.

Sto lat temu odzyskana,

niepodległość ma kochana.

Ucieszyła mych rodaków,

wspaniałych braci Polaków.

Daniel Radwan, kl. V a

Nasz kraj to Polska. 

Przez wieki walczyły o nią dzielne wojska.

Moja prababcia mi opowiadała 

o wojnie, którą przeżyła, kiedy była mała.

Ludzie cierpieli głód, prześladowania, 

lecz mieli ogromną wolę przetrwania.

Nie tracili nadziei, wytrwale walczyli 

i naszą Ojczyznę wreszcie wyzwolili.

Ich trud i poświęcenie 

nie mogą iść w zapomnienie.

Kiedy święta narodowe obchodzimy, 

piosenką i wierszem pamięć o nich czcimy.

Szanujemy nasze narodowe symbole, 

bo uczą nas tego w domu i w szkole.

Tego roku w listopadzie szczególnie świętujemy, 

100 lat wolności upamiętnić chcemy.

Niewola Polski trwała 123 lata. 

Opowiadali mi o tym Mama i Tata. 

11 listopada – Odzyskanie Niepodległości – 

to święto przysparza nam wiele radości.

A ja tę radość zmieniam w rymowanie, 

dla mojej Polski, którą kocham niesłychanie!

Nadia Trybała, kl. V a 

Ojczyzna

Polsko, kraino złota i miedzi, gdy jesień nastąpi,

Nikt w piękno krajobrazu Twego nie wątpi.

Gdy liście z drzew torują mi drogę

Me serce lgnie jeszcze bardziej ku Tobie.

A zimą, gdy góry okrywasz pierzyną,

To magią Twoje widoki słyną.

Na wiosnę rozkwitasz jak różany ogród

Niechętnie czekam na zimy powrót.

A latem, Twe ciepło grzeje nasze serca,

Niewiele nam trzeba, by żyć pełnią szczęścia!

Kocham Cię, Ojczyzno, za to co mi dajesz,

Że kolejny dzień piękniejszym się staje!

Dziękujmy tym, którzy wywalczyli wolność!

A Jej za piękną hojność!

Kinga Rusin, kl. V a

Ojczyzna to nasz 
kraj…

Polski upamiętnienie 
– moje 
wspomnienie…

Ojczyzna to kraj,

Nasz polski kraj.

Zdobyty krwią i blizną.

Przetrwał pomimo wielu

Wojen i bitew.

Nasi pradziadkowie bardzo się bili,

O nasz kraj walczyli.

Wielu ludzi zginęło,

Żeby Polska mogła istnieć.

To Oni są bohaterami czasu wojennego,

Walczyli o coś bardzo cennego.

Jesteśmy wolnymi ludźmi,

Każdy może decydować o sobie.

Nie żyjemy w niewoli okupantów.

Cenię swą Ojczyznę.

Nie wstydzę się Jej.

Jestem Jej patriotą.

Michał Piotrowski, kl. IV b

K O N K U R S  L I T E R A C K I  –  N A G R O D Z O N E  P R A C E
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Moja Ojczyzna
Ojczyzna to mój kraj

I mocno w niego wierzę 

I serce mogę oddać 

Dla niego dziś w potrzebie 

Rocznice dzisiaj mamy 

I Polsce sto lat śpiewamy 

Wokoło flagi wszędzie 

Bo radość że wolność mamy 

Przez sto lat nam pomagali 

Z najeźdźcą się borykali

Z orzełkiem w leśnej głuszy 

Bo każdy Polak go słyszy

Nie brakło ludzi prężnych

Nie brakło też oręży

I miłość zwyciężyła

Bo patriotyzm siła 

Piłsudski nasz bohater 

Dla wszystkich został bratem 

Pozwolił by mowa wróciła 

I nigdy już nie zaginęła 

Dmowski czy Paderewski 

To chłopy za pan brat 

Z nimi można zwyciężać 

Nawet cały świat 

Wokół przyjaciół wielu 

I Witos prosty chłop 

Rozpalił serca ludzkie 

Bo Polska to jego Bóg 

I stał się cud nad Wisłą 

Dla wroga wszystko prysło 

Pękło jak bańka mydlana 

Bo Polska ciągle kochana 

Nieważne że miasto zburzone 

Nieważne że podpalone 

Lecz ważne że wciąż nasze 

Niech innych to odstraszy 

Ojczyznę dzisiaj mamy

Którą mocno kochamy 

Przelali krwią ułani 

Lecz nie zostali pokonani

I może dzisiaj dziadek 

I babcia z małym wnuczkiem 

W pochodzie maszerować

Z wesołym serduszkiem 

Szumią topole i szumi las

Mogiły pokrył mech

Gdzieś w ciszy głośno nasz hymn gra

Zatrzymał leśny czas 

Ojczyzna to mój kraj

I mocno w niego wierzę 

I serce mogę oddać 

Dla niego dziś w potrzebie 

Jeszcze Polska nie zginęła 

Kiedy my żyjemy 

Z nią jest wiara z nią jest siła 

Wszystko zwyciężymy

Adam Spyrka, kl. VII b

INICJATYWY BIBLIOTEKI W ZAWOI
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Gospodarstwa rolniczo-leśne w PAU, a do takich zaliczały się 
„Dobra Zawojskie”, funkcjonowały na zasadach samofinan-
sującej, samorządnej administracji, z utworzonym Zarządem 

Lasów – Nadleśnictwem. Dochody z prowadzonych gospodarstw 
leśnych (w tym z tartaku w Zawoi) były przeznaczone na własne 
potrzeby, a w części odprowadzane do centrali PAU. Zarząd Aka-
demii Umiejętności przeznaczał je na statutowe cele, traktując je 
jako źródło finansowania wydatków związanych z organizacją nauki 
w Akademii, a zwłaszcza pomocy materialnej przy publikowaniu 
licznych opracowań naukowych.

Właściciel Żywca – Karol Stefan Habsburg – był ostatnim pro-
tektorem PAU i od 1916 r. spoczęły na nim obowiązki wynikające 
z tego patronatu. Ponadto, był członkiem Akademii i znał doskona-
le problemy, na jakie natrafiła ona z chwilą zakończenia walk Wiel-
kiej Wojny. Dlatego tuż po uzyskaniu niepodległości przez Polskę, 
jedną z pierwszych depeszy przesłanych na adres Akademii był list 
przesłany przez Karola Stefana Habsburga następującej treści: „Wiel-
ce Szanowny Panie Prezydencie. Akademia Umiejętności wchodzi 
obecnie w skład Państwa Polskiego, składam zatem nader zaszczyt-
ny dla mnie protektorat nad tą instytucją, nadany mi ongiś cesarskim 
dekretem. Zarazem dziękuję serdecznie za okazane mi częstokroć 
przez Akademię dowody życzliwości, które tak wysoko ceniłem. 
Pozwalam sobie nadmienić, że byłbym bardzo szczęśliwym, gdyby 
Akademia jako reprezentacja polskiego świata naukowego zechciała 
nadal korzystać z moich wiadomości fachowych w sprawach żeglu-
gi i marynarki, które zupełnie stawiam do dyspozycji. Z wyrazami 
poważania i uszanowania, szczerze oddany – Karol Stefan”1). 

W odbudowującym się państwie polskim Akademia zmieniła na-
zwę na Polską Akademię Umiejętności, a jej statut w 1919 r. za-
twierdził Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Nie mogąc być na jej 
pierwszym posiedzeniu, w dniu „święta nauki polskiej”, jak go na-
zwał Naczelnik, przesłał depeszę „z życzeniami najświetniejszego 
rozwoju”. Dodał, że: „Akademia Umiejętności, stając się obecnie naj-
wyższą instytucją naukową dla całej Polski, ma do spełnienia wiel-
kie zadanie. Niechaj zamykając poprzedni okres swojej działalności, 
w którym niespożyte zasługi położyli Majer, Szujski, Dietl, Tarnow-
ski i Ulanowski, spełnia chlubnie nadal na chwałę imienia polskiego 
swoje posłannictwo, stojąc na straży jednej z najidealniejszych pla-
cówek pracy narodowej i wszechludzkiej”2).

Przez kilka lat z pomocą Akademii przychodził rząd Polski po-
przez subwencje z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego3). Jednak po uzyskaniu majątków żywieckich i wybu-
chu wielkiego kryzysu na giełdzie nowojorskiej dotacja została ogra-
niczona do 70 000 zł rocznie. W tej sytuacji byt materialny Akademii 
był zależny od świeżo pozyskanych majątków ziemskich. Dobra ja-
kie otrzymała Polska Akademia dzieliły się na cztery części: arcyksię-
cia Karola Stefana Habsburga, Pawła Tyszkowskiego, Władysława 
Józefa Fedorowicza i Stanisława Sozańskiego4).

W Zawoi PAU uzyskała swoje mienie w 1924 r. z przyczyn poli-
tycznych i ówczesnych decyzji jakie podjął arcyksiążę Karol Stefan 
Habsburg5). Utworzona przez arcyksięcia Karola fundacja na rzecz 

PAU w celach wspomożenia jej (ta znalazła się w ciężkiej sytuacji 
finansowej z powodu hiperinflacji trapiącej nowopowstałe państwo 
polskie), była bodaj najważniejszą przesłanką wynikającą z protek-
toratu nad Akademią. Dodatkowo zapewne realna obawa przed cał-
kowitą parcelacją majątku skłoniła włodarza Żywca do pozbycia się 
części swojego mienia na rzecz Towarzystwa, wśród którego zna-
lazły się „Dobra Zawojskie”. 23 sierpnia 1924 r. podarował Polskiej 
Akademii Umiejętności 10500 ha ziemi, uszczuplając tym samym 
Dyrekcję Dóbr Żywieckich6). W Zawoi stanowiły one darowiznę zło-
żoną głównie w postaci lasów babiogórskich. 

„Dobra Zawojskie” obejmowały powierzchnię 6 795,651 ha, co sta-
nowi około 64 % całego areału podarowanego na rzecz PAU w Kra-
kowie. W przeliczeniu na wartość pieniężną, „Dobra Zawojskie” 
warte były 3 268 547,50 zł, co przedstawiało około 69% całkowitej 
wartości przekazanego majątku. Nie ma więc przesady w stwier-
dzeniu, że gospodarstwo leśne w Zawoi było wielkie i doskonale 
prosperujące – generujące znaczne zyski finansowe. Zawojska część 
DDŻ znalazła się w tej darowiźnie, a w zdecydowanej większości 
były to ogromne połacie leśne. Dobra żywieckie i lasy na Babiej 
Górze Karola Stefana Habsburga były największą darowizną przeka-
zaną PAU pośród innych jakie wtedy były pod zarządem Akademii. 

Zarząd nad majątkami przejął 5 września 1924 r. sekretarz gene-
ralny Akademii Stanisław Wróblewski w obecności adwokata Józefa 
Skąpskiego (seniora) i administratora dóbr Stefana Janusza. W okre-
sie międzywojennym majątkami zajmowali się dawni urzędnicy ar-
cyksięcia oraz funkcjonariusze nowo utworzonej Centralnej Admini-
stracji Dóbr PAU. Wydatki na ich utrzymanie były bardzo wysokie, 
Akademia zobowiązała się bowiem opłacić przejętych urzędników 

Polska Akademia 
Umiejętności w Zawoi

Akademia umiejętności, a po 1918 r. Polska Akademia umiejętności (dalej: PAu) nie doczekały się jeszcze całościowo syntezującego opracowania, 
a co dopiero „Dobra Babiogórskie”, które stanowiły niewielką część majątku jakim zarządzała Akademia. PAu, jako ta największa ogólnopolska 
instytucja naukowa, w drodze darowizny oddziedziczyła w 1924 r. z tzw. Dóbr Żywieckich w Żywcu znaczną część lasów babiogórskich. Od tego 
momentu PAu w Krakowie stała się największym właścicielem gospodarstwa leśnego w Zawoi, jako części podarowanych przez Habsburgów dóbr, 
gdzie prowadzono intensywną gospodarkę leśną.

Jeden z budynków (willi) osiedla wypoczynkowego PAU w Zawoi. Zdjęcie ze zbiorów 

BCK w Zawoi.
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według norm, które były przyjęte w dobrach Habsburskich, a tam 
zarówno urzędnicy jak i szeregowi pracownicy zarabiali bardzo do-
brze. Ponadto, na skutek niedawno zakończonych działań wojen-
nych, majątki te w momencie przejęcia przez Akademię były bardzo 
zrujnowane. Powodem niskich dochodów, jakie czerpała z tych ma-
jątków Akademia, był przede wszystkim wielki kryzys gospodarczy, 
jaki dotknął Europę na początku lat trzydziestych. Wszystkie te tur-
bulencje nie ominęły również gospodarstwa leśnego w Zawoi.

W Nadleśnictwie Zawoja, zatrudnieni leśniczowie, podleśniczowie, 
gajowi i pozostali robotnicy „lasowi” otrzymywali pensje znacznie 
wyższe niż w lasach państwowych. Dlatego też w lokalnym społe-
czeństwie postrzegani byli jako dobrze sytuowani mieszkańcy, a nad-
leśniczy z podwładnymi leśniczymi stanowili elitę Gminy Zawoja.

Najważniejszą inwestycją, jaką podjęła się zrealizować w Zawoi 
PAU, była budowa osiedla willowego na Morgach w bezpośrednim 
sąsiedztwie Zawoi Wideł. Na przestrzeni prawie dziewięćdziesięciu 
lat istnienia domów wypoczynkowych Polskiej Akademii Umiejętno-
ści, a przez szereg lat Polskiej Akademii Nauk w Zawoi, ich nazwa 
oficjalna zmieniała się kilka razy. Nazywano je Osiedlem Willowym, 
Willami Profesorskimi, Domem Pracy Twórczej PAN (DPT PAN), 
Domami PAU, by obecnie przyjąć nazwę Dom Profesorski. W pracy 
przyjęto nazwę „wille profesorskie”, by podkreślić ich wyjątkowy 
charakter oraz wskazać główną klientelę pensjonatów.

Głównym inicjatorem ich powstania był generalny sekretarz PAU 
w Krakowie dr Stanisław Kutrzeba, który często spędzał wakacje 
oraz ferie zimowe w Zawoi w dawnej siedzibie PAU jaką była leśni-
czówka w Widłach. Zaplanowane osiedle willowe wzorowane było 
na rozwiązaniach architektonicznych przyjętych w warszawskim 
osiedlu „Mądralowa”. Było to jedno z przykładowych nowych osie-
dli mieszkaniowych, jak Koło, Rakowiec czy kolonie na Żoliborzu, 
jakie miasto zaczęło wspierać po zakończeniu działań wojennych. 
Charakteryzowało się ono tym, że niewielki metraż mieszkań w do-
mach rekompensowano wspólną infrastrukturą: świetlicami, pral-
niami, placami zabaw dla dzieci. Wszystko zgodnie z najnowszymi 
propozycjami modernistów. 

Zawojskie wille wyposażono w sieć wodociągową, instalację 
elektryczną i całkowicie umeblowano. Dodatkowo wyposażono 
w odpowiedni sprzęt kuchenny i gospodarczy7). Prąd potrzebny do 
oświetlenia budynków wytwarzano w pobliskim tartaku PAU, gdzie 
zainstalowano nowoczesny agregat prądotwórczy. Wtedy dumnie 
zakładano, że (…) „odpowiednia dynamo-maszyna będzie tak silna, 
iżby można sprzedawać prąd do oświetlenia publicznego oraz pry-
watnych zabudowań, ewentualnie placów i ulic w Zawoi”8). Był to 
prawdziwy skok cywilizacyjny, zgodny z duchem sanacyjnym.

 PAU było także inicjatorem ochrony zasobów leśnych w Zawoi. 
W lutym 1932 roku Władysław Szafer9) przedstawił zarządowi Pol-
skiej Akademii Umiejętności propozycje i konieczność podjęcia de-
cyzji w sprawie parku. 22 marca 1933 roku utworzono rezerwat 
Polskiej Akademii Umiejętności na północnych stokach Babiej Góry. 

Wynosił on wtedy 642,22 ha i objął piętro górnoreglowe, subalpej-
skie i alpejskie, na których utworzony został „Rezerwat” – zaczątek 
dzisiejszego Babiogórskiego Parku Narodowego.

Polska Akademia Umiejętności stała się sponsorem najważniej-
szych przedsięwzięć realizowanych w gminie Zawoja jako naturalne-
go kontynuatora zobowiązań patronackich DDŻ. Do prac włączała 
się Komisja Klimatyczna. Duże „możliwości wpływowe” naukow-
ców i oficjeli członków PAU przyjeżdżających na wypoczynek do 
Zawoi, dawało możliwość dofinansowywania wielu inwestycji po-
dejmowanych przez Komisję Klimatyczną oraz zawojski samorząd.

Aleksander Wiecheć

Data budowy willi na Morgach zapisana na belce jednego z domów rozebranego 

podczas generalnego remontu rozpoczętego w 2017 r. Foto: A. Wiecheć.
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Wielka Niepodległa

Rok 2018 to szczególny czas w naszym kraju. Polska świętuje 100 – lecie odzyskania niepodległości. Zanim staliśmy się wolnym krajem, musieliśmy 
zmagać się z wieloma trudnościami – powstaniami, rozbiorami, wojnami, głodem, strachem, utratą majątków i bliskich, a także walką o przetrwanie, 
ale Polska to silny naród, który, jak pokazuje historia, nie poddaje się tak łatwo. Mimo wielu cierpień i ran zadanych przez innych, odradza się jak 
„feniks z popiołów”, odradza się wolna, silna i … niezwyciężona – Wielka Niepodległa.

to właśnie z okazji świętowania tak ważnej rocznicy 
w Skawicy zorganizowano już po raz trzeci konkurs 
na przedstawienia patriotyczne „od mieszka i do 

prezydenta lecha kaczyńskiego”. Konkurs „wyszedł poza wieś” 
i tym razem do rywalizacji przystąpiły również Szkoła Podstawowa 
im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 
w Zawoi Centrum. 

Najpierw głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Zawoja Jerzy 
Pająk, który przywitał zebranych gości, wśród których byli Sena-
tor RP – Andrzej Pająk, Wicestarosta Suski – Zbigniew Hutniczak, 
Wójt Gminy Zawoja – Marcin Pająk, ks. Józef Bafia, dyrektorzy szkół 
z gminy Zawoja, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy wsi i inni za-
proszeni goście.

Przegląd grup konkursowych otworzyła klasa III Gimnazjum 
w Skawicy, która zaprezentowała się w montażu słowno – muzycz-
nym pt. „wszyscy jesteśmy polski żołnierzami”, który to przy-
bliżył publiczności rozbiory Polski. W piękny i alegoryczny sposób 
ukazano zniewoloną i zakutą w kajdany Ojczyznę. Jak powiedziała 
prowadząca uroczystość Anna Polak: „Dbając o nasz kraj i jego roz-
wój współcześnie, nie możemy zapomnieć, że wciąż wszyscy jeste-
śmy Polski żołnierzami.”

Następnie przyszedł czas na wzstęp gości. Artyści ze Szkoły Pod-
stawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie to nasi sąsiedzi i dla-
tego organizatorzz zaprosili ich do udziału w konkursie. Inscenizacja 
przygotowana przez nich bezpośrednio nawiązywała do głównego 
tematu konkursu i stanowiła przegląd wybranych wydarzeń histo-
rycznych od chrztu Polski, przez powstania i wojny. Kiedy na scenę 
wszedł aktor, odgrywający rolę Józefa Piłsudskiego, publiczność za-
niemówiła, bo kostium i charakteryzacja spowodowała, że wszyscy 
mieli wrażenie jakoby stał przed nimi nie kto inny, jak wielki polityk 
i wspaniały strateg – sam Marszałek. Ogromne wrażenie na publicz-

ności zrobił także występ wokalny męskiego duetu z Sidziny. Kiedy 
zaintonowali utwór, nie było w sali osoby, która nie podziwiałaby 
ich wspaniałych głosów i umiejętności wokalnych. Można się do-
myślić, że brawa bito im z głębi serca i z radości, że można jeszcze 
usłyszeć tak piękne wykonanie pieśni patriotycznej.

Po występie grupy z Sidziny na scenę zaproszono uczniów klas 
ósmych ze Skawicy. Tym razem młodzież przeniosła wszystkich 
w czasy II wojny światowej, a to za sprawą przedstawienia o zna-
czącym tytule „ii wojna światowa – miejcie Nadzieję”. Bez słów, 
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bo głównie za sprawą tańca, ruchu, gestów i mimiki, w bardzo 
sugestywny i wymowny sposób ukazali walkę Polaków z Niemca-
mi i Rosjanami. Nawiązali również do historii zbrodni katyńskich. 
Występ grupy ósmoklasistów rozpoczęła scena sielankowego dnia 
spędzanego na czytaniu gazet, gotowaniu obiadu i zabawy dzieci, 
a także słuchaniu radia… i to właśnie z odbiornika radiowego rodzi-
na dowiaduje się o wybuchu wojny, wkroczeniu Hitlera do Polski. 
Niestety sielanka zostaje przerwana, a w spokojne życie wkrada się 
nagle zło, nienawiść, głód, ból i śmierć. Leje się krew i leją się łzy 
– krew przelana w obronie ukochanej Polski i łzy matek cierpią-
cych po stracie dzieci. Wiele matek słyszało słowa „Dziś idę walczyć, 
Mamo!”, wiele błagało i próbowało zatrzymać swoje dzieci w domu, 
by je chronić, ale wiedziały, że nie mają szans z Ojczyzną, dla której 
tysiące młodych chłopców i dziewcząt oddało to, co najcenniejszego 
– życie. Wspaniałym dopełnieniem występu było wykonanie przez 
artystów piosenki Jacka Wójcickiego pt. „Miejcie Nadzieję”. Zebra-
ni w sali goście nie kryli wzruszenia i zamyślenia nad przesłaniem 
utworu „(…) Miejcie nadzieję nie tę lichą, marną, co rdzeń spróch-
niały, w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno, 
przyszłych poświęceń w duszy bohatera”.

„w kotle dziejów” – taki tytuł nosiło kolejne zaprezentowane 
w konkursie przedstawienie. Aktorzy z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Zawoi Centrum przygotowali migawki z czasów II woj-
ny światowej i Powstania Warszawskiego. Szczególnie zwrócili uwa-
gę na postać rotmistrza Witolda Pileckiego. Bardzo wymowna była 
scena, w której rotmistrz zostaje zgładzony strzałem w tył głowy. 

Jako ostatni zaprezentowali się uczniowie klas siódmych ze Ska-
wicy w spektaklu „lech kaczyński – wielki polak i patriota”. 
Dzieciństwo braci Kaczyńskich spędzone pod czujną opieką troskli-
wej matki, wśród warszawskich kamienic i ulic. Razem stanowili 
zgrany zespół, zespół na scenie politycznej i … filmowej, bo jak 
wszyscy wiedzą zagrali w filmie pt. „O dwóch takich, co ukradli 
Księżyc”. O tym fakcie również nie zapomniano w scenie opisu-
jącej dzieciństwo przyszłego Prezydenta i jego brata. W niezwykle 
ujmujący i czuły sposób artyści pokazali miłość jaka łączyła Lecha 
Kaczyńskiego z żoną Marią. Obraz pierwszej randki, czułości zako-
chanej kobiety i zakochanego mężczyzny, wyznań i porywów serc, 
a przede wszystkim fenomenalnie odegrana przez Gabriela Panca-
rowicza i Darię Rak scena oświadczyn, spowodowały, że wielu wi-
dzów spojrzało na zmarłego Prezydenta z innej perspektywy – nie 
polityka, ale zakochanego mężczyzny, szanującego kobiety. Kolejne 
migawki z życia Lecha Kaczyńskiego przeniosły widzów w czasy 
strajków i Solidarności. Przedstawienie kończy się sceną śmierci Pre-
zydenta, jego żony i innych pasażerów tragicznego lotu do Smoleń-
ska. I tu artyści stanęli na wysokości zadania, wprowadzili nastrój 
zadumy i refleksji nad ulotnością życia. Smutno powiewające pol-
skie flagi przewieszone kirem i łzy w oczach aktorów spowodowały, 
że publiczność wstrzymała oddech. 

Wspomnienie biografii Lecha Kaczyńskiego było ostatnim kon-
kursowym przedstawieniem. Jury udało się na naradę, a z racji akcji 
„Cała Polska śpiewa dla Niepodległej” na scenie pojawiły się pa-
nie ze Stowarzyszenia Nasza Skawica, aby wspólnie śpiewać pieśni 
i piosenki patriotyczne. 

W czasie wspólnego śpiewu jury prowadziło obrady i zapewne 
miało twardy orzech do zgryzienia, jak obiektywnie ocenić występy 
przygotowane na tak wysokim poziomie. Trudno bowiem ocenić 
trud, zaangażowanie i serce włożone w zaprezentowane spektakle. 
Jak ocenić, która grupa jest „lepsza”, a która „gorsza”. Nie da się. 
Dlatego też komisja uznała, że wszyscy są zwycięzcami i wszystkim 
grupom przyznała równoległe pierwsze miejsca. Artystom małym 
i dużym, tym który grali główne role i te maleńkie epizodyczne, 
reżyserom – wychowawcom i opiekunom, należą się największe 
słowa uznania. 

Jak mówił św. Jan Paweł II: „ojczyzna jest naszą matką ziem-
ską. polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, 
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. jest matką, która 
wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma pra-
wo do miłości szczególnej”. Niech to przesłanie Papieża – Polaka 
pozostaje w sercach i myślach każdego, komu na sercu leży dobro 
Ojczyzny – Polski. 

 Magdalena Słapa 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skawicy.  Fot. arch. ZSP w Skawicy
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Najmłodsi – uczniowie klas 
I-III rywalizowali podczas 
zajęć klasowych. Zadania 

oparte zostały na bajkach i ba-
śniach, czyli pierwszych lektu-
rach dzieci. Przygotowane ćwi-
czenia uwzględniały możliwości 
i umiejętności uczniów, umoż-
liwiały zarówno indywidualną 
pracę, jak i grupowe uczestnic-
two w zajęciach. Założeniem re-
busów, labiryntów, układanek, 
uzupełnianek było poszerzenie 
znajomości słów poprawnej pol-
szczyzny, zasad orograficznych 
i gramatycznych oraz zachę-
cenie do regularnego czytania. 
Dzieci chętnie brały udział w 
zabawie, emocjonowały się ry-

walizacją oraz bardzo cieszyły 
z otrzymanych upominków – 
spersonalizowanych magnesów 
na lodówkę.

W poprzednich edycja ucznio-
wie klas I-III zaprezentowali 
swoje wokalne talenty, dlate-
go też i w tej edycji nie mogło 
zabraknąć Festiwalu Piosenki 
Bajkowej. Każda klasa mogła 
przygotować dwie piosenki 
i wykonać je grupowo lub in-
dywidualnie. Uczestnicy nie 
zawiedli – z pomocą rodziców 
i wychowawczyń pięknie za-
prezentowali się zarówno wo-
kalnie jak i wizualnie. Urocze 
stroje, układy taneczne i czyste 
młode głosy to recepta na do-

Tydzień Języka Polskiego

Kolejna, bo trzecia edycja Tygodnia Języka Polskiego już za nami. Jak co roku organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, dbając by każdy znalazł dla 
siebie coś ciekawego. 

brą zabawę. Wszyscy wspaniale 
się bawili, a każdy kto odważył 
się wejść na scenę, otrzymał dy-
plom uczestnictwa i nagrodę.

Uczniowie klas IV-VII rywa-
lizowali z sobą w dwóch kon-
kursach. Jeden z nich nosił ty-
tuł „Wyturlaj opowieści”. Każda 
klasa losowała elementy świata 
przedstawionego i na ich pod-
stawie budowała fabułę wymy-
ślonej przez siebie historii. Poja-
wił się m.in. zbyt pewny siebie 
rycerz Mieczysław, samotny 
podróżnik, były też nietypowe 
miejsca i czas, w których rozgry-
wały się opisywane wydarzenia, 
bo m.in. ciemna grota zbójców, 
bardzo odległa przeszłość, czy 

czasy w których po ziemi cho-
dziły Anioły. Uczniowie świetnie 
poradzili sobie z tym zadaniem 
i powstały interesujące i zabaw-
ne opowieści, które będzie moż-
na przeczytać na stronie szkoły. 
W tej rywalizacji zwycięzcami 
okazali się uczniowie klasy IV B, 
tuż za nimi, bo na drugim miej-
scu klasa V A, a na trzecim IV 
A. Zwycięskie klasy otrzymały 
pamiątkowe dyplomy i kalenda-
rze z Sową – maskotką Tygodnia 
Języka Polskiego.

Kolejnym konkursem, przy-
gotowanym dla klas IV-VI, były 
zmagania grupowe. Każda klasa 
miała podzielić się na dwa kilku-
osobowe zespoły, które rozwią-
zywały łamigłówki, łączyły frag-
menty zdań w logiczną całość, 
uzupełniały teksty brakującymi  
wyrazami, a co najważniejsze 
świetnie się przy tym bawiąc, 
zdobywając doświadczenie i po-
znając przygody różnych bohate-
rów literackich. Rywalizujący ze 
sobą wykazali się bardzo dużą 
wiedzą, a różnica w punktacji 
była minimalna – wręcz jed-
nopunktowa. W wyścigu klas 
czwartych zwyciężyła grupa 
z klasy IV B – Amelia Mazur, 
Kinga Dyrcz, Miłosz Pacyga 
i Natalia Migas, wśród klas pią-
tych na pozycji lidera uplasowa-
ła się klasa V A w składzie Ga-
briela Marszałek, Emilia Wronka, 
Jakub Smyrak i Piotr Zemlik. 
W zmaganiach uczniów klasy 
szóstej wygrał zespół w składzie 
Julia Woźnica, Marta Sasuła, Do-
minik Wronka. 

Do podobnej rywalizacji przy-
stąpili uczniowie klas VII-VIII 
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Już po raz kolejny w na-
szej szkole zorganizowano 
Dzień Głośnego Czytania. 

Uczniowie wraz z nauczycielami 
miło spędzali czas na wspólnym 
zatracaniu się w przygodach 
małych i dużych bohaterów, 
tych realnych i tych z gatunku 
fantasy. 

Tym razem czytaliśmy książ-
ki, które zakupione zostały 
w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa. 
Czytaliśmy wszyscy, od grupy 
przedszkolaków, przez uczniów 
szkoły podstawowej, a na gimna-
zjalistach skończywszy. Najmłod-
sze dzieci poznały opowiada-
nie „Drużyna nieprzezywaczy”. 
Wśród powieści, które głośno 
prezentowano znalazły się m. im. 
„Kolorowy szalik” B. Kosmow-
skiej, „Cudowny chłopak” autor-
stwa R. J. Palacio – wzruszająca 
powieść o chłopcu, który mimo 
choroby, mierzy się z własnymi 
lękami i idzie do szkoły. Niby nic 
niezwykłego a jednak. A co go 
tam spotyka? Musicie przeczytać 
sami. 

Kolejnym tytułem zapropono-
wanym dla uczniów w ramach 
głośnego czytania była powieść 
„Klątwa dziewiątych urodzin” 
M. Szczygielskiego. Jest to opo-
wieść o Mai, która musi odszu-
kać… Tak, cegły, która pojawiła 
się w Warszawie aż ze Szczecina. 
Klasom czwartym zaproponowa-

Dzień Głośnego 
Czytania w Skawicy

no „Nowe przygody skarpetek” 
J. Bednarek, w której to książce 
bohaterkami są tytułowe Skar-
pety – różne, bo i małe, i duże, 
i odważne, i te mniej. Przeżywa-
jąc swe przygody, uczą.

Bardzo cieszy nas, że akcja 
wspólnego poznawania litera-
tury zainteresowała uczniów, 
którzy chętnie włączyli się 
w czytanie, a potem wybrali się 
do biblioteki, by wypożyczyć 
książki i poznać dalsze losy bo-
haterów, których mieli okazję 
poznać podczas wspólnego 
czytania.

Magdalena Słapa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skawicy

Fot. arch. ZSP w Skawicy

Któż nie lubi zatapiać się w świat namalowany słowami przez autora na kartach literatury. Poznawać losy 
bohaterów, tworzyć w głowie ich obrazy, wyobrażać sobie świat przedstawiony, rozmyślać nad postępowaniem 
postaci, poznawać ich marzenia, przygody… czasem dopisywać dalsze losy i myśleć… Co by było kiedy? 

i gimnazjaliści. Zadania mie-
li nieco trudniejsze o różnych 
tematach, m.in. należało wpi-
sać rzeczowniki w odpowied-
niej formie, a potem je jeszcze 
uporządkować zgodnie z formą 
gramatyczną, wskazać, które 
wydarzenia z powieści młodzie-
żowych wskazanych w litera-
turze konkursu są prawdziwe, 
a które fałszywe, rozpoznać 
bohatera literackiego po krót-
kim jego opisie. W tym kon-
kursie zwyciężyła klasa VIII A 
reprezentowana przez Gabierlę 
Czarny, Natalię Szuber i Joannę 
Wala, drugie miejsce przypadło 
Marcie Binkowskiej, Emilii Pacy-
ga i Patrycji Toczek, czyli klasie 
VIII B, uczennice klasy III gim-
nazjum, czyli Mila Cabos, Pauli-
na Pacyga i Anna Szafraniec za-
jęły miejsce III. 

Połączenie dwóch telewizyj-
nych konkursów, czyli „Wielkiej 
Gry” z „Kołem fortuny”, to ostat-
nie zmagania konkursowe dla 
najstarszych. Uczniowie w dwu-
osobowych zespołach losowa-
li za pomocą specjalnego koła 
fortuny tytuły znanych książek, 
na podstawie których odpowia-
dali na pytania. Udzielenie po-
prawnej odpowiedzi pozwalało 
na odsłonięcie dowolnego pola 
na planszy, na której znajdowa-
ło się hasło główne premiowane 
bonusowymi dwoma punktami. 
W tej rozgrywce czuć było du-
cha rywalizacji, zwłaszcza mię-
dzy klasą VII B reprezentowaną 
przez Gabriela Pancarowicza 
i Jakuba Listwana a uczennica-
mi z klasy VIII B, czyli Martyną 
Marek i Pauliną Zgudą. Zwy-
ciężyli chłopcy z VII B, trzecie 
miejsce przypadło uczennicom 
z klasy VII A – Martynie Marek 
i Karolinie Spyrka, czwarte Pa-
trycji Chowaniak i Patrycji Cho-
rąży z III gimnazjum, zaś na 
piątej pozycji uplasowali się re-
prezentanci klasy VIII A – Wik-
toria Zemlik i Wojciech Żmuda. 

Zwycięzcom poszczególnych 
konkursów serdecznie gratuluje-
my. Dziękujemy również Radzie 
Rodziców bez wsparcia której 
Tydzień Języka Polskiego nie 
udałby się tak wspaniale. 

Rada Rodziców działająca przy 
naszej szkole ufundowała wspa-
niałe nagrody – magnesy na lo-
dówkę, kubki, długopisy, plecaki 
i torby bawełniane na wszyst-
kich nagrodach znalazło się logo 
konkursu – Sowa i hasło prze-
wodnie tegorocznego konkursu 
„Czytam więc się rozwijam”. 

Magdalena Słapa, Anna Polak

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skawicy

Fot. arch. ZSP w Skawicy
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Skrzydlate bractwo 
pogranicza

„Babia Góra to ostoja wielu cennych gatunków roślin i zwierząt” – takie zdanie często można przeczytać 
w różnego rodzaju publikacjach. Jest ono niezaprzeczalnie prawdziwe.
Po obu stronach babiogórskiego masywu – zarówno polskiej, jak i słowackiej, występuje wiele interesujących 
gatunków – rzadkich i wyjątkowych. Jednak piękno przyrody Babiej Góry i jej podnóży zależy także od tych 
zwykłych gatunków - wszak ich jest najwięcej.

Długo zastanawialiśmy się, 
jakie organizmy uczynić 
bohaterami kolejnego 

polsko-słowackiego projektu 
edukacyjnego. Gdy tylko po-
jawiła się okazja skorzystania 
ze środków unijnych na ochro-
nę dziedzictwa przyrodniczego 
pogranicza naszej Babiej Góry, 
wraz z zaprzyjaźnionymi pra-
cownikami obszaru chronione-
go po stronie słowackiej, czyli 
CHKO Horna Orava, zgodnie 
zdecydowaliśmy, że będą nimi 
ptaki. Złożyliśmy napisany 
w Babiogórskim Parku Naro-
dowym projekt do Euroregionu 
Beskidy i po kilku miesiącach 
mogliśmy cieszyć się z jego 
oceny, a co za tym idzie przy-
znanych w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej IN-
TERREG VA Polska - Słowacja 
na lata 2014-2020 funduszy. Pro-
jektowi nadaliśmy nazwę „Ptaki 
babiogórskiego pogranicza”. Ba-
bia Góra bowiem, choć należy 
administracyjnie do dwóch róż-
nych państw, jest z przyrodni-
czego punktu widzenia jednym, 
dość dużym i znaczącym w be-
skidzkim krajobrazie masywem. 
Wysokogórskie murawy, pier-
ścień kosodrzewiny, bory świer-

kowe i jodłowe, mieszane lasy 
bukowe i nadpotokowe olszyny, 
a także śródleśne polany, torfo-
wiska, kośne łąki, pola upraw-
ne, zadrzewienia i zakrzewienia 
wiejskie występują w poszcze-
gólnych piętrach masywu po 
jednej lub drugiej jego stronie. 
Każde z tych miejsc może się 

poszczycić swoistym zespołem 
ptaków – tych rzadkich i cen-
nych, i tych zwyczajnych, często 
niedocenianych. 

Projekt, choć poświęcony tak 
bogatej, barwnej i różnorod-
nej grupie zwierząt, nie miałby 
sensu, gdyby nie jego odbiorcy. 
Szczególną grupą, której przed-

stawicieli chcieliśmy „zarazić” 
sympatią do ptaków byli ucznio-
wie okolicznych szkół. Zapro-
siliśmy więc do udziału szkoły 
leżące najbliżej terenów Parku 
– szkoły z: Koszarawy, Strysza-
wy, Skawicy, Zawoi, Zubrzycy 
Górnej, Zubrzycy Dolnej, Lipni-
cy Małej i Kiczor oraz szkoły ze 
słowackich wsi: Rabcice, Rabca, 
Oravska Polhora i Sihelne. 

Uczniowie mieli możliwość za-
poznać się z bogactwem ptasie-
go świata podczas spotkań z or-
nitologami w szkołach, a także 
w czasie zajęć w terenie. Najwy-
trwalsi i najodważniejsi wyjeż-
dżali w wolnym od zajęć szkol-
nych czasie, by obserwować 
ptaki w naturze. Jedni wstawali 
bardzo wcześnie rano, by o 5:00 
wsiąść wraz z nauczycielami do 
autobusu i pojechać na Ora-
wę do wsi Kiczory, gdzie bez 
względu na panujące warunki 
pogodowe z wielkim samoza-
parciem wędrowali bacznie pe-
netrując okolicę i nasłuchując 
śpiewu ptaków. Grupa dzieci 
ze Słowacji udała się nad Zbior-

PRZYRODA
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Zostają z nami między in-
nymi gromady wróbli, si-
korek czy dzięciołów. To-

warzyszą nam przez okres zimy 
i rozweselają, niekiedy bardzo 
ponure dni, swym świergotem. 
Szybko zapadające ciemności, 
mróz i pokrywający ziemię śnieg 
sprawiają, że trudno im zdoby-
wać wówczas pokarm. U pta-
ków przemiana materii jest bar-
dzo szybka, a więc potrzebują 
one bardzo dużo pokarmu. Jego 
niedostatek powoduje osłabie-
nie, a w skrajnych wypadkach 
nawet śmierć. Najtrudniejsze dni 
przychodzą wtedy, gdy szron 
i szadź okryją lodem wszyst-
kie gałązki i szczeliny w korze 
drzew lub gdy zlodowaciały 
śnieg utworzy na powierzchni 
ziemi twardą skorupę. Trudno 
znaleźć też pokarm, gdy zima 
niespodzianie wraca z począt-
kiem wiosny. Taki nagły kwiet-
niowy nawrót zimy dla naszych 

skrzydlatych braci jest bardzo 
niebezpieczny. Po pierwszych 
ciepłych słonecznych dniach 
ptaki zaczynają przygotowywać 
się do łączenia w pary, zakłada-
nia gniazd i wydawania na świat 
potomstwa. Wzrasta znacznie 
ich aktywność, a wraz z nią 
zapotrzebowanie na pokarm. 
Głośne śpiewy, oznajmiające 
radość z budzącej się wiosny, 
także wymagają energii. Kiedy 
wówczas pod śniegiem niespo-
dzianie nikną pierwsze źdźbła 
trawy, ogrzana słońcem kora 
drzew i pierwsze owady, sytu-
acja ptaków staje się niezwykle 
trudna i groźna.

Na szczęście większość z tych 
ptaków zagląda do karmników. 
Nie zostawiajmy ich bez pomo-
cy – niech ptasie stołówki za-
pełnią się karmą, a skrzydlaci 
przyjaciele znajdą tam nasiona 
roślin oleistych np. słonecznika 
i dyni, suszone korale jarzębi-

ny, ziarna i niesoloną słoninę. 
Nasiona słonecznika najlepiej 
rozgnieść, aby ułatwić ptakom 
„pokonanie” zewnętrznej osłon-
ki. Unikajmy dokarmiania pta-
ków resztkami z naszych stołów 
i chlebem. Okruchy pieczywa 
bardzo szybko reagują na wzrost 
wilgotności i kwaśnieją. 

Padający śnieg potrafi wci-
snąć się i do karmnika. Zadbaj-
cie o szczelny daszek i osłonę 
przed podmuchami wiatru. Pa-
miętajcie, że wyłożony pokarm 
musi być dostępny dla ptaków 
nawet podczas największej za-
mieci i mrozów, a jego stan co-
dziennie kontrolowany. 

Skrzydlaci przyjaciele od-
wdzięczą się na pewno: pozwo-
lą się obserwować i obcować 
ze sobą. W krótkim czasie przy-
zwyczają do swych stołówek, 
a być może nawet odwdzięczą 
się wspaniałym koncertem…

Katarzyna Fujak

Dokarmianie
Kilka tygodni temu, gdy zdecydowanie się ochłodziło, spadły temperatury i szybciej zaczął zapadać zmrok, 
niektóre zwierzęta zaczęły przygotowania do zimy. Niektóre nawet wyruszyły w drogę, aby w dogodniej-
szych warunkach przeczekać ten trudny czas, np. ptaki, które odleciały do ciepłych krajów. Dawniej gdy zni-
kały na zimę, wierzono, że zapadają w sen zimowy, spędzają zimę na dnie mórz lub odlatują na księżyc! Dawno 
już zapomniano o tych przekonaniach, bo dzięki rozwojowi nauki wiadomo, że niektóre ptaki jesienią od nas 
odlatują.

nik Orawski, gdzie w strugach 
deszczu oglądała przede wszyst-
kim ptaki wybierające do życia 
siedliska wodne. Obserwacje 
o świcie ułatwiały specjalnie, 
zakupione w tym celu lornetki. 
Inni mieli okazję udać się do ba-
biogórskiego lasu o zmroku, by 
bardziej nasłuchując i wabiąc, niż 
obserwując stwierdzić w ciem-
nościach leśnych ostępów obec-
ność kilku gatunków sów.

Uczestnicy projektu otrzymali 
specjalnie opracowane i napi-
sane broszury. W każdej z nich 
znajdowała się ankieta – karta 
obserwacji ptaków. Można było 
ją skserować, wypełnić i do-
starczyć do Parku, by aktywnie 
włączyć się w monitoring pta-
ków. Barwne ilustracje i opisy 
z pewnością pomogły w iden-
tyfikacji ptaków, których wcale 
nie trzeba szukać wysoko w gó-
rach. Wystarczył rzut oka na 
karmnik czy gałęzie drzew w sa-
dzie za oknem, by móc poszczy-
cić się ornitologiczną obserwacją. 
Najwytrwalsi zostali nagrodzeni 
T-shirtami z nadrukiem wizerun-
ków ptaków. 

W szkołach, biorących udział 
w projekcie, zawisły barwne 
plakaty obrazujące wybrane 
gatunki ptaków, a za oknami 
drewniane karmniki, do których 
zapewniono zapas pokarmu. 

Bacznie śledzący wydarzenia 
w Parku zapewne zauważyli 
i odwiedzili niezwykłą wysta-
wę, która towarzyszyła projek-
towi – na prośbę pracowników 
BgPN, malarka, pani Kinga Ja-
kubowska przygotowała zestaw 
piór ptasich, na których namalo-
wała wybrane gatunki.

Projekt zwieńczyło wydanie 
bogato ilustrowanej fotografiami 
książki o ptakach babiogórskie-
go pogranicza autorstwa ornito-
loga, pana Tomasza Wilka. Nie 
sposób wyliczyć wszystkich wąt-
ków, jakie porusza autor wpro-
wadzając czytelnika do świata 
ptasich tajemnic. Dzięki niezwy-
kle ciekawym opisom i niekiedy 
niezwykłym fotografiom można 
bliżej poznać 120 gatunków pta-
ków występujących na terenie 
babiogórskiego pogranicza.

Oprócz wymienionych wyżej 
działań i efektów, nasz projekt 
przyniósł inne niewymierne re-
zultaty – zacieśniły się jeszcze 
bardziej kontakty pomiędzy pol-
skimi i słowackimi sympatykami 
przyrody, a także, co szczegól-
nie ważne, młodzi uczestnicy 
przekonali się „jak dobrze wstać 
skoro świt” i być bardzo, ale to 
bardzo blisko natury!

Katarzyna Fujak

Fot. Szymon Trzebuniak
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Na książce się nie zawio-
dłem, napisana jest z pa-
sją, ale i ze znawstwem 

tematu. Opowiada dzieje zabyt-
kowej kaplicy pw. Św. Andrzeja 
Boboli i nowego kościoła filial-
nego pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, stojących tuż obok 
siebie w Zawoi Wełczy, w osie-
dlu Marki. Ale nie tylko. Autor 
dodał szereg innych rozdziałów, 
z których warto tu wymienić: 
Patron kaplicy – Święty Andrzej 
Bobola, Związki Jana Paw-
ła II z kaplicą na Wełczy czy 
Szczególni ludzie związani ze 
świątyniami na Wełczy. W tym 
ostatnim rozdziale A. Wiecheć 
przybliża m.in. postacie znanych 
nieprofesjonalnych artystów-ma-
larzy rodem z Zawoi Wełczy: 
Władysława Fronta (1902-1982) 
i Tadeusza Kudzię (1944-2014). 
Książka ratuje od zapomnienia 
wiele faktów z historii Wełczy 
oraz osoby, które tę historię 
tworzyły, jest rodzajem pomnika 
im wzniesionego.

Imponująca jest baza źródło-
wa, do której Autor dotarł pod-
czas pisania pracy. Są to m.in. 
akta parafii pw. Św. Klemensa 
w Zawoi, dokumenty z archi-
wów państwowych w Krakowie 

Aleksander Wiecheć: 
Kościół filialny 
w Zawoi Wełczy 
– recenzja

Aleksander Wiecheć to postać znana w Zawoi, fizyk i doktor nauk o kul-
turze fizycznej, nauczyciel i dyrektor w Zespole Szkół w Zawoi Wilcz-
nej, rozmiłowany w historii swojego regionu, a przez to bliski moim za-
interesowaniom. W ostatnich numerach „Pod Diablakiem” ukazało się 
kilka Jego artykułów, a w bieżącym roku wydał arcyciekawą książkę, 
której tytuł widnieje powyżej, a którą otrzymałem od Niego z dedyka-
cją: „miłej lektury”. 

i Żywcu, a nawet z Centralnego 
Państwowego Archiwum Histo-
rycznego Ukrainy we Lwowie. 
Są też wspomnienia i pamięt-
niki oraz wywiady terenowe 
przeprowadzone przez Autora. 
Wśród wykorzystanej literatury 
znajduje się 25 pozycji zwartych, 
35 artykułów i trzy opracowa-
nia niepublikowane. Dochodzi 
do tego bogaty materiał ilustra-
cyjny: rysunki, plany, fotokopie 
dokumentów oraz liczne zdję-
cia, zarówno czarno-białe, jak 
i barwne, w dużej mierze autor-
stwa A. Wiechecia.

Jak w każdej publikacji, tak 
i tutaj znaleźć można pew-
ne nieścisłości. W recenzowa-
nej książce zawiera je głównie 
Wstęp, w którym A. Wiecheć 
odwołuje się do najdawniejszej 
historii wsi mieszając ustale-
nia historyków z tradycją ustną 
mieszkańców Wełczy. Powstaje 
przez to wrażenie, że przekazy 
ustne są tożsame z faktami hi-
storycznymi, a tak przecież nie 
jest. Opierając się na tych prze-
kazach Autor napisał, że miesz-
kańcy Wełczy „Najpierw chodzili 
do odległej świątyni w Mucha-
rzu…”, a od 1529 roku „do pa-
rafialnego kościoła w Makowie 

Podhalańskim…” (s. 8), podczas 
gdy w tym czasie ani Zawoja, 
ani nawet Skawica jeszcze nie 
istniały. Postępy osadnictwa 
w dorzeczu Górnej Skawy do 
połowy XVI wieku szczegóło-
wo omówił historyk Marcin Le-
śniakiewicz (Postępy osadnictwa 
w dorzeczu górnej Skawy do 
połowy XVI wieku, „Rocznik Ba-
biogórski” 2007, t. 9, s. 78-80). 
Z analizy dokumentów wyni-
ka, że osadnictwo posuwało się 
tutaj od północy w górę Skawy 
i Skawicy, Skawica powstała 
dopiero przed 1593 rokiem (za-
zwyczaj oznacza to okres kilku-
nastu lat wcześniej, czasem po-
wyżej 20 lat), sąsiednia Sidzina 
lokowana była trochę wcześniej 
(w 1563 roku), a Zawoja zosta-
ła wymieniona dopiero w roku 
1646 jako „świeżo osadzone 
Zawoje”. Jej powstanie zakoń-
czyło proces zakładania osad 
w regionie babiogórskim. Przy-
puszczam, że przysiółek Wełcza 
mógł być zasiedlony jeszcze 
trochę później, a to dlatego, że 
nie leżał w głównym biegu rzeki 
Skawicy, lecz nad jej dopływem 
Wełczówką, wówczas zapew-
ne nieco trudniej dostępnym. 
O tym, że tradycja ustna mówią-

ca o wędrówkach do kościoła 
w Mucharzu w okresie przed 
powstaniem parafii w Makowie 
Podhalańskim (istniała co naj-
mniej od 1529 roku) jest wąt-
pliwa, pisał dr Andrzej Siwek 
w pracy pt. Kościół pod wezwa-
niem Św. Klemensa w Zawoi, 
(Kraków – Zawoja 2002, wyd. 
I, s. 13; Kraków – Zawoja 2007, 
wyd. II poprawione i uzupełnio-
ne, s. 17). Jak wiadomo, prze-
kazy ustne są mało wiarygodne, 
zwłaszcza gdy dotyczą czasów 
bardzo odległych, gdzie na 
przestrzeni dziejów musiały ule-
gać mocnym zniekształceniom. 
Jeśli nawet czasem tkwi w nich 
jakieś „ziarno prawdy”, to zwy-
kle nie ma praktycznie żadnych 
możliwości, aby je zweryfiko-
wać. Dlatego tezy o istnieniu 
osady w Zawoi Wełczy w okre-
sie średniowiecza i wstępnej 
fazie czasów nowożytnych (do 
początku XVII wieku) są mało 
prawdopodobne, a wręcz nie-
prawdopodobne. Tradycję ust-
ną trzeba wyraźnie oddzielać 
od wiedzy historycznej, gdyż 
w przeciwnym wypadku niewy-
robiony historycznie czytelnik 
uzna tę tradycję za fakt udo-
kumentowany i wyrobi sobie 
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fałszywy obraz rzeczywistości. 
Udokumentowane jest tylko to, 
że w 1646 roku powstały „świe-
żo osadzone Zawoje”. 

Niewykluczone, że „ziarno 
prawdy” zawarte w przekazach 
o wędrówkach mieszkańców 
Wełczy do kościoła w Mucha-
rzu dotyczy okresu późniejsze-
go, wszak św. Wojciech, biskup 
i męczennik, to jeden z głów-
nych  patronów Polski (obok 
NMP Królowej Polski i św. Stani-
sława ze Szczepanowa), patron 
kilku diecezji i miast, wielu pa-
rafii i kościołów w Polsce. Jego 
kult był w przeszłości bardzo 
silny, upowszechniany przez 
ówczesne duchowieństwo, za-
pewne także w Zawoi. 

Warto także zauważyć, że 
założenie parafii w Mucharzu 
w 996 roku przez św. Wojcie-
cha (Autor pisze o tym na s. 8) 
również jest „faktem” zaczerp-
niętym z tradycji ustnej. W rze-
czywistości parafia ta jest póź-
niejsza, o czym także wspomina 
dr A. Siwek na wymienionej już 
wyżej stronie swojej pracy.

W dalszej części książki 
A. Wiechecia spostrzegłem 
jeszcze dwie nieścisłości, które 
warto sprostować. Jedna z nich 
zawarta jest w przypisie 71 
(s. 49), gdzie mowa o tym, że 
świętym zostaje się w wyniku 
procesu beatyfikacyjnego. Tym-
czasem beatyfikacja oznacza 
uznanie za osobę błogosławio-
ną, do ogłoszenia czyjejś świę-
tości prowadzi dopiero proces 
kanonizacyjny.

Błąd wkradł się także do ży-
ciorysu Tadeusza Kudzi, któ-
ry nie spoczywa na cmentarzu 
w Zawoi Górnej (s. 190), lecz 
na dolnym cmentarzu w Zawoi 
Centrum.

Odnotujmy jeszcze niefor-
tunną literówkę w pisowni na-
zwiska ks. kardynała księcia 
Adama Stefana Sapiehy (nie Sa-
piechy – s. 24).

Wspomniane usterki nie ob-
niżają wartości pracy A. Wie-
checia. Jak napisał na ostatniej 
stronie okładki ks. prof. dr hab. 
Maciej Ostrowski z Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie, książka „Przede 
wszystkim zainteresuje samych 
mieszkańców i stanie się jednym 
z narzędzi wychowania młodych 
pokoleń. Pokaże im korzenie, 
z których wyrastają.”

Piotr Krzywda

 
Aleksander Wiecheć, Kościół filialny 

w Zawoi Wełczy, Maków Podhalański 

2018, wyd. Homago Studio Graficzne, 

ss. 208.

To będzie magiczny koncert poświęcony pamięci Urszuli Janickiej-Krzywdy – patronki Babiogórskiego Centrum 
Kultury. Zagrają: Browar Żywiec, Stanisław Figiel z córką Natalią oraz Andrzej Mróz. Spotkanie rozpoczniemy od 
złożenia kwiatów na grobie Urszuli Janickiej-Krzywdy, potem odbędzie się msza święta, po której zapraszamy do 
sali widowiskowej BCK na koncert.

W naszym obiektywie12 grudnia w Babiogórskim Cen-
trum Kultury na uroczystości nada-
nia honorowych tytułów Gminy 
Zawoja zjawił się… KAMIL STOCH. Fot. Michał Sośnicki

Tradycja rozdawania prezentów 
świątecznych to piękny zwy-
czaj. Jest on związany z osobą 
świętego Mikołaja. Takie spotka-

nie z Mikołajem zorganizowała 
młodzież.

Co roku, przed  6 grudnia, 
Katolickie Stowarzyszenie Mło-

Dzielmy się radością dzieży w Zawoi zbiera środki na 
zakup paczek dla dzieci z całej 
gminy i nie tylko. Ich inicjatywa 
spotyka się z ciepłym przyjęciem 
wśród instytucji, firm i osób pry-
watnych. Dzięki hojności spon-
sorów przygotowaliśmy 450 pa-
czek.

W sobotę, 8 grudnia, odbyło 
się spotkanie ze świętym Mikoła-
jem. Dzieci zebrały się w koście-
le pw. św. Klemensa w Zawoi 
Centrum, by wraz z towarzyszą-
cymi Świętemu pomocnikami-
-aniołkami, wspólnie bawić się 
i wychwalać Pana Boga przy 
akompaniamencie zespołu Zgór-
cy. Miło było zobaczyć uśmiech 
na twarzach dzieci i rodziców. 
Ta radość motywuje nas do dal-
szego działania.

Dziękujemy wszystkim spon-
sorom. Bez Was zorganizowanie 
takiego wydarzenia nie byłoby 
możliwe.                    KSM Zawoja

ROZMAITOŚCI
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Tegoroczny konkurs rozstrzygnięto 19 czerwca i tak za najbardziej 
zadbane gospodarstwa tytuły otrzymały: I miejsce – Kazimierz Kacz-
marczyk ze Skawicy, II miejsce – Maria Drabik z Zawoi. W kategorii 
ogród przydomowy: I miejsce – Stanisława Listwan z Zawoi, II miejsce 
– Małgorzata Spyrka z Zawoi, III miejsce – Anna Marszałek ze Skawi-
cy i Grażyna Kidoń z Zawoi.Wyróżniono ogrody Mariusza Pasierb-
ka, Natalii Dyrcz i Doroty Miśkowiec, które położone są w Zawoi.

Wręczenie upominków dla uczestników odbyło się podczas ob-
chodów Babiogórskiej Jesieni 30 września 2018 roku. 

Kto miał najpiękniejszy ogród w gminie? Który mieszkaniec zadbał o niego najlepiej? Co roku w naszej gminie odbywa się konkurs „Na najpiękniejszy 
ogród przydomowy i obejście w gospodarstwie rolnym”, w którym uczestnicy zmagają się w dwóch kategoriach. Konkursy zachęcają mieszkańców 
do wykonywania prac na rzecz upiększania i poprawiania estetyki miejsc, w których mieszkają. Tym samym przyczyniają się do poprawy wizerunku 
naszej gminy. Wszyscy z dumą mogą mówić, że warto tu żyć i spędzać przyjemnie wolne chwile.

Najpiękniejsze ogrody

Zwycięzcy etapu gminnego wzięli udział w powiatowym etapie 
konkursu i w kategorii „Ogród przydomowy” I miejsce zdobyła Sta-
nisława Listwan. Mieszkanka naszej gminy odebrała nagrodę w cza-
sie Dożynek Powiatowych 9 września 2018 roku w Budzowie.

W ocenie konkursowej brano pod uwagę: ogólną estetykę, raba-
ty, skalniaki, roślinne kompozycje, sadzawki, altany, pomysłowość 
i dbałość o stan środowiska. Z roku na rok przestrzeń wokół domów 
i gospodarstw staje się coraz piękniejsza. Uczestnicy wykazują się za-
skakującą pomysłowością i wiedzą ogrodniczą.          Małgorzata Gasek

Ogród Stanisławy Listwan . Fot. z arch. Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Ogród Małgorzaty Spyrki 

Ogród Natalii Dyrcz Ogród Kazimierza Kaczmarczyka

Ogród Marii Drabik Ogród Grażyny Kidoń

Ogród Doroty Miśkowiec Ogród Mariusza PasierbkaOgród Anny Marszałek-Furmanek. Fotografie: Barbara Zgubisz-Pierog.
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nowe wydawnictwa

W konkursie wzięło udział 26 
uczestników – solistów, duetów 
i zespołów. W kategorii soliści 
(6-9 lat) I miejsce zajęła Anna 
Wilczyńska z Zespołu Szkół w 
Zawoi Wilcznej, II miejsce Łu-
cja Trybała z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Zawoi Mo-
sorne. 

W drugiej kategorii (10-12 lat) 
I miejsce przypadło Julii Roman 
z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcz-
nej, II miejsce Malwinie Dyrcz 
z Zespołu Szkolno-Przedszkol-

Piosenka małego 
patrioty

nego w Zawoi Mosorne a III 
miejsce Aleksandra Chorąży 
z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Skawicy i Martyna Ma-
zur z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Zawoi  Mosorne. 

Wśród uczestników w kate-
gorii III (13-15 lat) jury najwyżej 
oceniło  Adriannę Basiurę z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zawoi Centrum, na drugim 
miejscu była Nikola Surzyn z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zawoi Mosorne a III miejsce 

6 listopada 2018 r po raz dziesiąty w sali widowiskowej Babiogórskie-
go Centrum Kultury w Zawoi rozbrzmiewały dźwięki piosenek patrio-
tycznych. W tym dniu odbył się Gminny Konkurs Piosenki Patriotycz-
nej, Powstańczej oraz Piosenki Żołnierskiej. 

zajęła Bernadetta Kaczmarczyk 
z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Skawicy.

Zespoły występowały w ka-
tegoriach: szkoły podstawowe 
do VI klasy i szkoły podstawo-
we klasy 7-8 oraz gimnazjum. 
W pierwszej kategorii II miej-
sce zajęła klasa Va  z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Za-
woi Centrum a III miejsce TRIO 
z klasy V B również z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Za-
woi Centrum. W II kategorii 

I miejsce przyznano Zespołowi 
Wokalnemu z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Skawicy, 
II miejsce zajął Duet Zuzanna 
Zając i Wiktoria Kudzia z Ze-
społu Szkół Zawoi Wilcznej a III 
miejsce ex aequo Kwartet z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
w Skawicy i Wokaliści z Zespołu 
Szkół w Zawoi Wilcznej.

Na akademii z okazji 100-le-
cia odzyskania niepodległości 
zaśpiewały Martyna Mazur oraz 
Adrianna Basiura.                (MK)

aleksander wiecheć
Józef Piłsudski w Zawoi. Echa 
sanacyjnych rządów pod Babią 
Górą

ROZMITOŚCI
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HONOROWY OBYWATEL 
GMINY ZAWOJA

Beata szydło
prof. dr hab. Danuta ptaszycka -jackowska
ks. józef Bafia
Bronisław stoch
robert mordarski
mgr inż. tadeusz kosman
jan Żurek

CZŁOWIEK ROKU 2018
mgr paweł Franczak

ZASŁUŻONY DLA GMINY ZAWOJA
zbigniew makoś
małgorzata pacyga
janina Bucka
koło Gospodyń wiejskich z zawoi Dolnej
emilia surzyn
zofia Bugajska
orkiestra Dęta w skawicy
józef koprzak
zespół regionalny „juzyna”
krzysztof jordanek
jolanta Bojarowicz
michel majewski
tadeusz tomczak
zespół wyciągów Narciarskich „wojtek”
zbigniew Żywica
władysława chowaniak
orkiestra Dęta w zawoi
andrzej pająk
jerzy pająk
stanisław motowidło
władysława trybała
katolickie stowarzyszenie młodzieży w zawoi centrum
stowarzyszenie „Nasza skawica”
zbigniew jordanek
stanisław ceremuga
adam Bartunek
stefan chadziński
aleksander Basiura

12 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia zaszczytnych tytułów Gminy 
Zawoja przyznanych przez Kapitułę Honorowych Tytułów i Radę Gminy Za-
woja. Nadano tytuły osobom i instytucjom, które szczególne zasłużyli się na 
rzecz mieszkańców Gminy Zawoja. W czasie uroczystości wręczono tytuły: 
Honorowy Obywatel Gminy Zawoja, Zasłużony dla Gminy Zawoja i Czło-
wiek Roku Gminy Zawoja.

Zasłużeni dla gminy Zawoja

Od lewej w pierwszym rzędzie: prof. dr hab. Danuta Ptaszycka-Jackowska, ks. Józef 

Bafia, Bronisław Stoch – uhonorowani tytułem Honorowy Obywatel Gminy Zawoja 

i Małgorzata Pacyga – uhonorowana tytułem Zasłużony dla Gminy Zawoja

mgr Paweł Franczak – uhonorowany tytułem Człowiek Roku 2018. Fot. Michał Sośnicki


