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Skąd wzięła się szopka Bożo-
narodzeniowa? Historia roz-
poczyna się ok. 330 roku. 

Cesarzowa św. Helena, poleciła 
zbudować kamienny żłóbek, 
który upamiętni narodziny Je-
zusa w Betlejem. Św. Hieronim, 
który mieszkał w grocie sąsiadu-
ją z grotą narodzenia Betlejem, 
wpadł na pomysł inscenizacji 
narodzin Jezusa. Grota narodze-
nia została przebudowana na 
stajenkę, do której wstawiono 
figury pasterzy i Świętej Rodzi-
ny. Ten zwyczaj bardzo szybko 
dotarł do stolicy chrześcijaństwa 
Rzymu.

Jednak za początek zwyczaju 
tworzenia szopki Bożonarodze-
niowej uważa się dzień 24 grud-
nia 1223 roku. W tym dniu Gio-
vanni Bernardone znany nam 
jako św. Franciszek z Asyżu. Po 
raz pierwszy postanowił przed-
stawić ludziom tajemnicę zba-
wienia w bardziej obrazowy 
sposób. W biografii św. Fran-
ciszka czytamy: „Przygotowano 
żłób, kładąc w nim siano, a do 
groty wprowadzono wołu i osła. 

Prostota otoczona jest czcią, 
wywyższone zostaje ubóstwo, 
zalecona wszystkim pokora, 
a Greccio staje się jakby nowym 
Betlejem”. Dalej autor Tomasz 
z Celano pisze min., że była to 
noc radosna, a po lesie niosły 
się śpiewy ludzi. Wydarzenie 
nazwano nowymi misteriami. 
Tak na południu Włoch w gór-
skiej krainie w Greccio zrodziła 
się tradycja budowy szopki, ale 
też i przedstawień jasełek opo-
wiadających o Świętej Betlejem-
skiej Nocy.

Do naszej Ojczyzny zwyczaj 
ten trafił w średniowieczu za 
sprawą współbraci św. Fran-
ciszka. Najstarsze zachowane 
figury do szopki znajdują się 
w Krakowie, w klasztorze córek 
św. Franciszka, Sióstr Klarysek, 
na ul. Grodzkiej, przy kościele 
św. Andrzeja Apostoła. Przez ko-
lejne wieki ten piękny zwyczaj 
przeniósł się do wszystkich ko-
ściołów i stał się nieodzownym 
elementem Bożego Narodzenia. 
Z biegiem czasu budowa szopek 
i jasełka się rozdzieliły. Jasełka 

to często piękne przedstawienia. 
Natomiast szopka to konstrukcja, 
która budowana jest wewnątrz 
świątyń, aby upiększać święta, 
ale też i edukować szczególnie 
najmłodszą część Kościoła.

Dzisiaj ten piękny zwyczaj jest 
kultywowany w różnych czę-
ściach świata. Każdy kraj region 
ma własne tradycje budowania 
szopki. Różnią się te budowane 
w Europie od tych w Afryce na 
Karaibach, czy dalekiej Azji. Ale 
ich skrywana, niezwykła tajem-
nica, narodzin Boga i Człowie-
ka Jezusa, wciąż pomaga nam 
pogłębiać naszą wiarę. Możemy 
podziwiać piękne szopki wło-
skie, szczególnie te pochodzące 
z okolic Neapolu, hiszpańskie 
szopki, które zdobią każdy hisz-
pański dom, czy też nasze szop-
ki krakowskie budowane przez 
krakowskich szopkarzy z wielką 
precyzją. Warto w czasie świąt 
odwiedzić kilka kościołów, zo-
baczyć w nich szopki i przy nich 
pokontemplować o tajemnicy 
Wcielenia, pięknie plastycznie 
przedstawioną. 

Zbliżają się święta Bożego Na-
rodzenia. To najbardziej rodzin-
ne Święta ze wszystkich świąt. 
Zachęcam by były one czasem 
wspólnego śpiewu kolęd, ale też 
wspólnego nawiedzenia kościo-
ła i adoracji nowonarodzonego 
Jezusa w żłóbku. Zachęcam od-
wiedzić Kalwarię Zebrzydowską 
i obejrzeć u braci św. Franciszka 
piękną, rozbudowaną szopkę, 
z różnymi scenami z codzienne-
go życia.

Na czas przeżywania Bożego 
Narodzenia, w imieniu ks. pro-
boszcza Janusza Kosowskiego, 
ks. Grzegorza i swoim, skła-
dam wam, drodzy czytelnicy, 
parafianie i goście, serdeczne 
życzenia. Zdrowia, pokoju, ra-
dości i wszelkich potrzebnych 
łask. Niech Jezus Boża Dziecina 
obdarzy wasze rodziny upra-
gnionym wyciszeniem. Niech 
Nowy Rok 2020, będzie czasem 
duchowego rozwoju, wzrastania 
w  wyznawanej wierze i osobi-
stych sukcesów. 

Ks. Zbigniew Fidelus 

wikariusz parafii św. Klemensa 

Bożonarodzeniowa szopka
Jak co roku szopka Bożonarodzeniowa wzbudza pozytywne emocje. Pomaga nam pięknie przeżywać czas świąt, a przede wszystkim zgłę-
bić tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, tajemnicę Bożego Narodzenia.
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Na zbliżające się Święta 
pragniemy złożyć 

Mieszkańcom i Gościom Gminy Zawoja 
życzenia przeżywania Bożego Narodzenia 

w zdrowiu, radości i ciepłej 
rodzinnej atmosferze. 

Kolejny zaś rok niech będzie czasem 
pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja

Stanisław Zajda
Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Wesołych Świąt !

zawojski finał 

odbędzie się 12 stycznia 2012 r. 
w Centrum Górskim Korona Ziemi  w Zawoi Morgi

Podczas finału wystąpią min: Zbyrcoki, Cieślica, Babiogórska Orkie-
stra Dęta, Zbójnik, Nasza Skawica.
Odbędzie się także pokaz wyczynowej jazdy na rowerach, pokaz zum-
by, degustacja regionalnej kuchni, pokaz pierwszej pomocy. Będzie 
także wiele atrakcji dla dzieci, m.in. dmuchańce, zjeżdżalnie, trampo-
lina, karaoke, malowanie twarzy, ścianka wspinaczkowa GOPRu, sto-
isko Babiogórskiego Parku Narodowego.
Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwać będą Straża-
cy z OSP Zawoja Centrum.

12 stycznia wolontariusze WOŚP kwestować będą w wielu miejscach 
w Zawoi i Skawicy.
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Ryba zapiekana 
z pieczarkami

1/2 kg pieczarek, por, 5 jajek, pusz-
ka kukurydzy, 2 kwaśne jabłka, 
szczypiorek, majonez, sól, pieprz, 
kwasek cytrynowy.

Pieczarki ugotować w wodzie 
z dodatkiem kwasku cytryno-
wego, przecedzić, wystudzić 
i pokroić na pół plasterki. Jajka 
ugotować na twardo, ostudzić, 
obrać i pokroić w kostkę. Pora 
(białą część) pokroić w pół pla-
sterki, posolić i pozostawić aż 
puszczą sok. Później odcisnąć. 
Jabłka obrać i zetrzeć na grubej 
tarce, kukurydzę odsączyć z za-
lewy, szczypiorek pokroić.
Wszystkie składniki wymieszać, 
dodać majonez i przyprawić.

Kołacz zawojski 
(kołoc) 

Masa serowa: 1 kg sera, 2-5 cebul 
(zależnie od upodobań), margary-
na, pieprz, ziele angielskie, sól, 1 
łyżka mąki kartoflanej, 4 jajka, 0,5 
kg ziemniaków gotowanych, kwa-
śna śmietana lub mleko.
Ciasto: ok. 70 dag mąki, 2 jajka, 
ok. 0,5 l mleka, 3 dag drożdży, 
sól do smaku, do drożdży dodać 
trochę cukru, żeby podrosły, pół 
szklanki oleju i z tego wszystkiego 
wyrobić ciasto i zostawić do wyro-
śnięcia w ciepłym miejscu.

Ser zemleć z ziemniakami 
przez maszynkę i z pokrojoną 
zeszkloną na margarynie cebulą. 
Wbić jaja, dodać pieprzu i zie-
la angielskiego do smaku oraz 
mąkę kartoflaną. Gdyby ser był 
za gęsty, dodać kwaśną śmieta-
nę lub mleko. Gdy ciasto wyro-
śnie, wyłożyć je na brytfannę. Na 
wierzch nałożyć ser i upiec.

Piernik starej 
gospodyni

30 dag miodu pszczelego (połowa 
może być sztucznego), szklanka 
cukru, kostka masła lub marga-
ryny, 75 dag mąki, 6 jajek, pełna 
łyżka sody, 10-20 dag orzechów 
włoskich, pół szklanki mleka. Moż-
na dodać przyprawę do pierników 
oraz łyżkę kakao.

Łyżkę cukru zrumienić, dodać 
pół szklanki wody i rozpuścić 
cukier. Dołożyć miód, cukier, 
tłuszcz, podgrzać, ale nie goto-
wać. Do przesianej mąki wlać 
przestudzoną masę, dodać żółt-
ka i pół szklanki mleka lub słod-
kiej śmietany. Wyrobić ciasto.

Ubić pianę z białek, dodać do 
ciasta razem z sodą rozpuszczo-
ną w łyżce zimnej wody. Wsypać 
posiekane orzechy, wymieszać i 
włożyć do 2 wąskich i wysokich 
blach wysmarowanych tłusz-
czem i wysypanych tartą bułką.

Piec w bardzo słabo rozgrza-
nym piekarniku ok. 50 minut.

Można przełożyć powidłami 
śliwkowymi i polać polewą cze-
koladową.

Sałatka 
z pieczarkami

4 filety z dorsza (może być inna 
ryba), 8-10 pieczarek, 1 duża ce-
bula, 1 łyżka masła, kilka łyżek 
sosu pomidorowego (można do-
prawić ulubionym ziołami), 4 łyżki 
startego żółtego sera, sól i pieprz.

Cebulę obrać i drobno posie-
kać. Pieczarki oczyścić i pokroić 
w niewielkie kawałki. Podsma-
żyć na maśle razem z cebulą. Do-
prawić solą i pieprzem. 

Rybę oprószyć przyprawa-
mi i ułożyć w żaroodpornym 
naczyniu. Na wierzch położyć 
przesmażone pieczarki z cebu-
lą, polać sosem pomidorowym 
i posypać startym serem.

Piec w piekarniku w tempera-
turze 180 st. przez 20 minut.

Śledź w pomidorach i cebuli
50 dag filetów śledziowych, 
30 dag cebuli, 2 łyżki cukru, 1/3 
szklanki oleju, 1/4 szklanki octu 
6-proc, 3-4 łyżki koncentratu po-
midorowego, 2-3 ziarenka ziela 
angielskiego, liść laurowy, pół to-
rebki (15 g) ziarenek gorczycy.

W rondlu rozgrzać olej i ze-
szklić pokrojoną w pół plasterki 
cebulę, dodać cukier i chwilę 
smażyć, mieszając, wlać ocet, 
dodać przyprawy i dusić kilkana-
ście minut. Zdjąć z ognia, dodać 
gorczycę, wystudzić.

Wymoczone, osuszone filety 
śledziowe pokroić na kawałki 
i ułożyć warstwami w słoiku, 
przekładając każdą ostudzonym 
sosem. Zamknąć i wstawić do 
lodówki na 2-3 dni. W lodówce 
śledzie mogą stać ok. 2 tygodni.

Święta w kuchni

BOŻE NARODZENIE
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Ciasto cytrynowe 
z brzoskwiniami

Biszkopt: 6 jajek, 1 szklanka 
cukru, szklanka mąki pszennej, 
2 łyżki kakao, 2 łyżki mąki ziem-
niaczanej, 2 łyżeczki proszku do 
pieczenia, szczypta soli.

Białka oddzielamy od żółtek. 
Białka ze szczyptą soli ubijamy 
na sztywną pianę, wsypujemy 
partiami cukier i dalej ubijamy. 
Następnie dodajemy żółtka, 
przesianą mąkę, kakao oraz pro-
szek do pieczenia. Wszystko de-
likatnie mieszamy i przekładamy 
do blaszki (ok.25x36) wyłożonej 
papierem do pieczenia. Pieczemy 
około 40 min. w 180 st. Po wystu-
dzeniu biszkopt przecinamy na 
dwie równe części i nasączamy je.

Masa cytrynowa: kostka mar-
garyny lub masła, 3 żółtka, 3/4 
szklanki cukru, 1 cukier wanilino-
wy, 2 łyżki mąki pszennej, 2łyżka 
mąki ziemniaczanej, 2 budynie 
śmietankowe bez cukru, 3 cytryny, 
woda

Z cytryn wyciskamy sok i do-
lewamy wody, aby otrzymać 
2 i 1/2 szklanki płynu. Następ-
nie przelewamy wodę cytryno-
wą do garnka i zagotowujemy 
razem z cukrami. W 1/2 szklanki 
zwykłej wody roztrzepujemy 
budynie, żółtka, mąki i dodajemy 
zawiesinę do zagotowanej wody 
cytrynowej. Wszystko gotujemy, 
aż powstanie budyń i studzimy. 
Margarynę ucieramy i dodaje-
my po łyżce wystudzony budyń. 
Ucieramy, aż powstanie jednoli-
ta masa.

Masa śmietankowa: 1/2 l śmie-
tanki kremówki, 4 łyżki cukru pu-
dru, 2 opakowania śmietan-fix.

Schłodzoną śmietankę krót-
ko ubijamy i wsypujemy do niej 
wymieszany cukier z śmietan-
-fixem. Wszystko ubijamy, aż po-
wstanie gęsta masa.

Dodatkowo: puszka brzoskwiń 
(820 g), posypka czekoladowa lub 
starta czekolada, alkohol do nasą-
czania, herbatka owocowa lub za-
lewa z brzoskwiń.

Na pierwszy blat wykładamy 
masę cytrynową, a na nią ukła-
damy pocięte brzoskwinie (lek-
ko je wciskamy w masę). Owoce 
przykrywamy drugim blatem 
ciasta, rozsmarowujemy masę 
śmietankową i posypujemy ją 
posypką czekoladową lub startą 
czekoladą.

Data 6 grudnia zapisała się 
w kalendarzach na całym 
świecie. Jest to wspo-

mnienie św. Mikołaja z Miry, 
patrona m.in. kupców, żeglarzy 
czy uczonych. W kulturze maso-
wej znane jest przede wszystkim 
jako święto obdarowywania się 
prezentami.

W parafii św. Klemensa w Za-
woi święto to jest bardzo hucz-
nie obchodzone. Co roku gości-

Radosne spotkanie
my w kościele św.Mikołaja i jego 
świtę. Tegoroczne spotkanie od-
było się 7 grudnia po Mszy Świę-
tej wieczornej. 

Wydarzenie to jest inicjatywą 
członków Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży i organizo-
wane jest od blisko dwudzie-
stu lat. Przez te wszystkie lata 
zyskało ogromną popularność. 
„Cieszy nas, że jesteśmy obda-
rzeni tak wielkim zaufaniem 

sponsorów, zarówno osób pry-
watnych, jak i przedsiębiorców 
i Urząd Gminy” – mówi prezes 
KSM Zawoja, Aleksandra Kuś. 
„Dzięki ich hojności kolejny raz 
mogliśmy przygotować około 
450 paczek, które trafiły do rąk 
dzieci z naszej gminy. 

Wszystkim bardzo serdecznie 
dziękujemy. Bez ich pomocy 
Mikołaj 2019 nie mógłby się od-
być”.                                  (kk)

BOŻE NARODZENIE

Ozdoby na choince opo-
wiadały co roku, na 
nowo, historię z rajskie-

go ogrodu. Każda z ozdób była 
częścią tej opowieści. Jabłuszka 
symbolizują rajskie owoce a ko-
lorowe łańcuchy węża, który 
skusił pierwszych ludzi. Świa-
ty z opłatka to kula ziemska, 
której czterema stronami rządzi 
niepodzielnie jeden Bóg. Ko-
lorowe ptaszki odnoszą się do 
nieba, zaś orzechy symbolizują 
bogactwo i dobrobyt. Słomiane, 
finezyjnie wykonane pajączki ze 
słomy, nasion oraz bibuły mają 
przynieść szczęście wszystkim 
domownikom, w myśl daw-
nego powiedzenia: szczęśliwy 
dom, gdzie pająki są. Drzewko 
ubierano dopiero po wieczerzy. 
Współcześnie choinka ubierana 
jest nierzadko na kilka tygodni 
przed świętami. Nie ma już raj-

Rajski ogród na choince
skich jabłuszek, ręcznie robio-
nych łańcuchów, czy orzechów. 
Obecnie choinki są wystylizo-
wane i dopasowane do wystro-
ju wnętrza. Oczywiście moda 
się zmienia i nie ma w tym nic 
złego, jednak dobrze byłoby 
pamiętać, że wiecznie zielone 
drzewko wraz z różnokolorowy-
mi symbolami jest zapisem wie-
rzeń religijnych i ludowych.

Podłaźnik swoją nazwę wziął 
od podłażenia kogoś, czyli pój-
ścia z kolędą, z dobrą nowiną 
i opłatkiem, który ma jednać lu-
dzi. Z opłatkiem szło się także 
do zagrody, by podzielić się nim 
ze zwierzętami – żywicielami 
rodziny i pomocnikami w cięż-
kiej pracy. Opłatek zamykano w 
piętce chleba, suszono i trzyma-
no na wypadek choroby zwie-
rząt. Nasi przodkowie czuli silny 
związek ze światem przyrody 

Wiecznie zielone drzewko wstawiane jest do naszych domów na Wigilię Bożego Narodzenia, na znak 
nowego życia, światła, które rodzi się wśród ciemności. Dawniej powieszone pod sufitem, zwane pod-
łaźnikiem, przypominało sens tkwiący w narodzinach Boga.

i dawali temu wyraz w dziele-
niu się świętym chlebem z by-
dłem, owcami, końmi, a także 
mniejszą gawiedzią. Współcze-
śnie nie ma już w większości 
domów stajni, pełnej gospodar-
skich zwierząt, ale mamy in-
nych, czworonożnych członków 
rodziny, którzy potrzebują na-
szej uwagi i dobrych życzeń.

Chleb od zawsze uważany był 
za pokarm wyjątkowy, który ma 
moc odkrywania prawdy, lecze-
nia z przeróżnych chorób, także 
zawiści czy zazdrości. Może jest 
w naszym otoczeniu ktoś, kogo 
darzymy niechęcią, z kim od lat 
nie rozmawiamy. Może połama-
nie się opłatkiem uświadomi, że 
wszyscy, jak ten chleb, jesteśmy 
pełni pęknięć, bruzd i nadpalo-
nych miejsc.

Regina Wicher
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R
oman Ficek, 28 letni skawi-
czanin swoim uśmiechem 
zaraża a swoimi czynami 

pokazuje, że jeżeli człowiek cze-
goś bardzo chce, to wcześniej 
czy później, to osiągnie. Sam 
mówi, że jeżeli o czymś się in-
tensywnie myśli, to urzeczywist-
nia się to w życiu: 

„jeśli bardzo czegoś chcesz, 
bardzo czegoś pragniesz i o 
czymś marzysz, to wcześniej czy 
później to osiągniesz. Trzeba tyl-
ko w to głęboko wierzyć. To co się 
w moim życiu pojawiło od 2014 
roku to zasługa mojej wyobraź-
ni, moich myśli.” 

W 2014 roku, podczas wej-
ścia na wschód słońca na Babią 
Górę, dwudziestotrzyletni wów-

czas Roman wpadł w zachwyt, 
góry go wprost zaczarowały. Po-
czuł, że chce więcej, chce je po-
znać, iść dalej, widzieć szerzej. 
Ziarenko zostało zasiane. Po po-
wrocie do domu zaczął szukać 
informacji o kursach, różnego 
rodzaju wyprawach, wczytywać 
się w tematy związane z góra-
mi. Zaczęła się miłość do gór, 
która totalnie zawładnęła jego 
głową. Rozpoczęły się pierwsze 
treningi, jeszcze nie do końca 
logistycznie skoordynowane – 
pierwsze biegi po okolicznych 
pagórkach, jazda na rowerze, 
ćwiczenia siłowe. W tym sa-
mym roku w okresie wakacji 
Roman Ficek bierze udział w 
swoich pierwszych zawodach 
biegowych, które odbywały się 

w Zawoi. Był to bieg na Babią 
Górę. Roman dobiega na po-
zycji 69, jest dumny, udało mu 
skończyć bieg. Wtedy już wie, 
że to właśnie biegi górskie będą 
jego sportem, dyscypliną, w któ-
rej będzie się rozwijał. Zaczyna 
czytać coraz więcej literatury 
fachowej, skrupulatnie obser-
wuję wciąż raczkujące jeszcze 
wtedy, zawody biegów górskich 
w Polsce, podziwia tych, którzy 
zajmują się tym profesjonalnie 
i zaczyna intensywnie ćwiczyć. 

„Zacząłem się przygotowywać, 
wiedziałem, że chcę osiągać do-
bre wyniki, robić rzeczy, których 
wcześniej nikt nie robił, poko-
nywać swoje granice i odkry-
wać góry, zapisać się w historii. 

Chciałem być zdobywcą.” – opo-
wiada Roman

W 2015 roku zdobywa ko-
ronę gór Polski – 28 szczytów 
w 82 godziny, zimą, w bardzo 
trudnych warunkach. Wtedy 
jeszcze nie używa podczas wy-
praw GPS-u. Po tym wyczynie 
odzywa się stara kontuzja, czuje 
ogromny ból w nodze. Lekarka 
odradza bieganie, ale Roman 
wie, że to niemożliwe, że on 
tej pasji nie porzuci, albo może 
ona jego… Robi sobie chwilową 
przerwę od biegania, ale cały 
czas trenuje poprzez jazdę na ro-
werze. Po roku zaczyna znowu 
biegać. Wierze, że wyleczyłem 
nogę także siłą swojej podświa-
domości – mówi. Zaczyna ostro 

Z marzeniami zasypiam 
i budzę się rano

Za kilka dni kończy się stary rok, to doskonały czas na postanowienia noworoczne, które czasami sprawiają, że odmieniamy swoje życie. 
Wśród nas jest człowiek, który głęboko wierzy w marzenia i w siłę podświadomości. W 2014 roku postanowił, że będzie biegał. 5 lat póź-
niej, jako pierwszy człowiek, przebiegł cały łuk Karpat, pokonał karpackie szczyty, przełęcze i połoniny od granicy serbsko-rumuńskiej 
poprzez Rumunię, Węgry, Ukrainę, Polskę i Czechy do Słowacji. Oto krótka historia o wewnętrznej sile człowieka, która sprawia że niemoż-
liwe staje się możliwe, historia Romana ficka. 

Fot. ze zbiorów Romana Ficka

NASZE PASJE
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trenować w regionie, w paśmie 
Policy, na Babiej Górze. 

W grudniu 2017 startuje na 
30 km na Winter Trail Małopol-
ska w Lubogoszczy i tam zajmu-
je 5 miejsce, które niezwykle 
go satysfakcjonuje. Już kilka 
miesięcy później, w kwietniu 
2018 roku zalicza, swoje pierw-
sze w życiu długodystansowe 
zawody – 104 km na Slaman-
dra Ultra Trail, 5000 metrów 
przewyższenia i … wygrywa. 
Tak zaczyna się kolejny rozdział 
w historii pisanej przez Roma-
na – biegi długodystansowe, 
w których jest obecnie niewąt-
pliwym liderem wśród zawod-
ników w Polsce. W 2018 roku 
w 127 godzin zdobywa tatrzań-

skie dwutysięczniki – biegnie 
6 dni, bez żadnego supportu 
z 8 kilogramowym plecakiem 
na plecach. W tym samym roku 
startuje po raz pierwszy w ultra 
maratonie 6 x Babia Góra. Uda-
je mu się zrobić 5 x Babia Góra, 
tym razem zatrzymuje go burza 
i zmęczenie psychiczne. We-
wnątrz dobrze wie, że jeszcze na 
te zawody wróci… Rok później, 
jako drugi człowiek w historii 
dobiega do mety utra maratonu, 
kończąc bieg 6 x Babia Góra 
z najlepszym wynikiem, poko-
nując rekord Krzysztofa Dołę-
gowskiego o godzinę. Następ-
nie bierze udział w kolejnych 
zawodach – Bieg Ultra Rzeźnik 
w Bieszczadach – 105 km i go 
wygrywa, stając się gwiazdą za-

wodów! Już wtedy o Romanie 
jest coraz głośniej w świecie 
biegaczy górskich, wszyscy mó-
wią o niesamowitym wyzwaniu 
jakiego chce się podjąć – prze-
biegnięciu ponad 2000 km przez 
Łuk Karpat! 

27 lipca Roman zaczyna bieg, 
przez który będzie się mówić 
o nim w całej Polsce i nie tylko. 
Wyrusza z Orszowej, wspiera go 
team supportujący, w którym 
jest między innymi jego siostra 
Karolina oraz jej chłopak Ja-
kub. W 38 dni i 11 godzin po-
konuje 2300 km dystansu i 100 
tysięcy metrów przewyższenia. 
Support Romka przejeżdża zaś 
drogami 5700 kilometrów. Bie-
gnąc zachwyca się krajobrazem 

rumuńskich gór, ukraińskich 
połonin, ciągnących się kilome-
trami, wbiega na Gerlach, spoty-
ka wspaniałych ludzi, przeżywa 
niesamowite przygody, które na 
zawsze zostaną w jego głowie 
i sercu. Nie jest to jednak łatwa 
wyprawa, czasami jest bardzo 
ciężko, zarówno fizycznie jak 
i psychicznie. W palcach u stóp 
schodzą paznokcie, atakują skur-
cze w nogach i nie tylko. Niektó-
re tereny są dzikie i nieprzetarte, 
szczególnie te w Rumunii, źle 
oznaczone szlaki i nawigacja, 
niepokrywająca się z trasą, dają 
w kość. Roman czasami błądzi, 
pokonuje rzeki, gubi się w ko-
sówce, odpędza dzikie psy, 
czasami siada i płacze. Nigdy 
jednak się nie poddaje, wstaje 
i biegnie dalej. 4 września Ro-
man osiąga cel swego wielkiego 
biegowego wyzwania na Starym 
Moście w Bratysławie. Na mo-
ście czeka na niego cała rodzina 
i dziewczyna – Patrycja. Przygo-
towali specjalną metę. Czekają 
z szampanem i transparentami, 
gwiżdżą i krzyczą wniebogłosy, 
słychać ich z daleka. Tak koń-
czy się bieg Romana przez Łuk 
Karpat, którym zapisuje się na 
kartach historii. 

Co teraz go czeka? Na pewno 
kolejna wielka przygoda. Już 
w głowie snuje plany o udzia-
le w kolejnych ultra maratonach 
w Polsce i za granicą:

• Na wiosnę wystartuje w dwóch 
wybranych ultra maratonach 
w Polsce;
• 11 czerwca 2020 powalczy 
w Niemczech w górach Bawarii 
na Zugspitz Ultratrail na dystan-
sie 105 km i 5 500 m przewyż-
szenia Trasa biegnie naokoło 
najwyższego szczytu w Niem-
czech Zugspitze 2962m. n.p.m.;
• 13 lipca zmierzy się w Ando-
rze na Andorra Ultra Trail Vall-
nord. Dystans 170 km i 1300 m 
przewyższenia. Trasa nosi na-
zwę Ronda Dels Cims i przebie-
ga się przez 16 dwutysięczników 
i prawie jeden trzytysięczny;
• w jesieni zmierzy się z Głów-
nym Szlakiem Beskidzkim 
(GSB), Polski klasyk, który ma 
520 km i 25 000 m przewyższe-
nia i ciągnie się od Wołosatego 
w Bieszczadach do Ustronia 
w Beskidzie Śląskim. 

My będziemy trzymać kciuki 
za Romana, jego wyprawy, przy-
gody i wszystkie nowe marze-
nia, do których spełnienia wciąż 
dąży. 

Powodzenia Roman.
Anna Kulka

Fot. źródło: redbull.com
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A
kademia Umiejętności, a po 1918 r. Polska Akademia 
Umiejętności (dalej: PAU) nie doczekały się jeszcze cało-
ściowo syntezującego opracowania, a co dopiero „Dobra 
Babiogórskie”, które stanowiły niewielką część majątku 

jaką zarządzała Akademia. PAU jako największa ogólnopolska in-
stytucja naukowa, w drodze darowizny oddziedziczyła w 1924 r. z 
Dyrekcji Dóbr Żywieckich (dalej: DDŻ) znaczną część lasów babio-
górskich. Od tego momentu PAU w Krakowie stała się właścicielem 
gospodarstwa leśnego w Zawoi, które było największym jakie miała 
w swym posiadaniu Akademia. Część podarowanych przez Habs-
burgów dóbr było wzorowo zarządzane, natomiast lasy babiogór-
skie, gdzie prowadzono intensywną gospodarkę leśną, generowały 
duże dochody. Gospodarstwa rolniczo-leśne w PAU, a do takich za-
liczały się „Dobra Babiogórskie”, funkcjonowały na zasadach samo-
finansującej, 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, który znajdo-
wał się w Krakowie. Zarząd Akademii 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 protek-
torem PAU. W latach 1916-1924 spoczęły na nim obowiązki wyni-
kające z tego patronatu. Był członkiem Akademii i znał doskonale 
problemy, na jakie natrafiła ona z chwilą zakończenia walk Wielkiej 
Wojny. Po uzyskaniu niepodległości przez Polskę, jedną z pierw-
szych depeszy przesłanych na adres Akademii był list przesłany 
przez Karola Stefana Habsburga następującej treści: „Wielce Sza-
nowny Panie Prezydencie. Akademia Umiejętności wchodzi obec-
nie w skład Państwa Polskiego, składam zatem nader zaszczytny 
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 zechcia-
ła nadal korzystać z moich wiadomości fachowych w sprawach że-
glugi i marynarki, które zupełnie stawiam do dyspozycji. Z wyra-
zami poważania i uszanowania, szczerze oddany – Karol Stefan”1. 

W odbudowującym się państwie polskim Akademia wprowadziła 
nowy statut, który w 1919 r. zatwierdził Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski. Nie mogąc być na jej pierwszym posiedzeniu, w dniu 
„święta nauki polskiej”, jak go nazwał Naczelnik, przesłał depeszę 
„z życzeniami najświetniejszego rozwoju”. Dodał, że: „Akademia 
Umiejętności, stając się obecnie najwyższą instytucją naukową dla 
całej Polski, ma do spełnienia wielkie zadanie. Niechaj zamykając 
poprzedni okres swojej działalności, w którym niespożyte zasługi 
położyli Majer, Szujski, Dietl, Tarnowski i Ulanowski, spełnia chlub-
nie nadal na chwałę imienia polskiego swoje posłannictwo, sto-
jąc na straży jednej z najidealniejszych placówek pracy narodowej 
i wszechludzkiej”2.

Przez kilka lat z pomocą Akademii przychodził rząd Polski po-
przez subwencje z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego3. Po uzyskaniu majątków żywieckich i wybuchu 
wielkiego kryzysu na giełdzie nowojorskiej dotacja została jednak 
ograniczona do 70 000 zł rocznie. W tej sytuacji byt materialny 
Akademii był zależny od świeżo pozyskanych majątków ziemskich. 
Dobra jakie otrzymała Polska Akademia dzieliły się na cztery czę-
ści: arcyksięcia Karola Stefana Habsburga, Pawła Tyszkowskiego, 
Władysława Józefa Fedorowicza i Stanisława Sozańskiego4.

W Zawoi PAU uzyskała swoje mienie 23 sierpnia 1924 r. z przy-
czyn politycznych i ówczesnych decyzji jakie podjął arcyksiążę Ka-
rol Stefan Habsburg5. Utworzona przez arcyksięcia Karola fundacja 
na rzecz PAU w celach wspomożenia jej (ta znalazła się w ciężkiej 

Polska Akademia Umiejętności 
w Zawoi 1924-1939

Jeden z budynków (willi) osiedla wypoczynkowego PAU w Zawoi. Zdj. ze zbiorów BCK w Zawoi
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sytuacji finansowej z powodu hiperinflacji trapiącej nowopowstałe 
państwo polskie), była bodaj najważniejszą przesłanką wynikającą 
z protektoratu nad Akademią. Dodatkowo zapewne realna obawa 
przed całkowitą parcelacją majątku skłoniła włodarza Żywca do po-
zbycia się części swojego mienia na rzecz Towarzystwa. Podarował 
on Polskiej Akademii Umiejętności 10500 ha ziemi, wśród których 
znalazły się „Dobra Babiogórskie”6. Jak już wspomniano powyżej, 
w Zawoi stanowiły one darowiznę złożoną głównie w postaci la-
sów babiogórskich. 

Zarząd nad majątkami przejął 5 września 1924 r. sekretarz ge-
neralny Akademii Stanisław Wróblewski w obecności adwokata 
Józefa Skąpskiego (seniora) i administratora dóbr Stefana Janusza. 
W okresie międzywojennym majątkami zajmowali się dawni urzęd-
nicy arcyksięcia oraz funkcjonariusze nowo utworzonej Centralnej 
Administracji Dóbr PAU. Wydatki na ich utrzymanie były bardzo 
wysokie, Akademia zobowiązała się bowiem opłacić przejętych 
urzędników według norm, które były przyjęte w dobrach Habsbur-
skich, a tam zarówno urzędnicy jak i szeregowi pracownicy zara-
biali bardzo dobrze. Ponadto, na skutek niedawno zakończonych 
działań wojennych, majątki te w momencie przejęcia przez Akade-
mię były zrujnowane. Było to powodem niskich dochodów, jakie 
czerpała z tych majątków Akademia. 

„Dobra Babiogórskie” obejmowały powierzchnię 6795,651 ha, 
co stanowiło około 64 % całego areału podarowanego na rzecz 
PAU w Krakowie. W przeliczeniu na wartość pieniężną, „Dobra 
Babiogórskie” warte były 3 268 547,50 zł, co przedstawiało oko-
ło 69% całkowitej wartości przekazanego majątku. Nie ma więc 
przesady w stwierdzeniu, że gospodarstwo leśne w Zawoi było 
wielkie i doskonale prosperujące – generujące znaczne zyski finan-
sowe, zwłaszcza przed wybuchem kryzysu gospodarczego. Dobra 
żywieckie i lasy na Babiej Górze Karola Stefana Habsburga były 
największą darowizną przekazaną PAU pośród innych jakie wtedy 
były pod zarządem Akademii. Stanowiły one około 1/5 majątku 
arcyksięcia i składały się z dziewięciu folwarków7. 

Wielki kryzys gospodarczy, jaki dotknął Europę na początku lat 
trzydziestych XX w., znacznie przyczynił się do obniżki na świato-
wych giełdach ceny drewna, co wpłynęło na dochodowość w la-
sach całej Polski. Turbulencje te nie ominęły również gospodarstwa 
leśnego w Zawoi i jak donosił sekretarz generalny PAU w 1932 r. 
dochody z lasów były fatalne, „a dosłownie spadły poniżej zera, 
których przecież ponad normę nie można wycinać, utrzymać zaś 
je trzeba w stanie takim, jakiego wymagają dobre gospodarstwa 
lasowe”8. Koniunktura finansowa dóbr leśnych zaczęła się stopnio-
wo poprawiać od 1937 r., na tyle, że Akademia w latach 1928-1938 
uzyskała zysk ze swoich lasów w wysokości 829 126 zł9.

W Nadleśnictwie Zawoja, zatrudnieni leśniczowie, podleśniczo-
wie, gajowi i pozostali robotnicy „lasowi” otrzymywali pensje znacz-
nie wyższe niż w lasach państwowych. W lokalnym społeczeństwie 
postrzegani byli jako dobrze sytuowani mieszkańcy, a nadleśniczy 
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 Umiejęt-
ności, a przez szereg lat Polskiej Akademii Nauk w Zawoi, ich na-

zwa oficjalna zmieniała się kilka razy. Nazywano je Osiedlem Wil-
lowym, 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 wyjąt-
kowy 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 wodno-kanalizacyjną, insta-
lację elektryczną i całkowicie umeblowano. Dodatkowo wyposażo-
no w odpowiedni sprzęt kuchenny i gospodarczy10. Prąd potrzebny 
do oświetlenia budynków wytwarzano w pobliskim tartaku PAU, 
gdzie zainstalowano nowoczesny agregat prądotwórczy. Wtedy dum-
nie zakładano, że (…) „odpowiednia dynamo-maszyna będzie tak 
silna, iżby można sprzedawać prąd do oświetlenia publicznego oraz 
prywatnych zabudowań, ewentualnie placów i ulic w Zawoi”11. Był 
to prawdziwy skok cywilizacyjny, zgodny z duchem sanacyjnym.

PAU było także inicjatorem ochrony zasobów leśnych w Zawoi. 
W lutym 1932 roku Władysław Szafer12 przedstawił zarządowi Pol-
skiej Akademii Umiejętności propozycje i konieczność podjęcia 
decyzji w sprawie powołania parku narodowego na Babiej Górze. 

W okresie pierwszych 15 lat działalności PAU w Zawoi, udało 
się wybudować trzy nowe gajówki, odkupić z rąk prywatnych tar-
tak, który zmodernizowano, wyposażając go w turbinę elektryczną 
i nowy trak do cięcia drewna13.

Lokatorzy Will Profesorskich 
w latach 1930-1939
Z nazwiskami pierwszych lokatorów domów profesorskich może-
my zapoznać się na podstawie zachowanego pisma skierowanego 
z PAU w Krakowie do Nadleśnictwa Zawoja, w którym to Sekretarz 
Generalny Akademii dr Stanisław Kutrzeba informował zawojskie-
go zarządcę o wytypowanych na okres letni lokatorach. Letnicy za-
mieszkali w domach wypoczynkowych od 1 lipca 1930 r. Pomimo 
tego, że czwarty dom nie był jeszcze dostatecznie dokończony i nie 
nadawał się właściwie do zamieszkania, to uwzględniono go w pla-

nie wynajmowania wysłanym do Zawoi dnia 25 czerwca 1930 r. 
Ów plan rozmieszczenia profesorów był pierwszym dokumentem 
aprobującym przyjazd elity naukowej do Zawoi na letni wypoczy-
nek do pensjonatów będących własnością Akademii. Zapoczątko-
wał on obyczaj, że to sekretarz generalny PAU typował naukow-
ców do zawojskiej placówki i przedstawiał nadleśniczemu w Zawoi 
plan rozmieszczenia gości. Uwzględniał on rozmieszczenie ośmiu 
profesorów wraz z rodzinami w tzw. „mieszkaniach profesorskich”. 

Zarząd Lasów PAU w Zawoi. Zdj. ze zbioru P. Krzywdy.
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Zazwyczaj przebywali oni w willach przez okres trzech miesięcy 
(lipiec, sierpień, wrzesień) wraz ze swoją służbą. Jeżeli nie zabie-
rali lub nie mieli własnej służby, do pomocy zatrudniano zawojskie 
dziewczyny, które osobiście wybierał miejscowy nadleśniczy. Nale-
ży przypomnieć, że przebywający w Zawoi profesorowie, nie tylko 
tu odpoczywali, ale także pracowali, zgodnie z zakładanym przezna-
czeniem ośrodka na domy pracy twórczej14. Pierwszymi gośćmi byli:

„I willa:  mieszkanie Nr 1: prof. dr Kazimierz Chodynicki 
 mieszkanie Nr 2: dr Kazimierz Dobrowolski15 
II willa:  mieszkanie Nr 3: prof. dr Józef Kostrzewski
 mieszkanie Nr 4: prof. dr Stanisław Pitoń
III willa: mieszkanie Nr 5: prof. dr Stanisław Maziarski
 mieszkanie Nr 6: prof. dr Ksawer Lewkowski
IV willa: mieszkanie Nr 7: prof. dr Jan Nowak
 mieszkanie Nr 8: prof. Władysław Natanson”16.

Plan zakwaterowania opracowywany był także na okres ferii 
zimowych, który poprzedzany był rozsyłaną po polskich instytu-
tach naukowych ofertą wypoczynkową w formie kurendy17. Ofer-
ta ta opracowywana była także przez Sekretarza Generalnego PAU 
w Krakowie. W 1933 r. wyglądała ona min. tak: 

„Polska Akademii Umiejętności.

Kurenda.

Ze względu na przedłużający się okres feryj świątecznych młodzie-
ży szkolnej przypominam, że w willach profesorskich w Zawoi są do 
wynajęcia mieszkania na sezon zimowy.

Każde mieszkanie składa się: z dwóch pokoi na parterze, werandy 
krytej, kuchni, sionki, spiżarni, piwnicy i WC (pokoje na I. piętrze nie 
mają pieców, nie są więc w zimie do użycia). 

Ceny mieszkań są następujące:
1) Mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią i t.d. z opałem – 25 zł tygo-
dniowo;
2) Mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią i t.d. z opałem – 100 zł mie-
sięcznie;
3) Poszczególne pokoje (nie więcej jak dwie osoby), za 1 pokój z opa-
łem – 2,50 zl za dobę. 

Zgłoszenia o wynajęcie mieszkania proszę nadsyłać pisemnie do 
Centralnej Administracji Dóbr Polskiej Akademii Umiejętności w 
Krakowie, Sławkowska 17 lub telefonicznie na Nr 129-20 do Pana 
inż. Krzesiwo.

Przydział mieszkań nastąpi zaraz.
W Krakowie, dnia 17 listopada 1933 r.”18

Ostateczne plany-harmonogramy wynajmowania mieszkań w Za-
woi poprzedzone były korespondencją sekretarza PAU z chętny-
mi do wynajęcia ludźmi związanymi z polską nauką, będącymi 
członkami PAU. Wielka skrupulatność i dbałość o szczegóły w tym 
względzie Stanisława Kutrzeby, widoczna jest w wytworzonej kore-
spondencji z lat 1930-1939 pomiędzy PAU w Krakowie a Nadleśnic-
twem w Zawoi. Coroczna lista zakwalifikowanych na wypoczynek 
w Zawoi stała się podwaliną umożliwiającą odtworzenie nazwisk za-
cnych gości przebywających w profesorskich willach, wśród których 
zdecydowany odsetek stanowiła elita polskiej nauki19.

Byli to między innymi profesorowie: Józef Kostrzewski (Poznań), 
Jan Nowak (Kraków, Poznań), Kazimierz Kostanecki (Kraków), 
Maksymilian Huber (Warszawa), Ksawery Lewkowicz (Kraków), 
Władysław Szafer (Kraków), Tadeusz Lehr-Sławiński (Lwów), Fryde-
ryk Zoll (Kraków), Zygmunt Woyciechowski (Poznań), Leon Stern-
bach (Kraków), Jan Krzesiwo (Kraków), Stanisław Gołąb (Kraków, 
Paryż), Jerzy Stefan Langrod (Kraków), Leon Podlewski (Poznań), 
Prof. Edward Klich (Poznań), Mieczysław Wolfke (Warszawa), Zyg-
munt Grodziski (Kraków); Kazimierz Kaczmarski (Poznań), Waw-
rzyniec Teisseyre (Lwów), prof. inż. Mikołaj Czyżewski (Kraków), 
prof. inż. Tadeusz Urbański (Warszawa), prof. inż. Aleksander Krup-
kowski (Kraków), Leon Marchlewski (Kraków), Tadeusz Grabowski 
(Poznań), Helena Rakuszewska (Kraków), Adam Vetulani (Kraków), 
Stanisław Sokołowski (Zakopane, Kraków), Stanisław Estreicher 
(Kraków), Stanisław Kolbuszewski (Poznań), Witold Budryk (Kra-
ków), Kazimierz Kordylewski (Kraków), Marian Raciborski (Lwów, 
Kraków, Zakopane).

Gośćmi w willach byli nie tylko profesorowie, ale również znane 
osoby ze świata polityki (dr Kazimierz Jelonek dyr. KKOP Kraków), 
prokuratorzy (np. dr Jan Czernik z Krakowa), wojska (np. Wielmoż-
na Pani hr. Mycielska z JWP Poznań), a nawet pisarz Artur Górecki, 
który zamieszkał tam w 1937 r., bowiem prof. Stanisław Pitoń „od-
stąpił swoje mieszkanie bezpłatnie na całe lato, ponieważ Górecki 
jako literat żyjący z pracy pisarskiej znajdował się w ciężkich warun-
kach i przeszedł ciężką chorobę”20.

Dzisiaj, po dziewięćdziesięciu latach od wybudowania will w Za-
woi, i po wielu perypetiach prawnych, własnościowych, itd., jaki 
przeszedł ten ośrodek, przywraca się świetność domów profesor-
skich. Należy mieć nadzieję, że staną się one znów oazą odpoczyn-
ku oraz miejscem pracy dla nowych pokoleń adeptów nauki.

Aleksander Wiecheć
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Wrocław 1958, s. 98-106.

4. S. Kutrzeba, Jak Polska Akademia Umiejętności rządzi swoimi majątkami, Kra-
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19. Tamże.

20. Tamże.

NASZA HISTORIA



| POD DIABLAKIEM | ZIMA 2019 | 

11

W latach 1959-60 podjęłam 
wieczorowe studia muzyczne. 
Opiekunka roku – prof. Maria 
Piechnik, przekazała mi śpiew-
nik Franciszka Gazdy „Babio-
górskie Pieśni”; 15 pieśni na 
układ 3 i 4-głosy równe, wydany 
w 1938 r. przez Chłopski Zwią-
zek Teatrów i Chórów Ludo-
wych. Mówiła mi o pracy i du-
żym zaangażowaniu Franciszka 
Gazdy, jako budziciela kultury 
ludowej regionu babiogórskiego.

Po ukończeniu studiów po-
stanowiłam założyć zespół re-
gionalny, jako kontynuację 
działalności Franciszka Gazdy. 
W 1963 roku zespół przyjął 
nazwę „Babiogórcy”, a kapela 
pozostała przy nazwie „Zawoja-
nie”, jak u Franciszka Gazdy. Do 
zespołu „Babiogórcy” przyszły 
trzy osoby z dawnego zespołu 
Franciszka Gazdy: Otylia Gąsior, 
Bronisław Chowaniak i skrzypek 
Józef Chowaniak.

W 1964 roku na zebraniu Od-
działu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, przewodnicząca Od-
działu ZNP w Zawoi Jadwiga 
Wierczek, poinformowała na-
uczycieli, że Franciszek Gazda 
nie żyje. Przedstawiła jego boga-
ty życiorys, uczciliśmy go minu-
tą ciszy, co zostało odnotowane 
w kronice Oddziału ZNP.

Szczęśliwie informacja ta oka-
zała się nieprawdziwa.

Moje spotkania 
z Franciszkiem Gazdą

Z nazwiskiem Franciszek Gazda spotkałam się pierwszy raz w czasie uroczystości noworocznej, którą przygotowałam z uczniami w szkole, 
w styczniu 1959 roku. Do pracy w Szkole Podstawowej nr 5 w Zawoi Gołyni, na stanowisko kierownika szkoły, przyszłam 1 września 1958 
roku. Był to siódmy rok mojej pracy w zawodzie nauczycielki, ale pierwszy rok w Zawoi.

Na tę uroczystość, oprócz dzieci, przybyło dużo osób dorosłych. Po występach, wśród podziękowań, usłyszałam: nareszcie mamy następ-
cę Franciszka Gazdy. Były to osoby, które w okresie międzywojennym w latach 1935-38 należały do zespołu „Zawojanie”, który zorgani-
zował nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 na Przysłopiu Franciszek Gazda. Te wspomnienia o Franciszku Gazdzie z przed tylu lat były 
bardzo ważne w dalszej działalności regionalnej.

W okresie lat powojennych: 
pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych nie było Gminnych Ośrod-
ków Kultury. Działały świetlice 
i kluby wiejskie. Niektórzy na-
uczyciele, oprócz pracy w szko-
le, zajmowali się działalnością 
społeczną, szczególnie na wsi. 

Jako kierownik szkoły mogłam 
rozwijać środowisko, w którym 
pracowałam pod względem 
gospodarczym i kulturalnym, 
współpracując z różnymi or-
ganizacjami, na różnych szcze-
blach. Z racji pełnionej funkcji 
prowadziłam działalność kul-
turalno-oświatową w gminie. 
Należałam do komisji Oświaty 
i Kultury na szczeblu woje-
wódzkim i krajowym.

W nagrodę za tę działalność 
Zarząd Główny ZNP wysłał mnie 
w 1966 roku na kurs wakacyjny 
dla nauczycieli – działaczy kul-

DruGie SPotKaNie 
Z NaZWiSKieM 
FraNciSZeK GaZDa

trZecie SPotKaNie 
Z NaZWiSKieM 
FraNciSZeK GaZDa

Moje trZecie 
SPotKaNie 
Nie Z NaZWiSKieM, 
ale Z FraNciSZKieM 
GaZDą

 Lipiec 1966. Kurs nauczycieli w Gdyni. Pierwsze spotkanie Zofii Bugajskiej z Franciszkiem Gazdą.

tury na wsi, do Gdyni, który od-
bywał się w szkole nr 27 na Ka-
miennej Górze. Na tych kursach 
spotykali się nauczyciele – dzia-
łacze kultury z całej Polski. Na 
moim pierwszym kursie w lipcu 
1966 roku było nas 98 osób. 

Po podpisaniu listy obecno-
ści, w pierwszym dniu poby-
tu, ktoś z drugiego końca sali 
wywołał moje nazwisko i za-
pytał, czy jestem z Zawoi spod 
Babiej Góry. Kiedy potwierdzi-
łam, przyszedł do mnie wysoki, 
przystojny, lekko łysiejący pan 
w okularach. Przedstawił się: ja 
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jestem Franciszek Gazda, praco-
wałem kiedyś w Zawoi.

Patrzyłam na niego z niedo-
wierzaniem, pełna szacunku 
dla postaci, i dostałam „gęsiej 
skórki”. Wypowiedziałam tyl-
ko: czy to prawda, że ja mam 
przed sobą żywego, prawdziwe-
go Gazdę? I serdecznie go uści-
skałam, nic więcej nie mówiąc. 
Potem w wolnych chwilach za-
częły się długie rozmowy na te-
mat Zawoi, jej mieszkańców, ze-
społu, który prowadził w latach 
1935-1938, całej pracy w latach 
1932-1938, na temat pieśni, ob-
rzędów i strojów babiogórskich.

Było to dla mnie wyposażenie 
w wiedzę o regionie. Franci-
szek Gazda osobiście przekazał 
mi szczerze swoje doświadcze-
nia i metody pracy z zespołem. 
Przyobiecał przesłać mi pie-
śni dożynkowe i widowisko 
„Na Mazury”. Dotrzymał słowa. 
W sierpniu 1966 roku otrzyma-
łam obiecany list, a w nim cenne 
materiały do pracy z zespołem.

Jeszcze dwa razy spotkałam 
Franciszka Gazdę w Gdyni, 
w wakacje na kursach w 1967 
i 1968 roku. Przyjeżdżał tam 
z chórem nauczycielskim z Ra-
ciborza, gdzie pracował. 

Zmarł 28 lutego 1969 roku 
w Cieszynie, w wieku 59 lat. 
W Zebrzydowicach koło Cieszy-
na miał własny dom.

Franciszek Gazda przekazał 
mi wszystko, co wiedział o folk-
lorze babiogórskim. Był to jego 
testament dla Zawoi, który mnie 
przypadło wypełniać i wzbo-
gacać jego treści. Załączam list 
Franciszka Gazdy, który zawiera 
ciekawe informacje (pubikujemy 
go na następnej stronie – przyp. 
redakcji).

Mimo, że Franciszek Gazda 
działał w Zawoi tylko kilka lat 
jako nauczyciel, w latach 1932-
1938, w tym 3 lata (1935-38) był 
kierownikiem Zespołu Regional-
nego „Zawojanie”, zebrał i zano-
tował 15 pieśni, to wartość jego 
dzieła jest bezcenna. Pozostawił 
po sobie fundament, na którym 
mogliśmy budować autentyczną 
kulturę babiogórców.

Zebrałam i opracowałam 
z rodziną setki pieśni, tańców, 
obrzędów w ciągu 30. lat mo-
jego „kolbergowania” na tym 
terenie. Zawsze jednak sięgam 
do tych wartości przekazanych 
przez Franciszka Gazdę, który 
dbał i nakazał mi dbać o auten-
tyczność kultury, jako majątku 
tożsamości regionu babiogór-
ców. W latach 1972-1974 od-
tworzyliśmy stroje babiogórskie 
według wskazań Franciszka 
Gazdy. Wcześniej mieliśmy stro-

Pierwsze spotkanie z Franciszkiem Gazdą w Gdyni na kursie nauczycielskim. Lipiec 1966. Od lewej od góry stoją: Zofia Bugajska 

i obok w jasnych okularach Franciszek Gazda.

Lipiec 1966. Kurs nauczycielski w Gdyni. Szkoła Podstawowa nr 27 na Kamiennej Górze. Pierwsze spotkanie z Franciszkiem 

Gazdą (stoi drugi z lewej, obok Zofia Bugajska).

je podhalańskie. Gdyby nie 
Franciszek Gazda, kultura ludo-
wa w Zawoi poszłaby w dużym 
stopniu w zapomnienie. Młodzi 
mieszkańcy wsi, w okresie po-
wojennym, masowo odchodzi-
li do miast, za pracą. Na wieś 
wkraczało to „nowe”. Dziew-
częta wstydziły się pochodze-
nia wiejskiego: gwary, stroju. 
Doświadczyłam tego osobiście 
organizując Zespół Regionalny 
„Babiogórcy” w 1963 roku.

Pamiętajmy tych, którzy za-
notowali, przekazali i nadal 
przekazują autentyczną kulturę 
regionu babiogórskiego, mimo 
różnych „naleciałości”, bo to jest 
bogactwo regionu. Takie prze-

słanie zostawił nam budziciel 
kultury babiogórskiej – Franci-
szek Gazda.

Pełne materiały o działalno-
ści Franciszka Gazdy na tere-
nie Zawoi i na innych terenach, 
jego pracowitego życia, zebrał 
i opisał w latach 1985-1995 re-
daktor Leon Rydel – miłośnik 
regionu babiogórskiego. Razem 
z Leonem Rydlem odwiedzili-
śmy, w 1985 roku, kilka rodzin 
w Zawoi Przysłop, z którymi 
związany był poprzez swoją 
pracę, i dzieląc z nimi swoje ży-
cie w latach 1932-1938, Franci-
szek Gazda. Zdobyliśmy cenne 
informacje o jego pracy i życiu. 
Leon Rydel nawiązał też kontakt 

z żoną Franciszka Gazdy oraz 
z miejscowościami, gdzie poza 
Zawoją Franciszek Gazda praco-
wał, zdobywając cenne informa-
cje i dokumenty. Zdobył on i po-
wielił portret Franciszka Gazdy. 
Jeden egzemplarz opracowania 
o Franciszku Gaździe Leon Ry-
del przekazał w 1966 r. Gminne-
mu Ośrodkowi Kultury w Zawoi. 
Drugi egzemplarz przekazał dla 
mnie. Dzięki Leonowi Rydlowi 
posiadamy ważne informacje 
i bogaty życiorys Franciszka 
Gazdy. Redaktor Leon Rydel też 
zasługuje na pamięć.

Zofia Bugajska – kustosz 

Izby Regionalnej w Zawoi Gołyni
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Skan listu Franciszka Gazdy do Zofii Bugajskiej 

W listopadzie 2018 roku 
czworo uczniów VII 
i VIII klas szkoły 

podstawowej w Skawicy wzięło 
udział w szkolnym etapie Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmio-
towego z Geografii dla uczniów 
szkół podstawowych wojewódz-
twa małopolskiego. Konkurs ten 
organizowany jest przez Kurato-
rium Oświaty w Krakowie.

Uczennice podjęły się nie 
lada wyzwania, próbując swych 
sił przy rozwiązywaniu testu, 
w którym znajdowały się bar-
dzo trudne zadania z zakresu 
wiedzy o Polsce pod hasłem 
„Cudze chwalimy, swego nie 
znamy… geografia Polski bez 
tajemnic”. Do rejonowego etapu 
zakwalifikowały się trzy uczen-
nice. Aby przejść do następnego 
etapu – wojewódzkiego, nale-
żało otrzymać co najmniej 70 % 
punktów możliwych do uzyska-
nia. Dokonała tego uczennica 

klasy VIII B – Julia Janik (zdoby-
ła 80% punktów).

Mówiąc o Julii, należy powie-
dzieć, że wzięła ona również 
udział w szkolnym i rejonowym 
etapie Małopolskiego Konkursu 
Języka Polskiego. Nie było to ła-
twe zadanie, bo aby dobrze się 
przygotować, należało przeczy-
tać książki i poznać inne utwory 
literackie tj. wiersze i piosen-
ki oraz filmy, poznać ich treść, 
przesłanie i wartości z nich pły-
nące. 

Przygotowanie się do dwóch 
konkursów wymaga odwagi 
i determinacji oraz wielkiego sa-
mozaparcia. Dzięki tym cechom 
Julia sięga po najwyższe laury. 

Julia została laureatem Mało-
polskiego Konkursu Geograficz-
nego, znalazła się w grupie 23 
uczniów z całego województwa 
małopolskiego, a jej wynik upla-
sował ją na 6 miejscu (na 160 
pkt. zdobyła 144 to jest 90 %). 

3 kwietnia 2019 roku (środa) 
o godzinie 11.00 w Auli Głównej 
Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie odbyło się uroczy-
ste zakończenie Małopolskiego 
Konkursu Geograficznego dla 
uczniów szkół podstawowych w 
roku szkolnym 2018/2019, wzię-
ła w niej udział Małgorzata Pa-
cyga (nauczyciel geografii) wraz 
z mamą Julki (Julka w tym dniu 
reprezentowała szkołę na zawo-
dach sportowych).

Julii ułatwiło to start do swo-
jej wymarzonej szkoły średniej, 
gdyż na świadectwie ukończe-
nia szkoły podstawowej uzyska-
ła dodatkowe punkty i dziś uczy 
się w jednym z liceów w Kra-
kowie. Grono Pedagogiczne 
i młodsi koledzy kibicują Julii 
i trzymają mocno kciuki, by na-
dal sięgała po najwyższe laury. 

Małgorzata Pacyga

Sukces Julii Janik
Julia Janik została laureatem Małopolskiego Konkursu Geograficznego, znalazła się w grupie 23 uczniów z całego województwa małopol-
skiego, a jej wynik uplasował ją na 6 miejscu (na 160 pkt. zdobyła 144 to jest 90 %). 

NASZA HISTORIA



14

| POD DIABLAKIEM | ZIMA 2019 | 

W specjalnie przygotowanym namiocie „Sąsiedzi”, pod jed-
nym dachem znaleźli się przedstawiciele 4 grup etnogra-
ficznych, zamieszkujących teren Podababiogórza, uka-

zując, to co mają najcenniejszego – kulturę duchową i materialną. 
W namiocie zobaczyliśmy rzemiosła, które istniały lub nadal istnieją 
u Orawian, Żywczan, Babiogórców i Kliszczaków i które w pewien 
sposób reprezentowały dany teren. Przygotowana została także wy-
stawa „ŁĄCZY NAS BABIA GÓRA”, prezentująca wspólne elemen-
ty kultury ludowej Górali, zamieszkujących rejony wokół Królowej 
Beskidów.

Motto festiwalu odzwierciedlone było także w programie scenicz-
nym, wystąpiła kapela Arva z Orawy, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia 
Rajczańska, reprezentujący Żywczan, zespoły babiogórskie – Cie-

ślica, Juzyna, Zbyrcok oraz dziecięcy zespół Kliszczaczki. Ponad-
to na scenie zachwycały zespoły z całego Łuku Karpat – polsko-
-słowacka kapela góralska HORA, rumuński zespół De la lume 
adunate si-napoi la lume date, Zespół Regionalny Górale Łąccy, 
czy też Wiyrchowianie z Bukowiny Tatrzańskiej. W wyjątkowy na-
strój wprowadził widzów koncert francuskiej kapeli folkowej East-
-Ouest z niezwykle charyzmatyczną polską wokalistką – Grażyną 
Pawlikowski. Sobotnim wieczorem scena została oddana zespołom 
folkowym. Najpierw wystąpił znany już, nie tylko w regionie, zespół 
PotOCK z Zawoi, łączący rodzimy folklor z rockowym brzmieniem. 
Swoim koncertem po raz kolejny udowodnili, że muzyka ludowa 
może być transformowana i w sposób niezwykle atrakcyjny aranżo-
wana. Głęboko wierzymy, że wkrótce swoją muzyką PotOCK będzie 

35. Babiogórska Jesień 
– łączy nas Babia Góra

Mottem tegorocznej Babiogórskiej Jesieni było hasło: „Łączy nas Babia Góra”. Wokół Królowej Beskidów przez lata wykształtowała się 
bardzo bogata kultura ludowa – Górale Babiogórscy, Kliszczacy, Górale Żywieccy, Orawianie. Wszyscy jesteśmy sąsiadami, a nasza siła 
tkwi w tym, co nas łaczy i co nas wyróżnia. W czasie 35. edycji festiwalu staraliśmy się ukazać te niuanse.

Jesienny redyk

Konferencja „Górale Babiogórscy w badaniach XX-wiecznych naukowców” Wernisaż wystawy malarskiej artystów z regionu Podbabiogórza
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promował Babią Górę i Zawoję na szeroką skalę w Polsce i poza jej 
granicami. Na koniec zagrał jeden z przodujących na polskim folko-
wym rynku muzycznym zespołów – ZAKOPOWER. 

 Festiwal był dla nas wyjątkowy nie tylko ze względu na jego 
okrągła 35. edycję. W tym roku na emeryturę przeszła Pani Wanda 
Bucka – wieloletni pracownik centrum kultury, kierowniczka ze-
społu regionalnego Juzyna, która festiwal współtworzyła od począt-
ku jego istnienia. Podczas Babiogórskiej Jesieni podziękowaliśmy 
jej za trud jaki włożyła w pracę na rzecz rozwoju kultury ludowej 
Górali Babiogórskich. Pani Wanda wraz z reżyserem Arkadiuszem 
Ziętkiem, przygotowała niezwykły spektakl zespołu JUZYNA na 
podstawie noweli Władysława Orkana pod tytułem „Juzyna”. Wi-
dowisko dotyczyło przeżywania głodu i życia w trudnych, górskich 
warunkach, z jakim przyszło się kiedyś zmagać mieszkańcom Kar-
pat. Po spektaklu na scenie Panią Wandę żegnali, dziękując jej za 
wieloletnią pracę: senator RP Andrzej Pająk, wójt gminy Zawoja 
Marcin Pająk, przedstawiciele Rady Gminy Zawoja – Barbara Marek 
i Sławomir Kudzia, członkowie zespołu JUZYNA oraz dyrektor Ba-
biogórskiego Centrum Kultury, Anna Kulka. Dla wszystkich była to 
bardzo wzruszająca chwila. 

Babiogórskiej Jesieni, tradycyjnie już, towarzyszyła konferencja 
naukowa. Tematem tegorocznych rozważań byli „Górale Babio-
górscy w badaniach XX-wiecznych naukowców”. Opieka meryto-
ryczna nad konferencją została powierzona dr Katarzynie Ceklarz, 
która po raz kolejny, nie tylko znakomicie poprowadziła całe wy-

darzenie, ale także przygotowała szalenie ciekawą prelekcję, doty-
czącą badań etnograficznych Anny Kutrzeby-Pojnarowej podjętych 
w Zawoi. Referaty kolejno wygłosili: Anna Grochal (Muzeum Et-
nograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie) – „Alojzy Cebulski. 
Entuzjasta swojszczyzny”, dr Gabriela Gacek (Wrocław) – „Folklor 
muzyczny Górali Babiogórskich w badawczej i popularyzatorskiej 
działalności Franciszka Gazdy”, Barbara Rosiek (Muzeum Miejskie 
w Żywcu) – „Jan Setkowicz – dokumentalista beskidzkich tradycji 
kulturowych”, dr Katarzyna Ceklarz (PPWSZ w Nowym Targu) – 
„Zawoja w badaniach etnograficznych Anny Kutrzeby-Pojnarowej”, 
dr Wiesław A. Wójcik (COTG PTTK Kraków) – „Aleksy Siemionow 
i babiogórszczyzna”, dr Andrzej Siwek (Instytut Historii Sztuki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego) – „Hanna Pieńkowska – konserwator na 
drogach skalnej ziemi”, Anna Woźny (Muzeum Etnograficzne im. 
S. Udzieli w Krakowie) – „Tomasz Nowalnicki. Krajoznawca, redak-
tor, kustosz. Niedokończona opowieść”. Konferencję otworzył wójt 
gminy Zawoja Marcin Pająk oraz dyrektor Babiogórskiego Centrum 
Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy Anna Kulka. Konferencję 
zakończyła ciekawa dyskusja, w której głos zabrał między innymi: 
senator RP Andrzej Pająk, Zofia Bugajska – regionalistka z Zawoi, 
Katarzyna Fujak – pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego. 

Festiwal Babiogórska Jesień nie mógłby się odbyć bez tradycyjnego 
REDYKU i pokazu podziału owiec. W tym roku bacy towarzyszyła 
rekordowa ilość uczestników festiwalu. Redyk poprowadziły zespo-
ły Zbyrcok, Juzyna, Cieślica, Zbójnik oraz inne zespoły z regionu. 

Spektakl zespołu JUZYNA , na podstawie noweli Władysława Orkana pod tytułem „Juzyna”

Koncert zespołu PotOCK Koncert zespołu ZAKOPOWER

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Widowisko podziału owiec, już po raz drugi, zostało przeprowa-
dzone przez zespół Zbyrcok z Juszczyna. W korowodzie uczestni-
czyli także członkowie zespołu z Rumunii, który zachwycił potem 
publiczność nie tylko na koncertach, ale także między innymi na 
wernisażu wystawy malarskiej w Galerii Na Ucieche, który odbył 
się w piątek. Warto wspomnieć, że wystawa była nową inicjatywą, 
pokazaliśmy obrazy wykonane różnymi technikami dziecięciu arty-
stów z regionu Podbabiogórza: Antoniego Antolaka i Karoliny Reck-
ziegel- Antolak z Orawki, Joanny Chochół, Joanny Gałuszki, Reginy 
Wicher i Teresy Krzyś z Zawoi, Stanisława Wyrtla z Zubrzycy Górnej, 
Zdzisława Słoniny z Bogdanówki oraz Zbigniewa Kowalskiego i Ja-
nusza Szklanego z Makowa Podhalańskiego. Wernisaż i praca nad 
wystawą stała się platformą dla spotkania i wymiany doświadczeń 
między artystami z regionu oraz możliwością zaprezentowania ich 
prac szerszemu gronu odbiorców. 

Górale Babiogórscy – BIBIUłKaRSTWO i HaFT BIałY 

Przejawem twórczości ludowej pod Babią Górą był wyrób papierowych (głównie 

bibułkowych) kwiatów, wykonywanych przez kobiety nazywane tu bibułkarka-

mi. Zdobiono nimi święte obrazy i ołtarzyki w izbie, przydrożne kapliczki, groby 

w okresie Święta Zmarłych. Kolejnym ważnym rzemiosłem/sztuką Górali Babio-

górskich jest haft biały, który zdobił przede wszystkim elementy stroju kobie-

cego. 

Górale Żywieccy (przedstawiciele Stryszawy i Lachowic) – ZaBaWKaRSTWO

Przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja wytwarzania kolorowych za-

bawek przetrwała do dziś i stanowi istotny element dziedzictwa kulturowego 

naszej regionu, przede wszystkim GÓRALI ŻYWIECKICH. Do organizacji tego 

pokazu zaprosiliśmy do współpracy Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej, 

które zajmuje się tematem zabawkarstwa w naszym regionie w sposób niezwy-

kle profesjonalny. 

Górale Orawscy – MaLaRSTWO na SZKLE

Mieszkańcy Orawy już od XIX wieku upodobali sobie obrazy malowane na szkle, 

które przedstawiały wizerunki świętych. Z krajobrazu wsi orawskiej obrazy ma-

lowane na szkle zniknęły w okresie międzywojenny (pojawiły się oleodruki). Jed-

nakże tradycja malowania na szkle głęboko tkwiła i współcześnie powróciła. Do 

realizacji tego pokazu zaprosiliśmy wybitnego kontynuatora tradycji malowania 

obrazów na szkle – Stanisława Wyrtla, który całe życie związany jest z rodzinną 

Zubrzycą Górną.

Górale Kliszczaccy – KOSZYKaRSTWO I PLECIOnKaRSTWO 

Koszykarstwo było znaczącym rzemiosłem w rejonie Babiej Góry, wyplatano je 

niemal w każdej miejscowości, jednakże najbardziej rozwinęło się w okolicach 

Budzowa, Pcimia i Tenczyna. Do dnia dzisiejszego wśród ludności Górali Klisz-

czackich bardzo wiele osób posiada umiejętności wyplatania i aktywnie tworzy 

koszyki. Do współpracy i realizacji tego pokazu zaprosiliśmy także Muzeum 

Skansen w Sidzinie.

Na terenie festiwalu w sposób szczególny zadbano o zbudowanie 
przestrzeni dla dzieci. W specjalnych namiotach odbywały się ani-
macje „Figle Babiogórskie”, na najmłodszych czekały liczne warsztaty 
– malowania drewnianych zabawek, malowania na szkle, warsztaty 
tworzenia ozdób z bibułek, czy też wyszywanych torebek. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy „Na szałasie”, gdzie 
dzieci mogły spróbować oscypków, nakarmić owce, ogrzać ręce przy 
ognisku, posłuchać gawęd i opowieści bacy Stanisława.

35. Babiogórska Jesień przeszła już do historii, była piękna – peł-
na folkloru, tańca, muzyki, zapachu regionalnych potraw, słońca 
i uśmiechu. Na Targach Sztuki i Rękodzieła Ludowego po raz kolej-
ny między kilkudziesięcioma wystawcami słychać było szepty: ależ 
tu mają cudowną atmosferę, za rok znowu się tu spotkamy…

Anna Kulka

Foto. Michał Sośnicki. Więcej zdjęć w galerii na stronie babiogorskajesien.pl

rZeMioSŁa PreZeNtoWaNe W NaMiocie

W namiocie dzieciom rozdawane były  zeszyty edukacyjne SĄSIEDZI – zbiór rebusów, kolorowanek, krzyżówek itp. związanych z kulturą ludową Górali Babiogórskich. 

W każdym działaniu ukazywaliśmy bogactwo kultury ludowe, jaka ukształtowała się przez lata w całym regionie Podbabiogórza. Do współpracy zaprosiliśmy zaprzyjaź-

nione instytucje – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie, Skansen w Sidzinie. 

Koncert zespołu CIEŚLICAKoncert zespołu rumuńskiego DE LA LUME ADUNATE SI-NAPOI LA LUME DATE

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Tuż przed dniem Wszyst-
kich Świętych ukazała się 
nowa książka traktująca 

o XIX-wiecznej historii Skawi-
cy, panującej wówczas klęsce 
głodu oraz szerzących się epi-
demiach, które zdziesiątkowały 
ludność Skawicy w I poł. XIX 
w. Książka pt. „Morowe powie-
trze pod Babią Górą. Epidemie 
chorób zakaźnych i klęska gło-
du w Skawicy w XIX w.” opra-
cowana została przez Karolinę 
Listwan-Franczak i Pawła Fran-
czaka, a jej wydawcą zostało 
Babiogórskie Centrum Kultury 
w Zawoi. Publikacja wydana zo-
stała ze środków Urzędu Gminy 
Zawoja i autorów książki przy 
dofinansowaniu ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich i Województwa 
Małopolskiego w ramach pro-
jektu „Historie rodzinne, historią 
wsi – skawickie warsztaty gene-
alogiczne”, na podstawie umowy 
numer 18/2019/ZIELONA LINIA. 
Książka liczy 172 strony, wydano 
ją w liczbie 1 000 egzemplarzy.

Pamięć o przodkach i szacu-
nek do nich były głównymi mo-
tywami, które przyświecały, nam 
autorom, przy pisaniu niniejszej 
książki. Morowe Powietrze pod 

„Morowe Powietrze 
pod Babią Górą”
„Morowe Powietrze pod Babią Górą” – książka o biedzie galicyjskiej, głodzie i wielkich epidemiach oraz 
o cmentarzu cholerycznym w Skawicy

Babią Górą, to dla nas nie tylko 
tygodnie i miesiące przelewania 
na papier posiadanej wiedzy i  
zdobytych faktów, ale przede 
wszystkim lata przygotowań, 
dziesiątki rozmów z Mieszkań-
cami Skawicy oraz długie go-
dziny spędzone w archiwach. 
Cel, który nam przyświecał, to 
w pierwszej kolejności poznanie 
genezy cmentarza cholerycz-

nego w Skawicy, a następnie 
szerzenie tej wiedzy i utrwala-
nie wśród skawiczan pamięci 
o przodkach, których grobów 
próżno szukać na cmentarzu pa-
rafialnym, a których grobem jest 
mogiła zbiorowa na Hyrbie.

Publikacja ta ma dla nas wy-
miar, nie tyle naukowy (choć 
jest poparta niepodważalnymi 
źródłami historycznymi i prze-

NoWe WydaWNictWa

Sprostowanie
W numerze „Pod Diablakiem” 
(wiosna 2019) w artykule „Ska-
wica, Skawa, Biała” Pawła 
Franczaka i Karoliny Listwan-
-Franczak błędnie podpisaliśmy 
fotografię na str. 25. 
Zamiast: „Dawny wodny tar-
tak na rzece Skawicy, na roli U 
Migasa” powinno być: „Rzeka 
Skawica”. Fotografia ze zbiorów 
Michała Bartyzela”.

Na ww. błąd zwrócił nam 
uwagę m.in. Pan Klemens 
Trybała, który doprecyzował, 
że na wymienionej fotografii 

kazami uzyskanymi od osób 
starszych, które podlegały przez 
nas weryfikacji), o ile sentymen-
talny. Powtarzając za Jerzym Sta-
nisławem Lecem, „Słaba pamięć 
utrwala legendy’’. Za pomocą 
niniejszej książki pragniemy 
obalić mity i legendy krążące 
wokół cmentarza choleryczne-
go na Hyrbie, przekazać, to co 
w historii ma swe potwierdze-
nie i przyczynić się do tego, 
aby pamięć o ofiarach epidemii 
chorób zakaźnych i klęski gło-
du w XIX-wiecznej Skawicy nie 
zanikła, a ich zbiorowa mogiła 
na Hyrbie została otoczona na-
leżytym szacunkiem i stała się 
miejscem sacrum.

W niniejszej książce autorzy 
pragną przybliżyć Czytelnikowi 
przyczyny wybuchu wielkich 
epidemii chorób zakaźnych 
i szerzenia się klęski głodu 
u północnych podnóży Babiej 
Góry, w dolinie Skawicy w roku 
1831 i w latach 1847–1848. Do-
łożyli także starań, by pokazać 
przebieg ówczesnych strasznych 
dni, kiedy w krótkim czasie 
umierały całe rodziny, które ze 
względu na gwałtowność zjawi-
ska nie były grzebane na cmen-
tarzu parafialnym, lecz w nowo 
założonej mogile mieszczącej 
się na uboczu wsi, na tzw. Hyr-
bie. W książce znalazł się spis 
wszystkich ofiar XIX-wiecznych 
epidemii, które spoczywają 
w zbiorowej mogile na Hyrbie.

Książkę można wypożyczyć 
w bibliotekach na obszarze 
gminy, a osoby zainteresowane 
poszerzeniem o nie swoich pry-
watnych biblioteczek proszone 
są o kontakt z autorami poprzez 
e-mail: skawiccygeografowie@
gmail.com lub za pośrednic-
twem Babiogórskiego Centrum 
Kultury w Zawoi.

Z pozdrowieniami,
Karolina Listwan-Franczak

Paweł Franczak

przedstawiona jest elektrownia 
Pana Wacława Kozłowskiego 
w „Diablim Młynie” w Zawoi. 
W dostarczonym do redakcji 
sprostowaniu napisał m.in. „Za-
znaczam, że młyn ten i tartak 
w „Diablim Młynie” był wła-
snością mojego dziadka Józefa 
Szczurka – który został sprzeda-
ny w latach 30. XX wieku przez 
mojego wujka Panu Wacławowi 
Kozłowskiemu”.

Dziękujemy naszemu Czytel-
nikowi za tak precyzyjne opisa-
nie zamieszczonego zdjęcia.

Miło nam poinformować, że Polskie Stowarzyszenie 
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi

otrzymało z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej 
dofinansowanie w wysokości 8 000,00 zł

na zakup wirówki rehabilitacyjnej do kąpieli kończyn górnych. 

Wirówka została zakupiona dla wychowanków Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie. 

W imieniu naszych niepełnosprawnych wychowanków 
serdecznie dziękujemy.

oGłoSzenie

ROZMAITOŚCI
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K
iedy 33 lat temu zaczęłam pracę w Gminnym Ośrodku Kul-
tury – dzisiaj Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli 
Janickiej-Krzywdy, nie przypuszczałam, że tak rozkocham 
się w folklorze Babiogórców. Dorastałam w czasie, kiedy 

kultywowanie ludowych tradycji było niemodne, można wręcz po-
wiedzieć, że nawet wstydliwe. Mało kto wtedy znał pieśni i tańce 
babiogórskie. Był zespół Babiogórcy, Kapela Zawojska oraz zespół 
Spod Grubej Jodły, działający na bazie KGW, ale dla społeczeństwa, 
szczególnie zaś dla młodzieży, folklor Babiogórców wciąż był ta-
jemniczym, mało znanym obszarem zainteresowań. W 1992 roku 
z inicjatywy Zofii Koziny – miłośniczki folkloru, Urszula Janicka-
-Krzywda z ówczesną dyrektorką GOK-u Danutą Gimzą postanowi-
ły założyć zespół folklorystyczny. Pomysł był dobry, ale jak? Gdzie 
stroje, kapela, programy, instruktorzy i przede wszystkim dzieci, 
które chciałyby należeć do zespołu folklorystycznego? Nie było ła-
two, ale mimo trudności kilku zapaleńców zaczęło angażować się 
w działalność tego zespołu i zaszczepiać wśród dzieci rodzimą kul-
turę. Urszula Janicka-Krzywda dbała o repertuar i odpowiednie stro-
je, pracując w Muzeum Etnograficznym w Krakowie miała ułatwiony 
dostęp do archiwów, z których wyciągała dokumenty obrazujące 
zapomniane, stare zwyczaje i obrzędy babiogórskie. Następnie ze-
spół przenosił je na deski estrady. Krystyna Kołacz, doświadczona 
choreografka, uczyła pierwszych kroków tanecznych, a muzycznie 
zaś pomagali nam Andrzej i Mariusz Stanaszek, Stanisław Kubasiak, 
Krzysztof Ryt, wszyscy z Suchej Beskidzkiej, a później, szczególnie 
w czasie występów wspomagali nas zawojski muzykant Józef Cho-
waniak oraz Bogusław Kurdas i Bogusław Madej z Makowa Podha-
lańskiego. Dzieci, mimo że w pierwszych etapach funkcjonowania 
zespołu, były wyśmiewane za noszenie strojów, chętnie chodziły 
na próby, które początkowo odbywały się w szkole na Mosornym. 

Pierwszym dużym problemem z jakim przyszło nam się zmierzyć, 
były kłótnie między członkami zespołu wywodzących się z dwóch 
szkół: Wilcznej i Mosornego. Dzieci z Wilcznej miały pretensje, dla-

Moje 27 lat z Juzyną
czego tylko oni mają dochodzić tak daleko na próby i aby to jakoś 
pogodzić – korzystając z uprzejmości Krystyny Gasek – próby zaczę-
ły odbywać się w DW Jaworzynka. Wspólnie z Danusią Butor zaj-
mowałyśmy się całą logistyką zespołu, z tym że kierownikiem była 
Danusia, a ja jej pomagałam. Pracy było mnóstwo, bo od podstaw 
trzeba było gromadzić i przygotowywać stroje, rekwizyty, przepisy-
wać teksty, uczyć gwary, a jednej osobie trudno byłoby z tym sobie 
poradzić. Pamiętam, jak dziś, długie zimowe wieczory spędzane na 
szyciu strojów dla kolędników, robieniu pierwszych koron, bereł, 
turoni na przeglądy. Zespół borykał się także z brakiem finansowa-
nia, w związku z czym musieliśmy szukać wsparcia wśród różnych 
sponsorów prywatnych i instytucjonalnych. Aby kupić pierwsze basy, 
wraz z Danusią Butor, pukałyśmy do drzwi kilkunastu przedsiębior-
ców i osób prywatnych, kolędowaliśmy w domach wczasowych, 
robiłyśmy wszystko, aby zebrać jakiekolwiek fundusze na dalszy 
rozwój zespołu. Mimo tych trudności, zespół zaczął szybko osiągać 
sukcesy, bo już 1993 roku na Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych 
Zespołów Folklorystycznych w Makowie Podhalańskim otrzymaliśmy 
wyróżnienie. Bardzo szybko też rozpoczęły się nasze koncerty poza 
terenem powiatu suskiego, dorobiliśmy się także własnej zawojskiej 
kapeli, a próby zaczęliśmy prowadzić w szkole na Wilcznej.

Dzieciaki szybko zżyły się ze sobą, pomogły w tym wspólne 
ogniska, wyjazdy na zgrupowania, gdzie nie tylko wesoło spędzano 
czas, ale przede wszystkim doskonalono swój warsztat taneczny, 
muzyczny i śpiewaczy. Dzieci i młodzież nawiązywali przyjaźnie 
z rówieśnikami z innych zespołów, spotykając się na koncertach 
i wymianach miedzy zespołami. Wszystko to sprawiło, że chęć na-
leżenia do Juzyny stała się bardzo popularna na terenie naszej gmi-
ny. Wszyscy cieszyliśmy się z tego, bo siłą rzeczy, aby zespół mógł 
dalej funkcjonować potrzebował młodego narybku, który zastąpiłby 
tych odchodzących i to z różnych powodów. Jedni odchodzili, bo 
w pewnym momencie stało się to dla nich nudne, inni zaś dorośli, 
poszli do szkół średnich i nie pozwalał im na to czas. Na szczęście, 

Wanda Bucka – kierownik zespołu regionalnego Juzyna podczas jubileuszu 25-lecia zespołu
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ta rotacja pokoleniowa trwa do dzisiaj, co jest szczególnie ważne 
ponieważ nie trzeba się martwić, że w zespole nie będzie kto miał 
występować. Mnie to bardzo cieszy, gdyż świadczy to o tym, że 
dzieci, młodzież, a także ich rodzice chcą kultywować piękny folklor 
ludowy Babiogórców.

Zmiany następowały nie tylko wśród członków zespołu, zmienia-
ło się także jego kierownictwo. Kiedy Danusia Butor wyprowadziła 
się z Zawoi, kierowanie zespołem przypadło Ani Kozinie, a po niej 
mnie, aż 20 lat, do przejścia na emeryturę w br. Obecnie kierownic-
two przejęła Regina Wicher, która, oprócz wiedzy zdobytej w ze-
spole, ukończyła etnologię. Mieliśmy to szczęście, że kierownictwo 
artystyczne i choreograficzne nie zmieniało się, aż, do niestety, 
przedwczesnej śmierci Urszuli Janickiej-Krzywdy. Do dzisiaj brakuje 
nam „Pani Urszulki”, ale najważniejsze jest to, że nadal zespół może 
spełniać jej marzenia – propagowania i rozsławiania bogatego dzie-
dzictwa kulturowego Babiogórców.

Dzięki żmudnej i ciężkiej pracy członków zespołu, jego kierow-
nictwa no i oczywiście zaangażowaniu w jego działalność rodziców, 
zdobywaliśmy coraz większą popularność i osiągaliśmy coraz więk-
sze sukcesy na różnego rodzaju przeglądach i konkursach. Przychyl-
ni byli i są nadal włodarze gminy, którzy jak mogli, to pomagali nam 
w wyjazdach oraz zakupie strojów czy instrumentów. Było o nas 
słychać nie tylko na terenie gminy, z czasem zespół stał się jed-
nym z najważniejszych produktów lokalnych, promujący nie tylko 
gminę Zawoja, ale także cały region na różnych uroczystościach, 
a także w mediach ogólnopolskich. Nie jestem w stanie zliczyć na-
szych sukcesów na konkursach i przeglądach ogólnopolskich oraz 
wyjazdów krajowych i zagranicznych, które miały miejsce w ciągu 
27 lat istnienia zespołu. Występując, zwiedzaliśmy Polskę i Europę, 
byliśmy w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, na Litwie, Łotwie, 
w Austrii, Belgi, Francji, Niemczech, Ukrainie, Włoszech, Anglii, jak 
to można wesoło powiedzieć zrobiliśmy się „światowi”. To cieszy 
i jednocześnie napawa dumą, że możemy propagować i prezento-
wać nasze babiogórskie pieśni tańce i stroje regionalne daleko poza 
granicami naszej, małej Ojczyzny. Nagraliśmy dwie płyty, jedną z ko-
lędami i pastorałkami, a drugą z pieśniami zawojskimi, dwa razy też 
uczestniczyliśmy w Święcie Dzieci Gór w Nowym Sączu. Otrzyma-
liśmy wiele odznaczeń takich jak: Medal Europejskiej Fundacji Miast 
Karnawałowych, Laur Babiogórski przyznany za szczególne zasługi 
przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich „za szczególną wierność 

w odtwarzaniu i kultywowaniu folkloru Górali Babiogórskich”, Na-
groda Ford Motor Company za zachowanie babiogórskiego folkloru 
oraz podkreślenie własnej tożsamości regionalnej, Nagroda Starosty 
Suskiego za rok 2002 za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowe-
go, Przyznanie marki produkt lokalny w kategorii Zespół Regionalny 
przez Stowarzyszenie „Łączy nas Babia Góra”.

Podsumowując te 27 lat pracy z zespołem, cieszę się, że stałam się 
taką małą cząstką ich sukcesów. Spędziłam z nimi wiele wspania-
łych chwil na próbach, wyjazdach i spotkaniach, na których oprócz 
rozmów zawsze towarzyszył nam śpiew i taniec. Kiedy oglądam sta-
re zdjęcia, widzę jak zmieniało się życie w zespole, jak czas uciekał, 
jak jedni dorastali i odchodzili, a w miejsce ich dochodzili młodsi. 
Przypominam sobie ciekawe wspólne przeżycia, historie – czasem 
nawet niebezpieczne, ale aby je opisać potrzebna by była dość ob-
szerna publikacja. W tych obrazkach widzę śluby członków zespołu, 
prymicje, ale i też smutne widoki, takie jak pogrzeby… Jedno jest 
pewne, byliśmy jedną wielką rodziną, zawsze mogliśmy liczyć na 
siebie, co było naszą siłą. Być może młody wiek członków zespołu 
sprawiał, że w owym czasie problemy dla nich nie istniały i nawet 
jakąś porażkę przyjmowali z uśmiechem.

Z nostalgią też wspominam chwile spędzone z Urszulą Janicką-
-Krzywdą, która była nie tylko moją mentorką, ale i przyjaciółką. 
Gdybym zliczyła te wspólne wieczory, wycieczki i próby, to pewnie 
wyszłoby, że spędziłyśmy razem dobrych kilka lat bez przerwy. Ula 
przekazywała mi wiedzę na temat zwyczajów, obrzędów, doradzała 
oraz pomagała w trudnych chwilach, bo i takie były.

Chyba nikt nie zaprzeczy, że dzięki działalności Juzyny, wśród 
mieszkańców nastąpił renesans naszej tradycji, wzrosło poczucie 
własnej tożsamości oraz szacunek do rodzimych korzeni. Wróciły 
dawne zwyczaje i obrzędy, a przede wszystkim strój, który teraz już 
noszą nie tylko członkowie zespołów, ale i mieszkańcy gminy. 

Kończąc, jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę, pomoc 
i zrozumienie. Dziękuję też za piękne pożegnanie podczas Babio-
górskiej Jesieni przez członków zespołu i ich rodziców, władz gmi-
ny, radnych oraz współpracowników z Babiogórskiego Centrum 
Kultury. Zespołowi zaś życzę dalszych sukcesów i dumy z przyna-
leżności do niego.

Wanda Bucka

Zespół Juzyna dziękuje Wandzie Buckiej za trud i poświęcenie włożone w prowadzenie zespołu. 35. Babiogórska Jesień w Zawoi. Fotografie: Michał Sośnicki
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P
o wojnie orkiestra została reaktywowana, nadal jako orkie-
stra parafialna. Znaczącą rolę odegrał tu długoletni zawojski 
proboszcz, ksiądz prałat Władysław Wądrzyk, który sam, bę-
dąc muzykiem amatorem, bardzo chętnie zapraszał orkiestrę 

do ubogacania kościelnych uroczystości. Również niebagatelną rolę 
w pielęgnowaniu muzycznych tradycji odegrała Spółdzielnia Pracy 
Makowianka, wspierająca działalność zespołu muzycznego, w któ-
rego skład wchodzili przede wszystkim muzycy z Zawoi

Przez długie lata funkcję kapelmistrza zawojskiej orkiestry pełnił 
śp. Stanisław Kudzia z Zawoi Wełczy a muzykowali wraz z nim 
m.in. również już nieżyjący Karol Sałaciak z Podpolic, Józef Cho-
waniak z Solniska, Eugeniusz Dyrcz od Pająka, bracia Tadeusz 
i Andrzej Kudzia, Henryk Basiura z Przysłopia, Stanisław Zarem-
ba z Mosornego, Adam Sałaciak od Sałaciaków, Adam Bartunek 
z Wilcznej, Józef Malik z Centrum, żyjący, ale nie muzykujący 
dziś, Tadeusz Florczak z Markowej, Piotr Chowaniak z Jaworskiego, 
Ignacy Bartunek z Podryzowanego, Stanisław Motowidło z Brzegu, 
Agnieszka Kudzia (Bury) obecnie z Brzegu, czy też nadal muzyku-
jący Bartłomiej Kudzia ze Składów, Piotr Bury z Brzegu, Józef Baran 
od Sałaciaków i Jan Żurek z Przysłopia.

Po śmierci kapelmistrza Stanisława Kudzi działalność orkiestry 
uległa chwilowemu załamaniu. Sytuacja zmieniła się w momen-

Babiogórska 
orkiestra Dęta

cie, kiedy śp. Stanisław Smyrak wpadł na pomysł, aby sprowadzić 
do Zawoi zawodowego muzyka, który pełniłby rolę kapelmistrza 
orkiestry. Wójt Zawoi, Marek Listwan, z ochotą przystał na ten 
pomysł. Odbyło się spotkanie i podpisane zostało porozumienie 
między Gminą Zawoja, Parafią pw. św. Klemensa w Zawoi Cen-
trum i Ochotniczą Strażą Pożarną w Zawoi Centrum o wspieraniu 
i wspólnym finansowaniu działalności orkiestry dętej. W ten spo-
sób trafił do Zawoi w 1998 roku, nieżyjący już, zawodowy mu-
zyk i wojskowy pan Roman Mołdawa. Rozpoczął pracę z orkiestrą 
szybko i znacząco podnosząc jej poziom artystyczny, i wzbogacając 
repertuar.

Pierwszym poważnym egzaminem dla orkiestry był występ 
w I Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Makowie Pod-
halańskim w roku 2000. Zawojska orkiestra zajęła tam pierwsze 
miejsce w przemarszu i drugie w występie estradowym. Kolejny 
Przegląd Powiatowy Orkiestr Dętych w Jordanowie w roku 2002 
to już pierwsze miejsce zarówno w przemarszu, jak i na estradzie. 
Sukces ten został powtórzony w 2004 roku w Suchej Beskidzkiej, 
więc w roku 2006 w przeglądzie organizowanym w Zawoi orkiestra 
wystąpiła już poza konkursem, aby dać szansę innym. Rok 2008 to 
V Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Sidzinie i znów drugie 
miejsce.

Orkiestra dęta istniała w Zawoi już w latach międzywojennych XX wieku, jako orkiestra parafialna. W różnym składzie i z różnym powo-
dzeniem uświetniała rozmaite imprezy, zarówno kościelne, jak i związane z umilaniem pobytu letnikom w Zawoi.

Fot. Michał Sośnicki
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Także występy zawojskiej orkiestry na przeglądach wojewódz-
kich i regionalnych były zauważalne. Orkiestra OSP Zawoja zdoby-
ła piąte miejsce w wojewódzkim przeglądzie w Sieprawiu w 2002 
roku, drugie miejsce w 2004 roku w Nowym Wiśniczu i ponownie 
piąte w 2006 roku w Chełmku. Było także wyróżnienie na festi-
walu Echo Trombity w Nowym Sączu w 2005 roku oraz na Re-
gionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Polanicy Zdroju. Nasza 
orkiestra koncertowała także z powodzeniem w Krynicy Górskiej, 
Busku Zdroju, Wadowicach, Jabłonce, Andrychowie, Zatorze i na 
innych estradach.

Z biegiem lat stan osobowy orkiestry zmieniał się, jedni odcho-
dzili, przychodzili na ich miejsce nowi członkowie. Trwała usta-
wiczna praca szkoleniowa oraz estradowa. Liczba członków orkie-
stry wynosiła w jednych momentach 40 osób, w innych tylko 10. 
Praca w orkiestrze jest pracą wymagajacą czasu i cierpliwości. To, 
co jest słyszalne i widoczne na estradzie, w czasie występu przed 
publicznością, to około dwa procenty działalności muzycznej. Po-
zostałe 98 procent to praca kapelmistrza z partyturą przy biurku 
i komputerze, praca z zespołem na próbach i zajęciach indywi-
dualnych. Efekty widoczne są dopiero po kilku latach, praca jest 
całkowicie społeczna. Co ważne, przez te lata nigdy nie brakowało 
chętnych osób do poświęcania swojego czasu dla orkiestry.

Po latach świetności, przyszły też lata posuchy. Pan Roman Moł-
dawa z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z pełnienia 
funkcji kapelmistrza, skład stopniał do około 10 osób i w roku 
2015 stanęliśmy przed koniecznością podjęcia decyzji o przyszłości 
zawojskiej orkiestry. Mimo minimalnego stanu osobowego posta-
nowiliśmy, że nie dopuścimy do jej rozpadu. Członkowie orkiestry 
sami podjęli się pełnienia odpowiedzialnych funkcji. Kierownikiem 
orkiestry został Szymon Hujda, Paweł Bury podjął się pracy instruk-
tora gry na instrumentach dętych drewnianych a Jan Żurek objął 
funkcję instruktora gry na instrumentach blaszanych i kapelmistrza 
odpowiedzialnego za repertuar i wizerunek całości. Orkiestrę uda-
ło się uratować. Zaczęła ona swoją działalność najpierw jako Babio-
górska Orkiestra Dęta przy Babiogórskim Centrum Kultury a obec-
nie funkcjonuje jako Stowarzyszenie „Babiogórska Orkiestra Dęta”. 
Udało się zgromadzić fundusze na zakup kilku instrumentów, wy-
remontowanie kilku kolejnych, zakup kapeluszy, koszul, kurtek i 
pozyskać nowych członków orkiestry.

Społeczne prowadzenie orkiestry równolegle z prowadzeniem 
działalności gospodarczej to próba łączenia ognia z wodą i próba 
rozciągnięcia doby powyżej 24 godzin. Przekonali się o tym Jan Żu-
rek i Paweł Bury. Na szczęście udało się pozyskać dla orkiestry Łuka-
sza Witczaka, absolwenta Akademii Muzycznej w Łodzi. Po czterech 
latach pracy we własnym gronie i własnymi siłami instruktaż gry na 
instrumentach i kapelmistrzowanie przekazaliśmy w ręce zawodow-
ca. Łukasz od Babiogórskiej Jesieni A.D. 2019 zajmuje się orkiestrą 
od strony muzycznej, funkcję kierownika orkiestry i prezesa Stowa-
rzyszenia „Babiogórska Orkiestra Dęta” nadal pełni Szymon Hujda.

Do orkiestry prowadzona jest ustawiczna rekrutacja, nieodpłat-
ny instruktaż gry na instrumentach dętych i perkusyjnych ciągle 
trwa, zaproszenie dla chętnych jest aktualne. Można powiedzieć, 
że w orkiestrze „dobrze się dzieje”, że dorobek pokoleń muzyków 
amatorów spod Babiej Góry nie przepadnie.

Na przestrzeni wieloletniej działalności orkiestry funkcję ka-
pelmistrza pełnili Stanisław Kudzia, Roman Mołdawa, Jan Żurek 
i obecnie Łukasz Witczak. Oprócz pracy muzycznej istotna jest też 
praca organizacyjna. Funkcję kierownika orkiestry pełnili kolejno 
Stanisław Motowidło, Piotr Bury, Roman Bartyzel i Szymon Hujda.

Jan Żurek

Fot.archiwum BCK w Zawoi (2)

Fot. Michał Sośnicki
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Franciszek wpadł do kuchni jak poparzony. Szybko przeżegnał 
chleb krzyżem świętym, odkroił dość pokaźną piętkę i grubo 
posmarował masłem. Do popicia nalał sobie pół kubka kawy 

zbożowej, która od wczoraj stała na blasze w litrowym dzbanku. 
Pochłaniając pajdę, zajrzał do sąsiedniej izby, gdzie w otwartej na 
oścież szafie z pięknie inkrustowanymi drzwiami wisiał przygotowa-
ny specjalnie na dzisiaj strój. Wykrochmalona, śnieżnobiała koszula, 
na której niczym kolorowy wąż wiły się geometryczne haftowane 
wzorki, czarna kamizelka ze srebrnymi guzami, kremowe spodnie 
z ozdobnymi parzenicami, opasane mocnym skórzanym pasem 
i sukniany kłobuk – kapelusz z rondem wywiniętym w górę. 

– Maria! Kochana moja, wstawaj, bo się spóźnimy! – zawołał, gdy 
spostrzegł, że czas nieubłagalnie popycha delikatne wskazówki po 
zegarowej tarczy. Szybko przygotował śniadanie także dla niej i po-
szedł się przebrać. 

– No, jeszcze tylko wypastuję moje kozaki i będę gotowy. Jak 
wyglądam? – spytał żonę, prostując sylwetkę jak młody niedźwiedź. 

– Elegancko – odpowiedziała Maria pełnym uznania głosem. 
– A ja? Jak ci się podobam?

Franciszek zawsze spoglądał na żonę z taką samą miłością jak 
pierwszego dnia. Mimo że oboje mieli swoje lata, to nierzadko za-
chowywali się jak zakochane nastolatki. 

– Chodźmy, bo się spóźnimy! – powiedział Franciszek, uśmie-
chem dając znać Marii, że jak zwykle wygląda pięknie i nienagannie. 
A jakże! Ciemnogranatowa spódnica w drobne białe kwiatki pięk-
nie układała się na trzech halkach, bufy na rękawach stały niemal 

Mały wielki sukces

na baczność, czarne buty lśniły wypucowane, a gładko zaczesane 
włosy były schowane pod piękną chusteczką, którą Franciszek kupił 
żonie na odpuście. 

Zamknęli dom i śpiesznie udali się na Gajdowaczkę – coroczny, 
międzynarodowy festiwal gry na gajdach, w którym biorą udział 
muzykanci w różnym wieku oczarowani tym starym jak świat in-
strumentem. Dotarli na miejsce. Ludzi było już sporo, ale występy 
jeszcze się nie zaczęły. Gdy znajomi zobaczyli, że tak szacowny gość 
przybył na to święto muzyki, powitali go serdecznie.

– O, witajcie, majstrze! – zawołał Milan, który na festiwal przybył 
z Liptowskiego Mikulasza. Ledwie Franciszek zdążył zamienić z nim 
kilka słów, a już ktoś inny zagadywał i próbował skupić na sobie 
uwagę mistrza. Z Polski przyjechali dudziarze od Jeleśni, Jaworzynki 
i Suchej Beskidzkiej. Spod Babiej Góry przyjechał młody gajdosz 
z Przysłopia, jeszcze nieco „zielony” w obyciu, speszony znakomi-
tymi muzykantami, ale szybko znalazł z nimi wspólny język. W lot 
chwycił nutę, która jak psota wyskoczyła ze skórzanego worka – to 
Dorota z Istebnej rozgrzewała dudy. Inni także dołączyli do wesołe-
go kręgu, a wśród nich znalazł się oczywiście Franciszek.

– Jak idzie ulepszanie piszczałek? – nagle odezwał się znajomy 
Franciszkowi głos. 

To był Jan – ojciec Marii. Na widok teścia Franciszek uśmiechnął 
się szeroko i oboje serdecznie podali sobie ręce. Jan był pierwszym 
nauczycielem Franka i to za jego namową zamienił on kiedyś har-
monię na gajdy. 

František Skurčák – gajdosz, muzykant i wytwórca instru-
mentów – urodził się w Orawskiej Półgórze (słow. Oravska Polhora). 
Jako dziecko nauczył się grać na harmonii, jednak w późniejszych 
latach, za namową swojego przyszłego teścia Jana Fernezy (1932-
2003) z Sihelnego (słow. Sihelné), zamienił ją na gajdy. Słowa Jana, 
przytoczone w powyższym opowiadaniu, Franciszek usłyszał na-
prawdę. Nie potraktował ich jednak jako żartu, ale jako cenną wska-
zówkę, która zmieniła w konsekwencji bieg jego kariery muzycznej. 
Obaj z Janem wytwarzali gajdy. Franciszek udoskonalił budowę 
piszczałki, a efektem tej pracy było uzyskanie nagrody Instrument 
Exellent, przyznanej w 2003 roku na konkursie w Detve w samym 
sercu Słowacji. Organizowane tam Międzynarodowe święto folkloru 
i tradycyjnej ludowej kultury Uroczystości Folklorystyczne pod Pola-
ną (Poľana). To jedna z najbardziej udanych imprez turystycznych 
na Słowacji. 
František Skurčák jest członkiem Cechu Gajdoszów, w którym uzy-
skał tytuł majstra. Gry na gajdach chciał nauczyć swoje dzieci, ale 
żadne z nich nie wykazywało zainteresowania grą na tym instrumen-
cie. Dopiero występująca w opowiadaniu jego wnuczka Ivetka (w rze-
czywistości córka Františka) podzieliła pasję swojego ojca i podtrzy-
muje rodzinną tradycję. Zaczęła grać, gdy miała siedem lat, będąc 
najmłodszą gajdoszką na Słowacji. Jako trzynastolatka, w 2008 roku, 
zdobyła I miejsce na IX Międzynarodowym Festiwalu „Gajdowaczka” 
(słow. Medzinárodný festival Gajdovačka) w Orawskiej Półgórze.

Piszczałki pasterskie. Fot. F. Skurčák, Rabča, 2019

opowieści o sąsiadach 
z drugiej strony Babiej Góry
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– Pamiętasz, jak to się zaczęło? – spytał żartobliwie Jan. 
– Pamiętam… „jeśli chcesz się ożenić z moją córką to musisz się 

na nauczyć grać na gajdach” – Franciszek wspomniał dawno wypo-
wiedziane słowa. 

– O! Zaczyna się! Tam gdzieś siedzi Maria z dziećmi – Jan wskazał 
ręką na ławki rozstawione przed sceną. Mężczyźni szybko udali się 
w tym kierunku i zajęli wolne miejsca. 

Występy młodych muzykantów trwały już od dwóch godzin, ale 
cała rodzina Skurčáków dopiero teraz zaczęła mocno ściskać kciuki. 
W tym bowiem momencie na scenę wyszła mała dziewczynka. Pod 
pachą mocno ściskała biały, puchowy miech, od którego odstawały 
strojne fleciki. To Ivetka – wnuczka Franciszka i Marii. Gajdy były 
nieco większe niż ona, lecz dziewczynka była skupiona i pełna po-
wagi. Jedną z piszczałek, zwaną huk, ułożyła na ramieniu, drugą 
– gajdzicę – trzymała palcami, jakby chciała, żeby ze skórzanego 
dymloka czym prędzej wyskoczyły radosne, dzikie nuty. Piszczałki 
zrobił dziadek Franciszek, specjalnie wybrał najlepsze gałązki bzu, 

w których ścieżkę dla muzyki utorował ogniem. Długo szukał naj-
ładniejszego krowiego rogu, który starannie oczyścił, skleił i ozdobił 
strojnym okuciem ze szlachetnego metalu w kolorze starego złota. 
Wystrugał zadziorny kozi łeb, który zabawnie wieńczył instrument. 
Franciszek z dumą spoglądał na najmłodszą gajdoszkę na Słowacji, 
która nadmuchała miech, przytuliła do niego głowę, uśmiechnęła 
się, jakby usłyszała w środku jakieś figle i chochliki. Po chwili za-
brzmiała stara, pasterska pieśń, która swoim brzmieniem objęła sie-
dzących przed sceną słuchaczy. 

Dziadek siedział w pierwszym rzędzie i próbował „trzymać fason”, 
mimo że łzy same cisnęły się do oczu. Raz po raz ściągał okulary, 
udając, że je czyści, a w rzeczywistości szukał pretekstu do otarcia 
płynących po policzkach łez. Cała rodzina była bardzo dumna ze 
swojej młodej, a jakże utalentowanej krewnej. Gdy skończyła grać, 
Franciszek wstał i zaczął z całych sił klaskać w dłonie. Spełniło się 
jego marzenie – ma swoją następczynię! 

Regina Wicher

niekończąca się pieśń

Przed domem Pauliny gromadzili się już drużbowie wesel-
ni i goście. Pogoda na uroczystość dopisała – po błękitnym 
niebie turlało się słońce, zaś lekki wiatr przepędzał puchate 

jak baranki chmury. Ojciec Panny Młodej, Stefan, witał wszystkich 
mocnym uściskiem, dziękował za przybycie i pytał o zdrowie. Sto-
jący w jednym kręgu chłopcy dyskutowali między sobą, na prze-
mian podnosząc i ściszając głos. Co chwilę spoglądali z zadziornymi 
uśmiechami i chochlikami w oczach na skupione obok dziewczęta. 
Jedna z nich poprawiała warkocz, poplątany nieco przez niesforny 
wietrzyk, innej ten sam psotnik zdmuchnął z głowy różnobarwny 
wianek, więc pobiegła za nim w pośpiechu, z dużą gracją uśmie-
chając się do gości. Druhny wprowadzały ostatnie poprawki do wy-
myślonych na dzisiejsze wesele przyśpiewek, chichocząc przy tym 
niczym leśne ludki. W jednym momencie gwar został przerwany 
przez rżenie koni, które dostojnie wkraczały właśnie na podwórko. 
Na jednym z nich, białym w szare kropki, siedział Pan Młody – Jo-
han, pochodzący z Rabczyc. Przystrojony był w bogato haftowaną 
koszulę i spodnie z białego sukna, podtrzymywane przez skórza-

Margita Kurakova podczas występu. Fot. ze zbiorów Obecný úrad, Oravská Polhora

ny pas z wytłoczonymi wzorami i złocistymi guzami. Jego głowę 
zdobił ciemny kapelusz z małym rondem, zwieńczony gałązkami 
mirtu oraz drobnymi kwiatuszkami. Jasny kubrak, a także wisząca 
na jednym ramieniu gunia dodawały całej stylizacji niezwykłego 
szyku i niecodziennej elegancji. Teraz wszyscy czekali na spotkanie 
tej dwójki młodych ludzi, którzy postanowili iść razem przez świat 
na dobre i na złe. Drużbowie młodej pary rozpoczęli radosne prze-
pychanki na głosy. Jeden z weselników żwawo zaśpiewał:

Wywiedźcie, wywiedźcie młodą panią za próg…

Już chciał jakoś humorystycznie, z przekąsem dokończyć swoją 
zwrotkę, gdy jedna z druhen Pauliny śpiewająco odpowiedziała: 

Nasa młodo pani jak rózowy kwiotek
A tym was młody pon jak dębowy gnotek.

Gdy Jura będący pierwszym drużbą już prężył pierś, pewny, że 
jego słowa i żart wszystkich zachwycą, dziewczyna kontynuowała:

A co ze to tam mocie za młodego pana
Przyseł tu i stoi jako batok siana.

Jura wypuścił powietrze, zaczął się przyglądać swoim kompa-
nom, licząc, że któryś z nich pomoże i na szybko wymyśli jakąś 
błyskotliwą odpowiedź. Jednak goście i drużbowie wybuchnęli 
śmiechem i zaczęli się witać. Nikt nie brał tych przyśpiewek na po-
ważnie. Nawet sam Pan Młody podszedł się przywitać i pochwalić 
talent tajemniczej druhny, która zachwyciła wszystkich dowcipem 
oraz wspaniałym głosem. 

– Pięknie śpiewasz. Jak masz na imię? – spytał Johan.
– Dziękuję. Jestem Margita. Przyjaciele nazywają mnie Margita 

Ciardasiowa – odpowiedziała ciepłym głosem, w którym słychać 
było pokłady niespożytej, życiowej energii. 

Dialog przerwało wyjście z domu Panny Młodej. Czarne, wyso-
kie do kolan buty lśniły tak, że można się było w nich przejrzeć. 
Sztywno wykrochmalona halka i biała, suto marszczona spódnica 
sprawiały, że Paulina wyglądała jak beza. Gładko zaczesane włosy 
zdobił mirtowy wianek z maleńkimi stokrotkami, a różnokolorowe 
wstążki, upięte przy koralach, pląsały na wietrze. Drużbowie, teraz 
już zupełnie poważni, ośpiewali Młodą Parę, rodzice pobłogosławi-
li ich na nową drogę życia, roniąc przy tym niejedną łzę. 

Orszak weselny ruszył do kościoła. Konie przybrane były nie 
gorzej niż weselnicy, parskały radośnie, jakby prezentowały własną 
pieśń. Co rusz ktoś wymyślał kolejne zwrotki do niekończącej się 
weselnej opowieści. Prym wiodła Margita. Zupełnie jakby chwytała 
słowa w powietrzu i składała je w bukiet rymów. 

Po ślubnej mszy rozpoczęło się wesele. Stodoła, w której odbywa-
ła się biesiada, zupełnie nie przypominała budynku gospodarczego. 
Wieńce z jodły zdobiące szerokie wejście pachniały lasem i żywicą, 
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Margita kuráková – śpiewaczka ludowa, regionalistka i folklorystka, urodziła się w Orawskiej Półgórze (słow. Oravská Polhora). Jest wnuczką znanego 
rzeźbiarza Štefana Zboroňa (1887 – 1969) oraz córką znakomitego gajdosza Jozefa Zboroňa (1921–2001). Od najmłodszych lat zarówno dziadek, jak i ojciec 
wpajali jej silne poczucie tożsamości i przynależności etnicznej. Uczestniczyła w wielu projektach artystycznych zarówno ojca, jak i dziadka. Štefan wtajem-
niczał ją w sztukę rzeźbiarską, niejednokrotnie też pomagała mu malować. Ojciec uczył ją wytwarzania gajd, czyli jakie dobrać drewno, jak i czym je obrobić, 
w jaki sposób odpowiednio wyprawić kozią lub owczą skórę na miech. Margita Kuráková śpiewała od dziecka, zapoznawała się z tradycyjnymi pieśniami 
słowackimi z terenu Orawy oraz z ich melodyką i tematyką także pod wpływem ojca, który grywał na weselach. Przez przyjaciół nazywana jest Margitą Zbo-
roniową – od nazwiska ojca, lub Myćkovą, ponieważ dziadek nosił przezwisko Myćka. Nazywana jest także Margitą Ciardasiową (Czardaszową), być może 
ze względu na zamiłowanie do zabawy i śpiewu. Margita Kuráková nadal jest zapraszana na wesela, najczęściej pełniąc rolę głównej śpiewaczki. Ośpiewuje 
Młodą Parę przed wyjściem z domu, sama tworzy teksty, dostosowując je do sytuacji. Zapraszana jest także na próby zespołów regionalnych, w których uczy 
dzieci i młodzież śpiewu i tańca. Uważa, że można tańczyć nawet wtedy, gdy nie gra orkiestra i tego uczy młode pokolenia. Przekazuje im także niezwykłą 
radość życia, niespożytą energię i ciągły apetyt na życie. 

a polne kwiaty ustawione na stołach w glinianych, pękatych dzban-
kach sprawiały, że towarzystwo czuło się jak na łące. Starostowie 
częstowali gości przepysznym kołaczem i buchtą, drożdżowym cia-
stem nadziewanym dżemem i posypanym makiem. Na stołach ru-
mieniły się pierogi z bryndzą, ziemniaczane loksze i placki. Niezwy-
kle pachniała kapustnica i gulasz segedyński z knedlikami. Smak 
potraw podkreślały piękne, ręcznie malowane talerze i dzbanki. 

Orkiestra grała czardasza. Wszyscy żywo tańczyli: kobiety deli-
katnie dreptały tanecznym krokiem w półkolu, zaś panowie prze-
ścigali się w figurach i akrobacjach. Kto wyżej podskoczy, kto moc-
niej tupnie, gdy nagle, trach… pękła struna. Zwinęła się i zakręciła 
finezyjnie jak ogonek małej świnki. Co teraz? Margita, która wiro-
wała w kącie sali, wyszła na środek i zaczęła śpiewać walczyka: 

W ramach projektu za-
planowano organiza-
cję cyklu warsztatów 

dla mieszkańców, podczas któ-
rych uczestnicy nauczyli się jak 
rozpocząć poszukiwania gene-
alogiczne, jak tworzyć drzewo 
genealogiczne, a następnie po 
zdobyciu wiedzy teoretycznej 
rozpoczęli indywidualne bada-
nia historii swoich przodków. 
Uczestnicy prowadzili rozmo-
wy ze swoimi krewnymi, aby 
wydobyć z odmętów pamię-
ci informacje na temat swoich 

Historie rodzinne, historią wsi

W przypadku niedużych wiosek babiogórskich do grona, których zalicza się Skawica, ich historia nierozerwanie związana jest z historią ro-
dzin, które od pokoleń ją zamieszkują. Aby lepiej poznać historię miejscowości, należy poznać historii poszczególnych rodzin, które tworzą 
historię wsi. Z tego powodu grupa mieszkańców Skawicy działająca pod nazwą Skawiccy Geografowie, pod opieką Babiogórskiego Stowa-
rzyszenia „Zielona Linia” w Stryszawie, w okresie od lipca do października br. realizowała projekt pod nazwą „Historie rodzinne, historią 
wsi – skawickie warsztaty genealogiczne”. 

dziadków lub pradziadków, a co 
wytrwalsi prowadzili kwerendę 
archiwalną w księgach parafial-
nych w Skawicy i okolicznych 
parafiach. Efektem końcowym 
projektu jest wydanie drzew ge-
nealogicznych poszczególnych 
rodzin biorących udział w pro-
jekcie, wydanych na płótnie, 
które teraz będą mogły zawisnąć 
w rodzinnych domach. Jednak 
bez wątpienia niezwykle waż-
nym efektem uczestnictwa w 
warsztatach była integracja ich 
uczestników, zdobycie wiedzy 

i „zarażenie się” chęcią prowa-
dzenia dalszych poszukiwań 
swoich przodków. 

Pragniemy bardzo serdecz-
nie podziękować proboszczowi 
skawickiej parafii ks. Edwar-
dowi Łatce, za życzliwe przy-
jęcie uczestników warsztatów 
w przykościelnej salce para-
fialnej. Natomiast członkom 
Babiogórskiego Stowarzyszenia 
„Zielona Linia” w Stryszawie, 
chcemy podziękować za wszel-
kie porady i pomoc udzieloną 
na etapie przygotowywania 

wniosku grantowego i realizacji 
projektu.

Projekt realizowany był ze środ-
ków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich i Województwa 
Małopolskiego w ramach pro-
jektu „Historie rodzinne, historią 
wsi – skawickie warsztaty gene-
alogiczne”, na podstawie umowy 
numer 18/2019/ZIELONA LINIA.

Z pozdrowieniami,

Paweł Franczak

Karolina Listwan-Franczak

Uczestnicy warsztatów Drzewa genealogiczne opracowane podczas warsztatów. Fot. Autorów

SKAWicKie WARSztAty GeneALoGiczne

W głębokiej dolinie,
Sarenka wodę pije. 
Jeden z drużbów Pana Młodego, Ondrej, zaprosił ją do tańca 

i dołączył do pieśni jedwabnym drugim głosem. Jeden z muzykan-
tów zawołał: 

– Zaraz naciągniemy strunę i będzie można tańczyć! 
– Jest wesele! A my mamy muzykę… w sobie i do niej tańczyć 

będziemy! – Margita odpowiedziała z właściwym sobie humorem. 
Pomysł podchwycili inni. Ivan zaintonował siustanego, a Roman 

obyrtoka. Zabawa trwała w najlepsze. Po chwili udało się napra-
wić skrzypce, więc orkiestra znów włączyła się w weselne har-
ce. Z wiejskiej zagrody słychać było śpiewy i przytupy do białego 
rana. Młoda Para godnie została wprowadzona w nowy rozdział 
życia, we własną pieśń.                                           Regina Wicher
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W sobotnie popołudnie, 
31 sierpnia 2019 roku, 
w Skawicy Suchej Gó-

rze strażacy, mieszkańcy i zapro-
szeni goście świętowali rocznicę 
powołania do życia jednostki 
OSP. Było uroczyście i podnio-
śle, a całość obchodów zwień-
czono biesiadą strażacką w gro-
nie przyjaciół i zaproszonych 
gości.

 Uroczystość rozpoczęła się 
zbiórką pododdziałów i pocz-
tów sztandarowych na placu 
obok remizy, skąd wyruszył 
korowód prowadzony przez Or-
kiestrę Dętą ze Skawicy Suchej 
Góry na Polową Mszę Świętą w 
intencji żywych i zmarłych stra-
żaków. Eucharystię celebrowali: 

Strażacy z Suchej Góry 
świętowali 50-lecie oSP

 Strażacy z Suchej Góry pomagają i ratują od 50 lat. To jednostka ze wspaniałą tradycją, trwającą już pół wieku, druhowie biorą udział 
w akcjach ratowniczych, zawsze gotowi nieść pomoc drugiemu człowiekowi, zawsze widzimy ich dumnie trzymających sztandar podczas 
wszystkich uroczystości patriotycznych, kościelnych i okolicznościowych. Pełni oddania stoją też na straży bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych.

ksiądz Józef Bafia, proboszcz 
parafii Świętego Mikołaja z Sidzi-
ny i ksiądz Edward Łatka z para-
fii Matki Bożej Częstochowskiej 
w Skawicy. Po jej zakończeniu 
odbył się ceremoniał strażacki. 
W jego skład weszły: meldu-
nek wraz z przeglądem straży, 
podniesienie flagi na maszt przy 
Hymnie odegranym przez orkie-
strę dętą, powitanie Gości przez 
prezesa OSP w Suchej Górze 
druha Jana Malarczyka. Następ-
nie zaprezentowały się jednostki 
OSP zaproszone na jubileusz: 
Dobrovolny Hasicsky Zbor Su-
cha Hora, OSP Borów Wielki, 
OSP Ząb, OSP Łaganów, OSP 
Siecieborzyce, OSP Zawoja Gór-
na, OSP Zawoja Wełcza, OSP 

Zawoja Centrum, OSP Zawoja 
Dolna, OSP Skawica Centrum, 
OSP Białka, OSP Grzechynia, 
OSP Juszczyn Polany, OSP Jusz-
czyn Centrum, OSP Osielec, OSP 
Sidzina, OSP Sucha Góra. 

Na uroczystość do Suchej 
Góry przyjechali zaproszeni Go-
ście: Poseł na Sejm RP Sławomir 
Hajos, Senator RP Andrzej Pająk, 
włodarz gminy Zawoja, szef Za-
rządu Gminnego ZOSP RP Mar-
cin Pająk, radni gminy Zawoja, 
Sołtysi, wicestarosta suski Zbi-
gniew Hutniczak, zastępca Ko-
mendanta Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej młodszy 
brygadier Tomasz Marek, prezes 
Zarządu Powiatowego Zrzesze-
nia Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP druh starszy brygadier 
Piotr Harańczyk, wiceprezes 
Zarządu Powiatowego Zrzesze-
nia OSP druh Stanisław Marek, 
członek Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP powiat 
Sucha Beskidzka Marian Łaciak, 
Komendant Powiatowy Policji 
w Suchej Beskidzkiej młodszy 
inspektor Dariusz Drobny, Dy-
rektor Babiogórskiego Parku 
Narodowego Tomasz Pasierbek, 
zaprzyjaźnieni druhowie z oko-
licznych jednostek OSP, strażacy 
ochotnicy z Suchej Hory i z OSP 
Ząb.

Następnie prezes OSP Skawi-
ca Sucha Góra przedstawił histo-
rię jednostki – jubilatki. Uchwałę 
o potrzebie założenia odrębnej 
jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Skawicy Suchej Górze 
podjęła Gromadzka Rada Na-
rodowa w Skawicy 6 czerwca 
1956 roku. Założona nieformal-
nie 5 lutego 1966 roku działała 
przy jednostce OSP w Skawicy 
Centrum. W styczniu 1967 roku 
powstała samodzielna jednostka 
OSP w Skawicy Suchej Górze, 
której Zarząd składał się z dru-
hów: Jan Koniówka – prezes, 
Stanisław Skarbek – naczelnik, 
Stanisław Kudzia – skarbnik, 
Stanisław Marek – sekretarz, 
Tadeusz Ficek – gospodarz. 
Członkowie założyciele: Włady-
sław Dyrcz, Czesław Ficek, Józef 
Ficek, Tadeusz Ficek, Franci-
szek Konior, Stanisław Konior, 
Eugeniusz Kuś, Feliks Marek, 
Stanisław Marek (Sitarka), Ta-
deusz Marek, Władysław Marek, 
Jan Skarbek, Jan Smyrak, Stefan 
Wojtyczko, Józef Żurek, Stani-
sław Żurek. OSP Sucha Góra 

Z KRONIKI WYDARZEŃ



26

| POD DIABLAKIEM | ZIMA 2019 | 

została zarejestrowana 21 mar-
ca 1968 roku w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych w Kra-
kowie. Twórcy tej jednostki 
wykazali się wielką wyobraźnią 
i odpowiedzialnością zakładając 
straż, już wtedy widzieli taką po-
trzebę. Teren wioski charaktery-
zuje duża powierzchnia lasów, 
co w okresie letnim, stwarza 
poważne zagrożenie pożarowe. 
Stan ten, w połączeniu z dużą 
odległością od sąsiednich remiz, 
wymagał stworzenia jednostki. 
Początkowo jednostka posiadała 
sikawkę ręczną przekazaną od 
OSP Skawica Centrum i węże. 

22 listopada 1968 roku Ko-
menda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej z Suchej Beskidz-
kiej przeprowadziła inspekcję 
jednostki. Z protokołu wynika, 
że jednostka posiadała moto-
pompę M-400 z wyposażeniem, 
165 metrów bieżących węży po-
żarniczych W-52, 135 metrów 
bieżących węży W-75 oraz dwie 
prądownice. Środkiem transpor-
tu był zaprzęg z dwoma końmi. 
W tym samym roku Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Suchej Beskidz-
kiej doposażyła straż w syrenę 
ręczną, a w 1972 roku w syrenę 
elektryczną. Przez kolejne lata 
i rządy kolejnych komendan-
tów straż rozwijała się, druhów 
przybywało, a wraz z ich coraz 
większą aktywnością rosło wy-
szkolenie strażaków i przyby-
wało sprzętów.

Rozpoczynając działalność, 
straż nie posiadała stałej siedzi-
by, jednostka nie miała telefonu, 
ale korzystała z telefonu podłą-
czonego w leśniczówce w Su-
chej Górze. Numer telefonu zo-
stał przydzielony w 1992 roku. 
Sprzęt pożarniczy przecho-
wywano w drewnianej szopie 
u naczelnika straży Stanisława 
Skarbka. W latach siedemdzie-
siątych podjęto pierwsze stara-
nia budowy remizy, 17 marca 
1968 roku zakupiono działkę 

od Wiktorii Kawulak. Wszyst-
kie prace niwelacyjne i ziemne 
prowadzone były przez człon-
ków OSP w czynie społecznym. 
W 1971 roku wybudowano ga-
raż i jedna salę, natomiast w ko-
lejnym 1972 roku wstrzymano 
budowę z powodu braku doku-
mentacji. W dalszym ciągu gro-
madzono materiały budowlane,  
np. więźbę dachową pocho-
dzącą z drzewa zakupionego w 
Nadleśnictwie. Zamówiono rów-
nież stolarkę u Bolesława Mar-
ka. Końcem 1972 roku jednostka 
otrzymała zezwolenie na budo-
wę. Wykonany projekt, zwięk-
szał powierzchnię budynku, 
kierownikiem budowy został 
Józef Dyrcz, a nadzór nad pro-
wadzoną inwestycją sprawował 
Emilian Majcherczyk z Suchej 
Beskidzkiej. Uwieńczeniem stra-
żackiej wspólnej, wieloletniej 
pracy było oddanie strażnicy do 
użytku w 1976 roku, w dziesiątą 
rocznicę powstania jednostki. 

W 1981 roku straż otrzymała 
pierwszy samochód – Żuk A 151. 

W celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców, funkcjonowania 
straży oraz sprawnego przepro-
wadzania akcji gaśniczych, 7 li-
stopada 1990 roku przekazano 
do użytku zbiornik retencyjny – 
przeciwpożarowy, wybudowany 
w czynie społecznym. Z okazji 
30-lecia istnienia, 30 sierpnia 
1998 roku straż otrzymała Sztan-
dar ufundowany przez mieszkań-
ców Skawicy Suchej Góry, od-
znaczony brązowym medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
W tym samym roku straż otrzy-
mała samochód terenowy Tar-
pan Honker. W 2004 powstała 
inicjatywa zakupu beczkowozu, 
strażacy udali się „po kolędzie” 
w celu uzyskania funduszy, bra-
kującą kwotę uzupełnili zacią-
gniętym kredytem na jednostkę. 
W 2005 roku zakupiono samo-
chód specjalny marki Magirus 
Deutz 170d11. Z tej okazji odby-
ła się Msza Święta i poświęcenie 
wozu strażackiego. W 2006 roku 
jednostka została wyposażona 
w zintegrowany system powia-

damiania selektywnego DSP. 
Na Walnym Zebraniu, w 2008 
roku, podjęto decyzję remontu 
i modernizacji remizy. W kolej-
nych latach zakupiono ubrania 
bojowe, hełmy, aparaty ochrony 
dróg oddechowych, motopom-
pę szlamową oraz pływającą, 
agregat prądotwórczy, wentyla-
tor oddymiający.

W 2015 roku strażacy otrzyma-
li odzież ochronną do zadań bo-
jowych z programu „Bezpieczny 
Strażak”, w 2018 roku odebrali 
zestaw PSP R1 z szynami i deską 
ortopedyczną oraz defibrylator. 
Nabyty sprzęt specjalistyczny ma 
przyczynić się do poprawy dzia-
łań ratowniczych przy udziela-
niu pomocy poszkodowanym 
na miejscu zdarzenia. 

W 2019 roku przeprowadzono 
całkowity remont i termomoder-
nizację budynku remizy z wy-
mianą drzwi i okien. Zakupiono 
nowe stoły i krzesła do świetlicy. 

Strażacy brali udział w akcjach 
ratowniczych w czasie powodzi 
w 2001 roku w Makowie Podha-
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lańskim, w 2010 roku w powie-
cie tarnowskim. 

Obecnie jednostka liczy 30 
członków. Młodzieżowa Druży-
na Pożarnicza liczy 9 chłopców. 
Prezesem straży jest druh Jan 
Malarczyk, Naczelnikiem druh 
Andrzej Szafraniec. 

Słów uznania dla pracy i dzia-
łalności społecznej strażaków 
jubilatów nie szczędzili tego 
dnia zaproszeni goście. Listy 
gratulacyjne wręczyli jednostce 
OSP poseł na Sejm RP Sławo-
mir Hajos, senator RP Andrzej 
Pająk, wicestarosta Zbigniew 
Hutniczak. Wójt gminy Zawoja 
uhonorował druhów figurą Św. 
Floriana, dołączając życzenia 
dalszego rozwoju i bezpiecznej 
służby. Jednostka OSP Sucha 
Góra została odznaczona przez 
Strażaków z Suchej Hory Me-
dalem za Współpracę III Klasy 
oraz Dyplomem. Dyplom Uzna-
nia z figurką Świętego Floriana 
odebrali od Zarządu Powiato-
wego ZOSP RP w Szprotawie 
(woj. lubuskie). Strażaków z Su-
chej Góry odznaczono Złotymi, 
Srebrnymi Medalami „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” oraz Dyploma-
mi za Wieloletnią i Wzorową 
Służbę.

Najwyższym Złotym Meda-
lem, odznaczony został druh Pa-
weł Smyrak, Srebrnym Medalem 
zostali odznaczeni następujący 
druhowie: Paweł Ficek i Jaro-
sław Kaczmarczyk, natomiast 
Odznaki Wzorowego Strażaka 
otrzymali druhowie: Łukasz Sza-
franiec, Sławomir Szkolnik, Syl-
wester Toczek. Bardzo cenioną 
w środowisku odznaką „Za Wy-
sługę Lat” zostali uhonorowa-
ni druhowie będący w służbie 
50 lat: Stanisław Kudzia, Fran-
ciszek Konior, Jan Koniówka, 
Edward Łuczak, Stanisław Ma-
rek, Władysław Marek, Jan Skar-
bek, Jan Smyrak, Czesław Woj-
tyczko, Józef Żurek. 

Naczelnik OSP Sucha Góra 
druh Andrzej Szafraniec wyróż-

niony został Dyplomem Uznania 
od Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP w Szprotawie i nagrodzony 
„Toporkiem Strażackim” przez 
Honorowego Naczelnika OSP 
Ząb druha Wojciecha Lassaka, 
potwierdzającym wieloletnią 
współpracę z OSP Ząb. Od 2003 
roku OSP Sucha Góra współpra-
cuje z jednostką OSP Ząb i DHZ 
Sucha Hora. Strażacy uczestni-
czą we wspólnych jubileuszach, 
jednak nie poprzestają na tym, 
wspierają się wzajemnie w cza-
sie szkoleń strażackich, użycza-
jąc sprzętu. Już od piętnastu lat 
czynnie biorą udział w Strażac-
kiej Samochodowo-Motocyklo-
wej Pielgrzymce do Ludźmierza. 
Kooperacja Andrzeja Szafrańca 
i Wojciecha Lassaka sprawiła, 
że Amatorskie Skoki Narciarskie 
w Skawicy zostały ostatnio ob-
jęte patronatem Kamila Stocha. 

Dziękowano również rodzi-
nom strażaków za to, że wspie-
rają ich swoją obecnością, swo-
im duchem, bo im ta pomoc jest 
niezwykle potrzebna. Również 
strażacy, świętujący swój zacny 
jubileusz, dziękowali władzom, 

samorządowcom, sołtysom, 
przedsiębiorcom, służbom i spo-
łeczeństwu za pomoc w swoich 
działaniach i wsparcie w różne-
go rodzaju projektach organizo-
wanych przez straż. 

Za owocną współpracę Dy-
plom Uznania otrzymali: Anna 
Kądzior, Zespół Regionalny 
„Zbójnik” ze Skawicy, Nadle-
śnictwo w Suchej Beskidzkiej, 
Babiogórski Park Narodowy. 
Naczelnik druh Andrzej Szafra-
niec przekazał podziękowania 
i podarował figurki św. Floriana, 
wyrażając tym samym wdzięcz-
ność za współpracę Komendzie 
Powiatowej PSP w Suchej Be-
skidzkiej, Zarządowi Gminnemu 
Zrzeszającemu OSP w Zawoi, 
druhom z Suchej Hory, OSP 
Skawica Centrum i naczelnikowi 
OSP Ząb Wojciechowi Lassako-
wi. Po części oficjalnej gościnni 
i pracowici druhowie z OSP Su-
cha Góra zaprosili wszystkich na 
strażacką biesiadę, można było 
posilić się grochówką i wsze-
lakimi specjałami z domowej 
spiżarni oraz posłuchać muzyki 
zespołu „Zbójnik”. Najmłodszym 

uczestnikom imprezy zapewnio-
no zjeżdżalnię i czterokołowce.

W życiu tak małej społeczno-
ści, jaką stanowią mieszkańcy 
Suchej Góry, obchody „złotego 
jubileuszu” straży zapisały się 
jako ważne wydarzenie. Ożywiły 
w pamięci najstarszych mieszkań-
ców, czas, kiedy podejmowano 
starania o utworzenie jednostki 
OSP, a najmłodszym uświadomi-
ły rolę oraz funkcje, jakie pełnili 
i nadal pełnią strażacy. 

Mamy nadzieję, że półwieko-
wa działalność jednostki będzie 
kontynuowana przez młode 
pokolenie, które z zaangażo-
waniem i świadomością podej-
mowanej misji coraz bardziej 
angażuje się w posłannictwo 
tworzenia nowej historii OSP 
w Suchej Górze.

Druhowie, dziękujemy Wam 
za to, że służycie ludziom, Bogu 
i Polsce. Idziecie tam, skąd lu-
dzie uciekają, ratując ich doby-
tek. Życzymy szczęśliwych po-
wrotów z akcji!

Małgorzata Gasek

Fotografie: Adam Brańka

Budowa remizy OSP w Skawicy w Suchej Górze. Fot. Czesława Marek Remiza OSP obecnie
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2 kwietnia 1969 roku o godzinie 15.20 z warszawskiego lotniska Okę-
cie, z godzinnym opóźnieniem wystartował w typowy lot rejsowy nr 
LO-165 samolot należący do Polskich Linii Lotniczych LOT AN-24 
o kodzie rejestracyjnym SP-LTF. W komunikacji radiowej, zgodnie 
z międzynarodową transkrypcją, wywoływany był jako Sierra Papa 
Lima Tango-Fokstrot. Maszynę zaprojektował Oleg Antonow. Był to 
stosunkowo nowy samolot i w służbie lotów dwa lata. Za sterem sa-
molotu zasiadał 40-letni kapitan Czesław Doliński, pilot z 20 - letnim 
doświadczeniem. Obok Janusz Grześczyk jako drugi pilot, Tadeusz 
Kasiński – mechanik pokładowy i Eugeniusz Kruk – steward. Na po-
kład samolotu, w ostatniej chwili, dołączył również pilot przypadko-
wy – kapitan Zbigniew Rawicz, pilot PLL LOT. Na liście pasażerów 
były osoby znane dobrze w środowisku naukowym i politycznym. 
Stanisław Tkaczow – Minister Lasów, Józef Wolski  – historyk sta-
rożytności, profesor Zenon Klemensiewicz – językoznawca, Irena 
Tetelowska – dyrektor Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krako-
wie, Antoni Naumczyk – duchowny kościoła polsko-katolickiego, 
Zbigniew Jaskierski – malarz. Na pokładzie znajdowało się ośmioro 
dzieci, a wśród nich niespełna czternastoletni Stanisław Lewiński – 
syn ministra komunikacji Piotra Lewińskiego, lecący do Krakowa ze 
swoim wujkiem Stanisławem Zacharskim. Wśród podróżujących byli 
również obcokrajowcy: trzech obywateli USA, dwóch Brytyjczyków 
i jeden Włoch. Na lotnisku w podkrakowskich Balicach miał wylą-
dować o 16.15.

 Start przebiegł prawidłowo i nic nie wskazywało na problemy 
techniczne. Kontrola lotu była podzielona na trzy etapy: Warszawa 
– Przysucha, Przysucha – Radiolatarnia Jędrzejów, Jędrzejów – do 
zewnętrznego Markera w Balicach. Zgodnie z procedurą lotu załoga 
mijając radiolatarnię w Jędrzejowie żegnała się z kontrolą obszaru 
lotniska warszawskiego, a zgłaszała się na lotnisko krakowskie. Po 
19 minutach lotu drugi pilot Janusz Grześczyk zameldował zalicze-
nie radiostacji w Przysuchej i po kolejnych 10 minutach lotu Tango 
Fokstrot powinien zgłosić meldunek osiągnięcia radiolatarni w Ję-
drzejowie. Niestety załoga nie nawiązała łączności w celu złożenia 
dalszego planu lotu. Lotnisko w Krakowie takiego zgłoszenia nie 
otrzymało. Kontroler z Balic próbował się z nią kontaktować, nie-
stety wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. O 15.53 za-
niepokojeni krakowscy kontrolerzy ruchu połączyli się z Okęciem. 
Zdziwiona asystentka nie wiedziała dlaczego Lot 165 nie zgłosił mel-
dunku o swoim położeniu. Podtrzymała ona tezę, że samolot się 
opóźnia. Po wspólnej rozmowie rozpoczęło się wywoływanie Lotu 
165. Po trzecim wezwaniu kapitan Doliński odpowiedział, podając, 
że za 1 minutę miną Jędrzejów, a więc drugą radiolatarnię na trasie. 
Nie wzbudziło to u nikogo z obsługi lotnisk podejrzeń, ponieważ 
spóźnienia się zdarzały. Po 2 minutach pilot Doliński nawiązał łącz-
ność i zmienił swój meldunek: „Warszawa, o czterdzieści dziewięć, 
Jędrzejów, wy… przesz… pięćdziesiąt dwa przepraszam Jędrze-
jów…” Komunikat był niezrozumiały i sprzeczny z poprzednim.

 Do dnia dzisiejszego nie jest jasne, dlaczego podawane były trzy 
różne czasy: 15.49, 15.52 i 15.55 przelotu nad Jędrzejowem, nato-
miast operator radaru wojskowego, który śledził lot samolotu, za-
rejestrował przelot Jędrzejowa o godz. 15.48.30. Jednak kontrolerka 

z Okęcia – Irena Kisielew nie zażądała gruntownego wyjaśnienia. 
Jedynie powiadomiła ona lotnisko w Balicach o wietrze w nos ka-
dłuba, jaki spotkał lot z Warszawy i dlatego miał on mieć opóźnie-
nie. Była 15.57 kiedy kapitan połączył się z lotniskiem w Balicach 
i zgłosił, że Jędrzejów minął 15.49 i znajduje się 3,4 minuty lotu od 
ostatniej Radiolatarni, która znajduje się w pobliżu lotniska.

 Gdyby ktokolwiek skontrolował czas, który podał pilot, to by się 
zorientowali, że samolot wcale nie jest w tym miejscu, w którym 
się zgłaszał, był już bliżej Krakowa. Załoga lotniska w Balicach była 
przekonana, że samolot jest w rejonie Krakowa, a on już zdążał 
w kierunku Makowa Podhalańskiego. Pomimo tego, że w meldun-
kach było sporo sprzecznych informacji kontroler Franciszek Dętka 
przekazał maszynę namiarom przez radar precyzyjny. Obsługujący 
go Zbigniew Mytnik i Zdzisław Rutkowski wątpili w pozycję sa-
molotu, gdyż była już 15.59, a piloci wciąż nie widzieli pod sobą 
Krakowa. Operatorzy uruchomili więc drugi radar DECCA 424. Na 
ekranie pojawiła się kropka uspokajając tym samym kontrolerów, 
którzy polecili AN 24 zejście na wysokość 1200 metrów. Załoga na-
dal miała problem z namierzeniem radiolatarni lotniska i przez kilka 
minut zastanawiała się co się dzieje z pokładowym radiokompasem? 
Stwierdzili, że skoro jest widoczna radarowi lotniska, to błąd tkwi 
w urządzeniach w samolocie. Ostatnia rozmowa pomiędzy opera-
torem radaru a załogą miała miejsce o godz. 16.08. Zbigniew Mytnik 
wydał wtedy polecenie „lewym skrętem nad dalszym” co było rów-
noczesne z uderzeniem w północne zbocze góry, kilkaset metrów 
poniżej szczytu Policy. Na pokładzie znajdowało się 53 pasażerów, 
w tym 6-osobowa załoga. Wszyscy zginęli. 

Mieszkańcy domostw położonych u podnóża Polic tego dnia, 
krótko po 16.00, usłyszeli głośny warkot turbin silnika i patrzyli 
z niepokojem na nisko i stabilnie lecący samolot, który niebezpiecz-
nie zbliżał się do szczytu Policy. Po kilku minutach usłyszeli ogrom-
ny huk z mglistego Pasma Polic. To z gajówki w Kotlinach (Zawoja 
Podpolice) stojącej zaraz pod szczytem, gajowy Władysław Kudzia 
powiadomił o katastrofie Stację Pogotowia Ratunkowego i Milicję 
Obywatelską w Suchej Beskidzkiej. Ta z kolei przekazała informa-
cje do lotniska w Balicach, że nieopodal Zawoi rozbił się samo-
lot. Ludzie podążali różnymi ścieżkami przez las, ciemności, trudne 
warunki atmosferyczne. Mgła, opady śniegu, ujemna temperatura 
i zalegający jeszcze prawie dwumetrowy śnieg, opóźniały dotarcie 
na miejsce katastrofy. 

Jako pierwszy dotarł na miejsce taternik i ratownik Rabczańskie-
go Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Wojciech 
Stonawski, gospodarz schroniska PTTK na Hali Krupowej. Został 
on powiadomiony przez Straż Leśną. W drodze na miejsce tragedii, 
wyszedł na 25 metrowy drewniany obserwator stojący na szczycie 
Polic. Nie widział nic. Poczuł tylko zapach benzyny. O 18.45 z kil-
koma towarzyszącymi osobami, schodząc w dół, dotarli na miejsce. 
To co zobaczyli było przerażające. Zmasakrowane ciała ludzkie, 
porozrywane i porozrzucane w odległości 200 m, po ziemi i drze-
wach. Pościnane wielowiekowe drzewa po Puszczy Karpackiej. Do-
szczętnie zniszczony samolot. Skrzydła samolotu całe poodpadane. 
Silnik– serce samolotu, roztrzepane na drzazgi. Po przeszukaniu 

Katastrofa lotnicza 
na zboczu Policy

Niektóre wydarzenia na trwałe wpisują się w naszą pamięć, a historia wypadków i katastrof pozostaje wiecznie żywa. Każda tragedia 
przywraca wspomnienia, skłania do refleksji nad kruchością ludzkiego życia. Mieszkańcy gminy Zawoja, mimo upływu pół wieku, wciąż 
pamiętają o dramacie, który rozegrał się 2 kwietnia (w Wielką Środę) 1969 roku, na północnym stoku Polic, w okolicy Skawicy, na tere-
nie gminy Zawoja. Trwały wówczas przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy. Ludzie planowali wspólne spotkania w gronie najbliższych. 
Podróżujący starali się jak najszybciej dotrzeć do domu. Nikt, kto wsiada do samolotu, chcąc przedostać się szybko, nie myślał o nagłym 
odejściu. A jednak znaleźli oni śmierć w górach, gdyż maszyna nigdy nie wylądowała na lotnisku w Balicach. 
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miejsca wypadku stwierdzili, że nikt z katastrofy nie przeżył i nic 
nie można już pomóc. Od strony Zawoi i Skawicy doszli: Jan Ko-
niówka, Stanisław Kudzia, Henryk Kudzia, Klemens Mazur z synem 
Klemensem, Eugeniusz Marek, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej: 
Henryk Żmuda i Józef Mentel, którzy zajęli się zabezpieczeniem te-
renu katastrofy.

Wojciech Stonawski wrócił do schroniska, skąd jako pierwszy 
naoczny świadek nadał telefoniczny meldunek, dotyczący lokali-
zacji katastrofy i ofiar. Natychmiast zaczęły napływać meldunki do 
Urzędu Pocztowego w Zawoi Widłach. Edward Piergies, na zlecenie 
służb ratunkowych, pełnił całonocny dyżur przy aparacie. Na miej-
sce skierowano karetki ratunkowe z Suchej Beskidzkiej, Wadowic, 
straże pożarne , wojsko, milicję, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego z Krakowa. Drogi wówczas były oblodzone i zaśnie-
żone, co spowalniało dotarcie do leśniczówki, położonej 3 km od 
miejsca katastrofy, gdzie mieścił się Sztab Komisji Służb Wypadków 
Lotniczych. Akcję sprowadzania zwłok podjęto 3 kwietnia, zaanga-
żowane zostało Wojsko Polskie, Wojska Ochrony Pogranicza i Mi-
licja Obywatelska. Służby te nie były odpowiednio przygotowane 
do takich akcji, nie mogące podołać trudnym warunkom atmosfe-
rycznym, zostały skutecznie wsparte przez ratowników Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Józef Kosowski technik dochodzeniowy z Komendy Powiatowej 
Milicji Obywatelskiej z Suchej Beskidzkiej pracował nad rozmiesz-
czeniem – numerowaniem i fotografowaniem zwłok ofiar. Szkic 
sporządzony przez funkcjonariuszy Milicji był pierwszym dowodem 
na manipulację i ukrywanie faktów. Zamazano ostatnią pozycję 
w legendzie, która wskazywała miejsce znalezienia czujnika radio-
aktywnego. Niektóre zdjęcia z miejsca katastrofy są zaciemnione, 
widać celowe zaświetlenie pozytywu lub odpryski silnego źródła 
promieniowania radioaktywnego. W aktach sprawy nie ma żadne-
go wyjaśnienia, poza krótką notatką komendanta posterunku w Za-
woi o przekazaniu źródła izotopowego stront 90 Instytutowi Fizyki 
Jądrowej w Krakowie. Wszystkie materiały dotyczące czujnika są 
utajnione. Natomiast do pomocy w cząstkowaniu samolotu wyko-
rzystano palniki lokomotywowni w Suchej Beskidzkiej. 

W dniu 3 kwietnia rozpoczęto, trwającą kilka dni, akcję sprowa-
dzania ciał w dół na saniach. Ratownicy przez dwa dni w zupełnej 
ciszy zwozili zwłoki. Nikt nie podejmował rozmowy. Ostatnie trans-
porty to fragmenty części ciał, zmasakrowane zwłoki. Jak wspomi-
nali uczestnicy akcji ratunkowej: „Byliśmy wstrząśnięci widokiem 
rękawów z tarczami szkolnymi dzieci, które w pierwszym dniu wiel-
kanocnych ferii leciały w góry, na narty, po słońce…” 

W niedzielę, 12 maja 2019 roku o godz. 13.00 w Skawicy Tokarne, 
w miejscu, skąd widać doskonale obszar rozbicia samolotu, odbyła 
się uroczystość upamiętniająca 50-rocznicę tej tragedii. Msza Święta 
odprawiana była w strugach deszczu. Można zastanowić się, czy 
grzmoty, błyski piorunów i ulewa, deszcz z gradem miały być po-
dziękowaniem tragicznie zmarłych ofiar za przywrócenie ich pamię-
ci? Każdy może interpretować zjawisko przyrodnicze, towarzyszące 
uroczystościom, na swój sposób. Na tę okoliczność licznie zgroma-
dzili się mieszkańcy gminy Zawoja, zaproszeni goście, bliscy ofiar 
katastrofy, parlamentarzyści, a także przedstawiciele władz samorzą-
dowych i gminnych. Ponadto obecni byli nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skawicy, której to placówce 
patronuje ofiara tejże katastrofy, słynny polski językoznawca – pro-
fesor Zenon Klemensiewicz. Całą ceremonię poprzedziła Msza Świę-
ta celebrowana przez księdza Edwarda Łatkę proboszcza miejsco-
wej parafii, księdza Kazimierza Bubę i księdza profesora Macieja 
Ostrowskiego – duszpasterza turystów. Modlono się w intencji ofiar, 
które zginęły w tak strasznych okolicznościach. Uroczystość uświet-
niły swoją obecnością: Orkiestra Dęta ze Skawicy i Zespół Regional-
ny „Zbójnik”.

Wartę Honorową tego dnia pełnili strażacy z jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej Sucha Góra. Wiązanki złożyli: naczelnik Instytutu 
Pamięci Narodowej w Krakowie – Michał Masłowski, od rodzin ofiar 
– prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc, zięć Ministra Komunikacji Piotra 
Lewińskiego, Jerzy Bajer wnuk profesora Zenona Klemensiewicza, 
od Polskich Linii Lotniczych LOT – kapitan Stanisław Małysa, Rada 
Sołecka Skawica Centrum, Rada Sołecka Sucha Góra, wicestarosta 
powiatu suskiego Zbigniew Hutniczak, przewodniczący Rady Gmi-
ny Zawoja – Stanisław Zajda, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
– Sławomir Hajos. Następnie głos zabrał naczelnik krakowskiego 
Instytutu Pamięci Narodowej – Michał Masłowski, który przypomniał 
historię lotu PLL LOT 165. 

Oficjalny raport Głównej Komisji Badania Wypadków Lotniczych 
przekazany władzom mówił o serii błędów i jako głównego winne-
go wskazywał kapitana Czesława Dolińskiego. Minister Komunikacji 
Piotr Lewiński nie zgodził się z oficjalną wersją przyczyn katastrofy 
ogłoszoną bardzo szybko przez Główną Komisję Wypadków Lot-
niczych, bo już po 3 miesiącach od zdarzenia. Ekspert specjalnie 
powołanej drugiej komisji Stanisław Milewski stwierdził, że stan 
zdrowia pilota nie miał wpływu na katastrofę. W chwili wypadku 

W 50. RocZnicę KataStRofy
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obaj piloci żyli i byli na swoich miejscach. Jednak Minister Lewiński 
nie poprzestał na oświadczeniu komisji, starał się o kolejne przepro-
wadzenie badań dotyczące złożenia samolotu, a tym samym umoż-
liwienie bardziej precyzyjnego określenia przyczyny katastrofy na 
podstawie badań elementów, które uległy zniszczeniu. 

W dniu 10 września 1969 roku, Decyzją Rady Państwa, został 
odwołany ze swojego stanowiska co pozbawiło go dalszych starań 
o wyjaśnienie przyczyn wypadku lotniczego. Prowadzone śledztwo 
wykazało błędy, bardzo proste i prymitywne. Wskazywały, że było 
inaczej. Prokuratura postawiła zarzuty nieumyślnego spowodowa-
nia katastrofy obsłudze z Balic. Kontrolerzy uruchomili niewłaściwy 
radar DECCA 424, chociaż był radarem kontroli ruchu lotniczego, 
to zgodnie ze specyfikacją producenta był on przeznaczony do sto-
sowania na lotniskach położonych na terenie płaskim. W 1967 roku 
zostały zakupione 2 radary dla lotnisk w Krakowie i Poznaniu przez 
pracowników Centrali Handlu Zagranicznego, z których żaden nie 
był specjalistą w zakresie kontroli ruchu lotniczego. Po zamonto-
waniu radarów w Polsce producent wydał certyfikat dopuszczenia 
(i przeszkolił obsługę) dla radaru założonego w Poznaniu, nato-
miast w przypadku radaru z lotniska krakowskiego odmówił wyda-
nia certyfikatu i przeszkolenia obsługi, uzasadniając, że radar DEC-
CA 424 nie nadaje się do użytku na lotniskach położonych w terenie 
pagórkowatym (np. Balice). Prokurator Zbigniew Stańczewski uwa-
ża, że oskarżeni mieli prawo złożyć zażalenie na to postanowienie. 
Zażalenia jednak nie złożyli. 

Prowadzone śledztwo nie wyjaśniło do końca przyczyn katastrofy 
i w czerwcu 1970 roku szybko zostało umorzone i objęte amnestią 
z okazji 25-lecia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego. Prokurator Kazimierz Krasny wyjaśnia, że amnestia przesą-
dza winę, ale nie pozwala, aby więcej ludzi dowiedziało się o tym, 
co ustalono w tym śledztwie, jaki przebieg miała katastrofa i ile było 
błędów, niedociągnięć w pracy różnych ludzi. Bałagan, oszczęd-
ności, biurokracja w socjalizmie były niezwykle chronione. Władze 
PRL robiły wszystko, aby zataić przyczyny katastrofy, co było normą. 
Główną troską ówczesnego systemu i służb bezpieczeństwa było 
zniszczenie wszelkich materiałów katastrofy. Naocznym świadkom, 
Ratownikom GOPR prześwietlono filmy, na szczęście nie wszystkie. 
Kontrolerzy po pół roku dostali paszporty i wyjechali za granicę. 
Mówiono też o nieudanej próbie porwania samolotu. Potwierdzało 
to nastawienie jednego z urządzeń na radiolatarnię w Wiedniu, jak 
również lot samolotu na niskim pułapie poza zasięgiem radarów. 
Służba Bezpieczeństwa nie znalazła wśród pasażerów porywacza. 
Ostateczny wniosek Głównej Komisji do Spraw Badania Wypadków 
Lotniczych mówił, że kontrolerzy ruchu lotniczego i piloci się po-
gubili. Warto dodać, że załoga samolotu była dyżurna, gdyż pilot 
zachorował, a niedoświadczeni członkowie załogi nie znali się na 
nawigacji, piloci nawigowali się wzrokowo, wyłącznie na podsta-
wie obserwacji terenu, radiolatarnie zostały przez nich zignorowane. 
Pogoda nad Krakowem była dobra, lecz lotnisko w Balicach było 
spowite mgłą. Nigdy nie ujawniono rodzinom ofiar i opinii publicz-
nej szczegółów lotu, zniknęła również końcowa 20 minutowa część 
zapisu rozmów pilotów z wieżą. 

Nie wyjaśniono do dziś, dlaczego zostały podane błędne czasy 
przelotu nad radiolatarniami? Czym była zajęta załoga Antonowa 
24 (LO-165) w okolicach Jędrzejowa, że nie dostrzegła tam markera 
i przejęła marker lotniska w Krakowie Balicach? Dlaczego samolot 
zboczył z kursu? Dlaczego na pokładzie samolotu było więcej pasa-
żerów niż wskazywała oficjalna lista? Dlaczego zwłoki ofiar w trum-
nach były pilnowane przez wojsko do momentu pochówku? Póki nie 
zostaną odtajnione archiwa Krakowskiej Prokuratury i Służb Bezpie-
czeństwa, tak długo będą pojawiać się różne domysły na temat wy-
padku lotniczego. Bliscy ofiar wciąż czekają na wyjaśnienie przyczyn 
wypadku. Na to trudno liczyć. Sprawa uległa przedawnieniu. Postę-
powanie mógłby wznowić Instytut Pamięci Narodowej, ale musiałby 
mieć przesłanki, że była to zbrodnia komunistyczna. Według ustawy 
IPN, zbrodnia komunistyczna nie przedawnia się. Jak długo akta 
te będą tajne, tak będziemy dalej myśleć, że istnieje grupa, której 
zależy na tym, by nie ujawniono prawdy. Choć minęło pół wieku to 
przypuszczalnie prawdy nie dowiemy się nigdy. 

Następnie prof. dr hab. Inż. Tomasz Szmuc – prorektor Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zwracając się do zgromadzonych 
wyraził podziw i zdumienie za żywą pamięć mieszkańców gminy 
Zawoja o tragedii. W imieniu rodzin ofiar katastrofy, podziękował 
wszystkim za organizację uroczystości i wspólną modlitwę. Jerzy Ba-
jer podziękował nauczycielom, uczniom i dyrekcji szkoły noszącej 
imię Jego Dziadka. Pochodzący ze Skawicy pilot Polskich Linii Lotni-
czych LOT Kapitan Stanisław Małysa, obecnie kapitan instruktor na 
Dreamliner Boening 787, latający od 30 lat, mający za sobą przeszło 
8 tysięcy lotów, odniósł się do pracy za sterem. Zwrócił uwagę, iż 
pilot nie jest sam z maszyną. Towarzyszą mu bowiem kontrolerzy, 
czuwający nad każdą fazą lotu. Istnieje jednak zawsze ryzyko błędu 
ludzkiego i ludzie pracują nad jego zminimalizowaniem. 

Po oficjalnej części uroczystości podana została grochówka z woj-
skowego kotła. Nic nie rozgrzało i nie zaspokoiło głodu lepiej niż 
talerz pożywnej grochówki, serwowanej z grubą pajdą ciemnego 
chleba. 

Niech pamięć o ofiarach pozostanie na długo żywa. Niespodzie-
wana śmierć w tym wypadku pozostawiła ich ślady w paśmie Policy. 
Wszystkie ofiary katastrofy upamiętnione są na tablicach umiesz-
czonych w Kaplicy Matki Bożej Turystów na Okrąglicy, natomiast 
pod szczytem Policy ustawiono metalowy Krzyż z tabliczką wyko-
naną z poszycia samolotu. W dniu 11 czerwca 1972 roku patronem 
skawickej szkoły został profesor Zenon Klemensiewicz, w kilka dni 
później, bo już 23 czerwca 1972 roku, utworzono Rezerwat Przyrody 
na północnym stoku Policy nadając mu imię profesora Klemensie-
wicza. 20 sierpnia 2009 roku w 40-rocznicę tragicznych wydarzeń 
na stokach Policy odsłonięto pomnik poświęcony ofiarom katastrofy 
z tablicą z nazwiskami ofiar tego lotu. W miejscu, gdzie odbyła się 
uroczystość ustawiono prosty drewniany Krzyż.

Cześć pamięci Tym, którzy zginęli!
Małgorzata Gasek

Źródła: 1. Niewyjaśniona katastrofa lotnicza pod Zawoją – Internet, 2. Marian Ta-

deusz Bielecki „Sygnał z Gór” 1973, 3. Informator; mężczyzna 70 lat, 4. Informator: 

kobieta 62 lata.
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W niedzielę 12 maja 2019 roku uczestniczyliśmy z mężem we 
wzruszającej uroczystości wśród wielkiej przyrody Skawicy na 
Suchej Górze.

Uroczystość, której głównym akordem była polowa msza święta, 
upamiętniająca 50 rocznicę tragicznego lotu samolotu pasażerskiego 
rejs nr LO-165 PLL LOT, AN-24-SP-LTF (Tango Foxtrot), lecącego 
w dniu 2 kwietnia 1969 roku z lotniska Okęcie w Warszawie na lot-
nisko Balice w Krakowie. Była to środa Wielkiego Tygodnia. Samo-
lot ten rozbił się około godziny 16.10-16.20 na zboczu góry Polica 
w paśmie Babiogórskim w pobliżu miejscowości Zawoja i Skawica. 

KRóTKa HISTORIa LOTU SPRZEd 50 LaTY

Samolot wystartował z około godzinnym opóźnieniem około godzi-
ny 15.20 i był pilotowany przez załogę dyżurną. Zaplanowana wg 
grafiku załoga rejsowa nie zgłosiła się do pracy. Za sterami zasiadał 
doświadczony pilot kapitan Czesław Doliński, załoga składała się 
ponadto z 5. osób. Na pokładzie było 47. pasażerów, czyli łącznie 
53 osoby. W tym dniu pogoda była dobra zarówno w Warszawie 
jak i zaplanowanej trasie oraz w Krakowie. Samolot był widziany 
w Krakowie na wysokim pułapie, co nie wskazywało na podcho-
dzenie do lądowania. Ostatni raz głos kapitana Czesława Dolińskie-
go był słyszany nad Jędrzejowem. Istnieje częściowo potwierdzona 
wersja, że na zaginionym fragmencie taśmy zapisane były Jego sło-
wa: „co wy robicie leci tyle dzieci i młodych ludzi – zastanówcie 
się”. Według tej wersji wspomniany fragment taśmy trafił w prywat-
ne ręce. Z uwagi na brak zainteresowania ówczesnej władzy poli-
tycznej prawdziwym śledztwem – fragment ten został zdeponowany 
zagranicą, a ówczesny Minister Komunikacji Piotr Lewiński odsunię-
ty od prowadzenia tego śledztwa. Warto dodać, że w późniejszych 
latach samoloty pasażerskie zmieniające kurs bezpiecznie lądowały 
w miastach krajów zachodniej/południowej Europy. 

UROCZYSTOść

Zbliżając się do miejsca zaplanowanej uroczystości zobaczyliśmy 
ławki rozstawione na rozległej polanie a nad nimi rozpięte parasole, 
które, jak się później okazało, bardzo się przydały. 

Na tle lasu i w oddali pasma Babiogórskiego stał pod baldachi-
mem polowy ołtarz otoczony zielonymi choinkami, a obok na jego 
zapleczu, jakby symbolizujący prezbiterium, rozciągnięty był płó-
cienny pas, niby całun, na którym zawieszono wyrzeźbiony w drew-
nie wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa. 

W miarę zbliżania się do godziny rozpoczęcia mszy świętej przy-
bywało coraz więcej osób., dzieci z okolicznych miejscowości, ich 
rodzice i dziadkowie, muzycy, orkiestra i zaproszeni goście. Byli 
również uczniowie ze szkoły im. Prof. Zenona Klemensiewicza. 

Pomimo coraz większego deszczu ksiądz proboszcz ze Skawicy 
wraz z księdzem towarzyszącym rozpoczęli niezwykłą mszę święta, 
która na długo pozostanie w naszej pamięci.

Niestety przyroda miała inne plany i w czasie nabożeństwa spon-
tanicznie obdarzyła nas wszystkimi rodzajami swoich możliwości. 
Był zatem ulewny deszcz, majowy mokry śnieg, grad, błyskawice 
i głośne bliskie grzmoty. Przyroda, a może nie tylko ona, upomnia-
ła się o tych, którzy tragicznie zginęli w dramatycznych okolicz-
nościach, jednakże w pięknym miejscu. Upomniała się również 
o tych, którzy wraz z rodzinami noszą w swoich sercach żałobę po 
osobach, którym w jednej chwili zawalił się na zawsze cały świat. 
W owych mrocznych czasach niektórym z nas nie dane było prze-
żyć rodzinnych tragedii w spokoju… 

Po uroczystości religijnej były okolicznościowe wystąpienia, zło-
żenie wieńców i kwiatów pod figurą Chrystusa. Głos zabrali między 
innymi przedstawiciele miejscowych władz, gminy, stowarzyszeń 
i przedstawiciel PLL LOT. Wyrazy podziękowania skierował do 
obecnych przedstawiciel rodziny Prof. Zenona Klemensiewicza, któ-
ry także podziękował nauczycielom, uczniom i kierownictwu szkoły 
noszącej imię Jego Dziadka. 

W tej katastrofie zginął mający wówczas 13,5 lat mój brat Staś Le-
wiński (syn ówczesnego Ministra Komunikacji) i nasz wujek 40-letni 
Stanisław Zacharski, który w horyzoncie jednego miesiąca miał bro-
nić rozprawę doktorską z zakresu informatyki. 

Mój małżonek Prof. Tomasz Szmuc podziękował w imieniu naszej 
rodziny (i tych wszystkich nieobecnych). Serdeczne słowa podzię-
kowania skierował do księży, miejscowych władz, społeczników, 
mieszkańców Skawicy i Zawoi za pielęgnowanie żywej pamięci 
o tych, którzy swoją ziemską wędrówkę zakończyli na Policy. Go-
rące podziękowania przekazał również za ufundowanie najpierw 
krzyża, a później pomnika na szczycie Policy i uroczyste odsłonię-
cie połączone ze mszą świętą w 40 rocznicę katastrofy w sierpniu 
2009, w której uczestniczyliśmy wraz z innymi rodzinami z Krakowa 
i Warszawy. 

Po oficjalnej części uroczystości zaczęło się wypogadzać, a my, 
wraz licznymi mieszkańcami, zostaliśmy zaproszeni na tradycyjny 
poczęstunek, łącznie z grochówką z kotła. Jedzenie smakowało wy-
śmienicie. Były również rozmowy i wspomnienia osobiste związane 
z czasem bezpośrednio przed i pierwszymi chwilami po katastrofie. 
Zastanawialiśmy się nad ciągle owianymi tajemnicą przyczynami ka-
tastrofy (dokąd właściwie leciał samolot), zachowaniem ówczesnych 
władz i służb bezpieczeństwa PRL. Przywoływaliśmy materiały i opi-
nie opublikowane oficjalnie oraz różne hipotezy przekazane przez 
członków rodzin i okolicznych mieszkańców. 

Po zakończeniu uroczystości zapaliliśmy znicz pod świeżo po-
stawionym na prywatnym gruncie krzyżem, skierowanym w stro-
nę Policy. Pod tym krzyżem umieszczono również wieńce i kwiaty 
przeniesione po mszy świętej spod figury Chrystusa. Samotnie stojąc 
pod krzyżem, modląc się patrzyliśmy w stronę góry zasnutej mgłą. 
Na chwilę odsłonił się jej „łysy” fragment, część zbocza, na którym 
śmierć dopadła wszystkich lecących z Warszawy do Krakowa. Trud-
no było rozstać się z tym pachnącym świeżym drewnem krzyżem, 
jego otoczeniem i z tą górą …

W trakcie powrotu do Krakowa, po przejechaniu kilkunastu ki-
lometrów zawróciliśmy, aby być przed krzyżem w godzinie śmierci 
naszych bliskich i pozostałych, których śmierć połączyła w drodze 
do nieba. Zobaczyliśmy jeszcze przez chwilę Policę, po czym gęsta 
mgła zakryła niezabliźnioną ranę. Zaczął padać gęsty deszcz i szyb-
ko zapadał zmierzch.

ZaKOńCZEnIE

Był to ważny dzień w naszym życiu. Mogliśmy być blisko miejsca, 
w którym tragicznie zakończył się lot Tango-Foxtrot. Czuliśmy wiel-
ką życzliwość i współczucie ludzi, którzy przybyli i byli z nami, aby 
wspólnie uczestniczyć we mszy świętej. Swoją obecnością, pamię-
cią i zaangażowaniem, pracą przy budowie pomnika i organizacji 
związanych uroczystości uczcili pamięć zmarłych, a nam pomogli 
i pomagają w spokojnym i godnym przeżywaniu nawracających 
wspomnień o tej tragedii. 

Za zaangażowanie, życzliwość i wsparcie z całego serca wszyst-
kim dziękujemy

Jolanta Lewińska-Szmuc – architekt

Tomasz Szmuc

Wspomnienie
Jolanta Lewińska-Szmuc

WSPOMNIENIA
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Jakie były początki Pani ak-
tywności zawodowej?

Miejscem mojej pierwszej pracy 
była „Jordanowianka” w Jorda-
nowie, a potem prowadziłam 
Bezpieczeństwo i Higienę Pracy 
w „Spólnocie” na Białce przez 
6 lat. Później znalazłam za-
trudnienie w Spółdzielni Pracy 
„Góralka” w Makowie Podha-
lańskim, gdzie pełniłam funkcję 
szefowej produkcji i członka za-
rządu. Mimo pracy zawodowej 
usługi krawieckie prowadziłam 
w domu, szyjąc dla rodziny, 
przyjaciół i znajomych.

Skąd wziął się pomysł, żeby 
otworzyć zakład krawiecki?

Skończyłam Technikum Odzie-
żowe w Makowie Podhalań-
skim, gdzie uzyskałam tytuł 
technika technologii odzieży. 
Odbyłam także kursy projek-
towania i kreśleń technicznych 
w Krakowie. Prowadziłam 
szkolenia unijne z krojenia, szy-
cia na miarę a także dekoracji 
wnętrz. Ukończyałm także kurs 
pedagogiczny.

Pracowałam w „Góralce” w Ma-
kowie Podhalańskim i szczegól-
nie ta praca dostarczyła mi umie-
jętności, które wykorzystałam 
później we własnej działaności 
gospodarczej. Do otwarcia za-
kładu namówił mnie mój mąż, 
który od zawsze mocno mnie 
wspiera. Motywowała mnie 
także przyjaciółka. Pracownię 
otwarłam w 1989 roku, bo wte-
dy pojawiło się dużo możliwości 
do tego typu działań. Już wtedy 
zatrudniłam jedną osobę, póź-
niej więcej i tak to się zaczęło.

Co głównie szyjecie w Pani za-
kładzie?

Najpierw szyliśmy sukienki ko-
munijne. Pierwszą sukienkę 
komunijną uszyłam dla mojej 
siostry, kiedy byłam jeszcze 
w technikum. Potem kostiu-
my, suknie wizytowe i ślubne. 
Kilka lat temu szyłyśmy nawet 
stroje teatralne do Misterium 
Męki Pańskiej do Makowa Pod-
halańskiego i Chrzanowa. Stroje 

Marzenia skrojone 
na miarę 

Jako mała dziewczynka odcinała koronki od sukienek mamy i szyła z nich kreacje dla swoich lalek. Dziecięca zabawa przerodziła się w ży-
ciowe powołanie i pasję. Od 30 lat prowadzi własny zakład krawiecki. Wraz ze swoimi współpracownicami Stanisława Zemlik ze Skawicy 
w swojej Pracowni szyje ubrania do I Komunii Świętej, suknie wieczorowe, wizytowe i ślubne a od niedawna także stroje ludowe według 
starych, tardycyjnych wzorów.

Rozmowa ze Stanisławą zemlik – projektantką i właścicielką Pracowni i Salonu 
Sukien Ślubnych w Skawicy

ludowe zaczęłyśmy szyć kilka 
lat temu. Najpierw do Sidziny, 
potem do Jaroszowic. Obecnie 
szyjemy dla miejscowych, dla 
zespołów regionalnych i stowa-
rzyszeń z powiatu suskiego oraz 
innych regionów.

Skąd Pani czerpie inspiracje?

Dużo podróżowałam i z każdej 
takiej wyprawy przywoziłam 
zdjęcia. Fotografowałam wy-

stawy sklepowe, odwiedzałam 
magazyny, gdzie produkowa-
no tkaniny, odzież czy dodatki. 
Przywoziłam materiały i dodatki 
z Turcji, Hiszpanii, Włoch czy 
Francji.

Zdarza się, że pamiątką z wy-
jazdu jest właśnie kawałek 
materiału?

Tak, bardzo często. Nierzadko 
przywożę piękne, niespotykane 
u nas koronki, tiule, hafty, je-
dwabie. Potem powstają z tego 
suknie na specjalne okazje.

Kto je projektuje?

Ja projektuję sama. Czasem pod-
powiada coś klientka. Lubię 
przebywać w zakładzie, spoty-
kać różnych ludzi, od nich wiele 
się uczę: w czym czuliby się naj-
lepiej, czasem przynoszą swoje 
projekty. Klient wymaga po-
święcenia mu czasu, uwagi. Za-
wsze jest to miłe spotkanie. Nie-
rzadko po latach klienci wracają 
do zakładu. Niektórzy stale coś 
szyją. Mam klientkę, która szyje 
u mnie od 30 lat, odkąd istnieje 
pracownia. Wiele osób jest już 
jak rodzina, bo na święta dostaję 
kartki z życzeniami, przemiłe te-
lefony z ciepłymi słowami.

Czy ma Pani swojego ulubio-
nego projektanta?

Chyba nie. Inspiruje mnie wielu. 
Moda się ciągle zmienia, trzeba 
iść z duchem czasu. Trzeba być 
ciągle na bieżąco i w kolorysty-
ce tkanin, i w fasonach, zarów-
no w konfekcji komunijnej jak 
i ślubnej. Trzeba oglądać wysta-
wy, żurnale, pokazy mody.

ROZMOWA POD DIABLAKIEM
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Czy odbyły się pokazy kreacji 
szytych u Pani?

Tak, były pokazy. Był pokaz 
w Spodku w Katowicach. Po-
tem kilkakrotnie na wyborach 
Miss Ziemi Suskiej, podczas któ-
rych kandydatki do tytułu pre-
zentowały suknie wieczorowe 
i ślubne. Dwukrotnie odbyły się 
pokazy w Żywcu na wyborach 
Najpiękniejszej Słowianki, gdzie 
spotykały się dziewczyny z całe-
go kraju i spoza granicy.

Czy jest jakieś zlecenie, które 
pamięta Pani najlepiej?

Kiedyś dostałam zdjęcie opra-
wione w ramkę pod moimi 
drzwiami, z podziękowaniami 
za piękną suknię. Pani młoda 
była tutaj przejazdem i zostawiła 
taką niespodziankę. Było to bar-
dzo miłe zaskoczenie. Mam to 
zdjęcie do dzisiaj.

Czy jest w rodzinie ktoś, kto 
dzieli z Panią pasję do szycia?

Mam nadzieję, że jedna z wnu-
czek przejmie po mnie pracow-
nię. Jak dziewczynki były młod-
sze to przebywały w zakładzie. 

Ja szyję im sukienki na różne 
okazje i mam wrażenie, że one 
już doskonale wiedzą, czego 
chcą. Orientują się w trendach, 
wiedzą, co chcą nosić i co im 
pasuje.

Jak sobie Pani wyobraża 
emeryturę? Czy zakończy się 
przygoda z szyciem?

Lubię tu być. Zawsze trafiałam 
na świetnych pracowników. Mo-
głam bez obaw zostawić zakład, 
kiedy jechałam na urlop i wie-
działam, że zadbają jak o swoje. 
Do dziś tak jest. Wiele uczennic 
odbyło tu praktyczną naukę za-
wodu. Nie wiem, jak to będzie 
kiedyś to zostawić.

Po rozmowie z Panią Stanisławą 
Zemlik miałam okazję zajrzeć 
w stosy podziękowań od klien-
tów. Niektóre jako listy, inne 
pięknie oprawione i udekoro-
wane. Wszystkie, niezależnie 
od formy, przekazują wdzięcz-
ność za kreacje, które dla każdej 
z tych osób były gwarantem, że 
w wyjątkowym momencie życia 
zadały niepowtarzalnego szyku.

Rozmawiała: Regina Wicher

Fotografie: suknieslubnezemlik.pl

Na czas swojego pobytu zatrzymaliśmy się w jednym z hoteli 
w malowniczej miejscowości Struga. Tam nie tylko „zażywaliśmy 
słońca”, ale również przygotowywaliśmy się do naszych wystę-
pów. Te były integralną częścią uroczystych parad, podczas któ-
rych zespoły z całej Europy pokazywały swoją kulturę. Zaprezen-
towaliśmy się nie tylko w Strudze, ale także w Ochrydzie, dużym 
i historycznym mieście.

Oprócz występów i plażowania nasz zespół czekało mnóstwo 
atrakcji. Zwiedziliśmy Ochrydę, piękne miasto położone nad jezio-
rem o tej samej nazwie. Mogliśmy zobaczyć tam cerkwie, Starożytny 
Amfiteatr, twierdzę Cara Samuela, wytwórnię naturalnych pereł oraz 
najróżniejsze, zabytkowe uliczki. To wszystko, okraszone cudowny-
mi widokami na jezioro i pobliskie góry, było niesamowitym prze-
życiem. Takie wczasy górale uwielbiają najbardziej.

Kamil Kozina

Górale 
na wczasach

Koniec lata dla Zespołu Regionalnego Cieślica obfitował w wiele 
wrażeń. Zostaliśmy zaproszeni do Macedonii, nad przepiękne Je-
zioro Ochrydzkie. Tam zaprezentowaliśmy naszą kulturę ludową:  
stroje, muzykę, tańce i śpiew.

Fotografie: archiwum Zespołu
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Po nabożeństwie jubilaci udali się do pensjonatu Beskid w Zawoi 
Wilcznej, gdzie poprzez uroczyste odśpiewanie sto lat, przy wtórze 
zespołów Juzyna i Cieślica z Zawoi przypomnieli sobie, jak to było 
50 lat temu. Następnie otrzymali gratulacje za wierność wyborowi, 
którego dokonali pół wieku temu od senatora RP – Andrzeja Pająka, 
wójta Gminy Zawoja – Marcina Pająka oraz przewodniczącego Rady 
Gminy – Stanisława Zajdy.

Wójt Gminy, wręczył jubilatom medale przyznane przez  prezy-
denta RP Andrzeja Dudę, listy gratulacyjne oraz upominki ufundo-
wane przez Urząd Gminy.

W tym roku złote gody w gminie Zawoja świętowały pary: Stani-
sława i Julian Pacygowie, Julia i Stanisław Rusinowie, Wanda i Hen-
ryk Pikulikowie, Maria i Antoni Bałosowie, Stanisława i Stanisław 
Borowi, Janina i Adam Gawłowie, Maria i Wacław Jąkałowie, Anna i 
Kazimierz Kudziowie, Maria i Józef Piergiesowie, Kazimiera i Grze-
gorz Trybałowie, Stanisława i Janusz Włodarczykowie, Elżbieta i Jan 
Zagórscy, Marianna i Antoni Zającowie, Aniela i Jan Zwolińscy.

Po odznaczeniach przyszedł czas na obiad i tort, którego pierwszy 
kawałek ukroiła jedna z par, jak na prawdziwym weselu. 

Regina Wicher

5 grudnia 2019 czternaście par obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji mał-
żeństw w kościele pw. św. Klemensa w Zawoi Centrum, którą koncelebrowali proboszczowie sąsiednich parafii: Zawoi Górnej, Zawoi Za-
kamień oraz Skawicy. 

Złoci Jubilaci

W trakcie uroczystoci Jubilatom grały i śpiewały zespoły: „Juzyna” i  „Cieślica”. Fot. Wojciech Ciomborowski

Z KRONIKI WYDARZEŃ
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Nagrody wręczał wójt gminy 
Zawoja Marcin Pająk. Kon-

kurs ma na celu promocję es-
tetycznie zagospodarowanych 
terenów przydomowych. Pa-
sja do roślin może się zrodzić 
w każdym, bez względu na 
wiek czy płeć. Przekonaliśmy się 
o tym w tegorocznym konkur-
sie, wśród laureatów znaleźli się 
seniorzy, panie i panowie. 

W ocenie komisji, która 
12 czerwca 2019 roku odwie-
dziła wszystkie zgłoszone do 
konkursu miejsca, najpiękniej-
szym zielonym zakątkiem oka-
zał się ogród Barbary Bara. 
W kategorii obejście w gospo-
darstwie rolnym omisji konkur-
sowej najbardziej przypadło do 
gustu obejście Marka Sołka. 

Oceniając ogrody, brano pod 
uwagę odpowiedni dobór nasa-
dzeń drzew, krzewów, kwiatów 
i kolorystykę kompozycji, małą 
architekturę ogrodową, wyko-
rzystanie walorów dekoracyj-
nych roślin ozdobnych, utrzy-
manie czystości na zewnątrz 
ogrodzenia, pielęgnację, ogólny 
wygląd oraz wykorzystanie od-
padów ogrodniczych. 

Najpiękniejsze 

ogrody i obejścia

W niedzielę 29 września 2019 roku w czasie trwania 35. Festiwa-
lu „Babiogórska Jesień” w Zawoi wręczono nagrody w XX edycji 
gminnego konkursu „Na Najpiękniejszy Ogród Przydomowy” oraz 
„Obejście w Gospodarstwie Rolnym”. Nagrody przyznano w dwóch 
kategoriach: najpiękniejszy ogród przydomowy i obejście w gospo-
darstwie rolnym.

Kategoria Ogród przydomowy
I miejsce: Barbara Bara – Zawoja, II miejsce – Ewa Sałapatek – Skawica, 
II miejsce: Maria Szczurek – Zawoja.
Kategoria Obejście
I miejsce: Marek Sołek – Zawoja, II miejsce: Barbara Ficek – Skawica,

WYNiKi KoNKurSu

Ponieważ jednym z celów 
konkursu jest edukacja ekolo-
giczna punktowano również 
segregację odpadów, powstają-
cych w gospodarstwie, ich re-
gularne oddawanie, podłączenie 
do kanalizacji lub wyposażenie 
w zbiornik bezodpływowy oraz 
regularne jego opróżnianie po-
twierdzone rachunkami.

Liczymy, że konkurs i prezen-
tacje zainspirują kolejnych miesz-
kańców do upiększania swojego 
otoczenia. Praca w ogrodzie to 
świetna forma rekreacji, to swe-
go rodzaju odskocznia od co-
dzienności i sama przyjemność. 
„Warto każdą wolna chwilę spę-
dzić w ogrodzie” - potwierdzają 
laureaci konkursu.

Uczestnikom gratulujemy 
i dziękujemy za wzięcie udzia-
łu w konkursie. Za to, że ze-
chcieliście Państwo podzielić 
się pięknem Waszych ogrodów. 
W każdym z nich widać ogrom-
ną pracę. To cieszy, bo oznacza, 
że nie jest obojętne, w jakim 
otoczeniu żyjecie.

Małgorzata Gasek

Foto: Barbara Zgubisz-Pieróg

Obejście Barbary Ficek ze Skawicy Ogród przydomowy Marii Szczurek z Zawoi

Ogród przydomowy Ewy Sałapatek ze Skawicy

Obejście Marka Sołka z Zawoi

Ogród przydomowy Barbary Bary z Zawoi

CENNE INICJATYWY
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Dzięki staraniom senato-
ra Andrzeja Pająka oraz 

wójta gminy Marcin Pająka, 
kwota dofinansowania wynosi 
2 000 000 zł, a grantobiorcą 
jest Gminna Biblioteka Publicz-
na zaś inwestorem zastępczym, 
który przeprowadzi inwesty-
cję jest Urząd Gminy Zawoja. 
Nowoczesny obiekt wybuduje 
spółka ADBET z Suchej Be-

Zadaniem uczestników konkur-
su było napisanie krótkiej re-
fleksji na temat przeczytanego 
utworu. 

Komisja Konkursowa w skła-
dzie: Lucyna Malczyk – prze-
wodnicząca komisji, Marta Fi-
cek-Chmura – członek komisji, 
Dorota Tomczak – członek ko-
misji przeczytała i oceniła 24 

inicjatywy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w zawoi

Ruszyła budowa nowego serca kultury
W lipcu 2019 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji, która ucieszy wszystkich czytelników i sympa-
tyków kultury w naszej gminie, ruszyła bowiem budowa nowoczesnego obiektu kultury w którym bę-
dzie się mieściła przede wszystkim Gminna Biblioteka Publiczna oraz Babiogórskie Centrum Kultury. 
19 lipca br., w Urzędzie Gminy w Zawoi została uroczyście podpisana umowa na budowę budynku – 
stan surowy zamknięty. Inwestycja jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ze środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. 

skidzkiej wyłoniona w wyniku 
przeprowadzonego postępowa-
nia przetargowego. W imieniu 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Zawoi umowę podpisała dy-
rektor Lucyna Malczyk, nato-
miast w imieniu spółki ADBET 
– Krzysztof Adamek. Umowę 
podpisano uroczyście, w obec-
ności władz samorządowych, 
tj. wójta Gminy Zawoja Marcina 

Pająka, przewodniczącego Rady 
Gminy Zawoja Stanisława Zaj-
dy oraz wiceprzewodniczącego 
ds. Budżetu i Rozwoju Sławo-
mira Kudzi.

Nowy obiekt biblioteki po-
wstanie obok Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Zawoi Centrum, 
z którą będzie połączony prze-
wiązką. Obecnie trwa pierwszy 
etap budowy – stan surowy za-
mknięty, którego koszt wyniesie 
1 701 854,57 zł. Zakończenie 
pierwszego etapu ma nastąpić 
do 31 stycznia 2020 r. Kolejne 
postępowanie przetargowe na 
etap drugi – roboty wykoń-
czeniowe i zagospodarowanie 
terenu, zostanie rozstrzygnięte 
w grudniu 2019 r. 

narodowe czytanie 2019
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi z okazji Narodowego Czytania 2019 zorganizowała Gminny 
Konkursu Literacki „Czy warto przeczytać „Katarynkę” Bolesława Prusa ?” dla uczniów szkół podsta-
wowych z kl. IV-VIII.

GMInnY KOnKURS  LITERaCKI „CZY WaRTO PRZECZYTać „KaTaRYnKę” BOLESłaWa PRUSa ?”

prace zgłoszone do konkursu 
i postanowiła przyznać nastę-
pujące miejsca:

I miejsce: Marcelina Warta – 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Zawoi Mosorne, kl. VIII, An-
toni Adamiak – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Zawoi Centrum, kl. 
V b. II miejsce: Anna Wilczyń-

Nowoczesny obiekt biblio-
teki o powierzchni całkowitej 
2 300 m2, będzie mieścił: salę 
widowiskowo-kinową na 180 
osób, otwartą przestrzeń bi-
blioteczną ze strefami czytel-
niczymi dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, pracownie kultury 
do działań promujących czytel-
nictwo, kulturę i edukację, salę 
multimedialną, pomieszczenia 
biurowe i socjalne. Oficjalne 
otwarcie nowego bijącego serca 
kultury w naszej Gminie plano-
wane jest na wrzesień 2021 roku.

Po zakończeniu inwestycji 
biblioteka, wsłuchując się w po-
trzeby mieszkańców, wprowadzi 
do swojej oferty wiele nowych 
działań kulturalnych i eduka-
cyjnych, które będzie realizować 
we współpracy z instytucjami 
publicznymi i stowarzyszeniami 
działającymi na terenie naszej 
gminy. Ta inwestycja nie byłaby 
możliwa bez ogromnego wkła-
du pracy dyrektor Biblioteki 
Pani Lucyny Malczyk.

Inwestycja jest realizowana w ramach Narodowego  Programu Rozwoju 
Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020Pamiątkowe zdjęcia z podpisania umowy na budowę biblioteki

ska – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Zawoi Wilcznej, kl. IV, Piotr 
Winczewski – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Zawoi Centrum, kl. 
VI a. III miejsce: Mateusz Kli-
masara – Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Zawoi Centrum, kl. V b, 
Sandra Dulkiewicz – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Zawoi Cen-
trum, kl. V b. Wyróżnienia: 

Kinga Rusin – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Zawoi Centrum, 
kl. VI a, Oliwia Dobek – Zespół 
Szkolno -Przedszkolny w Zawoi 
Mosorne, kl. V, Jakub Hoło-
wacz – Szkoła Podstawowa nr 1 
w Zawoi Centrum, kl. V b.

Wszystkim uczestnikom kon-
kursu serdecznie gratulujemy! 
Nagrodzone prace konkurso-
we będą publikowane w kolej-
nym numerze „Pod Diablakiem” 
w rubryce Inicjatywy Biblioteki.

CENNE INICJATYWY
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10 września br. Gminna Biblio-
teka Publiczna w Zawoi zorga-
nizowała spotkanie autorskie 
z Renatą Piątkowską, znaną 
i cenioną pisarką książek dla 
dzieci. Spotkanie odbyło się w 
ramach projektu „Dyskusyjne 
Kluby Książki w Małopolsce w 
roku 2019”, realizowanego przy 
wsparciu finansowym Instytutu 
Książki. 

Uczestniczyli w nim ucznio-
wie klas 0-3 Szkoły Podstawo-
wej w Zawoi Centrum. Pisarce 
towarzyszyła lektor Elżbieta 

Gminna Biblioteka Publicz-
na w Zawoi bierze udział 

w kampanii społecznej Instytu-
tu Książki Mała książka – wielki 
człowiek.

Akcja ta ma zachęcić rodzi-
ców do częstego odwiedzania 
bibliotek i codziennego, ro-
dzinnego czytania z dzieckiem. 
Każde dziecko w wieku od 2 do 
4 lat, które przyjdzie do naszej 
biblioteki, otrzyma w prezencie 
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej 
znajdzie:
• książkę Pierwsze wiersze 
dla…, czyli zbiór wierszy dla 
dzieci autorstwa wybitnych 
polskich poetów, zilustrowa-
ny przez Ewę Kozyrę-Pawlak 
i Pawła Pawlaka,
• broszurę dla rodziców Książką 
połączeni, czyli o roli czytania 
w życiu dziecka, która przypo-
mina o korzyściach wynikają-
cych z czytania,
• Kartę Małego Czytelnika do 
zbierania naklejek.

Aby zachęcić dzieci do uczest-
nictwa i tworzenia kultury, 

zorganizowaliśmy wyjazd do 
Muzeum Miejskiego w Suchej 
Beskidzkiej, które prezentuje 
dzieła sztuki, takie jak: malar-
stwo, pamiątki, przywileje targo-
we, starodruki, ryciny, związane 
z historią zamku oraz parafii su-
skiej z okresu od XVI-XVIII w. 
Ponadto uczestnicy tego wyda-
rzenia oprócz zwiedzania mu-
zeum mieli możliwość udziału 
w warsztatach pt. „Malarstwo 
naskalne, czyli w pracowni na-
szych przodków”. 

Podczas tegorocznych wakacji 
odbył się również wyjazd edu-
kacyjny do Orawskiego Parku 
Etnograficznego w Zubrzycy 

Mała książka – wielki 
człowiek

Za każdą wizytę w naszej bi-
bliotece, zakończoną wypoży-
czeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelni-
cze zainteresowania.

Udział w projekcie jest cał-
kowicie bezpłatny zarówno dla 
bibliotek, jak również dla dzieci 
i ich rodziców.

Więcej informacji o projekcie 
znajduje się na stronie interneto-
wej: wielki-czlowiek.pl

Spotkanie autorskie 
z Renatą Piątkowską

Malwina Kożurno, która bardzo 
rozbawiła dzieci, czytając roz-
dział z książki „To się nie mieści 
w głowie” pt. „Daleko jeszcze?”. 

Spotkanie autorskie zachęciło 
dzieci do sięgnięcia po książki 
naszego gościa. Z półek naszej 
biblioteki błyskawicznie znik-
nęły książki, takie jak: A może 
będzie właśnie tak, Ciekawe co 
będzie jutro? Która to Malala?, 
Mruk: opowiadania o kotkach, 
kotach i kociskach, To się nie 
mieści w głowie.

Lato w Bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi, podczas wakacji 2019, zorga-
nizowała szereg wydarzeń kulturalnych pod hasłem „Lato w biblio-
tece”. Były to zajęcia oraz wyjazdy edukacyjne skierowane głównie 
do dzieci z terenu naszej gminy, które wakacje spędzają w domu. 

Górnej, gdzie oprócz tradycyj-
nego zwiedzania odbyły się 
warsztaty regionalne pt. „Na bo-
gato, orawskie talorki weselne” 
nawiązujące do zwyczajów i ob-
rzędów naszego regionu. 

W czasie tegorocznych waka-
cji nie zabrakło również anima-
cji czytelniczych, wśród których 
należy wymienić: głośne czyta-
nie bajek z serii „Zwierzęta Oli” 
połączone ze spotkaniem z le-
karzem weterynarii, warsztaty 
plastyczno – literackie „Książka 
oknem na świat” oraz wakacyjny 
turniej czytelniczy. Przedstawio-
ne wydarzenia biblioteka zreali-
zowała w partnerstwie z Świe-
tlicą Środowiskową w Zawoi 
Centrum.

Informujemy, że Gminna Biblio-
teka Publiczna w Zawoi bierze 
udział w programie „Zakup no-
wości wydawniczych do biblio-
tek publicznych – priorytet 1”.

Głównym celem Priorytetu, 
realizowanego w ramach Pro-
gramu Wieloletniego Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa 
w latach 2016-2020, jest zwięk-
szenie atrakcyjności oferty bi-
bliotek publicznych poprzez 
zwiększenie udziału nowości 
wydawniczych w zbiorach bi-
bliotek, wzrost dostępności ksią-
żek, czasopism, multimediów, 

zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek – edycja 2019

wydawnictw nutowych i karto-
graficznych w zbiorach bibliotek 
publicznych.

W roku 2019 Gminna Biblio-
teka Publiczna w Zawoi otrzy-
mała na zakup nowości wydaw-
niczych dotację w wysokości 
5 890 zł.

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich miłośników dobrej literatury 
do naszej biblioteki. Najnowsza 
oferta zakupionych nowości 
wydawniczych jest dostępna na 
stronie internetowej: biblioteka-
zawoja.pl, w zakładce nowości.

Warsztaty w Muzeum Miejskim w Suchej Beskidzkiej

CENNE INICJATYWY
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W tym roku królowały 
dania z królika, gdyż 
on to właśnie był te-

matem przewodnim tegorocz-
nych kucharskich zmagań. Je-
dzenie przygotowano w dwóch 
kategoriach: potrawy typowo 
regionalne i potrawy współcze-
sne oparte na tradycjach regio-
nalnych. Trzecią kategorią były 
nalewki. 

W kategorii dań współcze-
snych opartych na regionalnym 
dziedzictwie triumfowało Sto-
warzyszenie „Nasza Skawi-
ca”, serwując królika duszonego 
w śmietanie. Na stole Skawi-
czanek pojawiły się ponadto: 
rosół z pokrzywą, marchewka 
w maśle, pasztet z królika, na-
lewki z ziół, pierożki i ciasta. 
II nagroda w tej kategorii po-
wędrowała do pań z Koła Go-
spodyń Wiejskich „Zawojan-
ki” z Zawoi Dolnej, za królika 
w śmietanie na jarzynach. Prócz 
tego można było u nich również 
skosztować: rosół z ziemnia-
kami, londaki, klopsy w sosie 
koperkowym, placek z jabłkami 
i buchtę. Z kolei przygotowana 
do przepicia diabelska nalewka, 
uzyskała wyróżnienie. 

Uczestnicy prezentowali swo-
je dania na pięknie nakrytych 
stołach, wykorzystując unika-
towe, regionalne dekoracje. 
Estetyka podania i regionalna 
oprawa sprawiły, iż degusta-
cja potraw była także ucztą dla 
oka. Współczesny, pędzący 
świat prowadzi do zmian tak-
że w kuchni. Niemniej jednak 
konsumenci coraz bardziej do-
ceniają tradycję. Choć w sposób 
bycia współczesnego człowieka 
idealnie wpisuje się fast food, 
ludzie mimo to, na nowo pragną 
powoli celebrować jedzenie. 
Chętnie próbują regionalne po-
trawy i sięgają do historii żyw-
ności, zachowując wspomnienia 
smakowe. Uczestniczki co roku 
wyszukują stare przepisy i przy-
gotowują niesamowite, tradycyj-
ne potrawy i nalewki.

„złota Warzecha” 
dla gospodyń z naszej gminy

W sobotnie popołudnie, 16 listopada 2019 roku, w Lachowicach, gospodynie z gminy Zawoja, brały udział w XIX edycji Powiatowego Kon-
kursu Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę”. Do kulinarnego pojedynku zastawiono obficie stoły, przygotowane przez 12 Kół Gospo-
dyń Wiejskich z naszego powiatu i grupę uczniów z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. 

Konkurs potraw regionalnych 
„O Złota Warzechę” jest organi-
zowany od dwudziestu lat po to, 
aby ocalić od zapomnienia lokal-
ne potrawy i odsłonić tajemnice 

kuchni babiogórskiej. Dostrzec 
można również, powrót do daw-
nych zwyczajów, spuścizny kuli-
narnej i zapomnianych smaków. 

Konkurs jest wspaniałą formą 
spotkań, wymiany doświadczeń, 
integracji i wspólnej zabawy go-
spodyń z powiatu suskiego.

(mg)

Stowarzyszenie „Nasza Skawica”

Koło Gospodyń Wiejskich „Zawojanki” z Zawoi Dolnej. Foto: Wojciech Ciomborowski
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Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Polacy wielokrotnie mo-
gli się o tym przekonać, szczególnie po rozbiorach, kiedy to Polska 
na 123 lata zniknęła z mapy Europy. I później, podczas II wojny 
światowej, i w okresie komunizmu, walcząc o być, albo nie być.

Dla upamiętnienia tego okresu w dziejach Polski, Babiogórskie 
Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi zorga-
nizowało XI Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej, Powstańczej 
oraz Piosenki Żołnierskiej, który odbył się 6 listopada br.

W konkursie wzięło udział 26 wykonawców – solistów, duetów 
oraz zespołów. Jury postanowiło przyznać następujące miejsca. 

Soliści. I kategoria (6-9 lat): I miejsce – Łucja Trybała z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne, II miejsce – Natalia 
Woźnica z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej, III miejsca nie przy-
znano, wyróżnienie – Julia Dolech z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Zawoi Mosorne. II kategoria (10-12 lat): I miejsce – Anna 
Wilczyńska z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej, II miejsce – Kata-
rzyna Zając z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej, III miejsce – Alek-
sandra Chorąży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skawicy i Jo-
anna Mętel z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej. III kategoria (13-15 
lat): I miejsca nie przyznano, II miejsce – Julia Woźnica z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Skawicy, III miejsce – Zuzanna Zając 
z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej.

Zespoły. I kategoria (szkoły podstawowe 6-12 lat): I miejsce –
Kwartet (Aleksandra Chowaniak, Maja Jezutek, Anna Wilczyńska, 
Katarzyna Kudzia) z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej, II miejsce 
– Zespół Wokalny (Alicja Chowaniak, Julia Kawiak, Magdalena Za-
górska, Zuzanna Zając) z Zespołu Szkół w Zawoi Wilcznej, III miej-
sce – Trio (Wiktoria Kuś, Oliwia Kuś, Emilia Mętel) z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Zawoi Centrum, III miejsce – Duet (Wiktor 

Jochymek i Patryk Szafraniec) z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Skawicy. II kategoria (szkoły podstawowe 13-15 lat): wyróżnie-
nie – Duet (Malwina Dyrcz i Nikola Surzyn) z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne 

Konkurs stanowił preludium obchodów 101 rocznicy odzyska-
nia niepodległości. 11 listopada pod pomnikiem w Zawoi Centrum 
rozpoczęły się oficjalne obchody Święta Niepodległości. Najpierw, 
przy akompaniamencie Babiogórskiej Orkiestry Dętej, został od-
śpiewany hymn Polski. Następnie wysłuchaliśmy przemówienia 
Senatora RP Andrzeja Pająka oraz wójta Gminy Zawoja Marcina 
Pająka. Delegacje instytucji z terenu Gminy Zawoja oraz senator RP 
i starosta Powiatu Suskiego złożyli symboliczne wiązanki kwiatów 
w hołdzie poległym Polakom na różnych frontach świata i pomor-
dowanym w obozach koncentracyjnych oraz na dalekiej Syberii. 
Orkiestra wykonała wiązankę pieśni patriotycznych. Przy jej wtórze 
przeszliśmy w procesji do kościoła na uroczystą mszę św. w intencji 
Ojczyzny.

Po mszy św., jak co roku, Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi 
zaprosiło na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zespołem 
„Juzyna”.

Najpierw jednak uczestnicy spotkania mogli posłuchać zwycięz-
ców w Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej, Powstańczej 
oraz Piosenki Żołnierskiej. Zaśpiewały Łucja Trybała, Anna Wil-
czyńska, Katarzyna Zając oraz Kwartet – Aleksandra Chowaniak, 
Maja Jezutek, Anna Wilczyńska, Katarzyna Kudzia.

Później sala widowiskowa BCK rozbrzmiewała pieśniami „na żoł-
nierską nutę” i innymi, mówiącymi o Polsce.

Małgorzat Kozina

Bo wolność – to nie cel 
lecz szansa

oBchoDY ŚWiĘta NiePoDleGŁoŚci

CENNE INICJATYWY

Koncert pieśni patriotycznych z zespołem „Juzyna”. Fot. arch BCK w Zawoi



40

| POD DIABLAKIEM | ZIMA 2019 | 

Nie tak miał wyglądać ten wy-
pad w góry. Mieli zdobyć Kazal-
nicę Mięguszowiecką i wrócić do 
domu. Tak się jednak nie stało. 
25 listopada w Tatrach Wysokich 
zginął tragicznie 27-letni Zawo-
janin – Paweł Burdyl. Paweł, 
który pokochał góry z całych sił. 

Paweł mieszkał pod samą Ba-
bią Górą w Zawoi Markowej, 
od najmłodszych lat jeździł na 
nartach oraz zdobywał szczy-
ty górskie. Wspinał się nie tyl-
ko w polskich górach. Zdobył 
Matterhorn w Szwajcarii, Ka-
zbek i Uszbę w Gruzji, Elbrus 
w Rosji. Jego fascynacja górami 
przerodziła się w chęć pomaga-
nia innym. W 2014 roku został 
czynnym członkiem Grupy Be-
skidzkiej Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Brał udział 
w akcjach ratunkowych GOPR. 
Niósł pomoc poszkodowanym 
i zagubionym w górach. 

Jego pasją była także muzyka 
i folklor babiogórski. Gdy tylko 
nadarzała się okazja brał w ręce 
skrzypce i przygrywał, a ludzie 
wokół zaczynali śpiewać. Udzie-
lał się także w zespołach folklo-
rystycznych, gdy pozwalał mu 
na to czas.

Zawód, który sobie Paweł wy-
brał również był związany z nie-
sieniem pomocy ludziom, z dba-

niem o bezpieczeństwo a często 
o życie innych ludzi. Starszy 
sierżant Paweł Burdyl praco-
wał w zespole patrolowo-inter-
wencyjnym Komisariatu Policji 
w Jordanowie. Wcześniej służył 
w komisariacie w Makowie Pod-
halańskim. W ciągu 9 lat pracy 
w policji dał się poznać jako 
bardzo życzliwy człowiek, zaan-
gażowany i pełen pasji policjant 
i sportowiec. Jako narciarz re-
prezentował Komendę Powiato-
wą Policji w Suchej Beskidzkiej, 
odnosząc znaczące sukcesy: za-
jął I miejsce w zawodach nar-
ciarskich objętych honorowym 
patronatem Komendanta Głów-
nego Policji w Kluszkowcach 
jako dwuosobowa grupa z kole-
gą w konkurencji Spacer Narcia-
rza i II miejsce w zawodach nar-
ciarskich objętych honorowym 
patronatem Komendanta Głów-
nego Policji w Kluszkowcach 
w konkurencji Slalom Gigant.

28 grudnia odbył się pogrzeb 
Pawła Burdyla. Żegnały Go tłu-
my ludzi – rodzina, przyjaciele, 
policjanci, goprowcy, sąsiedzi – 
wszyscy którzy Pawła znali, ko-
chali, podziwiali. W ich sercach 
Paweł pozostanie na zawsze 
–uśmiechnięty, otwarty, pełen 
radości i dobrej energii

zabrały Go ukochane góry

odeszli od nas
Należała do tych niezwykłych 
nauczycieli, których zapamiętu-
je się do końca życia. Zawsze 
doskonale przygotowana, swo-
ją pasją zarażała nawet tych 
uczniów, którym czytanie nie 
przychodziło z łatwością. Posia-
dała ogromną wiedzę zarówno 
dotycząca literatury jak i świata 
w ogóle. Może dlatego potrafiła 
przed uczniami otworzyć histo-
rie zaklęte na kartkach książek 
z pewną magią, którą wszyscy 
pochłaniali i zapisywali głęboko 
w sercach. 

Pracę rozpoczęła jako nauczy-
ciel języka rosyjskiego w Szko-

Janina Hajda
le Podstawowej nr 3 w Zawoi 
Wełczy, a następnie kontynu-
owała swoją karierę zawodową 
aż do emerytury w Szkole Pod-
stawowej nr 8 w Zawoi Mosor-
ne. W tym okresie przez kilka 
lat pełniła funkcje nauczyciela 
metodyka języka rosyjskiego, 
dzięki czemu z jej wiedzy i do-
świadczenia zawodowego ko-
rzystali nauczyciele tego przed-
miotu w całym powiecie. Pracę 
na tym stanowisku traktowała 
jako misję. Poznawała swój ze-
spół nie tylko od strony wiedzy 
i możliwości zawodowych, ale 
także tak zwyczajnie „po ludz-

ku” interesowała się ich życiem, 
często wspierała radą i pomagała 
rozwiązywać osobiste problemy. 

W późniejszym okresie uczyła 
języka polskiego. Jako nauczy-
cielka była wymagająca. Dbała o 
to by jej uczniowie brali udział 
w olimpiadach i konkursach 
przedmiotowych. Przygotowu-
jąc ich często zapraszała do swo-
jego domu, pomagała znaleźć 
artykuły, publikacje niedostępne 
w bibliotekach, godzinami zgłę-
biała z nimi tematykę związaną 
z danym konkursem. Były to 
chwile niezwykłe, otwierające 
uczniom umysły, rozszerzające 
horyzonty, rozbudzające cieka-
wość i sprawiające, że każdy 
chciał dowiedzieć się więcej. 

Karierę zawodową kontynu-
owała na stanowisku Dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Zawoi Mosorne. W tym czasie 
współpracowała z władzami gmi-
ny, uczestniczyła w sesjach Rady 
Gminy. Była współautorką Lau-
dacji do Kapituły Honorowych 
Tytułów Gminy Zawoja na rzecz 
Profesora Krzesława Stokłosy, 
Księdza Kardynała Jaworskiego 
i wielu innych osób. Współpra-
cowała w redagowaniu ważnych 
tekstów zamieszczanych między 
innymi w przestrzeni publicz-
nej, np. na tablicy poświęconej 
Janowi Pawłowi II umieszczonej 
w Kościele Św. Klemensa w Za-
woi Centrum. 

Franciszek Klimasara , Anna Kulka

Paweł Burdyl

PAMIĘTAMY
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Mieczysław Zając był jednym 
z najbardziej znanych przed-
siębiorców w gminie Zawoja. 
Swój biznes rozpoczynał jesz-
cze w latach 70. Dzięki ciężkiej 
pracy i wytrwałości stał się jed-
nym z najlepiej radzących so-
bie przedsiębiorców w gminie. 

Mieczysław zając
W roku 1992 otworzył pierwszą 
stację benzynową w Zawoi, był  
założycielem spółki ZARUS.  

Aktywnie wspierał gminę bę-
dąc sponsorem wielu imprez – 
Babiogórskiej Jesieni, Dni Zawoi 
czy też Dożynek. 

Zmarł 26 października 2019 r.

24 listopada br., na cmentarzu 
w Zawoi Centrum, pożegnali-
śmy Stanisława Kudzię.

Stanisław Kudzia urodził się 
19 marca 1936 r w Zawoi w ro-
dzinie Władysława i Franciszki 
Kudzia. Rodzina mieszkała w 
gajówce w Zawoi Podpolice. 
Dorastał w ciężkich latach oku-
pacji niemieckiej. Był to okres 
biedy i strachu przed okupan-
tem. Gajówkę na Podpolicach 
często odwiedzali partyzanci  
oraz poszukujący ich Niemcy.

Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej rozpoczęła się jego 
przygoda z lasem. Najpierw 
pracował w lesie razem z ojcem 
Władysławem. W 1956 roku zo-
stał gajowym w Skawicy Suchej 
Górze, gdzie pracował do końca 
lat siedemdziesiątych. Następnie 
został leśniczym i przeszedł do 

Stanisław Kudzia
pracy w Lasach Niepaństwo-
wych Nadleśnictwa Sucha, ob-
ręb Zawoja, gdzie pracował do 
czasu przejścia na rentę. Zmarł 
20 listopada 2019 r. w Olkuszu. 

Stanisław od początku anga-
żował się w działalność społecz-
ną. Wspólnie z sąsiadami zało-
żyli w 1969 r. Ochotniczą Straż 
Pożarną na Suchej Górze, był w 
jej zarządzie. Wspólnie rozpo-
częli budowę nowej remizy. Jego 
pasją była gra w miejscowej or-
kiestrze dętej, której próby odby-
wały się u niego w gajówce. Po 
przeprowadzce do Zawoi mniej 
czasu poświęcał grze w orkie-
strze. Natomiast pojawiła się  
nowa pasja – gra na rogu my-
śliwskim sygnałów myśliwskich.  

Od najmłodszych lat związany 
był z lasem i z przyrodą pasma 
Policy. W 1956 r. spełniło się 

jego największe marzenie – zo-
stał myśliwym Koła Łowieckiego 
Knieja Zawoja, w którym, polo-
wał do 1965 r. Po podziale Koła 
Knieja,  w 1965 r., przeszedł do 
nowopowstałego Koła Skalniak 
w Juszczynie, obejmującego te-
ren wsi Juszczyn, Skawica, Za-
woja. W 1967 r. został wybrany 
prezesem koła, którym był do 
2015 roku, czyli prawie 50 lat. 
Za zasługi na niwie łowieckiej 
został odznaczany brązowym, 

srebrnym, złotym Medalem Za-
sługi Łowieckiej, a w 2016 r. 
otrzymał najwyższe odznaczenie 
łowieckie  „Złom”. Oprócz od-
znaczeń krajowych posiada od-
znaczenia okręgowe dla łowiec-
twa bielskiego, medale brązowy, 
srebrny, złoty. Na te odznacze-
nia solidnie sobie zapracował, 
kierując przez wiele lat Kołem 
Skalniak. Jego osiągnięcia w tej 
dziedzinie to: odbudowa stanów 
zwierzyny grubej, zasiedlenia 
zwierzyną drobną, zwalczanie 
kłusownictwa i szkodnictwa 
łowieckiego, budowa nowych 
urządzeń łowieckich, współpra-
ca z miejscowymi samorządami, 
strażakami OSP Juszczyn Pola-
ny, fundacji figury Św. Huberta 
w kaplicy Juszczyn Polany, roz-
wój strzelectwa myśliwskiego, 
budowa własnej strzelnicy na 
Budownej, organizacja corocz-
nych zawodów o puchar preze-
sa i puchar Policy. Ponadto, jako 
prezes, wychował całe pokole-
nie młodych myśliwych.

PAMIĘTAMY
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Wielkie Dziękczynienie 
i Festyn Parafialny na rzecz Misji 

W niedzielę 25 sierpnia 2019 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się niezwykła uroczystość 
odpustowa, która stała się okazją do szerszego świętowania jubileuszów kapłańskich, wśród których znalazło się: 60-lecie Kapłaństwa księ-
dza Czesława Pacygi, 50-lecie księży Kazimierza Buby i Bogusława Czarnego, 20-lecie Kapłaństwa księdza Mirosława Smyraka referenta 
Wydziału Spraw Zakonnych Kurii Metropolitarnej w Krakowie, delegata do Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań oraz 25-lecie życia 
zakonnego brata Wiesława Kaczmarczyka w Zgromadzeniu Księży Albertynów.

W 
uroczystościach wzięli udział licznie zgromadzeni ka-
płani: z rocznika święceń 1969 księdza Kazimierza 
Buby, księża z parafii należących do dekanatu Maków 
Podhalański, rodzina, przyjaciele i znajomi. Nie mogło 

zabraknąć również samych parafian, którzy byli mocno zaangażo-
wani w oprawę Mszy Świętej. Swoją obecnością zaszczycili nas po-
przedni proboszczowie parafii: ksiądz Józef Bafia i ksiądz Krzysztof 
Strzelczyk oraz senator Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Pająk. Na 
Jubileusz przybyli również wierni z parafii Laliki pod wezwaniem 
Ducha Świętego i z parafii Juszczyna pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, gdzie ksiądz Kazimierz Buba przed laty 
posługiwał. 

Wszystkich zgromadzonych powitał proboszcz ksiądz Edward Łat-
ka. Kapłani swoje jubileusze świętowali w sposób najdoskonalszy, 
sprawując Eucharystię dziękowali za dar swojego kapłaństwa, prze-
żywając jubileusze święceń z wiernymi. Homilię tego dnia wygłosił 
ksiądz Mirosław nawiązując do ikony Matki Bożej Częstochowskiej 
Patronki Parafii i do przeżywanych jubileuszy. …Te wota, które są 
także w naszej świątyni, są wyrazem tego, że te cuda zostały do-
strzeżone i umiemy za nie dziękować. Ale ileż cudów dokonało się 
w ukryciu naszych serc, w ukryciu naszych domów, ileż przez te 
10-lecia Matka Boża wybłagała dla nas, chciejmy za to Jej dzisiaj 
dziękować. Przyglądając się temu pięknemu przedstawieniu ho-
stii wraz ze stułą, która okala hostię, rozpoznajemy w Niej Symbol 
Kapłana, który bierze w swoje ręce Ciało Chrystusa. Maryja można 
powiedzieć to ta, która pierwsza wzięła Go w swoje ręce, ta pierw-
sza, która nosiła Go w swoim łonie i w swoim sercu. Dzisiaj chcemy 
rozpoznać w niej kobietę w bliskości Boga i kobietę piękną piękno-
ścią samego Boga. Kiedy spoglądamy na naszą ikonę Matki Bożej 
Jasnogórskiej widzimy małego Jezusa i Wielką Matkę, ale możemy 

powiedzieć, że Ona jest Wielka dlatego, że ma w sobie tego małe-
go Jezusa, że trzyma się tak blisko Jezusa. Wiele kobiet na ten Od-
pust przygotowało specjalne fryzury, wyjątkowe sukienki, chcemy się 
wszyscy upiększać, ale dzisiaj Maryja dla nas wszystkich ma jedno 
przesłanie, jeżeli chcesz być piękny, chcesz być piękna i chcesz aby to 
piękno było świeże, aby było wciąż żywe Trzymaj się blisko Jezu-
sa. To On to piękno w nas odtwarza i czasami w sposób zaskakujący 
sprawia, że jesteśmy piękni mimo upływu lat. 

I takich pięknych mężczyzn dziś dostrzegamy, mających 75, 80, a 
prawie pod 90. To piękni kapłani, ale piękni nie dlatego, że ubrali or-
naty, ale dlatego, że Oni także, jak Maryja, dotykają Chrystusa, żyją 
z nim w bliskości. Kiedy kapłani zakładają ornaty, to nie po to, aby 
się wyróżnić, tylko po to aby się ukryć, aby nas było mniej a więcej 
Chrystusa. Tego uczymy się od Maryi. Tej dyskretnie proszącej, która 
potem schodzi ze sceny, aby całe oczy były utkwione w Chrystusie. Ile 
próśb kapłani przedstawili Bogu przez te 10-lecia, w ilu intencjach 
sprawowali Mszę Świętą. Wystarczy szybko policzyć, zaledwie tych 
3 kapłanów, którzy siedzą tuż obok siebie to 160 lat kapłańskiego 
życia z codzienną Eucharystią, z codziennym brewiarzem, z różań-
cem w ręku, ileż wyprosili dla świata dzięki swemu kapłańskiemu 
życiu. Ale tej sztuki uczyli się od Maryi, która na weselu wtedy, kie-
dy wszyscy tańczą, bawią się, piją, ona interesowała się potrzebami 
innych, te potrzeby dostrzegła i umiała o nich opowiedzieć Bogu. 
Maryja nie czyni cudów, księża nie czynią cudów, ale wiedzą, jak te 
cuda sprowadzić na ziemię, jak się modlić, aby Bóg cudownie zain-
terweniował. I to każda godzina naszego życia jest najodpowiedniej-
szą, aby o taki cud się modlić. 

(…) Biorę do ręki obrazki, które po Mszy Świętej nasi księża jubila-
ci będą nam przekazywali, czytając je doczytałem się jakże ważnych 
słów, których pewnie nauczyli się, nie od kogo innego jak właśnie 

Książa Jubilaci podczas uroczystej Mszy św. w Skawicy

oDPuSt W SKaWicY
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od Maryi. Ksiądz Czesław Pacyga obchodzący 60 lecie kapłaństwa 
napisał cytat Psalmu 106 „Chwalcie Pana bo jest Dobry, bo na wieki 
Jego Miłosierdzie”. …Chwalcie Pana, wino w Kanie Galilejskiej to 
przeszło 900 litrów, niektórzy się zastanawiali po co go tyle Pan Je-
zus rozmnożył? Niektórzy powiedzieli, po to aby starczyło także dla 
nas. Kiedy czerpiemy z tego niewyczerpanego źródła, kiedy łaski sta-
ją się naszym udziałem, najpiękniejszą rzeczą, która możemy zrobić 
jest umieć za to dziękować. Pewnie gdybyśmy zapytali ks. Czesława 
za co dziękuje dzisiaj Bogu, to odpowiedziałby: „nie tylko za długie 
lata, nie tylko za zdrowie, ale także za to co było piękne, ale także 
za to co było trudne i bolesne”. Jeżeli nauczymy się żyć takim dzięk-
czynnym stylem życia, dziękować także za to co trudne, za to co 
bolesne, wtedy Chrystus pozwoli nam ocalić radość chrześcijańskiego 
życia kiedy odmawiamy Tajemnice Radosne, ale także kiedy odma-
wiamy Tajemnice Bolesne Różańca Świętego. 

Za wszystko co mnie w życiu spotkało, Bogu niech będą 
dzięki, tak na obrazku z okazji 50-lecia Kapłaństwa napisał ks. Bo-
gusław Czarny. Za wszystko co mnie spotkało, to piękny przykład 
tego, tej umiejętności przyjmowania z życia każdego łyku, które 
przynosi nam codzienność, czasami słodkiego, a czasami gorzkie-
go. Dzisiaj będziemy śpiewali Uroczysty MAGNIFICAT. Dziękujmy, 
żyjmy tym dziękczynnym, eucharystycznym stylem życia, ocalimy 
w naszych sercach radość. 

Ksiądz Kazimierz napisał obchodzący 50-lecie kapłaństwa, Ma-
ryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. 
Z tego cytatu chciałbym wybrać słowo Pamiętam. Ci, którzy spo-
tykają się na co dzień, chociażby w zakrystii z ks. Kazimierzem, są 
zdumieni Jego pamięcią. Ile to z historii z życia Skawicy, ale także 
z życia Diecezji jest w stanie nam przypomnieć, powiedzieć jak to 
było. Mam nadzieję, że z okazji kolejnego jubileuszu to On będzie 
mówił kazanie i wtedy opowie o wielu historycznych wydarzeniach 
naszej parafii. (…)

Dzisiaj przeżywając jubileusz kapłański, nie chciejmy sobie wy-
obrazić parafii w Skawicy bez nowych powołań do kapłaństwa. Bez 
tych, którzy będą ratowali życie duchowe ludzi. Tak się składa, że 
nawet najmłodszy ksiądz z naszej parafii ma już kilkadziesiąt lat 
kapłaństwa, ostatnie wstąpienie do seminarium miało miejsce 25 lat 
temu, właściwie 6,a więc ponad ćwierć wieku, pamiętamy o tym 
wraz z bratem Wiesławem, który dzisiaj dziękuje Bogu także za 
25 lat życia zakonnego. Dzisiaj modlimy się księża jubilaci o to, aby 
w sercach młodych mężczyzn z naszej parafii, w sercach lektorów 
naszej parafii, w sercach ministrantów naszej parafii Bóg wypowie-
dział Pójdź za Mną, i aby byli gotowi w tę drogę wyruszyć. Niech 
te szczęśliwe twarze kapłańskie, księży, którzy się dzisiaj modlą będą 
dla Was zapewnieniem, że ci, którzy powierzają swoje życie Bogu, 
Ci, którzy idą na Głos Chrystusa, odnajdują w swoich sercach praw-
dziwe wesele. Amen. 

Uroczystość uświetniły Poczty Sztandarowe Straży Pożarnej ze 
Skawicy, Suchej Góry, Orkiestra Dęta oraz organista Wiesław Ko-
wal. Podczas uroczystości jubileuszowej nie zabrakło także słów 
wdzięczności, serdeczności oraz życzeń, które płynęły z ust osób 
świeckich, przedstawicieli życia politycznego, a także samych ka-
płanów. W imieniu Rady Parafialnej życzenia złożyła Helena Ba-
biarczyk. Szacunek, uznanie i podziękowanie za ofiarną posługę 

kapłanów w Kościele wyraził Senator RP Andrzej Pająk.  Liturgiczne 
zgromadzenie zakończyła Eucharystyczna Procesja wokół kościoła. 

Po południu o godzinie 16.00 mieszkańcy spotkali się na Placu 
Świętego Jana Pawła II, gdzie odbył się festyn parafialny połączony 
z koncertem charytatywnym wspierającym dzieła Braci Albertynów 
na Ukrainie. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy był ksiądz 
Edward Łatka. Dużo działo się na scenie i za kulisami, pierwszy 
wystąpił zespół folklorystyczny „Zbójnik” ze specjalną dedykacją 
poświęconą odpustowi parafialnemu ku czci Matki Bożej Często-
chowskiej oraz jubilatom. Ponadto zaprezentował babiogórskie 
tańce, melodie i przyśpiewki oraz wybrane tańce z Żywiecczyzny 
i Orawy. Po nich miał miejsce koncert Orkiestry Dętej ze Skawicy, 
na koniec wystąpili Siewcy Dobrej Nowiny zespół „IGramy z Poku-
są”. Każdy koncert wniósł świeżość, energię i dużo takiej zwykłej 
radości. Poprzez śpiew i braterski taniec została wyrażona modlitwa 
uwielbienia i Chwała Bogu, Jezusowi, Duchowi Świętemu i Maryi. 
Marcin Pokusa zaimprowizował Pociąg w Skawicy, zaprosił księdza 
Edwarda proboszcza jako lokomotywę parafii, a za nim wierni para-
fianie utworzyli wielki pociąg do nieba. Festyn prowadziła Elżbieta 
Makoś-Pacyga, która przygotowała i prowadziła Konkurs Wiedzy 
o Świętym Janie Pawle II oraz zachęcała do kwestowania na rzecz 
Misji na Ukrainie. Niewątpliwą atrakcją festynu był posiłek dla uczest-
ników z kuchni polowej, podawano tam proste, pożywne i smaczne 
potrawy: grochówkę, gulasz a także pod sąsiednimi namiotami ciasta 
domowe gospodyń ze Stowarzyszenia „Nasza Skawica”. 

W czasie trwania zabawy została przeprowadzona zbiórka na dzia-
łania charytatywne Braci Albertynów w Zaporożu, gdzie służy i jest 
przełożonym Domu Zakonnego nasz parafianin Wiesław Kaczmar-
czyk. Brat Albertyn przygotował i zaprezentował na wystawie ponad 
50 zdjęć, ukazujących codzienne życie w przytulisku z bezdomny-
mi i inne dzieła: chrzciny, komunie, śluby, pogrzeby i pielgrzymki. 
Na fotografiach są ludzie pracujący w kuchni, piekarni, krajobrazy, 
życie codzienne uchwycone w obiektywie. Jak się okazało, był to 
strzał w dziesiątkę, wernisaż obejrzało kilkadziesiąt osób. 

Autor wystawy opowiedział o swojej posłudze misyjnej, pod-
kreślił, że ich służba jest możliwa dzięki ofiarności ludzi. Można 
ofiarować pięknie swój czas, zachęcał młodych do podejmowania 
trafnych decyzji o podjęciu służby wśród potrzebujących. Życie 
w zgromadzeniu to nie nuda, to bezcenny czas nauki, odpoczynku, 
słuchania i modlitwy. Przywołał słowa papieża Franciszka: „Celem 
naszego życia jest niebo”, składając ofiary, jesteśmy zaangażowa-
ni w to piękne dzieło – wybieramy wspaniałość nieba. Wspomniał 
o wielkiej wartości chleba na ukraińskim stole, jest podawany do 
każdego posiłku. Podróżując po kraju można zauważyć oznakowa-
ne łany zbóż: „Ostrożnie Chleb”, które są potwierdzeniem jak bar-
dzo cenione jest każde ziarno. 

Ofiara w kwocie 3 080 złotych zebrana do puszek w czasie fe-
stynu została przekazana na rozruch piekarni prowadzonej przez 
Braci Albertynów. Festyn zakończono wspólnym śpiewem Apelu 
Jasnogórskiego.

Księżom Jubilatom życzymy obfitych Łask i opieki Matki Najświęt-
szej na każdy dzień.

Ad multom annos!
Barbara Świerkosz, Agata Fujak, Małgorzata Gasek

 Siewcy Dobrej Nowiny – zespół „IGramy z Pokusą”
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Wolontariat to bezpłatna, świadoma działalność na rzecz 
innych osób. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec 
drugiego człowieka. 

Praca w wolontariacie pozwala na rozwijanie posiadanych umiejęt-
ności, uczy pracy w zespole, przyczynia się do odkrywania nowych 
talentów, rozwijania swoich pasji, nawiązywania nowych znajomo-
ści i przyjaźni. Buduje poczucie szacunku z faktu pomagania innym. 
Dlatego też okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania 
postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata 
młodego człowieka, poprzez Wolontariat można odcisnąć dobro-
czynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Podejmowana 
przez uczniów aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich oso-
bowości. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania 
świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu 
pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. 

Zaangażowanie naszej społeczności uczniowskiej z roku na rok 
jest coraz większe. Dzieci i młodzież chętnie angażują się w działal-
ność pomocową. Mają wiele pomysłów i duże chęci do działania. 

Prężnie działający w naszej szkole Wolontariat obejmuje Szkolne 
Koło Caritas, Klub Wolontariusza, gdzie skupia uczniów od klasy 
czwartej do ósmej. Od 2011 r. nasi uczniowie są mocno związani 
z projektem „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Do realizacji projektu 
czynnie zaangażowanych jest dwudziestu uczestników ze szkoły, 
a także szereg sympatyków, którzy pomagają w działaniach. Nie 

byłoby to możliwe bez współpracy z Dyrekcją, nauczycielami, ro-
dzicami, Parafią.

Podejmując działania na rzecz innych osób, zawsze na począt-
ku roku dokonujemy diagnozy środowiska, w celu napisania planu 
działań, według którego realizujemy różne akcje i przedsięwzięcia. 
Plan tworzymy we współpracy z wolontariuszami. Swoimi działa-
niami pomocowymi obejmujemy w pierwszej kolejności potrzebu-
jących z naszej szkoły, środowiska lokalnego, chorych, niepełno-
sprawnych i ubogich całego świata. Plan czasami ulega niewielkiej 
modyfikacji, wynikającej z potrzeby chwili. Z roku na rok staramy 
się urozmaicać działania i wprowadzać coś innego i zaskakującego.

W ramach działań już od kilku lat cyklicznie nawiązujemy współ-
pracę z Domem Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Szpi-
talem – Oddziałem Paliatywnym, Zakładem Opieki Leczniczej oraz 
młodzieżą z Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Juszczynie, 
Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, odwie-
dzając ich z wolontariuszami. Organizujemy dla nich różne atrakcje 
np. żywa choinka, przedstawienia, wizyty świąteczne, niespodzianki 
dla chorych, kartki, warsztaty, dbamy o gazetkę szpitalną. Jesteśmy 
zawsze obecni podczas spotkania rodzin w DPS. Nasze odwiedziny 
przynoszą wiele pozytywnych emocji i sporo miłych wrażeń. Z kolei 
my co roku zapraszamy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 
oraz młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej do nas do szkoły. Do 
tej pory hasła przewodnie imprez brzmiały np. „Twoja twarz brzmi 
znajomo”, „Festiwal piosenki biesiadnej”, „Andrzejki”. 

nie jest trudno być dobrym, 
wystarczy tylko chcieć

SZKolNY WoloNtariat W SKaWicY

Dzień Anioła – wolontariuszka Joanna Wala.
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Wspólne spotkania cieszą się dużym powodzeniem, zarówno ze 
strony naszych uczniów jak i zaproszonych gości. Uczestnicy zawsze 
mieli okazję spędzić aktywnie czas i wziąć udział w przygotowa-
nych dla nich konkursach i zabawach zespołowych. Andrzejkowe 
spotkanie było nie tylko integracyjne, ale też miało na celu rozwój 
kompetencji społecznych tj. komunikacji interpersonalnej, współ-
pracy w zespole oraz budowania relacji z uczniami naszej szkoły. 
Wśród różnorodnych atrakcji, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Była to doskonała okazja do zaprezentowania się w różnych konku-
rencjach, bawiąc się przy tym doskonale. Wszystkie spotkania pro-
wadziły nasze niezastąpione wolontariuszki, które zawsze wzorowo 
wywiązywały się ze swoich obowiązków.

W ciągu roku szkolnego organizujemy szereg akcji pomocowych 
wspierając finansowo i rzeczowo uczniów naszej szkoły jak i różne 
fundacje oraz misje. Nasze działania mają charakter nie tylko krajo-
wy, ale i zasięg międzynarodowy. Nie sposób wymienić wszystkich 
akcji, więc przytoczę kilka „Kredki dla Afryki”, „Palemka Misyjna”, 
„Stroje komunijne dla dzieci na wschodzie”, „Okulary dla Afryki”, 
„Środki czystości i materiały opatrunkowe dla Afryki”, „Gołąbek po-
koju dzieciom w Aleppo”, „Kredkobranie – 100 uśmiechów na Stu-
lecie”, „Dobroczynne kartki Sursum Corda”, „Góra Grosza”, „Pomóż 
i Ty – cegiełki”, „Choinka Marzeń”, „Świąteczna Paczka”, „Szlachet-
na Paczka”, „Prezent urodzinowy dla Ksawerego – chorego dziec-
ka z hospicjum”, „Zakrętki dla Lenki”, WOŚP, „Choinka Nadziei”, 
„Wsparcie finansowe dla Filipka”, „200 skarpet dla bezdomnych” itp.

Każdego roku wraz z wolontariuszami organizujemy różne cieka-
we inicjatywy np. „Dzień Pluszowego Misia”, „Dzień Postaci z Ba-
jek”, „Dzień Anioła Stróża”, „Dzień Teatru”, „Tydzień Życzliwości” 
„Bal Wszystkich Świętych”, „Korowód Świętych”, „Baśniowa Noc” 
oraz projekty „Śladami Świętych i Błogosławionych”, „Tydzień Mi-
syjny”. Podjęte działania mają na celu rozwijanie własnych zaintere-
sowań, budowanie twórczej atmosfery w szkole, integrację, zabawę, 
zdobywanie umiejętności współpracy w zespole, dawanie możliwo-
ści wykorzystywania własnych doświadczeń i umiejętności oraz roz-
wijanie swojej kreatywności i wiedzy.

Wspieraliśmy akcję „Cała polska czyta dzieciom”. Wolontariusz-
ki prowadziły zajęcia czytelnicze wśród uczniów klas 0 i I-III oraz 
warsztaty plastyczne i taneczne, które cieszyły się dużym powodze-
niem. Zawsze z wielkim zaangażowaniem mogłyśmy obserwować 
naszych wolontariuszy, którzy chętnie podejmowali wyzwania i re-
alizowali zamierzony plan.

Wolontariusze organizowali Słodkie Czwartki i kiermasze oko-
licznościowe, a zebrany dochód przeznaczali na akcje charytatyw-
ne, a także pomoc koleżeńską w nauce. Swoja opieką otoczyli 
w szczególności osoby chore i niepełnosprawne z naszej społecz-
ności uczniowskiej i lokalnej. 

Organizowałyśmy dla całej społeczności uczniowskiej spotkania 
profilaktyczne z ciekawymi ludźmi tj. Dobromir Makowski, Andrzej 
Sowa oraz spotkania z misjonarzami. Prowadziłyśmy z wolontariu-
szami warsztaty świąteczne i okolicznościowe oraz wystawiliśmy 
kilka przedstawień w Domu Pomocy Społecznej i w Szpitalu w Ma-
kowie Podhalańskim pt. „Drewniana Miska”, „Znak krzyża”, „Złota 
rybka”, „Opowieść Wigilijna”, „Dobro i zło”, „Bożonarodzeniowy 
montaż słowno-muzyczny”.

My, jako opiekunowie, dbałyśmy o kształtowanie prawidłowych 
wartości, postaw prospołecznych i zachowań wśród dzieci i mło-
dzieży. Starałyśmy się, aby uczniowie powierzone działania wyko-
nywali sumiennie i starannie. Popularyzowałyśmy idę wolontariatu 
jako sposób na nudę. Wspierałyśmy ich w dążeniu do celu i byłyśmy 
dla nich partnerami w wielu sprawach. Kierowałyśmy się ideą, że 
wolontariat to przede wszystkim powołanie a nie tylko praca za 
darmo, to jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne. 

Artykuł opracowały: 

Ewa Wiciarz, Barbara Świerkosz, ZSP Skawica

Warsztaty czytelnicze. Wolontariuszki Weronika Uczniak i Magdalena Pacyga

Biesiadne spotkanie „Twoja twarz brzmi znajomo”. Juszczyn – OREW-WTZ
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Projekt, jaki już od kilku lat prężnie realizuje Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Skawicy, jest odpowiedzią na przesłanie Ojca 
Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadec-

two miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Ma na celu 
rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina 
wszech czasów i Jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalenie warto-
ści wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

Nasi wolontariusze nie marnują czasu i już na początku roku szkol-
nego zabrali się do bezinteresownej pracy. I tak oto 12 września 
2019 r. po raz kolejny uczestniczyli w Spotkaniu Rodzin w Domu 
Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. Śmiało możemy po-
wiedzieć, że spotkania te stały się już naszą tradycją.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorzą-
dowych oraz nasi wolontariusze, opiekunowie i zespół „Zbójnik”, 
przygotowując krótki występ. 

Podczas uroczystości mieszkańcy domu wraz z terapeutami zapre-
zentowali swoje umiejętności artystyczne przedstawiając spektakl 
pt.: „Kleopatra" oraz zdolności muzyczne, śpiewając kilka słynnych 
coverów muzycznych Zespołu Piersi – „Bałkanica”, Anny Jantar 
„Baju baj, proszę pana” (Jambalaya), Zespołu After Party „Ona lubi 
pomarańcze".

Biesiadowanie rodzinom oraz zaproszonym gościom umilili rów-
nież nasi wolontariusze i zespół „Zbójnik”. Był to również czas 
wspólnych rozmów, śpiewów a nawet tańców. Udział w takich uro-
czystościach uczy wrażliwości i empatii oraz daje poczucie radości.

aNielSKi tYDZieŃ
Na przełomie września i października w naszej szkole był czas 
iście „anielski” pod hasłem „Zaprzyjaźnij się z aniołami”. Chcieliśmy 
uczcić naszych niebiańskich opiekunów, lepiej poznać oraz naśla-
dować ich w niesieniu pomocy i czynieniu dobra. Celem akcji była 
również pomoc finansowa w walce z ciężką chorobą jaką toczy 
Małgosia Palarska.

Każdy dzień miał swojego patrona i zaplanowane działania. 
I tak…

„nie po skrzydłach rozpoznasz anioła, 
ale po otwartym sercu”

Poniedziałek – Anioł pracowitości (warsztaty plastyczne z dzieć-
mi nauczania początkowego), wtorek – Anioł bezpieczeństwa 
i porządku (spotkanie profilaktyczne młodzieży z panem Markiem 
Szczotkowskim na temat zagrożeń, których nie zauważamy, a które 
czyhają na młodych ludzi), środa kolor ubrań biały – Anioł stróż 
(warsztaty techniczno-plastyczne dla uczniów klas starszych – rzeź-
bienie anioła z mydła malowanie na kamieniach), czwartek kolor 
ubrań niebieski – Anioł dobroci i życzliwości (anielska kawiarenka) 
piątek kolor ubrań czerwony – Anioł miłości i pokoju (kiermasz 
charytatywny- sprzedaż aniołów). Dodatkowo uczniowie przez cały 
tydzień mieli zabawę z kodami QR rozwieszonymi po korytarzach 
szkolnych. Nie brakło również anielskich opowieści, konkurencji, 
zdobywania anielskich sprawności, zabaw i anielskiego pogoto-
wia modlitewnego. Nasze wolontariuszki czuwały, aby zaplanowa-
ne działania zostały zrealizowane. Dzięki kreatywności dzieci i ich 
rodziców zostały wystawione na sprzedaż piękne anioły. Dochód 
z kiermaszu i anielskiej kawiarenki „Palce Lizać” wyniósł 400 zł 
i został przekazany na leczenie Małgosi.

Wszystkim zaangażowanym, którzy pomogli nam zorganizować 
ten tydzień bardzo dziękujemy.

DZieŃ PoStaci Z BajeK 
Dzień postaci z bajek to dobry pretekst, aby powrócić wspomnie-
niami do swoich ulubionych bajek z dzieciństwa, poznać inne, prze-
brać się za swojego ulubionego bohatera, a także zachęcić dzieci 
do rozwijania zainteresowań czytelniczych. Wolontariusze projektu 
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia” i SKC włączyli się w obchody tego 
dnia przygotowując dla swoich młodszych kolegów i koleżanek róż-
ne atrakcje.

Wszyscy doskonale wiemy, że wartościowe książki, a takimi nie-
wątpliwie są bajki i baśnie, kształcą w dzieciach odpowiednie po-
stawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć i wzbogacają 
słownictwo. Czytanie bajek to dobra inwestycja w rozwój dzieci emo-
cjonalny, społeczny i intelektualny, dlatego też na naszym spotkaniu 
nie mogło zabraknąć słuchania bajek czytanych przez wolontariuszki 
i udzielania odpowiedzi na pytania związane z wysłuchanym tekstem.

Kiermasz charytatywny dla Małgosi Palarskiej.Wolontariuszki Nikola Dyrcz, Amelia Komuda
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Spotkaniu towarzyszyły również zabawy wymagające wykazania 
się znajomością treści bajek, m.in. najmłodsi odgadywali zagadki, 
rozpoznawały bajkę po rekwizycie oraz po przeczytanym frag-
mencie książki. Dzieci rozwiązywały również bajkowe quizy, brały 
udział w zabawach muzyczno-ruchowych i bajkowych konkuren-
cjach sportowych. Spotkanie z bajkowymi postaciami zachęciło na-
szych milusińskich do wypożyczenia bajek i baśni, których piękne 
wydania oferuje biblioteka szkolna.

Było wesoło i kolorowo. Dzieciom się podobało i już pytały, kiedy 
będzie kolejne bajkowe spotkanie. Podjęte działania miały również 
ukryty dodatkowy cel jakim była integracja zespołu klasowego.

WarSZtatY
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym, od września do grudnia, odby-
wały się warsztaty plastyczne i taneczne prowadzone przez wolon-
tariuszki SKC i projektu MWM oraz przez Mariannę Małysę, która 
uczyła nas robić piękne kwiaty.

W tak zwanym ,,dorosłym świecie’’ dobrze jest być kreatywnym. 
W pracy zawodowej promowani są najbardziej ludzie aktywni i po-
mysłowi, zdolni do twórczego podejścia w rozwiązywaniu proble-
mów. Dzieciństwo to wspaniały czas na rozwijanie w sobie takich 
zdolności .Poza tym organizowanie różnorodnych form aktywności 
plastycznej i tanecznej usuwa zahamowania, poczucie niepewności, 
uczy wiary we własne siły, we własne możliwości twórcze. Umoż-
liwia regenerację sił fizycznych, psychicznych oraz podniesienie 
sprawności ruchowej. Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywi-
dualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają 
ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów.

Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących 
w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, de-
cyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, podporządkowywać się 
umownym przepisom, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształ-
ci wrażliwość estetyczną.

Zajęcia te, to dla wielu uczniów stworzenie możliwości do wspa-
niałej zabawy, odreagowania napięć, ale również możliwość samo-
realizacji, dowartościowania, osiągnięcia sukcesu. To także nauka 
nawiązywania kontaktów i współdziałania w grupie, co dla osób 
nieśmiałych, mających problemy z integracją jest bardzo ważne.

Dzieci bardzo chętnie pracowały zarówno na warsztatach z okazji 
tygodnia anielskiego, jak i podczas warsztatów małego misjonarza 
czy przygotowania ozdób świątecznych. Kwiaty powstałe pod czuj-
nym okiem pani Marysi są piękną dekoracją, a ozdoby i dekoracje 
świąteczne pomogą nam przystroić choinki na Oddziale Paliatyw-
nym szpitala i w DPS-ie. Również prowadzone przez wolontariuszki 
warsztaty taneczne cieszą się zainteresowaniem i dzieci czekają już 
na następne.

Bal WSZYStKich ŚWiĘtYch
W dniu 26.11.2019 r. w naszej szkole odbył się bal. Nie był to zwykły 
bal, ale Bal Wszystkich Świętych. Zorganizowali go i poprowadzili 
wolontariusze kl. VIII b wraz z opiekunami. Bal miał być inspiracją 
w poznawaniu świętych i naśladowaniu ich życia a także spotka-
niem integrującym dzieci z kl. V a, b z naszej szkoły z pensjonariu-
szami makowskiego DPS-u i z podopiecznymi WTZ z Juszczyna. 
Aby dostać się na bal trzeba było najpierw zdobyć bilet. Zadanie 
okazało się proste i wszyscy otrzymali bilety. Dzięki kreatywności 
dzieci i rodziców oraz przybyłych gości sala pełna była wspaniałych 
postaci różnych świętych i błogosławionych.

Na początku odkrywaliśmy prawdę co jest kluczem do świętości. 
Później na czerwonym dywanie zaprezentowały się wybrane osoby 
krótko przedstawiając swojego świętego patrona.

Były również konkursy, zagadki, quiz sprawdzający wiedzę 
o świętych i inne formy współzawodnictwa, a wszystko to przepla-
tane taneczną zabawą. Wybraliśmy Świętą i Świętego Balu. Wszyscy 
bawili się znakomicie. Jury podsumowało zdobyte punkty i przyzna-
ło miejsca poszczególnym drużynom. Wybrano również zwycięz-
ców w kategorii najpiękniejszy strój świętego.

Po zakończeniu balu przyszedł czas na poczęstunek przygotowa-
ny przez Radę Rodziców dla zregenerowania sił, a podawane przez 
wolontariuszki z kl. VII.

„eScaPe rooM” W NaSZej SZKole!
 Praca z kodami qr podczas anielskiego tygodnia zachęciła nas do 
kolejnego nieszablonowego poprowadzenia zajęć. Gra, działanie, 

rywalizacja, trochę tajemnicy … i tak powstał nasz szkolny ,,escape-
room’’ prowadzony przez wolontariuszki z kl.VIII b przygotowany 
jako niespodzianka dla dzieci z kl. III b.

 Obserwując zaangażowanie uczestników, radość i tempo pracy- 
to był strzał w dziesiątkę! Każda z grup chciała jak najszybciej uwol-
nić tajemniczego bohatera. Aby tak się stało, dzieci musiały współ-
pracować ze sobą, rozwiązywać zadania różnego typu i uważnie 
szukać, aby znaleźć właściwą wskazówkę, która umożliwi im dalsze 
poszukiwania, no i … zrobić to w określonym czasie.

Nasi detektywi świetnie sobie poradzili z przygotowanymi zadania-
mi, a przy okazji poznali fakty z życia Św. Mikołaja, gdyż to on okazał 
się być zaginionym bohaterem. W nagrodę otrzymali słodycze.

To pierwszy ,,escaperoom” w naszej szkole, ale na pewno nie ostatni.
Podjęcie tego typu działań było zaplanowane i miało na celu po-

prawę wewnątrz klasowych relacji oraz budowanie udanych i po-
zytywnych kontaktów z kolegami. Pozwoliło to także na stworzenie 
serdecznej i przyjacielskiej atmosfery. Podział na grupy, do których 
uczniowie zostali losowo wybrani sprawdził się znakomicie. Dzięki 
temu uczniowie nabywali umiejętności współpracy i komunikacji.

ZBiÓrKi
Nasi uczniowie chętnie angażują się w akcje pomocowe na rzecz 
innych osób, włączając się w zbiórki ogólnopolskie i międzyna-
rodowe. Zapotrzebowanie zawsze jest wielkie, nie sposób jednak 
wszystkim pomóc, ale należy to robić. Nasi wolontariusze, bardzo 
operatywnie działają w tej kwestii. Śledząc strony internetowe wy-
szukują zbiórek, które później realizują uzyskując wcześniejszą zgo-
dę opiekunów, wychowawców i władz szkoły. I do tej pory zor-
ganizowaliśmy: Kredkobranie, czyli zbiórkę przyborów szkolnych 
i materiałów plastycznych dla uczniów ze szkół na Białorusi, Litwie 
i Ukrainie, środki opatrunkowe oraz pasty i szczoteczki dla Misji, 
wspomogliśmy Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Po-
móż i Ty” rozprowadzając cegiełki, sprzedaż dobroczynnych kartek 
Sursum Corda, podarowaliśmy zakrętki dla Leny Cholewy i Leny 
Bartniczak, włączyliśmy się w akcje „Mam zabawkę na huśtawkę”, 
„Operacja Mikołaj” zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka. 
W najbliższym czasie planujemy zorganizować słodką kawiarenkę, 
a zebrany dochód przeznaczony będzie dla chorego Olafka oraz 
świąteczną paczkę.

Barbara Świerkosz,  Ewa Wiciarz

Pasty, szczoteczki oraz środki opatrunkowe na Misje. Wolontariuszki z VIII a

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA
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Projekt ten realizowany jest już 
drugi rok ze środków Erazmus +, 
wraz z partnerami z Węgier, 
Hiszpanii i Włoch. Program zajęć 
był bardzo atrakcyjny i napięty. 
Uczyliśmy się programowania 
z użyciem klocków lego. Praco-
waliśmy w programie Scratch, ję-
zyku edukacyjnym, stworzonym 
do nauczania dzieci i młodzieży. 
Uczestniczyliśmy w warsztatach 
teatralnych i w zajęciach tere-
nowych. Poznawaliśmy ważne 
dla Włochów miejsca związane 
z kulturą, zwyczajami i kuchnią 
regionalną, zwłaszcza regionu 
Emilia-Romania, ale nade wszyst-
ko doskonaliliśmy nasze umiejęt-
ności lingwistyczne. 

Na zakończenie wizyty zapro-
siliśmy naszych projektowych 
przyjaciół do Zawoi. Będzie-
my ich gościć w naszej szkole 
w maju 2020 r.

Wizyta studyjna uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawoi 

Wizyta we Włoszech

Uczestnicy projektu na placu św. Marka w Wenecji

Pamiątkowe zdjęcie z Werony Powitanie w szkole w Finale Emilia. Fot. Aleksander Wiecheć

Mamy zaszczyt powiadomić Państwa o wspaniałym sukcesie Marceliny Warty, uczennicy klasy VII Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Zawoi Mosorne, która w Małopolskim Konkursie Języka Polskiego, 
organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, zdobyła najwyższy tytuł laureata.

W poszukiwaniu szczęścia…

W dniach od 5 do 12 października 2019 r. dziesięciu uczniów oraz trzech opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawoi Wilcznej uczest-
niczyło w wyjeździe studyjnym zaplanowanym w ramach projektu unijnego BE IN MY SHOE.

8 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 21 w Nowym Sączu odbyła się uroczystość wręczenia dy-
plomów i nagród dla zwycięzców konkursu. 

Uczennicy składamy wyrazy uznania za posiadaną wiedzę i umiejętności polonistyczne oraz gratu-
lujemy wytrwałości, pilności i rzetelności w dążeniu do wyznaczonego celu. 

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA
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Słowa Janusza Korczaka – człowieka, który bardzo kochał i sza-
nował dzieci, stały się mottem do podziękowań jakie skierowali 
z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 

w Skawicy do swoich wychowawców. 

Tego dnia to uczniowie klas piątych przejęli pałeczkę władzy 
i poddali pod głosowanie ocenę belfrów – ich wymagania, spo-
sób bycia. Kilku nauczycieli w wyniku debaty otrzymało po 102 
punkty, by był „Belfer na 102”. Nawet wymagająca pani od historii 
przymrużyła oko na nieuctwo uczniów i przyjęła argumentację, „że 
nie każdy wielki człowiek miał poukładane w głowie i niejeden król 
wspaniały zbierał w szkole same pały”. Pani Słapa okazała się na-
uczycielem, który wymyśla nieżyciowe tematy zadań, np. „Gdybym 
był nauczycielem…”, oczywiście jak mogła brzmieć odpowiedź? 
Jednoznacznie: „To bym się zabeczał”. Na szczęście tego dnia bel-
from dopisywał humor i dystans do sobie mieli spory, więc rado-
ści i uśmiechu było co niemiara. Dodatkowo jury przyznało w tym 
roku „Jabłkowe Oskary 2019”. Wśród kategorii znalazły się m.in. 
„Baw się z nami laleczkami”, „Przyjaciółki Dzieci z Bullerbyn i Dzieci 
ze Skawicy”, „Skup, sprzedaż, allegro.pl”, „Plusik i Minusik”, „Szef 
Szefów” i wiele innych.

Z okazji Dnia Nauczyciela pan Wójt wręczył Nagrody Wójta Gmi-
ny Zawoja. Jedną otrzymała pani dyrektor Małgorzata Mętel, a drugą 
pan Krzysztof Kudzia. 

Swoje nagrody przyznała także pani Dyrektor. Za wzorową pracę 
uhonorowała pane Małgorzatę Sikorę, Marię Rusin, Magdalenę Wą-
giel, Barbarę Świerkosz, Urszulę Mazur, Jolantę Urygę, Katarzynę 
Zemlik i Wiolettę Pacygę. 

Na zakończenie uczniowie złożyli wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom szkoły, zarówno czynnym zawodowo jak i będącym na 
emeryturze życzenia:

Niech Wam los łaskawy sprzyja!
Niech Was szczęście nie omija!
Niechaj głupstwa Was nie smucą! 
Wam gwiazdy do snu nucą! 
Niechaj świat się do Was śmieje!
Niech wiatr w oczy Wam nie wieje! 
Niechaj Was omija grypka!
Wiernie służy złota rybka!
Mądrych uczniów cne gromady wygrywają olimpiady! 
Niech pedagogiczne ciało ku sukcesom kroczy śmiało!
A pedagogiczna dusza niech umysły nam porusza! 
Czerpcie z rogu obfitości całe fury cierpliwości, 
aby znosić bez paniki nasze psoty i wybryki! 

Magdalena Słapa

Dzieci rodzą się ze skrzydłami. 
nauczyciele pozwalają im je rozwinąć

DZieŃ NaucZYciela W SKaWicY

ZE SZKOLNEGO PODWÓRKA
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Większość pól w naszej gminie leży odłogiem, ale pod-
trzymujemy wieloletnią tradycję wsi polskiej organizu-
jąc Dożynki. Dożynki to nie tylko doskonała okazja do 

wdzięczności za udane plony, zbiory, ale również okazja do tego, 
by przypomnieć, co człowieka łączy z przyrodą i co zawdzięcza na-
turze i Panu Bogu. To święto rolników, ogrodników i sadowników 
oraz tych, którzy są związani z rolnictwem i pracują na jego rzecz. 

 W naszej gminie mieszkańcy charakteryzują się aktywnością i ob-
chodzą różne święta. Spotykają się, by wspólnie spędzać czas, bawić 
się i być razem. W tym roku wieniec żniwny przygotowali mieszkańcy 
ról: U Żurka i Buby Górne. 10 sierpnia 2019 r., w sobotnie słoneczne 
popołudnie, udali się w świątecznym pochodzie przez wieś, do ko-
ścioła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. 

 Podczas Mszy św. celebrowanej przez księdza Edwarda Łatkę, 
proboszcza miejscowej parafii i księdza Józefa Bafię z parafii w Si-
dzinie dokonano poświęcenia chleba, koszy z płodami ziemi oraz 
wieńca dożynkowego. „Jak przynosimy dzisiaj pełne kosze z owo-
cami ziemi, tak też starajmy się, przez życie nieść naręcze pełne do-
brych uczynków. Niech Bóg obdarza Was zdrowiem, a na naszych 
stołach niech nie zabraknie chleba” – powiedział ksiądz Edward 
Łatka, który wygłosił kazanie.

W uroczystej Mszy świetej uczestniczyli mieszkańcy, goście, wła-
dze gminy Zawoja na czele z wójtem Marcinem Pająkiem, Stanisła-
wem Zajdą przewodniczącym Rady Gminy, radnymi, sołtysami oraz 
sekretarzem gminy Danutą Lasa i pracownikami Urzędu. Wydarze-
nie to zaszczycili swoją obecnością przewodniczący Rady Powiatu 
Suskiego Ryszard Hadka, wicestarosta Powiatu Suskiego Zbigniew 
Hutniczak, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Sławomir Hajos 
i senator Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Pająk.

 Po złożeniu dziękczynienia Bogu, wszyscy uczestnicy przema-
szerowali w barwnym korowodzie, prowadzonym przez Orkiestrę 
Dętą na Plac, gdzie miała miejsce oficjalna część uroczystości do-

chleb podzielony 
wśród uczestników XXi Dożynek Gminnych w Skawicy 

żynkowych. Rozpoczął ją występ Orkiestry Dętej ze Skawicy, a po 
nim gospodynie ze Stowarzyszenia „Nasza Skawica” przedstawiły 
Obrzędy Święta Chleba. Na scenie położono skromny snop zboża 
– potwierdzający zamieranie upraw w naszej gminie: „a z tej naszej 
gospodarki mamy tego Dziada, bo nasze rolnictwo już całkiem upa-
da.” Następnie Starościna Wanda Żurek i Starosta Kazimierz Gasek 
przekazali na ręce Wójta poświęcony chleb dożynkowy, symbolizu-
jący urodzaj i dostatek: „Nie często się taka chwila zdarza, że mamy 
zaszczyt powitać gminy Gospodarza. W dniu Gminnych Dożynek, 
jak obyczaj każe, ten chleb na ręce Pana Wójta składamy dzisiaj 
w darze. Chociaż w naszej gminie nie ma już prawie żniwa, lecz 
tradycję Ojców Naszych pragniemy podtrzymać! Oby nigdy nie za-
brakło powszedniego chleba, tego Nam nawzajem życzyć trzeba!”.

Po uroczystym przekazaniu chleba Wójt podzielił go wśród uczest-
ników dożynek, kierując słowa do zebranych: „Niech to dzielenie 
się chlebem będzie wyrazem, że stanowimy jedną, wielką i zgodną 
wspólnotę”. Nasi parlamentarzyści zabrali głos kierując do zebranych 
okolicznościowe przesłania. Zmienia się polska wieś, zmienia się 
obraz polskiego rolnictwa, ale tradycję trzeba kultywować. 

Dożynki to czas refleksji, przemyśleń o polskiej wsi, zmienia się 
polska wieś, dzieje się to bardzo szybko, można zauważyć, że ludzie 
w tym wszystkim czują się zabiegani i zagubieni. Pamiętamy jeszcze 
budownictwo drewniane, strzechy kryte gontem czy kamienną wiej-
ską drogę. Dzisiaj te domy są odnowione a drogi asfaltowe. Nasza 
gmina posiada dostęp do Internetu, wodociągów i jest w trakcie 
budowy kanalizacji. 

Pamiętamy czasy, kiedy to traktor był rzadkością, natomiast koń 
był chlubą gospodarza. Pamiętamy codzienny widok prac polo-
wych, pasące się krowy na pastwiskach, szum młocarni, wspólne 
wykopki ziemniaków, w które angażowały się całe rodziny. Była 
to okazja do rozmów, ale i wspólnego świętowania po dniu pracy 
w polu. Dzisiaj trudno o taki obraz wsi, a konny zaprzęg, inwentarz 

Wieniec dożynkowy niesiony do kościoła
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staje się ciekawostką. Nasze rozdrobnione gospodarstwa stały się 
nierentowne, o czym świadczy powiększający się z roku na rok are-
ał nieużytków. Niestety nikt nie zatrzyma tych zmian, ale ważne by 
z nadchodzącą nowoczesnością nie utracić na wsi tego, co piękne, 
co czyni ją atrakcyjną dla mieszkańców miast, którzy coraz częściej 
szukają tutaj oazy spokoju. 

Wielowiekowa kultura, wiejskie tradycje i obyczaje stanowią 
o naszej tożsamości. Starajmy się to bogate dziedzictwo zachować 
dla przyszłych pokoleń. Odchodzą bezpowrotnie ludzie, którzy 
dzielili pracę zawodową z pracą na roli, nie było możliwości pracy 
w innych zawodach. Kiedy to wieś była przeludniona, ale dzięki 
pracy na roli jedzenia dla wszystkich starczało. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób dbają o swoje pola, uprawiają, 
wykaszają. Czyńcie to nadal.

Poseł Sławomir Hajos przekazał Radzie Sołeckiej słowa uznania 
i podziękowanie za wkład i zaangażowanie przy realizacji inicjatyw 
społecznych, które służą aktywizacji mieszkańców wsi, gminy, wza-
jemnej współpracy i rozwojowi naszych małych ojczyzn.

Gdy obrzędy dożynkowe dobiegły końca rozpoczął się festyn. 
Konferansjerkę prowadziła Regina Wicher, ze „siteczkiem” wpro-
wadzała wspaniałą temperaturę imprezy. Na scenie dla starszych 
popisy dali kabaretowi artyści: Joanna Grzesiok i Stanisław Szin-
dler z Kabaretu „Chłop z Babą”. Gwiazdami wieczoru były zespoły: 
Gosia Andrzejewicz, Milano, Big Party, przy których mieszkańcy ta-
necznie spędzili resztę imprezy.

 Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych. W sobot-
nie popołudnie teren nieopodal kościoła przekształcił się gwarny 
plac z rozmaitymi atrakcjami dla dzieci. Były karuzele, dmuchawce, 
zjeżdżalnie, a nawet trampolina bungee. Nie zabrakło waty cukro-
wej, z piernika chaty, kręconych ziemniaków, gofrów, popcornu 
i stoisk z zabawkami. Z nieba posypał się deszcz cukierków, a po 
placu spacerowali z koszami pełnymi słodyczy Głuszec i Minionek. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Wszystkim 
Sponsorom i Osobom za pomoc w organizacji XXI Dożynek Gmin-
nych. Dzięki Waszemu wsparciu, możliwym stało się zaoferowanie 
uczestnikom atrakcyjnego, pełnego wrażeń i niezapomnianego pro-
gramu artystycznego.

Cieszymy się, że wśród nas są ludzie, którzy pomagają podtrzymy-
wać lokalną tradycję i folklor. Mamy nadzieję, że będziecie z nami 
w kolejnych latach. Życzymy Wszystkim Mieszkańcom gminy, by 
w każdym domu i zagrodzie gościło szczęście i dostatek. 

Małgorzata Gasek

Koncert Milano

GRUPY ŚPIEWACZE. Dzieci: I i II miejsca nie przyznano, III miej-
sce – Grupa śpiewacza ze Stryszawy.
Młodzież: I miejsca nie przyznano, II miejsce – Grupa śpiewacza 
„Zbójnik” ze Skawicy.
Dorośli: I miejsce – Męska grupa śpiewacza „Zbyrcok” z Juszczy-
na, II miejsce – Grupa śpiewacza „Cieślica” z Zawoi i Męska grupa 
śpiewacza „Ziemia Suska”. III miejsce – Grupa śpiewacza „Babiogó-
rzanie-Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego. Wyróżnienie 
– Grupa śpiewacza „Nasza Skawica” ze Skawicy i Grupa śpiewacza 
„Juzyna” z Zawoi (męska).
SOLIŚCI. Dzieci: I miejsce – Hanna Trzebuniak z Zawoi, II miejsce 
– Oliwia Kachnic z Jachówki, III miejsce – Marzena Lurka z Makowa 
Podhalańskiego.
Młodzież: I miejsca nie przyznano, II miejsce – Natalia Kruźlak z Ja-
chówki.
Dorośli: I miejsce – Józefa Hołczyńska z Zawoi i Zuzanna Mirek 
z Juszczyna, II miejsce – Alicja Krzeszowiak z Suchej Beskidzkiej 
i Joanna Master z Suchej Beskidzkiej.
INSTRUMENTALIŚCI. Dzieci: I miejsce – Krzysztof Waląg z Jusz-
czyna, II miejsce – Kacper Spyrka ze Skawicy, III miejsce – Paweł 
Pająk z Żarnówki, Lena Bernacka z Grzechyni.
Młodzież: I miejsce – Karol Zajda z Juszczyna, II miejsce – Wojciech 
Jabcoń z Juszczyna, III miejsca – Maria Kołodziej z Naprawy i Łukasz 
Spyrka z Zawoi.
Dorośli: I miejsce – Samuel Guzik z Juszczyna, II miejsce – Alek-
sander Nowak z Osielca i Przemysław Żurek z Zawoi, III miejsca nie 
przyznano. Wyróżnienie: Wojciech Kubasiak z Suchej Beskidzkiej.
GAWĘDZIARZE. Dzieci: wyróżnienie – Maciej Sala z Bystrej 
Młodzież: I miejsca – nie przyznano, II miejsce – Adam Kołodziej-
czyk z Osielca.
Dorośli: I miejsce – Szymon Gigoń z Zawoi, II miejsce – Irena Stopa 
z Jordanowa i Józef Krzak ze Śleszowic.

W Bukowinie Tatrzańskiej na „Sabałowych Bajaniach” wystąpi-
li reprezentanci naszej gminy: instrumentalista Przemysław Żurek, 
gawędziarz Szymon Gigoń, solistki Józefa Hołczyńska, Hanna Trze-
buniak i grupa śpiewacza „Zbójnik”. Przemysław Żurek otrzymał 
wyróżnienie, Szymon Gigoń zajął II miejsce w kategorii dorosłych, 
II miejsce w kategorii dorosłych zajęła Józefa Hołczyńska a III miej-
sce wśród dzieci przypadło Hannie Trzebuniak. Gratulujemy.

Podbabiogórskie 
Posiady
8 czerwca 2019 r odbył się w Babiogórskim Centrum Kultury Po-
wiatowy Konkurs Gawędziarzy, Śpiewaków i Instrumentalistów 
Ludowych „Podbabiogórskie Posiady”. W konkursie wzięło udział 
5 gawędziarzy, 17 instrumentalistów, 8 śpiewaków solistów oraz 
8 grup śpiewaczych.

WyniKi KonKuRSu:
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W dzisiejszym świecie 
czas zdaje się biec 
coraz szybciej. Więcej 

obowiązków oraz więcej infor-
macji i bodźców, a mniej cza-
su na wypoczynek. Warto więc 
uważnie rozejrzeć się wokoło 
i poszukać możliwości odpo-
czynku w najbliższej okolicy. 
My, mieszkańcy babiogórskich 
podnóży, jesteśmy w uprzywile-
jowanej sytuacji – tuż za oknem, 

Przyroda pogranicza dla każdego
Zrealizowany przez Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi, finansowany z budżetu państwa 
i w znacznej mierze ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej IN-
TERREG V-A Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020 projekt pod nazwą „Pogranicze 
dla każdego” pokazuje, że bez względu na wiek, przyroda w regionie pogranicza otwiera swe królestwo 
dla każdego. 

niemal na wyciągniecie ręki, 
mamy do dyspozycji niezwykle 
atrakcyjne przyrodniczo tereny. 
Prowadzą po nich na terenie 
Babiogórskiego Parku Narodo-
wego szlaki turystyczne i ścieżki 
edukacyjne, a po terenach z nim 
sąsiadującym podobnie: szlaki 
i niezliczone kilometry dróżek 
i ścieżek. Odwiedzający nasz 
teren chętnie korzystają z nich 
przez niemal cały rok. 

Realizowany przez BgPN pro-
jekt ma na celu zachęcić nie 
tylko gości, ale i stałych miesz-
kańców do spędzania czasu 
wolnego na łonie babiogórskiej 
przyrody. Ukształtowanie tere-
nu sprawia, że jest on dostęp-
ny i przychylny niemal każdej 
grupie odbiorców. W ramach 
projektu organizowano, aż do 
jesieni, edukacyjne spacery 
przyrodnicze, które prowadzi-
ły mało wymagającymi trasami. 
W spacerach mogli uczestniczyć 
wszyscy – i mali, i duzi. Pra-
cownicy Parku służyli swym do-
świadczeniem, uchylając rąbków 
tajemnicy Królowej Beskidów, 
ale i ucząc się od uczestników. 
Wspólne niespieszne wędrowa-
nie po ścieżkach Babiej Góry 
było bowiem wspaniałą okazją 
nie tylko do przekazywania wie-
dzy, ale i do zbierania zwrot-
nych informacji na temat oczeki-
wań osób odwiedzających Park. 

Dla najmłodszych przygoto-
wano warsztaty przyrodnicze 
połączone z mini-happenin-
giem roślinnym. Z entuzjazmem 
i radością młodzi sympatycy 
pogranicza bawili się roślina-
mi – przy ich pomocy tworzyli 
obrazy, stroili nimi fantastyczne 
postaci, a podczas mini-happe-
ningu zdobili płócienne torby. 
To jednak nie koniec działań: 
w chwili obecnej trwają prace 
koncepcyjne nad publikacjami, 
wśród których każdy powinien 
znaleźć coś dla siebie oraz nad 
regulaminem polsko-słowackie-
go konkursu rysunkowego dla 
najmłodszych, a którego wyni-
ki będą znane pod koniec tego 
roku szkolnego.

Podobne formy działań pro-
wadzone były także po drugiej 
stronie masywu. Projekt bowiem 
zakłada realizację zadań zarów-
no w Polsce, jak i na Słowacji. 
Partnerem Parku jest odpowied-
nik obszaru chronionego krajo-
brazu czyli CHKO Horna Orava 
z siedzibą w Namestowie. 

Tekst i foto: Katarzyna Fujak

Warsztaty przyrodnicze dla najmłodszych

Edukacyjne spacery przyrodnicze po szlakach Babiogórskiego Parku Narodowego

Projekt pn. „Pogranicze dla każdego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 

2014-2020 oraz z budżetu państwa
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Zielony barwnik znany był 
już w starożytnym Egip-
cie, gdzie służył do malo-

wania… brwi. Znaczenie zieleni 
w średniowieczu przyjęło pejo-
ratywny charakter, bowiem ko-
lor ten nie tylko symbolizował 
zło i katastrofę, ale nawet koja-
rzony był z diabłem. Dziś kolor 
zielony nawiązuje głównie do 
natury i życia. Znany jest jako 
kolor świeżości, uzdrowienia, 
zadowolenia i wolności; stanowi 
symbol języka esperanto, stwo-
rzonego przez polskiego lekarza 
okulistę, Ludwika Zamenhofa, 
którego nazwa – esperanto – 
oznacza tyle co mający nadzieję. 

Badania psychologiczne wy-
kazują, że zieleń działa po-
zytywnie na układ nerwowy 
człowieka, bowiem odpręża 
i odstresowuje.

Mieszkając u podnóża Babiej 
Góry, możemy czuć się więc 
komfortowo, mając na co dzień 
do dyspozycji bezmiar zieleni. 
Z przyrody możemy korzystać 
w różnorodny sposób. Ów bez-
miar zieleni dla jednych będzie 
miejscem pracy, dla innych wy-
poczynku, jedni będą w okolicz-
nych lasach Policy, Wełczonia 
czy Orawy szukać pożywienia, 
a inni inspiracji. Natura daje 
człowiekowi bardzo wiele, jed-
nak jej zasoby łatwo zniszczyć. 
Należy więc czerpać z niej z po-
szanowaniem i myślą o przy-
szłych pokoleniach. 

Tereny podbabiogórskie po 
obu stronach granicy mają bar-
dzo wiele do zaoferowania, 
a każdy kto szuka, właśnie tu 
znajduje – jedni zdrowie, inni 
szczęście, a jeszcze inni dom lub 
pracę. Urok krajobrazu   oraz 
urozmaicenie ukształtowania te-
renu stwarzają doskonała miej-
sca do wypoczynku. Jego orga-
nizacja jest z kolei dziś dla wielu 
mieszkańców Podbabiogórza 
źródłem utrzymania. Babiogórski 
Park Narodowy uzyskał akcepta-
cję na realizację polsko-słowac-
kiego mikroprojektu finanso-
wanego z budżetu państwa i w 
znacznej mierze ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Progra-

Pogranicze?
naturalnie!

Natura kojarzy się z kolorem zielonym, barwą spotykaną powszechnie w świecie roślin, dzięki obecności zielonego barwnika – chlorofilu. 

mu Współpracy Transgranicznej 
INTERREG V-A Rzeczpospolita 
Polska – Republika Słowacka 
2014-2020 pod nazwą „Pograni-
cze? Naturalnie!”. Poprzez reali-
zację projektu jego autorzy chcą 
pokazać jak cenna i niepowta-
rzalna jest babiogórska przyroda 
i jak ogromne dale możliwości. 
Wszak, gdyby nie Babia Góra 
i zielona mozaika na otaczają-
cych ją wzniesieniach, nie było-
by tu tylu odwiedzających. 

Zaplanowana w ramach reali-
zacji projektu organizacja impre-
zy plenerowej ma pokazać różne 
możliwości korzystania z szeroko 
pojętej babiogórskiej przyrody. 
Ta świadomość wraz z poczu-
ciem jedności z naturą może stać 
się inspiracją do podejmowania 
kolejnych ciekawych działań. 

Znajdą się wśród nich wydaw-
nictwa, konkurs fotograficzny, 
wspomniana już impreza plene-
rowa, a także pierwsza z tego 
terenu gra planszowa. Babia 
Góra swe stoki rozłożyła także 
na terenach należących obecnie 
do Republiki Słowackiej, stąd nie 
sposób nie uwzględnić miesz-
kańców tego kraju w działaniach 
projektowych. Projekt realizowa-
ny będzie do końca przyszłego 
roku, można więc liczyć na wiele 
atrakcji. 

Tekst i foto: Katarzyna Fujak

Projekt pn. „Pogranicze dla każdego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej   
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 

2014-2020 oraz z budżetu państwa
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Celem projektu „Dla babio-
górskich zapylaczy” było 
zwiększenie bazy po-

karmowej dla pszczół poprzez 
nowe nasadzenia na terenach 
sąsiadujących z Parkiem, zaan-
gażowanie społeczności lokalnej 
w te prace oraz edukacja i bu-
dowanie świadomości miesz-
kańców na temat ważnej roli 
owadów zapylających w naszym 
życiu.

W ramach działań na rzecz 
„babiogórskich zapylaczy” 
przeprowadzono cykl spotkań 
edukacyjnych oraz utworzono 
nowe miejsca z bazą pokar-
mową. W tym celu zakupiono 
200 sadzonek drzew i krzewów 
owocowych, które zasadzono 
przy szkole, przy Domu Opieki 
Dziennej, przy osadach służbo-
wych Babiogórskiego Parku Na-
rodowego oraz na Polance Od-
krywców stanowiącej element 
ścieżki edukacyjnej „Mokry Ko-
zub”. Zakupiono także „hotele” 

W trosce o owady zapylające
Babiogórski Park Narodowy jest jednym ze zwycięzców konkursu grantowego realizowanego w ramach programu „Z Kujawskim pomaga-
my pszczołom”. Otrzymany grant instytucja przeznaczyła na organizację spotkań edukacyjnych o pszczołach, zakup i posadzenie roślin bo-
gatych w pokarm, na zakup kilku „hoteli” dla owadów zapylających oraz wydanie planszy do gry edukacyjnej. We wszystkie prace aktywnie 
włączyli się uczniowie ze szkoły sąsiadującej z Parkiem oraz seniorzy z Ośrodka Pobytu Dziennego w Zawoi. 

dla owadów zapylających, które 
uczestnicy projektu mogli umie-
ścić w pobliżu miejsc, w których 
się uczą i przebywają. 

Dzięki grantowi można było 
posadzić rośliny i stworzyć 
nowe miejsca przyjazne pszczo-
łom. Stanowią one nie tylko 
bazę pokarmową dla „babio-
górskich zapylaczy”, ale także 
swoistą pomoc podczas spo-
tkań edukacyjnych czy space-
rów interpretacyjnych. Bardzo 
ważne było włączenie w pro-
jekt zarówno dzieci i młodzieży, 
jak też seniorów. Każda z tych 
grup miała coś wspaniałego do 
zaoferowania – entuzjazm, wie-
dzę, staranność czy cierpliwość. 
Dzięki wspólnemu zaangażo-
waniu efekty projektu będą słu-
żyć przez długie lata – przede 
wszystkim pszczołom, ale też 
i mieszkańcom Zawoi. 

Babiogórski Park Narodowy 
wydał również plansze promu-
jące rośliny nektaro- i pyłkodaj-

ne w formie gry typu memory 
w nakładzie 1000 egz. Do bi-
blioteki Szkoły Podstawowej 
w  Zawoi Wilcznej i do ośrodka 
dla seniorów przekazano zesta-
wy zakupionych książek o rośli-
nach miododajnych i „hotelach” 
dla zapylaczy. Ponadto szkole, 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej i Ośrodkowi Zdrowia 
w Zawoi przekazano plansze za-
wierające ciekawostki o pszczo-
łach i przyjaznych im roślinach. 
Dzięki nim osoby oczekujące na 
wizyty mogą zapoznać się z za-
gadnieniami dotyczącymi korzy-
ści, jakie płyną z pomocy owa-
dom zapylającym.

O granty w ramach progra-
mu „Z Kujawskim pomagamy 
pszczołom” ubiegały się w tym 

roku m.in. organizacje poza-
rządowe, gminy, parki narodo-
we, parki krajobrazowe, muzea, 
skanseny, lokalne grupy dzia-
łania, jak np. koła gospodyń 
wiejskich czy rodzinny ogród 
działkowy oraz inne podmioty, 
spełniające wymagania regula-
minowe. Ostatecznie jury oceni-
ło 217 wniosków, z których 13 
otrzymało granty w wysokości 
6.400 zł lub 12.000 zł, w zależno-
ści od zakresu zaplanowanych 
działań. Projekty finansowane 
z grantów były realizowane do 
końca listopada br.

Katarzyna Fujak

Więcej przydatnych informacji jak 

pomagać pszczołom:

http://www.pomagamypszczolom.

pl/program/co-ty-mozesz-zrobic/

Pszczoła miodna. Fot. Katarzyna Fujak
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Góralski klimat, folklor, barwne stroje zespołów, słoneczna po-
goda sprawiły, że w sobotę 13 lipca 2019 roku na biesiadę 
przybyło wielu mieszkańców i gości. Wszyscy spotkali się 

przy bacówce na Pośledniej Młace, w której gazduje baca Krzysztof 
Bachleda-Curuś. Jest to doskonałe miejsce na wydarzenie przede 
wszystkim ze względu na malowniczy teren z rozległym widokiem 
na pasmo Polic. 

Właściciel bacówki ugościł wszystkich wszelakimi serami, ma-
ślanką, natomiast bartnicy miejscowej pasieki polewali miodową 
okowitkę. Organizatorzy zapewnili atrakcje dla każdego – od naj-
młodszych, młodzieży, dorosłych – dobrane tak, że każdy znalazł 
coś dla siebie. 

Bractwo Zbójników dostarczyło, w iście zbójeckim wymiarze, 
maksymalną dawkę zbójnickiej adrenaliny! Harnasie w kłobukach 
uzbrojeni w rombanice, pistolce, noże zbójeckie, wałaszki w naj-
drobniejszych szczegółach prowadzili zbójeckie śpasy i konkursy. 
Uczestnicy mogli kolejny raz zobaczyć jak wygląda prawdziwy napad 
z hukiem, dymem, krzykiem oraz pojmanie pona w dyby. Imprezie 
towarzyszył zespół „Zbójnik”. Przygrywając i przyśpiewując o zbój-
nikach, tańczyli obyrtkę, hajduka, siustanego, zawojskiego i polki.

 Po przejściu na stadion Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”, 
wieczorem rozegrano widowiskowy mecz Maryny – Harnasie, które-
go wynik 11:11 był zadawalający dla obu stron, nie przynoszący ujmy 
żadnej drużynie. Mecz spowodował gromkie oklaski i salwy śmie-
chu. Strefę zabaw najmłodszych zabezpieczał Klub Aktywnych Mam.

 W przerwie meczu Jan Malaga z kamratami przeprowadzili kon-
kurs na Śwarnego Zbója. Do rywalizacji zgłosiło się 10 zawodni-
ków, każdy z nich miał do zaliczenia: rzut gumiakiem na odległość, 
pyrkanie opon, jazda na nartach chociaż śniegu nie było, noszenie 

dwóch pni (gnotków) drewnianych na czas. Walka była bardzo wy-
równana – o czym świadczy przyznanie dwóch tytułów Śwarnego 
Zbója tegorocznej zabawy: Mirosławowi Pacydze i Romanowi Zaj-
dzie. Po meczu przeprowadzono konkurs na Frajerko: uczestniczki 
musiały wykazać się barwną gadką: mamuśka musiała przekonać 
przyszłego zięcia do ożenku z córką, przedstawić kandydatkę na 
żonę z jak najlepszej strony i przekonać przyszłego zięcia do ry-
chłego ożenku. I tak Bożena Konieczna miała pannę spełniającą 
wszystkie oczekiwania przyszłego męża. 

Wspólnie z nami bawili się Wojciech Lassak Honorowy Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zębie, sekretarz gminy Zawoja Da-
nuta Lasa, przedstawiciele władz samorządowych: przewodniczący 
Rady Gminy Zawoja Stanisław Zajda, przewodniczący Rady Powiatu 
Suskiego Ryszard Hadka i parlamentarzyści: poseł Sławomir Hajos, 
senator RP Andrzej Pająk. 

 W czasie wieczoru anegdot i wiców można było skosztować chleb 
prosto z pieca ze swojskim smalcem czy najeść się do syta pieczo-
nej baraniny i kiełbasek na patyku. Przy migotliwym blasku zbójnic-
kiej watry podano też słodką buchtę. Członkowie Bractwa zaprosili 
wszystkich do tańca i rozpoczęła się wspólna hulanka do późnych 
godzin nocnych, Harnaś Kazik z Rychwałdu zaprezentował profesjo-
nalny pokaz tańca „W murowanej piwnicy”…

Dziękujemy wszystkim za obecność i wspólnie spędzony czas. 
Pragniemy podziękować sponsorom za życzliwość, pomoc i wspar-
cie naszych działań: Marcinowi Pająkowi – wójtowi gminy Zawoja, 
Radzie Gminy Zawoja, Natalii Papushin, „Miody” Ceremuga, Hotelo-
wi „Beskidzki Raj”, Hotelowi „Jawor”, Krzysztofowi Bachledzie-Cu-
ruś, Sklepom Spożywczym „Gabriela”.

Małgorzata Gasek. Foto: portal sucha24.pl

zbójnicka biesiada
Imprezy plenerowe to doskonała forma integracji wszystkich uczestników poprzez zabawę. Wspaniała okazja do spotkania w gronie zna-
jomych. „Na Chodniku Zbójnickim”  to kolejne wydarzenie, które zapisało się na stałe w kalendarzu imprez w gminie Zawoja. To miejsce, 
gdzie od kilku lat odbywa się zbójnicka biesiada z udziałem brygady zbójnickiej z Bractwa spod Babiej Góry.

tak wesoło ludzie dawno nie bawili się…
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