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Kurs Wyzwania Zrównowa¿onego
Rozwoju – promocj¹ naszej gminy
Wiele siê mówi o promocji naszej gminy, czasami dobrze, czêœciej Ÿle,
ale jedno jest pewne, ¿e nigdy nie jest jej za du¿o. Najlepsz¹ jest ta
przekazywana z ust do ust – „tutaj jest fajnie”, „warto przyjechaæ”, „to by³y
niezapomniane wakacje” lub „ja tam znów wrócê”. Przyk³adem takiej
pozytywnej promocji jest Fundacja Sendzimira – przyje¿d¿aj¹ i promuj¹ nas
w Polsce, w Europie i na œwiecie.
Od 2002 roku wspó³pracuj¹ z w³adzami
naszej gminy realizuj¹c corocznie trzytygodniowy kurs „Wyzwania zrównowa¿onego
rozwoju w Polsce”, który odbywa siê w Mogilanach i w Zawoi. Jednym z jego za³o¿eñ
jest, ¿e w czasie pobytu w gminie uczestnicy kolejnej edycji programu poznaj¹ problemy naszych mieszkañców i opracowuj¹
raport koñcowy, w którym analizuj¹ zebrane informacje i sugeruj¹ mo¿liwe rozwi¹zania dla konkretnego zagadnienia. Dziêki
temu poznaj¹ strukturê naszej gminy oraz
uwarunkowania geograficzne i spo³eczne.
Dotychczas rekrutowali siê oni z grona ró¿nych uczelni w Polsce, od zesz³ego roku s¹
to równie¿ studenci z innych krajów europejskich. Jak dot¹d w czasie pobytu poznawali dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
regionu. Podziwiali Babi¹ Górê, piêkno jej
przyrody i krajobrazy oraz zabytki i tradycje babiogórców. Wêdrowali po babiogórskich szlakach na Diablak oraz degustowali miejscowe potrawy w czasie warsztatów
bibu³karskich w Izbie Regionalnej na Go³yni i bawili siê przy góralskiej muzyce „Juzyny” czy „Œwistu” w skansenie na Markowych
Rówienkach lub pod wiatrakiem na Przys³opiu. Jako wolontariusze pomagali przy
pieleniu w szkó³ce leœnej Zawojskiego Stowarzyszenia W³aœcicieli Lasów Prywatnych
w Zawoi We³czy, przy wyrównywaniu te-

renu pod boisko przy szkole na Przys³opiu, przy odnawianiu placów zabaw w Zawoi Centrum. Zakwaterowani w Klasztorze
Karmelitów Bosych na Przys³owiu ch³onêli
jego wyj¹tkow¹ i niezapomnian¹ atmosferê oraz korzystali z legendarnej goœcinnoœci braciszków i podziwiali piêkno panoramy na podbabiogórsk¹ gminê po³o¿on¹
w dolinie rzeki Skawicy na tle „Królowej Beskidów”.
W czasie przeprowadzania ankiet i wywiadów studenci mieli okazjê poznaæ naszych mieszkañców, to jak postrzegaj¹ nasz¹
lokaln¹ rzeczywistoœæ i problemy zwi¹zane
ze zrównowa¿onym rozwojem. Byli to nie
tylko proboszczowie, wójt, radni, przedsiêbiorcy, przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych i pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego, ale równie¿ ludzie „z ulicy”.
Wiêkszoœæ wyk³adów i zajêæ warsztatowych na kursie prowadz¹ Charles J. Kibert
– profesor na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Florydzkiego (USA), Gisela Bosch
– pracownik firmy konsultingowej Plenum
w Wiedniu i Jan Sendzimir – pracownik naukowy International Institute for Applied
Systems Analysis (Austria), a tak¿e Tomasz
Bergier (Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie), Karolina Maliszewska (Fundacja Sendzimira), Jakub Kronenberg (Uni-
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wersytet £ódzki) i Piotr Magnuszewski.
(Centrum Rozwi¹zañ Systemowych z Wroc³awia).
Dotychczas zrealizowane w Zawoi tematy projektów:
Projekt Babia Góra – jego celem by³o
analiza sytuacji w gminach rejonu Babiej
Góry oraz ukazanie mo¿liwoœci ich rozwoju ku zrównowa¿onej przysz³oœci, 2002;
Babia Góra 2020. Budowanie porozumienia w procesie tworzenia zrównowa¿onej spo³ecznoœci Regionu Babiogórskiego – zawiera³ opis g³ównych aktorów regionu, w³adze gminy, spo³ecznoœæ
lokalna, organizacje pozarz¹dowe, Babiogórski Park Narodowy oraz rola, jak¹ mog¹
odegraæ w rozwoju lokalnym, 2003;
Zrównowa¿ona Zawoja 2025 - wizja
i rekomendacje – opracowanie wizji zrównowa¿onego rozwoju gminy na podstawie
spotkañ i rozmów z przedstawicielami
wszystkich grup spo³ecznych wraz z sugestiami konkretnych dzia³añ, 2004;
Natura 2000 - Szansa czy zagro¿enie
dla zrównowa¿onego rozwoju gminy
Zawoja – jego celem by³o sprawdzenie stanu wiedzy mieszkañców na temat programu oraz zwi¹zanych z nim oczekiwañ
i obaw, a tak¿e mo¿liwoœci wykorzystania
Sieci Natura 2000 jako narzêdzia do realizacji zrównowa¿onego rozwoju gminy Zawoja, 2005;
Zrównowa¿ony Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Zawoja – zawiera³ analizê nowotworzonego planu, postrzegania go przez mieszkañców
i mo¿liwoœci jego wykorzystania dla zrównowa¿onego rozwoju gminy, 2006;

Koncepcja Zrównowa¿onej gospodarki wodno-œciekowej dla Przys³opia,
w projekcie studenci zajmowali siê kwestiami zaopatrzenia w wodê i oczyszczania œcieków na Przys³opiu – zarówno sytuacj¹
obecn¹, jak i mo¿liwymi rozwi¹zaniami,
2007;
Zrównowa¿one gospodarowanie
œciekami w Gminie Zawoja – studenci
analizowali mo¿liwoœci rozwi¹zania problemu œcieków w Zawoi, porównywali plusy
i minusy scentralizowanej gospodarki œciekowej oraz oczyszczalni przydomowych,
2009.

W tym roku po raz kolejny w naszej
gminie pojawi¹ siê studenci, w trakcie lipcowego kursu rozwin¹ zesz³oroczny projekt dotycz¹cy mo¿liwych rozwi¹zañ gospodarki wodno-œciekowej na terenie Zawoi.
Studenci wespr¹ gminê w przeprowadzeniu badañ spo³ecznych na temat œwiadomoœci problemu i nastawienia do ró¿nych
rozwa¿anych rozwi¹zañ. Fundacja we
wspó³pracy z lokalnymi organizacjami zorganizuje w lipcu festyn edukacyjny z licznymi atrakcjami dla dzieci i doros³ych oraz
wizytê studyjn¹ lokalnych dzia³aczy z gminy Enkoping w Szwecji, którzy przyjad¹
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podzieliæ siê z nami swoim doœwiadczeniem.
Obecnie prowadzona jest rekrutacja na
kurs Wyzwania Zrównowa¿onego Rozwoju, termin przyjmowania zg³oszeñ up³ywa
30 kwietnia 2010 r., szczegó³y mo¿na znaleŸæ na: http://www.sendzimir.org.pl/kurs.
Na stronie Fundacji mo¿na te¿ znaleŸæ szersze opisy realizowanych projektów oraz zapoznaæ siê z opracowanymi przez studentów raportami.
Maciek Ma¿ul
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O „Piêknie
ukrytym w prostocie”
Wœród kandydatów na o³tarze z archidiecezji krakowskiej jest œwiecka karmelitanka S³u¿ebnica Bo¿a Kunegunda Siwiec
(1876-1955). Ksi¹dz kardyna³ Stanis³aw Dziwisz otworzy³ jej proces beatyfikacyjny
w grudniu 2007 roku. Wiele ju¿ o Niej napisano na ró¿nych poziomach poznawania
Jej ¿ycia i duchowoœci. S¹ zwyk³e popularyzatorskie opisy i s¹ tak¿e teologiczne opracowania. Do tej pory jednak brakowa³o systematycznej, udokumentowanej biografii tej
niezwyk³ej postaci. Lukê tê wype³nia ksi¹¿ka „ Piêkno ukryte w prostocie. ¯ycie s³u¿ebnicy Bo¿ej Kunegundy Siwiec OCDS”
napisana przez Ojca Jerzego Zieliñskiego
OCD, która ukaza³a siê w krakowskim
Wydawnictwie Karmelitów Bosych z dat¹
2010 rok. Sam tytu³ ksi¹¿ki zachêca do jej
przeczytania, a treœæ istotnie wydobywa owo
ukryte w prostocie piêkno. Tematyczne ujêcie biografii, wyodrêbnione w¹tki namalowane ³adnym literackim jêzykiem o¿ywiaj¹
serce i pobudzaj¹ do refleksji. W porz¹dku
wiary mo¿na przyj¹æ ca³kowite ow³adniêcie S³u¿ebnicy Bo¿ej Bogiem i w³¹czeniem
Jej w zbawcze dzie³o Jezusa, o czym dowiadujemy siê z innych ksi¹¿ek m.in. „Dlaczego w³aœnie Kundusia z Siwcówki” napisanej przez karmelitankê s. Immakulatê
Adamsk¹ wydan¹ w 1998 roku. Tutaj do-
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stajemy opisy ziemskich okolicznoœci,
w których ¿y³a S³u¿ebnica Bo¿a Kunegunda. Wynika z nich, ¿e wa¿nymi czynnikami, które formowa³y Jej nieprzeciêtn¹ osobowoœæ by³y œrodowiska rodzinne i przyrodnicze. Rodzina o g³êbokiej kulturze religijnej, z niez³ym jak na galicyjsk¹ nêdzê statusem materialnym dawa³a poczucie bezpieczeñstwa i niezale¿noœci oraz stwarza³a
mo¿liwoœæ pomocy innym. Bêd¹c prawie
samowystarczaln¹ izolowa³a siê od swarów,
konfliktów a tak¿e „pogaduszek” tak typowych dla ówczesnej wsi. To by³ dom wype³niony cisz¹, modlitw¹ i ciê¿k¹ prac¹.
Mimo ¿e w Stryszawie, gdzie ¿y³a S³u¿ebnica Bo¿a, d³ugo nie by³o szko³y elementarnej, zdoby³a umiejêtnoœæ czytania. ¯ywe
obcowanie z ksi¹¿kami i czasopismami religijnymi otwiera³o Jej szeroko œwiat ducha.
Rozumne traktowanie œrodowiska przyrodniczego, jego piêkna w bogatej ró¿norodnoœci i zmiennoœci, ale tak¿e surowoœci,
klêski ¿ywio³owe, up³yw czasu budzi³y refleksje o przemijalnoœci wszystkiego. Uwra¿liwia³o na Dawcê i orientowa³o ducha
w stronê spraw wiecznych. Oczywiœcie bez
wewnêtrznych, osobistych Jej przymiotów
nie dosz³oby do, po ludzku niepojêtej, mi³oœci realizuj¹cej siê w cierpieniu i to jest
ten najwa¿niejszy czynnik, do którego nie
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mamy wgl¹du, ale mo¿emy poznawaæ na
podstawie licznych opracowañ o Niej.
Z tych te¿ powodów ziemsk¹ „(…) historiê o piêknie cz³owieka, skrytym w prostej codziennoœci (…)” jak pisze Autor we
wstêpie, naprawdê warto przeczytaæ.
Zdzis³awa Dybiec
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