
Tam trza kwitnąć ka się rośnie

"Trwałość  i  wierność  tradycji..."  oraz  "...troska  o  człowieka  i  podnoszenie  go  ku 
wielkości  człowieczeństwa  umiłowanego  i  odkupionego  przez  Chrystusa"  -  to  słowa  Ks. 
Biskupa Bielsko - Żywieckiego Tadeusza Rakoczego zamieszczone w "Słowie wstępnym" do 
"Góralskiego  chodnicka  Jegomościa  Władysława  Zązla".  Jest  to  wielkie  uznanie  i  zarazem 
prawda o człowieku, który urodził się na podhalańskiej ziemi i wynosząc z niej miłość do ludzi 
oraz  tradycji  -  w  swoim  kapłańskim  powołaniu  oddał  serce  ludziom,  a  tradycję  z  jej 
największymi wartościami nieustannie podnosi i ukazuje światu.

Książkę  o  Ks.  Władysławie  Zązlu  pod  wymienionym  wyżej  tytułem  napisał 
Władysław Motyka - a jej promocja odbyła się w Gminie Szaflary 19 lutego 2007 roku.

Spotkanie z autorem książki i jej głównym bohaterem - miało miejsce w sali obrad 
Urzędu Gminy.  Zostało  zorganizowane pod patronatem Rady i  wójta  Gminy Szaflary przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną.

To niecodzienne wydarzenie zgromadziło licznie mieszkańców gminy. Sala wypełniła 
się  "po  brzegi".  Gości  witała  nasza  lokalna  góralska  muzyka,  wśród  przybywających  na 
spotkanie  byli  księża,  dyrektorzy  szkół,  nauczyciele.  Dużą  grupę  stanowiły  dzieci  szkół 
podstawowych, młodzież gimnazjów i szkół średnich. Przybyli też dorośli mieszkańcy gminy - 
głównie  stali  czytelnicy  biblioteki,  a  także  radni,  strażacy,  sołtysi  (również  korzystający 
z bibliotecznego księgozbioru).

Honory "gospodarza domu" pełnił nasz niezawodny "gazda" mgr inż. Stanisław 
Ślimak - wójt Gminy Szaflary, którego mieszkańcy gminy obdarzają nieprzerwanie pełnym 
zaufaniem już od 1991roku.

W swoim wystąpieniu - Wójt Gminy - oprócz oficjalnego przywitania autora książki 
i Księdza Jegomościa Władysława Zązla oraz zebranych - nawiązał między innymi do tradycji 
łączącej ludzi szaflarskiej gminy. Zdaniem wójta jest to jeden z ważnych sposobów wychowania 
młodego  pokolenia.  Sięganie  do  historii  regionu  i  przekazywanie  wszystkiego  co  szczytne 
młodzieży;  także pamięć  i  szacunek dla  przeszłości  -  mają być  tym dobrym gruntem,  który 
buduje przyszłość. Były to podstawowe treści zawarte w krótkim wystąpieniu Wójta.

Na  marginesie  chciałam  nadmienić,  że  promocja  książki  to  nie  jedyna  okazja  do 
spotkania, ale również nasz mały gminny upominek dla uczczenia 25 -letniej posługi kapłańskiej 
Ks. Władysława Zązla, jako kapelana w Związku Podhalan.

Wystąpienie  Ks.  Zązla  oparte  na  bogatych  wspomnieniach  zawierało  głębokie 
sentencje  a  także  porzekadła  zaczerpnięte  z  tradycji.  Przytoczę  jedno z  nich,  które  zapadło 
w moją  pamięć  -  "Tam trza  kwitnąć  ka  sie  rośnie".  Wesołość  i  pogoda ducha  mówiącego, 
udzieliła  się  słuchaczom,  którzy  trwali  w  radosnej  ciszy  przerywając  ją  od  czasu  do  czasu 
gromkimi  oklaskami,  w dodatku  przyśpiewki  góralskie  i  taniec  wplecione  w tekst  mówiony 
uczyniły monolog Księdza wspaniałym występem artystycznym.

W  następnej  kolejności  na  temat  promowanej  książki  wypowiedział  się  jej  autor 
-  Władysław  Motyka.  Scharakteryzował  ją  w  kontekście  przeżyć  osobistych  związanych 
z postacią i niezwykłą osobowością bohatera, między innymi zacytował wiersz Kazimierza J. 
Węgrzyna pt. "Piękna misja", znajdujący się w promowanej książce i którego fragment pozwolę 
sobie przytoczyć:
"...to dzięki Tobie Księże Władysławie 
góralom w niebie nie trzeba tłumacza
                bo kto tak pięknie modli się do Boga 
                Temu Bóg w niebie miejsce swe wyznacza"



Wśród wypowiadających się, był też Ksiądz Dziekan Zdzisław Dobrzański z Białego 
Dunajca. Wracając do wspomnień niełatwej własnej młodości, wyraził swoje zdanie o "dobrej" 
i "złej" tradycji wśród górali, a także na temat ich otwartej i szczerej osobowości graniczącej aż 
z łatwowiernością, wspomniał też o funkcjonującej w opinii ogólnej, krzywdzącej ocenie górali. 
Przy okazji Dziekan złożył życzenia Księdzu Władysławowi Zązlowi z okazji jego jubileuszu.

W  czasie  spotkania  miała  swój  głos  również  i  młodzież,  która  ze  słowami 
podziękowania wręczyła kwiaty Księdzu Kapelanowi i autorowi książki. Były też kwiaty dla 
przewodniczącego Rady Gminy mgr Stanisława Szlęka, za to, że wraz z Radą Gminy aktywnie 
wspiera i uczestniczy we wszystkich zmianach służących rozwojowi Gminy Szaflary.
Kwiaty wraz ze szczególnymi słowami wdzięczności, skierowały dzieci do Pana wójta mgr inż. 
Stanisława  ślimaka,  który  przez  szesnaście  lat  nie  tylko  dba  o  tradycję,  ale  w  swoich 
przemyśleniach  i  działaniu  wybiega  daleko  w przyszłość,  wielką  troską  otacza  szkoły.  Dba 
o rozwój nowoczesnej oświaty.
                    Istotną sprawą jest także dbałość Rady i wójta o Gminną Bibliotekę Publiczną w 
Szaflarach. Historia biblioteki sięga aż 1925 roku, jednak jej   rola szczególnie wzrosła od roku 
1993,  kiedy  to  przeniesiono  ją  do  pomieszczeń  urzędu  Gminy  w  Szaflarach.  Z  biblioteki 
korzystają  studenci,  młodzież  i  dzieci.  Nawet  przedszkolaki  przychodzą  po  swoje  bajeczki. 
Należy się cieszyć również z faktu, że duża część społeczeństwa dorosłego wypożycza książki, 
z biblioteki korzystają też czytelnicy zamiejscowi.
                   Pełniąc obowiązki kierownika biblioteki od 1 września 2006 roku 
zaobserwowałam stały wzrost liczby czytelników.
                   Korzystając z okazji chciałam na zakończenie złożyć serdeczne podziękowania 
wójtowi  Gminy  oraz  wszystkim  sympatykom  biblioteki,  którzy  wzięli  udział  w  spotkaniu 
promującym książkę "Góralski chodnicek Jegomościa Władysława Zązla".
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