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 Inwestycje w Gminie Łącko
 Echa Święta Kwitnącej Jabłoni
 Informacje kulturalne
 Z życia szkół Gminy Łącko

Franciszek Opyd

NASZE KLIMATY

Stań na Górze Zyndramowej
spójrz na Łącka panoramę,
spróbuj nazwać jednym słowem
coś cudowne w rzeczy samej. 
 Dunajca błękitna wstęga
 wijąca się tu wśród gór, 
 do Morskiego Oka sięga
 bo to cudowności wzór. 
Tu nektarem pachnie ziemia,
pszczoły robią złoty miód
tu kwiat w owoc się przemienia, 
wokół błyszczy ludzki trud.
 Tu wszystko jest przyjacielskie
 fauna, flora i muzyka,
 tu klimaty wprost anielskie,
 wszędzie szczęście się spotyka.
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w piątek na Dunajcu odbyły się 
zawody wędkarskie. najlep-
szy okazał się Tadeusz koło-

dziej z Jazowska, który z górskich du-
najcowych fal wyciągnął 38 cm pstrąga. 
Zaś wieczorem na torze kajakowym 
w wietrznicach odbył się pokaz ratow-
nictwa wodnego w wykonaniu policji, 
straży pożarnej oraz instytutu ratow-
nictwa wodnego. 

Sobotnie świętowanie zapoczątkował 
iii Bieg Górski kwitnącej Jabłoni o pu-
char Janusza klaga wójta Gminy Łącko. 
Udział w nim wzięło blisko 120 zawod-
ników z różnych zakątków całej Polski. 
wśród kobiet najlepsza okazała się Ga-
briela rolka, zaś wśród mężczyzn kacper 
Piech. Uroczyste podsumowanie obyło 
się na łąckim Orliku, wójt wręczał pucha-
ry i nagrody, a biegaczom przygrywała 
młodzieżowa kapela góralska Fiyrloki. 
w remizie OSP odbyła się konferencja 
sadownicza, podczas której sadowni-
cy słuchali wykładów specjalistów, jak 
również dyskutowali nad przyszłością 
polskiego sadownictwa. 

Po południu w amfiteatrze na Jeżo-
wej odbył się Przegląd ka-
pel regionalnych, w którym 
zaprezentowali się: Fiyrloki, 
Młodzieżowa Muzyka Po-
degrodzie, Podegrodzccy 
chłopcy oraz kapela kuźnic-
ka. wieczór zaś należał do 
rafała Brzozowskiego, któ-
rego przebojowy koncert 
przyciągnął do amfiteatru 
prawdziwe tłumy. Sobotnie 
świętowanie zakończyła za-
bawa taneczna. 

niedzielne obchody roz-
poczęły się już tradycyjnie 
Mszą Św. odprawioną w in-
tencji sadowników, ogrod-
ników i rolników łąckiego 
regionu, a następnie barw-
ny korowód prowadzony 
przez banderię konną po-
wędrował ulicami Łącka 
do amfiteatru na Jeżowej. 
Tam uroczystego otwarcia 
imprezy i powitania zapro-
szonych gości dokonał wójt 

Gminy Łącko Janusz klag, a następnie 
w niebo pofrunęły gołębie. na scenie za-
prezentowali się: Orkiestra Dęta im. Ta-
deusza Moryto, Małe Łącko, czarny Poto-
czek, Mali Maszkowianie, Starosądecznie 
i Górale Łąccy.

Blok popołudniowy w wykonaniu 
znanych artystów scen polskich, mimo iż 
odbywał się w strugach ulewnego desz-
czu, przyciągnął wielu amatorów dobrej 
zabawy. Jako pierwszy wystąpił Jose Tor-
res z zespołem Havana Dreams. kubań-
skie rytmy rodem prosto z gorących ulic 
Hawany przeniosły publiczność w roz-

tańczony, magiczny świat salsy. na-
stępnie na scenie zaprezentował się 
lubliński kabaret Smile. Polska rze-
czywistość w krzywym zwiercia-
dle,  zobrazowana prześmieszny-
mi skeczami, pozwoliła zapomnieć 
o chłodzie i spojrzeć na świat przez 
różowe okulary. wieczór zaś nale-
żał do jednego  z najlepszych zespo-
łów polskiej sceny muzycznej – Blue 
cafe. wielkie przeboje i wyjątko-
wy muzyczny klimat został owa-
cyjnie przyjęty przez uczestników 

koncertu. 
imprezie, jak co roku, towarzyszy-

ły liczne stoiska wystawowe, gastro-
nomiczne, w tym stoisko wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach kampanii 
„Zasmakuj w Małopolsce” oraz wesołe 
miasteczko.

Tegoroczne Święto kwitnącej Jabło-
ni, odbywające się w dniach 9-11 maja 
w Łącku przeszło już do historii, zosta-
nie jednak na pewno w pamięci wszyst-
kich jego uczestników.

Zdjęcia: Kamil Korona

Echa Święta Kwitnącej Jabłoni
kolejne Święto kwitnącej Jabłoni już za nami, a urozmaicony program przyciągnął mieszkańców gminy, 
ale i turystów spragnionych zabawy.
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Budowa budynku wielofunk-
cyjnego z pomieszczeniami 
straży pożarnej w miejscowo-
ści Jazowsko

wyłoniony w przetargu przez Gminę 
Łącko wykonawca przystąpił do budowy 
budynku wielofunkcyjnego w Jazowsku. 
Zrealizowane zostały prace związane 
z robotami ziemnymi i wykonaniem fun-
damentów, natomiast na ukończeniu jest 
wznoszenie ścian budynku oraz więźba 
dachowa. Planowany termin zakończe-
nia to grudzień 2014 r. Gmina otrzyma-
ła na ten cel dofinansowanie z Programu 
rozwoju Obszarów wiejskich.

Wybrane inwestycje realizowane 
przez Gminę Łącko w 2014 roku

Budowa mostu w Kadczy 

w chwili obecnej w Gminie Łącko prowa-
dzona jest największa w ciągu ostatnich 
lat inwestycja drogowa. 11 marca 2014 r. 
podpisana została umowa z wykonawcą 
na budowę mostu na rzece Dunajec łą-
czącego Łazy Brzyńskie z kadczą. Projekt 
przewiduje budowę dwupasowego mo-
stu z wydzielonym chodnikiem dla pie-
szych, przebudowę skrzyżowania z dro-
gą wojewódzką i drogą powiatową oraz 
budowę oświetlenia. Budowa mostu ma 
na celu poprawę dostępności komuni-
kacyjnej mieszkańców zamieszkałych 
w Łazach Brzyńskich z istniejącą drogą 
wojewódzką nr 969. Ułatwi i skróci się 
czas dojazdu mieszkańców i dowóz dzie-
ci do szkoły.

Przeprowadzone zostały już prace 
ziemne w obrębie koryta rzeki Dunajec 
oraz pasów drogowych polegających na 
zabezpieczeniu brzegów rzeki. wykona-
ne jest również zbrojenie fundamentów 
pod podpory mostu. Obecnie trwają pra-
ce betoniarskie przy filarach i podporach 
mostu.

Obecnie dobiega końca realizacja drugiego etapu rozbudowy Ze-
społu Szkolno – Gimnazjalnego w Łącku, w trakcie którego prowa-
dzone są prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

Oddanie budynku szkoły do użytku planowane jest już na 1 wrze-
śnia 2014 roku. w roku bieżącym w Łącku nastąpi wojewódzka in-
auguracja roku szkolnego 2014/2015 z udziałem wojewody Mało-
polskiego Pana Jerzego Millera oraz Biskupa Diecezji Tarnowskiej 
Bp dr andrzeja Jeża. w nowym budynku oddanym we wrześniu 
2014 r. powstanie 12 nowych sal lekcyjnych, kuchnia wraz ze sto-
łówką, biblioteka oraz szatnia.

Budowa kanalizacji burzowej 
etap II w Czerńcu

Obecnie w miejscowości czerniec trwają 
prace związane z budową kanalizacji bu-
rzowej. Swoim zakresem obejmują robo-
ty ziemne, ułożenie rur kanalizacyjnych 
oraz odtworzenie nawierzchni asfalto-
wej. Termin zakończenia planowany jest 
na koniec 2014 roku. Stopień zaawanso-
wania prac obrazuje załączone zdjęcie.

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Łącku
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Potężny nurt dokonał olbrzymich znisz-
czeń w infrastrukturze drogowej. w gór-
nej Obidzy całkowicie zostało znisz-
czonych wiele przepustów drogowych 
oraz umocnień brzegowych. katastro-
falna ulewa i wezbrany potok obidzki 
na wiele godzin odciął od świata kilka-
dziesiąt domostw,  około 140 osób. Stra-
że pożarne z terenu gminy Łącko i służ-
by gminne przez wiele godzin walczyły 
w tym rejonie. w akcji ratunkowej któ-
ra trwała całą noc były zaangażowane 
wszystkie jednostki OSP z terenu Gmi-
ny Łącko. Przez cały okres zagrożenia 
powodziowego w Urzędzie Gminy Łąc-

ko pełniony był całodobowy dyżur Prze-
ciw powodziowy. w miejscowości czer-
niec w wyniku zagrożenia domostwa 
w nocy została ewakuowana cztero-

osobowa rodzina. wysoki poziom Du-
najca, także stwarzał ogromne zagro-
żenie powodziowe i w wielu miejscach 
wystąpił z brzegów. Dodatkowo w wy-
niku nasiąknięcia gruntu w wielu miej-
scach nastąpiły niebezpieczne osunięcia 
ziemi na drogi. we wszystkich miejsco-
wościach naszej gminy były prowadzo-
ne akcje przeciwpowodziowe.  Obecnie 
Gmina Łącko przeprowadziła prace przy-
wracające przejezdność dróg oraz osza-
cowała straty powodziowe, które są pod-
stawą do starania się o środki z budżetu 
państwa na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych.

Straty powodziowe w Gminie Łącko
w wyniku ulewnych deszczy w nocy z 15/16 maja 2014 r. w miejscowości Obidza nastąpiło wezbranie 
potoku obidzkiego i innych mniejszych potoków górskich.
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w dniu 12 marca odbył się kon-
kurs Młodych wokalistów, 
w którym udział wzięło 66 

młodych uzdolnionych ludzi w trzech ka-
tegoriach wiekowych: kat. i – kl. 0-iii – 28 
osób, kat. ii – kl. iV-Vi – 26 osób i kat. iii – 
gimnazja – 12 osób. najmłodszy uczest-
nik miał pięć lat. Jury w składzie: wła-
dysław Michalik, Marek Lipień i Mariusz 
Gorczowski miało niezwykle trudne za-
danie z wyborem najlepszych. Po prze-
słuchaniu wszystkich uczestników przy-
znało miejsca i wyróżnienia:

kategoria I – kl. 0-III
i miejsce – anna Gromala (SP Zabrzeż)
ii miejsce – aleksandra Gromala (SP 
Zarzecze)
iii miejsce – adam chlipała (SP 
Zagorzyn)
wyróżnienie – Paulina Domek (SP Zago-
rzyn), Justyna kucia,  Patrycja Pogwizd 
(SP Zabrzeż), wiktoria krzyśko (SP Łąc-
ko), kamil Zasadni (SP Szczereż)

kategoria II – kl. IV-VI
i miejsce – Daria kurnyta (SP Zagorzyn)
ii miejsce – Justyna Biel (SP 
Maszkowice)
iii miejsce – Mateusz Domek (SP 
Zagorzyn)

wyróżnienie – natalia Gonciarz, Łu-
cja Jasiurkowska (SP Łącko), Sara Bie-
ryt (SP Jazowsko), Jakub Stabkowicz (SP 
Maszkowice)

kategoria III – gimnazja 
i miejsce – anna kałużny (Gimn. Łącko), 
Daniel klimek (Gimn.  Jazowsko)
ii miejsce – emilia rucińska (Gimn. 
Zagorzyn)
iii miejsce – emilia Talar (Gimn. Łącko), 
Łucja kurnyta (Gimn. Zagorzyn).

 
Z kolei w dniu 13 marca odbył się 

Gminny konkurs Młodych instrumen-
talistów, w którym udział wzięło 29 
uczestników. Jury w składzie: włady-
sław Michalik, Marek Lipień i Józef Strą-
czek postanowiło nagrodzić następują-
cych wykonawców:

kategoria I 
dwa równorzędne i miejsca – weronika 
cebula – SP kadcza i Oliwia Zaremba – 
SP kadcza
dwa równorzędne ii miejsca – Magdale-
na Olszak – SP kadcza i Joanna Olszak – 
SP kadcza

kategoria II 
dwa równorzędne i miejsca – Paweł To-
masik – SP Łącko i anety Talarczyk – SP 
kadcza
dwa równorzędne ii miejsca  – Miłosz 
Haza – SP kadcza i Justyna Bochniarz – 
SP czarny Potok
dwa równorzędne iii miejsca – kamil 
kulig – SP Zarzecze i Jan Duda – SP 
Zagorzyn

kategoria III 
i miejsce – kamil Podobiński – Gimna-
zjum Łącko
dwa równorzędne ii miejsca – Błażej 
Pogwizd – Gimnazjum Łącko i Szymon 
Madziar – Gimnazjum Łącko.

w uroczystym wręczeniu nagród 
wzięli udział Sekretarz Gminy Łącko Sta-
nisław Piksa i Dyrektor ZeaPO Tadeusz 
Bugański, którzy w imieniu wójta prze-
kazali gratulacje dla wszystkich uczest-
ników konkursów oraz ich opiekunów, 
z życzeniami dalszych artystycznych 
sukcesów. Barbara Moryto dyrektorka 
Gminnego Ośrodka kultury w Łącku po-
dziękowała wszystkim za udział i zapro-
siła na kolejną 16. już edycję konkursu 
za rok.

(b.g)

XV Gminny Konkurs Młodych Wokalistów 
i Instrumentalistów

Blisko stu uczestników wzięło udział w 15. edycji konkursu Młodych wokalistów i instrumentalistów.
Przesłuchania odbywały się w dniach 12-13 marca w sali Gminnego Ośrodka kultury w Łącku. 
w imieniu wójta Gminy Łącko w uroczystym wręczeniu nagród wzięli udział Sekretarz Gminy Łącko 
Stanisław Piksa i Dyrektor ZeaPO Tadeusz Bugański.
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w konkursowych szrankach sta-
nęli również aktorzy Grupy 
Teatralnej Berecik działającej 

przy GOk w Łącku przygotowani przez 
Bernadettę wąchałę-Gawełek. 

Młodzi aktorzy zaprezentowali „Ślu-
by panieńskiej, czyli o niestałości nie-
wieściej”. występ został bardzo dobrze 
przyjęty, tak przez publiczność jak i juro-
rów, co w efekcie dało I miejsce. nagro-
dę specjalną za kreację Gustawa zdobył 
kamil korona. 

w tegorocznej 19. edycji przeglą-
du zaprezentowane zostały 22 spek-
takle, w których wystąpiło  około 400 
wykonawców. 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się w Starostwie Powiatowym w nowym 
Sączu w dniu 9 kwietna 2014 r. 

Serdecznie gratulujemy. 

I miejsce dla Grupy Teatralnej „Berecik” 
na Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych 
i Młodzieżowych

w dn. 19-20 marca w Gminnym Ośrodku kultury w Podegrodziu odbył się Powiatowy Przegląd 
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych pod patronatem Starosty nowosądeckiego.
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Udział w nim wzięli również przed-
stawiciele naszej Gminy przygo-
towani przez p. Leszka Moryto 

i trzy dziewczyny znalazły się w czo-
łówce pośród najlepszych.

w ciągu dwóch dni jury w składzie: 
przewodnicząca aleksandra Szurmiak-
-Bogucka (etnomuzykolog), Benedykt 
kafel (etnograf, Mck SOkÓŁ w nowym 
Sączu), Jadwiga adamczyk (muzyk, Mck 
SOkÓŁ w nowym Sączu), artur czesak 
(językoznawca, Uniwersytet Jagielloń-
ski w krakowie), aleksander Smaga 
(muzyk, Mck SOkÓŁ w nowym Sączu) 
obejrzało 137 prezentacji konkurso-
wych. Zaprezentowało się w nich około 
500 uczestników.

natalia Bandyk zajęła i miejsce w ka-
tegorii instrumentalistów, emilia Talar 
- i miejsce w kategorii śpiewu solowego, 
zaś anna kałużny ii miejsce w tej samej 
kategorii. natalka i emilka zostały za-
kwalifikowane na Ogólnopolski konkurs 
Gawędziarzy, instrumentalistów, Śpie-
waków, Drużbów i Starostów weselnych 
„Sabałowe Bajania”, który odbędzie się 
w Bukowinie Tatrzańskiej w sierpniu br.

warto zaznaczyć, że dziewczęta grają 
również w młodzieżowej kapeli regional-
nej Fiyrloki, która również udział brała 
w Druzbacce. 
Serdecznie gratulujemy. 

(b.g.)
 zdj. WWW.sAdeczAnin.infO (Mc)

Nasze laureatki na Druzbacce 
w Podegrodziu

etap regionalny organizowany jest przez Mu-
zeum Okręgowe w nowym Sączu przy współ-
pracy ze SP nr 7 w nowym Sączu. 

nagrodzonymi zostali: Jakub wąchała – l. 10, 
Magdalena Żyła – l. 15, emilia Babik – l. 14, Oliwia 
Pogwizd – l.15, Maria Pulit – l.14, natalia Mrówka 
– l. 14.

Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wysta-
wy odbyło się w dniu 16 maja 2014 r. o godz. 12.00 
w Domu Gotyckim w nowym Sączu, a wyróżnione 
prace po zakończeniu wystawy zostaną przekaza-
ne do ostatniego już etapu - międzynarodowego - 
w Muzeum Okręgowym w Toruniu. 

wystawa jest efektem tegorocznej edycji kon-
kursu, który od przeszło 30 lat organizują Minister-
stwo kultury i Dziedzictwa narodowego, Muzeum 
Okręgowe w Toruniu oraz Muzeum Pałac w wilano-
wie i Urząd Miasta Torunia, a także Muzeum Okrę-
gowe w nowym Sączu, które jest gospodarzem kon-
kursu na szczeblu regionalnym.
Serdecznie gratulujemy!

(b.g.)

Laureaci etapu regionalnego Międzynarodowego konkursu Plastycznego
„Moja przygoda w Muzeum” z Gminy Łącko

w dniach 15-18 maja w Pode-
grodziu odbył się XXXii konkurs 
Muzyk, instrumentalistów, Śpie-
waków Ludowych i Drużbów 
weselnych „Druzbacka”. 

aż sześcioro uczestników warsztatów plastycznych w ramach pracowni artika przy GOk 
w Łącku prowadzonych przez p. Magdalenę Leszko zostało wyróżnionych w regionalnym etapie 
Międzynarodowego konkursu Plastycznego „Moja przygoda w Muzeum”. 
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w dniu 21 kwietnia br. w Lany Poniedzia-
łek odprowadziliśmy w ostatniej ziem-
skiej drodze i pożegnaliśmy Franciszka 
kurzeję z kiczni wirtuoza skrzypiec, do-
skonałego prymistę. 

Miał 94 lata. Był postacią, która na 
trwałe wpisała się w łącki krajobraz, za-
wsze i wszędzie ze swoimi nieodłącz-
nymi skrzypkami oraz opowieściami 
z muzycznych wędrówek po całej Pol-
sce i europie.  Grał w kapelach towarzy-
szących zespołom „Małe Łącko”,„Górale 
Łąccy”, „Gorce”, „Dolina Dunajca”. Był na-
gradzany za osiągnięcia muzyczne (m.in. 

Baszta na Ogólnopolskim konkursie ka-
pel i Śpiewaków Ludowych w kazimie-
rzu Dolnym)  i wyróżniany za swoją dzia-
łalność artystyczną – m.in. nagrodą im. 
Oskara kolberga, Złotym krzyżem Za-
sługi oraz Medalem Zasłużony kultu-
rze Gloria artis oraz wieloma odzna-
czeniami przyznawanymi przez władze 
samorządowe. 

Jednak na zawsze w sercach miesz-
kańców całej łąckiej doliny pozostanie 
pamięć o nim i Jego wyjątkowa muzyka 
– Zegnojcie Froncisku…. 

Pożegnanie Franciszka Kurzei z Kiczni

w konkursie udział wzięli ucznio-
wie z Gimnazjów w Jazowsku, 
Łącku i Zagorzynie oraz Zespo-

łu Szkół im. św. kingi. w ciągu godziny 
musieli rozwiązać test składający się z 50 
pytań. w tym roku odpowiadali na pyta-
nia  dotyczące historii Łącka i gminy Łąc-
ko w XX wieku, oraz z ekologii i ochrony 
środowiska.
Po podliczeniu punktów, jury konkur-
su w składzie: Jadwiga Jastrzębska, ewa 
Długosz, rozalia Duda i kazimiera Faron 
– Majkrzak, przyznało nastepujące na-
grody i wyróżnienia:
i. miejsce – Dorota klad z Gimnazjum 
w Zagorzynie
ii.  miejsce – kamil Gromala z Gimna-
zjum w Zagorzynie 
iii. miejsce – krzysztof Sawina z Gimna-
zjum w Zagorzynie
iV. miejsce – Paulina Majewska z Gimna-
zjum w Łącku
V. miejsce – Stanisław Job  z Gimnazjum 
w Jazowsku

wyróżnienia:
1. karolina czech – Zespół Szkół im. św. 

kingi w Łącku
2. Mirosław kawecki – Gimnazjum 

w Łącku
3. aleksandra Faron – Gimnazjum 

w Łącku
4. Stanisław Dziedzic – Gimnazjum 

w Łącku
5. Justyna Babik – Gimnazjum 

w Jazowsku
6. natalia kucia – Gimnazjum w Łącku
7. Dorota Florek – Gimnazjum 

w Jazowsku

nagrody i wyróżnienia wręczyli: wójt  
gminy Łącko, Janusz klag i kazimiera Fa-
ron-Majkrzak, członek Towarzystwa Mi-
łosników Ziemi Łąckiej.

w tym roku nagrodę dla najmłod-
szego uczestnika konkursu, ufundowa-
ną przez wójta Janusza klaga,  otrzyma-
ła aleksandra Faron. Dla najstarszego  
uczestnika  konkursu nagrodę ufundo-

wał Przew. rady Gminy Łącko Zdzisław 
warzecha, otrzymała tę nagrodę karo-
lina czech z Zespołu Szkół im. św. kin-
gi w Łącku.

nagrody w tym konkursie ufundowali:
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Łąckiej
2. Janusz klag, wójt gminy Łącko
3. Zdzisławwarzecha, przew.rady gmi-

ny Łącko
4. Maria kurzeja -Świątek
5. Gminna Biblioteka w Łącku
6. ryszard Jastrzębski
7. Jan Dziedzina
8. Starostwo Powiatowe w nowym 

Sączu
9. antoni Baran

Upominki dla opiekunów przygotowało 
TMZŁ.
wszystkim fundatorom serdecznie 
dziękujemy.

XIV konkurs pn. „Łącko – moja mała Ojczyzna” 2014

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łącko, 11 marca 2014 roku odbyła się XiV edycja konkursu dla 
młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
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11.05.2014 – członkowie ZP oddział w Łącku na Święcie kwitnącej Jabłoni 

3.05.2014 – Gminne obchody Święta konstytucji 3 Maja.

30.04.2014 – Zabrzeż „Święcone” i zabawa Związku Podhalan Oddział w Łącku w restauracji  kałużna.

zdj. M. GRelA, d.lis, M. WnęK, G. czepelAK, z. czepelAK, K.AdAMczyK

27.04.2014 – Msza Św. na cisowym Dziole

Z życia Związku Podhalan oddział w Łącku

27.02.2014, 01.03.2014 – członkowie Związku Podhalan Oddział w Łącku na zawodach narciarskich
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w dniu 06.06.2014 r. członkowie naszego 
Związku tj. aneta wolańska (cedzidło), 
Joanna wolańska, alicja Bogucka, Piotr 
krzywdziński, Jacek krzywdziński, Do-
minik Baziak oraz Grzegorz czepelak po 
kilku miesięcznym szkoleniu organizo-
wanym przez Związek Podhalan Oddział 
w Białym Dunajcu zaliczyli egzamin oraz 
otrzymali certyfikaty potwierdzające 

ukończenie kursu dla instruktorów ze-
społów regionalnych. cykl szkoleń pa-
tronatem naukowy objął instytut etno-
logii i antropologii kulturowej – wydział 
Historyczny, Uniwersytet Jagielloński. 
wykładowcami byli dr Stanisława Tre-
bunia-Staszel, dr anna Mlekodaj, mgr 
krzysztof Trebunia-Tutka i mgr Micha-
lina wojtas. 

w imieniu Związku Podhalan Oddział 
w Łącku gratulujemy naszym członkom 
ukończenia kursu oraz uzyskania cer-
tyfikatów. Dziękujemy Związkowi Pod-
halan Oddział w Białym Dunajcu oraz 
Pani Prezes Józefie kolbreckiej za za-
proszenie do uczestnictwa w kursie 
oraz wsparcie. 

06.06.2014 r. Ukończenie kursu dla instruktorów 
zespołów regionalnych

w lipcu mieliśmy również możliwość 
miło i sportowo spędzić czas na Orliku 
w Jazowsku. Do Orew w Ochotnicy Dol-
nej uczęszczają dzieci i młodzież niepeł-
nosprawna intelektualnie, ze sprzężo-
nymi zaburzeniami rozwoju  w wieku od 
3-25 lat. Ośrodek prowadzi zajęcia edu-
kacyjne i rewalidacyjno–wychowawcze 
w oparciu o indywidualne programy te-
rapeutyczne, dostosowane do potrzeb 
i możliwości dzieci.

nasza młodzież aktywnie i wesoło 
spędziła czas integrując się z kolegami. 
Zajęcia sportowe poprowadził nauczyciel 
wF-u ZSG w Łącku witold Majerski (kie-
rownik Hali Sportowej). Młodzież gim-
nazjalna miała okazję zagrać z naszymi 
wychowankami m.in.                 w koszyków-
kę (rzut piłką do celu), piłkę nożną, siat-
kówkę, trenowano także biegi na krót-
kich dystansach. 

niezwykle wzruszający jest fakt, ile 
młodzież gimnazjalna włożyła starań, 
aby zajęcia były atrakcyjne dla naszych 
dzieci. ich doping, owacje, oklaski za każ-
dy sukces przyczyniły się do podniesie-

nia samooceny naszych wychowanków. 
Mało tego, nawiązał się sympatyczny 
kontakt pomiędzy uczniami poprzez roz-
mowy, wymiany zdań nie tylko na tema-
ty sportowe. Dla wychowanków Orew 

zajęcia są niezwykle cennym 
doświadczeniem. Można powie-
dzieć, że traktują je jako rodzące 
się nowe przyjaźnie i wypytują 
o następne spotkania z młodzie-
żą gimnazjalną. 

Podsumowując, była to dla 
wszystkich uczestników za-
jęć wspaniała lekcja szacunku 
i akceptacji. Liczymy na dalszą 
współpracę pamiętając, iż in-
TeGracJa pozwala osobie nie-
pełnosprawnej być sobą wśród 
innych.

Dziękujemy także Pani Bar-
barze Stolarskiej – Dyrektor ZSG w Łąc-
ku, za umożliwienie prowadzenia zajęć 
oraz wsparcie inicjatywy. 

Jolanta Jarek

Zajęcia integracyjno – sportowe wychowanków OREW 
z Ochotnicy D. z młodzieżą gimnazjalną z Łącka
Począwszy od kwietnia, cyklicznie co miesiąc odbywały się zajęcia sportowo– integracyjne 
wychowanków z Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego z klasą gimnazjalną z Łącka. 

konkurs szybkości…

konkurs celności…

Zabawy ogólnorozwojowe w kole…
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6 par portek góralskich zostanie zaku-
pionych w ramach zadania publiczne-
go pn. „kultywowanie dziedzictwa kul-
turowego górali łąckich poprzez zakup 
strojów dla Zespołu regionalnego „Gó-
rale Łąccy” i Orkiestry Dętej im. Tade-
usza Moryto” wyłonionego w ramach 
konkursu ofert na realizację zadań pu-
blicznych województwa Małopolskiego 
w dziedzinie kultury w 2014 r. pn. „Me-
cenat Małopolski”. 

Zadanie to jest realizowane przez 
Stowarzyszenie amatorski ruch arty-
styczny Ziemi Łąckiej w terminie 1.04. 
do 31.10.2014 r.

Dzięki realizacji tego zadania zostaną 
zrealizowane następujące cele:

 –prezentacja autentycznego stroju gó-
rali łąckich,

 –wyposażenie członków zespo-
łu i orkiestry w autentyczne stroje 
regionalne

 –wzmacnianie poczucia przynależ-
ności do małej ojczyzny i jej repre-
zentowanie poprzez muzykę, śpiew 
i taniec,

 –kultywowanie dziedzictwa kulturo-
wego górali łąckich. 

(b.g.)

Województwo Małopolskie wspiera  
Łącki Ruch Artystyczny

i tak dotarłam do pani Barbary Sopaty, 
która powiedziała: „Z książką  zaprzyjaź-
niłam się w dzieciństwie, w pracy  zawodo-
wej czytałam literaturę fachową, lektury 
z dziećmi, prasę i tak mi pozostało do dziś. 
Teraz mam więcej czasu dla siebie i swo-
ich przyjemności. W bibliotece poszukuję 
książek historycznych, do których wielo-
krotnie powracam, lubię czytać biografie 
znanych osobistości i to nie zawsze pozy-
tywnych np. teraz czytam o Hitlerze, cze-
kam też w kolejce na trylogię Paulliny Si-
mons „Jeździec miedziany”. Od czasu do 
czasu czytam też lżejsze, współczesne po-
zycje dla przewietrzenia umysłu.”

Z energiczną panią Marią Franczyk  
spotykam się w jej domu, gdzie z dumą 
prezentuje swój  bogaty księgozbiór. 
Przeważają w nim klasycy zarówno 
rodzimi, jak i obcy. w miarę możliwo-
ści finansowych księgozbiór ciągle jest 
uzupełniany  przez nowości  zwłaszcza  
noblistów, chociaż, jak twierdzi, książki 
alice Munro  dosyć ciężko czytać. „W bi-
bliotece szukam powieści współczesnych, 
historycznych, obyczajowych. Ostatnio 
przeczytałam powieści  „Katarzyna Wiel-
ka” i „Ogród Afrodyty” Ewy Stachniak, któ-
re mi się bardzo spodobały. Więcej czytam 
zimą, chociaż oczy odmawiają mi już po-
słuszeństwa, wiosną pracuję w ogródku, 
w razie potrzeby opiekuję  się  wnukami, 
wyszywam serwetki.” Potem  zaprasza 
mnie do swojej pracowni,  w której po-
wstają  „malowane” igłą obrazy o tre-
ściach religijnych, z motywami roślin-
nymi i pejzażami.

Panią Helenę Łatkę poznałam w au-
tobusie. czytała  książkę i  bardzo chęt-
nie wdała  się w rozmowę na ten temat: 
„W młodości nie miałam zbyt wiele cza-
su na czytanie, chociaż bardzo chciałam, 
pracowałam zawodowo, wychowywałam 
dzieci, prowadziłam gospodarstwo. Te-
raz mogę czytać do woli. Książki wypo-
życzam w bibliotece, ale też przynosi mi  
córka. Podobają mi się takie, które mówią 
o zwykłym życiu, o zwykłych ludziach. Po-
równuję  wtedy bohaterki z moim życiem, 
które też mogłoby służyć jako długa po-
wieść, czasem współczuję tym kobietom, 
czasem złoszczę  się na nie w duchu. Nie-
dawno przeczytałam „Annę Kareninę” Lwa 
Tołstoja. Filmu nie oglądałam, ale książka 
spodobała mi się bardzo. Żal mi było Anny, 
chociaż zastanawiałam się też, jak inaczej 
mogłaby postąpić”.

Pana aleksandra Jankowskiego za-
stałam przy bibliotecznej półce, na któ-
rej szukał  powieści sensacyjnych. Pan  
aleksander jest czytelnikiem naszej łąc-
kiej biblioteki i równocześnie ofiarodaw-
cą książek i albumów. „Czytam  również 
pozycje psychologiczne ponieważ intere-
sują mnie zagadnienia osobowości czło-
wieka, lubię czytać wspomnienia, często 
powracam do polskich klasyków, zwłasz-
cza do Sienkiewicza. Najbardziej utkwiła 
mi w pamięci sensacyjna powieść „Motyl” 
francuskiego pisarza chociaż  nazwiska nie 
zapamiętałem”. 

Z kolei pan Tomasz  Banach mówi: 
„Najbardziej lubię czytać  powieści trak-
tujące o wojnie, szpiegowskie, biografie 

sławnych przywódców, wspomnienia, mam 
wszystkie pozycje Bogusława Wołoszań-
skiego. Często powracam też  do Waldema-
ra Łysiaka, czy  Ryszarda Kapuścińskiego. 
W bibliotece szukam powieści historycz-
nych Pawła Jasienicy, Kraszewskiego, 
Sienkiewicza. Lubię też książki podróżni-
cze i geograficzne. Z ciekawością przeczy-
tałem  „Syberiadę”  Zbigniewa Dominy, te-
raz  czytam wojenne pamiętniki Zygmunta 
Klukowskiego.”

Pani krystyna  nowak mówi: „Więcej 
czytam  w zimowe wieczory. Niedawno 
dostałam ciekawą norweską sagę obycza-
jową „Dzieci sztormu”, która zaintereso-
wała mnie bardzo, wcześniej  czytałam 
szwedzką sagę kryminalną  Camilli  Lack-
berg. Czasem, w zależności od nastroju  
lubię również przeczytać romans czy też 
jakąś lżejszą książkę, przy której mogę 
odpocząć”.

Pani Stanisława Pamuła, jak twierdzi, 
wprost buszuje w bibliotece w poszuki-
waniu nowości. „Ostatnio zainteresowała 
mnie „Neuropedagogika” Manfreda Spitze-
ra mówiąca o szarych komórkach człowie-
ka, które  nieużywane zamierają. Rozwi-
jam  je  m.in. czytając  książki. Lubię czytać 
powieści obyczajowe np. Małgorzaty Ka-
licińskiej „Dom  nad Rozlewiskiem”,  Woj-
ciecha Kuczoka „Gnój”, romanse  Daniel-
le Stelle. Z ciekawością przeczytałam  też 
„Zakazaną żonę” Wereny  Wermuth  jak też 
„Blaszany bębenek” i „Przy obieraniu cebu-
li” Gintera Grassa i wiele innych.”

Rozalia Kulasik

Seniorzy też czytają 
Jubileuszowy rok 2014 Rokiem Czytelnika

„kTO cZyTa kSiąŻki, ŻyJe PODwÓJnie” /Umberto eco/ – to  motto zapraszające 
czytelników łąckiej gminnej biblioteki i jej filii, w których poszukiwałam seniorów 
najczęściej wypożyczających książki.
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w dniach 8-15 maja 2014 r. Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich zorgani-
zowało Tydzień Bibliotek pod hasłem 
„czytanie łączy pokolenia” – program  
promocji czytelnictwa i bibliotek, 
w celu podkreślenia roli czytania i bi-
bliotek w poprawie jakości życia, edu-
kacji oraz zwiększenia prestiżu zawodu 
bibliotekarza i zainteresowania książką 
szerokich kręgów społeczeństwa. Uza-
sadniając wybór hasła podkreślano, że 
czytanie nieodłącznie kojarzy się z bi-
blioteką, a ona stanowi centrum wy-
miany międzypokoleniowej, w którym 
doświadczenie współgra z nowym spoj-
rzeniem na rzeczywistość.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łąc-
ku włączyła się w obchody Xi Ogólno-
polskiego Tygodnia Bibliotek organizu-
jąc szereg imprez czytelniczych. 

8 maja w Zespole Szkolno-Gimnazjal-
nym w Łącku odbyło się spotkanie au-
torskie dla uczniów klas gimnazjalnych 
z panem Zbigniewem Masternakiem pi-
sarzem, piłkarzem i autorem scenariu-
szy filmowych. autor pochodzi z Piórko-
wa w Górach Świętokrzyskich, obecnie 
mieszka w Puławach. Pisze felietony i re-
portaże, pracuje nad autobiograficznym 
cyklem powieściowym pt. "księstwo", 
który w części został sfilmowany przez 
andrzeja Barańskiego (premiera pol-
ska w 2011 r. w Gdyni podczas 36. FPFF, 
premiera światowa na 46. Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmowym w kar-
lovych Varach, premiera kinowa 2012). 
w 2014 roku ukazała się księga czwar-
ta cyklu pt. "nędzole", którą zamierza 
sfilmować krzysztof Zanussi. cykl ten 
w 2012 roku zdobył nagrodę im. włady-
sława Orkana. w 2011 roku pisarz otrzy-

mał Świętokrzyską nagrodę kultury, jest 
też Laureatem Dorocznej nagrody Sta-
rosty Puławskiego w Dziedzinie kultu-
ry (2011). Jest również kapitanem repre-
zentacji Polskich Pisarzy w piłce nożnej. 

Spotkanie z gimnazjalistami z Łącka 
zaowocowało wieloma pomysłami mło-
dzieży na scenariusz filmu, którego akcja 
mogłaby się toczyć w na-
szej gminie. Pan Master-
nak podkreślał, że warto 
mieć marzenia i dążyć do 
tego aby się spełniały, że 
trzeba odkrywać w sobie 
talenty i je pielęgnować. 

13 maja w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Łąc-
ku odbyły się dwa spotka-
nia czytelnicze dla dzieci 
z Samorządowego Przed-
szkola w Łącku, na które 
zaprosiliśmy panią Ma-
rię Franczyk mającą pra-
wnuka w przedszkolu. 
w związku z tym, że spo-
tkania przebiegały pod hasłem „czytanie 
łączy pokolenia” pani Maria przybliżyła 
dzieciom znaczenie tych słów, przeczy-
tała też bajki związane z tą tematyką. 
Dzieci miały za zadanie odszukać mię-
dzy książkami ukryte koperty z wypi-
sanymi prośbami książki, które wspól-
nie naklejaliśmy na szablon dużej książki. 
Pokazałyśmy im jak można zrobić wła-
sną książeczkę i takie samodzielne prace 
dzieci można będzie zobaczyć na wysta-
wie w bibliotece.

15 maja w ramach iii małopolskich 
spotkań pisarzy z młodymi czytelnika-
mi „Z książką na walizkach” (to akcja 
czytelnicza, mająca na celu popularyza-

cję czytelnictwa wśród dzieci) w Zespo-
le Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku od-
było się spotkanie autorskie z Pawłem 
Beręsewiczem dla dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Łącku i w czarnym Potoku. 
Paweł Beręsewicz pochodzi z warsza-
wy, jest autorem powieści i opowiadań 
oraz wierszy dla dzieci, a także tłuma-

czem i leksykografem. 
Za swoją twórczość był 
wielokrotnie nagradza-
ny m.in.: nagroda Lite-
racka m.st. warszawy za 
książkę „warszawa. Spa-
cery z ciumkami”, na-
grody Literackie im. kor-
nela Makuszyńskiego za 
książki „ciumkowe histo-
rie w tym jedna smutna” 
i „Tajemnica człowieka 
z blizną, iii nagroda w ii 
konkursie Literackim im. 
astrid Lindgren za książ-
kę „a niech to czykolada!”, 
Złota Lista Fundacji aBc 

XXi cała Polska czyta dzieciom...
autor zapraszał dzieci do rozmowy 

o książkach przy „kawce na niby”, ale za 
to w prawdziwych filiżankach, z zacieka-
wieniem opowiadał o swoich książkach 
nie zdradzając jednak zakończeń. Po 
udanym spotkaniu i licznych pytaniach 
uczestników pisarz rozdawał autografy 
i pozował do zdjęć. 

w tym dniu również Filia w Jazowsku 
zorganizowała spotkanie czytelnicze dla 
dzieci z niepublicznego Przedszkola Sło-
wiczek w Jazowsku. Tworzono własne 
książki i dużo o nich rozmawiano.

Katarzyna Gromala

Xi Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 
pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”

Spotkanie autorskie z Pawłem Beresewiczem Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem
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ideą konkursu było zachęcenie do kul-
tywowania gwary i kultury regionu 
łąckiego i zaszczepienie umiłowania 

tradycji w małych uczestnikach. 
Pomysł w swoim zamyśle ma in-
spirować i rozwijać talenty dzieci 
i wspierać je w rozwoju. w konkur-
sie wzięło udział 19 grup z przed-
szkoli i szkół z terenu Gminy Łącko, 
które zaprezentowały niezwykle 
wysoki poziom.  

na początek wszystkich uczest-
ników i gości przywitała dyrektor-
ka SP w Obidzy mgr krystyna Zy-
gadło, a potem barwny program 
artystyczny w strojach regional-
nych zaprezentowali najmłod-
si uczniowie SP w Obidzy. nie zabra-
kło w nim nawet zbójnickich akcentów, 
a dwaj górale bili się ciupagami o wzglę-
dy śwarnej, małej góraleczki. 

Jury konkursowe w składzie: Barbara 
Moryto – dyrektor GOk w Łącku, Maria 
Słowik – radna Gminy Łącko, krzysztof 
krzywdziński – Związek Podhalan Od-

dział w Łącku, Stanisław Sobczak – Zwią-
zek Podhalan Oddział w Obidzy, krzysz-
tof Duda – instytut kulturoznawstwa 

akademii ignatianum w krakowie przy-
znało nagrody i wyróżnienia. 
i miejsce: eryk Plechta z Samorządowe-
go Przedszkola w Łącku – op. mgr Maria 
Mrówka 
ii miejsce: adam chipała z ZSG w Zago-
rzynie – op. mgr Danuta Słabaszewska 
iii miejsce: emilia Majkrzak z niepublicz-

nego Przedszkola „Smerfiki” z czerńca – 
op. mgr Magdalena kyrcz. 

wyróżnienia otrzymali Mateusz 
Giemzik z ZSG w Zagorzynie, kac-
per kurzawa ze SP w Obidzy, Prze-
mysław wyrostek ze SP w Obidzy 
oraz Jakub Mikulec z ZSP w czar-
nym Potoku.  

Jednocześnie jurorzy podkre-
ślali wysoki poziom konkursu, 
bowiem dzieci nie tylko mówiły 
świetnie gwarą, ale również śpie-
wały i tańczyły przy dźwiękach 
kapel regionalnych. nagrody dla 
uczestników wręczył Janusz klag 
wójt Gminy Łącko.   

Pomysłodawczynią i organiza-
torką konkursu była mgr Barbara Zarem-
ba nauczycielka SP w Obidzy, a wspie-
rała ją bardzo aktywnie nauczycielka 
mgr elżbieta ciesielka, a także szero-
kie grono rodziców dzieci z oddziałów 
przedszkolnych.

Barbara Zaremba

i Gminny konkurs 
„Nojśwarniejsy przedszkolak Gminy Łącko”
Z inicjatywy Szkoły Podstawowej w Obidzy odbył się i Gminny konkurs „nojśwarniejsy przedszkolak 
Gminy Łącko”. Patronat nad konkursem objął wójt Gminy Łącko Janusz klag.  
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w konkursie wzięło udział 13 
uczniów, wyłonionych wcze-
śniej w szkolnych konkursach, 

z 10  szkół Gminy Łącko.
Uczestnictwo w tym konkursie było 

dla każdego ucznia ogromnym przeży-
ciem. niełatwe do rozwiązania zadania 
konkursowe, przygotowane przez na-
uczycielki edukacji wczesnoszkolnej, 
pozwoliły wyłonić Mistrza Matematyki. 
Tym razem została nim uczennica ZSG 
w Łącku – Julia Kurpisz, ii miejsce za-
jął uczeń SP w kiczni – Jakub Wąchała,                            
a iii – uczeń ZSG w Jazowsku, Konrad Li-

gas. należy podkreślić wysoki i bardzo 
wyrównany poziom wszystkich uczest-
ników konkursu, co niewątpliwie jest 
zasługą nauczycieli przygotowujących 
uczniów. 

nagrody uczestnikom konkursu wrę-
czał Wójt Gminy Łącko pan Janusz Klag, 
oraz pani Jadwiga Jastrzębska, pre-
zes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Łąckiej.

wszyscy uczestnicy otrzymali upo-
minki rzeczowe i dyplomy.

Sponsorami konkursu byli:
 –  rada rodziców SP w kiczni

 –  Gminna komisja rozwiązywania 
Problemów alkoholowych w Łącku

 –  Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Łąckiej

 –  Sklep „Ola” w Łącku
 –  Sklep „Biurowiec”   Stary Sącz

Organizatorzy konkursu serdecz-
nie dziękują wszystkim nauczycielom 
za przygotowanie swoich uczniów oraz 
sponsorom za wspaniałe nagrody. 

Zapraszamy  na kolejne zmagania za 
rok.

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Dybiec

„Mistrzowie Matematyki”
Dnia 28 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w kiczni odbył się II Gminny Konkurs 
Matematyczny „Mistrz Matematyki” dla uczniów klas iii.

w tym roku po raz pierwszy 
wzięła w nim udział uczenni-
ca ii klasy Gimnazjum w Łącku 

– emilia Talar. konkurs podzielony był 
na dwie kategorie – szkoła podstawowa 
i gimnazjum, w którym ogółem wzięło 
udział 23 uczestników z różnych szkół. 
Uczennica Zespołu Szkolno – Gimnazjal-
nego w Łącku zaśpiewała piosenkę z re-
pertuaru niemieckiego zespołu LaFee 

pt. „Sterben für dich”, a na gitarze akom-
paniowała jej ewa adamczyk – również 
uczennica ii klasy gimnazjum. Dziew-
częta poradziły sobie znakomicie, mimo 
ogromnej konkurencji i wysokiego  po-
ziomu konkursu, zajęły i miejsce w ka-
tegorii Piosenki niemieckiej. Uczniowie 
najczęściej wybierają język angielski, 
którego uczą się już od pierwszej klasy 
szkoły podstawowej, a ponadto więk-

szość piosenek słuchają w tym języku. 
Tym większe było zaskoczenie, gdy na 
scenie pojawiła się drobniutka dziew-
czyna i nikt nie spodziewał się takiej 
energii i talentu. wśród Polaków istnieje 
stereotyp, że język niemiecki jest trudny 
do nauki, a wymowa sprawia wiele trud-
ności. nasza uczennica obaliła tę teorię.  
Po występie uczniowie nagrodzili emi-
lię gromkimi brawami i jak sami mówili, 

nie wiedzieli, że w języku niemiec-
kim są tak piękne piosenki.  Podczas 
Święta Szkoły Publicznego Gimna-
zjum w krościenku (04.06.2014r.) 
można było również zobaczyć wy-
stęp dziewcząt, które w tym dniu 
odebrały nagrody. warto również 
dodać, że obie uczennice wzięły 
udział w tegorocznej polsko-nie-
mieckiej wymianie młodzieży or-
ganizowanej przez Zespół  Szkolno 
– Gimnazjalny w Łącku.

Oprac. Kinga Dybiec

Na niemiecką nutę …
9 maja 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w krościenku nad Dunajcem odbył się III Międzyszkolny 
Konkurs Piosenki Angielskiej i Piosenki Niemieckiej „Sing Song Festival.” 
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Dzieci z oddziału przedszkolnego 
pod kierunkiem wych. pani Lidii 
Gonciarz przeniosły wszystkich w 

świat baśni. Mali aktorzy zaprezentowa-
li przedstawienie teatralne pt. „Śnieżka”. 
wszyscy oglądali spektakl w zdumieniu 
i skupieniu, podziwiając wspaniałą grę 
aktorską najmłodszych z naszej szkoły, 
piękne kostiumy oraz scenografię.

Z kolei uczniowie kl. i-iii pod bacz-
nym okiem wych. pani Beaty kuchar-

skiej,      pani Jadwigi Dybiec i pani  Mał-
gorzaty Plechty z wielką miłością i 
uczuciem recytowali wiersze  i śpiewa-
li piosenki, wprawiając we wzruszenie 
drogie mamusie. Ponadto  uczniowie   kl. 
iii zachwycili  rapem i akrobacjami. każ-
de dziecko w wyjątkowy sposób wyra-
ziło swoją wdzięczność i miłość, sadza-
jąc mamę  na barwnym tronie podczas 
recytacji i śpiewu piosenek . wszyst-
kie dzieci obdarowały swoje mamusie 

prezentami, składając przy tym życze-
nia. występy zostały nagrodzone przez 
mamy gromkimi brawami. również 
pani dyrektor Danuta Potoniec złożyła 
najserdeczniejsze życzenia wszystkim 
mamom i podziękowała za liczne przy-
bycie. Uroczystość zakończono słodkim 
poczęstunkiem i wspólnym, radosnym 
biesiadowaniem.

Tekst i zdjęcia L. Gonciarz

„Kocham Cię, Kochana Mamo. Wiem, że Ty czujesz  
to samo”.
w Szkole Podstawowej w kiczni, jak co roku obchodzono uroczyście Dzień Matki. 26.05.2014 roku do 
szkoły przybyły zaproszone ukochane mamusie dzieci kl. 0- iii. wszystkie klasy kolejno prezentowały 
swój program artystyczny. 
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celem konkursu, było wyłonienie 
najlepszych młodych anglistów 
wśród uczniów szkół podstawo-

wych naszej gminy, jak również pro-
pagowanie języka i kultury wielkiej 
Brytanii. w rywalizacji wzięli udział 
przedstawiciele  niemal  wszystkich 
szkół Gminy Łącko. 

Zwycięzcą konkursu została uczen-
nica klasy V ZSP w kadczy – Maria 
Szwarkowska, która zajęła zaszczytne 
i miejsce.
Dalsze miejsca zajęli:
ii - Kacper Kurzeja z ZSG w Zagorzynie 
iii - Mateusz Mróz z ZSG w Jazowsku
iV - Paulina Gomółka z ZSP w kadczy
V - Agnieszka Sawina ze SP w Szczereżu

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
„medalistom”, jak również pozostałym 

uczestnikom konkursu, którzy byli lau-
reatami w swoich szkołach. 

Ogromnym wsparciem w organiza-
cji konkursu były darowizny od sponso-
rów, dzięki którym wszyscy uczestnicy 
imprezy otrzymali atrakcyjne nagrody. 
Szczególne podziękowania organizato-
rzy pragną złożyć na ręce Pana Janusza 
klaga- wójta Gminy Łącko, za ufundo-
wanie bardzo cennych, trzech pierw-
szych nagród. Podziękowania należą 
się także wydawnictwu  eGiS, za spon-
sorowanie upominków dla pozostałych 
uczestników.

Organizatorzy konkursu pragną rów-
nież serdecznie podziękować nauczyciel-
kom, które pracowały w komisji kon-
kursowej i oceniały prace uczestników. 
w szczególności przewodniczącej komi-

sji pani karolinie Skut, pani Małgorzacie 
karabin, pani Barbarze kiercz a także 
pani Bernadecie rychlec.

Szkoła Podstawowa w Zabrzeży za-
prasza wszystkie szkoły do uczestnic-
twa w następnym roku szkolnym w V 
Gminnym konkursie Języka angiel-
skiego. Mamy nadzieję, iż propagowa-
nie języka angielskiego w tej formie, 
przyczyni się do podniesienia efektyw-
ności nauczania tego przedmiotu, jak 
również do popularyzacji języka i wy-
miany doświadczeń wśród nauczycieli 
naszej gminy. 

a przed nami już w przyszłym roku 
szkolnym sprawdzian szóstoklasistów 
z „angielskiego”.

Krystyna Gałysa

IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego
w dniu 17 marca br. w Szkole Podstawowej w Zabrzeży odbył się Gminny 
konkurs Języka angielskiego. konkurs, już po raz czwarty, zorganizowała 
nauczycielka języka angielskiego p. Małgorzata Bawełkiewicz. 

w dniu 18 maja w wadowicach odbył się koncert pn. „Strażacy świętemu Ja-
nowi Pawłowi ii w hołdzie.” w tym wyjątkowym muzycznym wydarzeniu 
wzięła również udział Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto z Łącka.

To już po raz piętnasty strażacy zgromadzili się w wadowicach, aby w 
dniu urodzin oddać hołd wielkiemu Polakowi św. Janowi Pawłowi ii. Uro-
czystości rozpoczęły się Mszą Św. , którą odprawił ks. bp roman Pindel, zaś 
po poświęceniu tablicy upamiętniającej kanonizację Papieża Polaka roz-
począł się koncert w wykonaniu 61 orkiestr z całej Polski, dyrygowanych 
przez dr. Stanisława Strączka.

To muzyczne wydarzenie oklaskiwane było przez tłumy mieszkańców 
wadowic, jak również licznie zgromadzonych turystów. 

(b.g.)

Koncert w Wadowicach w dniu urodzin św. Jana Pawła II
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celem konkursu było:
 –  rozwijanie zdolności recytatorskich,
 –  upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,
 –  wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań 

uczniowskich.

w rywalizacji wzięło udział 17 uczniów z 9 szkół Gminy Łącko. 
Jury w składzie:
Przewodniczący: Bernadetta wąchała – Gawełek
członkowie: Małgorzata Plechta
Małgorzata Ziemba
przyznało następujące miejsca:

I miejsce – Sebastian Wnęk, Szkoła Podstawowa w Kiczni
II miejsce – Karolina Wąchała, Szkoła Podstawowa 
w Zagorzynie
II miejsce – Wiktoria Krzyśko, Szkoła Podstawowa w Łącku
III miejsce – Aleksandra Tokarz, Szkoła Podstawowa 
w Maszkowicach,
III miejsce – Grzegorz Urban, Szkoła Podstawowa w Kiczni

Wyróżnienia:
Piotr Łażeński - Szkoła Podstawowa w Czarnym Potoku
Alicja Kotas – Szkoła Podstawowa w Łącku
Damian Kulig – Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
Joanna Giba – Szkoła Podstawowa w Zagorzynie

komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie, ponieważ 
uczestnicy wykazali się niezwykłymi umiejętnościami aktor-
skimi i wysokim poziomem prezentacji. 
w uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów wzięli udział:
Sekretarz Gminy Łącko – Pan Stanisław Piksa , 
Dyrektor naszej szkoły – Pani Barbara  Legutko,
Przewodniczący rady rodziców ZSG w Zagorzynie – Pan wła-
dysław klag .

Organizatorzy serdecznie dziękują radzie rodziców za ufun-
dowanie nagród w konkursie oraz nauczycielom, którzy włożyli  
trud w przygotowanie uczniów.

Jadwiga Wąchała
Małgorzata Ziemba

Katarzyna Duda

Gminny konkurs recytatorski „Spotkanie z Tuwimem”

Dnia 26 marca 2014 roku w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Zagorzynie odbył się Gminny konkurs 
recytatorski „Spotkanie z Tuwimem” dla klas i – iii szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko.
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współpraca polega na wymia-
nie uczniów, podczas której 
młodzież poznaje siebie, swo-

je kraje, regiony oraz  nawiązuje nowe 
przyjaźnie. 

w dniach 19.05 – 25.05.2014r. Gim-
nazjum w Łącku gościło kolejną gru-
pę uczniów z niemiec. Opiekunami nie-
mieckiej grupy byli nauczyciele języka 
angielskiego: Dirk Bader i Jana Bogott.  
Polska powitała gości piękną i słoneczną 
pogodą, co po deszczowych tygodniach 
wprawiło wszystkich we wspaniały na-
strój. Podczas pobytu w Polsce uczniowie 
zamieszkali u rodzin goszczących, mogli 
poznać ich zwyczaje i codzienne życie. na 
czas spotkania został przygotowany bo-
gaty program. każdego dnia uczniowie 
uczestniczyli w wycieczkach i projek-
tach poznając kulturę, historię oraz wa-
lory przyrodnicze Małopolski. 

Pierwszym punktem programu były 
zajęcia w szkole, podczas których uczest-
nicy wymiany brali udział w lekcjach 

i poznawali system polskiego szkolnic-
twa. następnie udali się z wizytą do  
Urzędu Gminy, a tam zostali uroczyście 
powitani przez pana Janusza klaga – 
wójta Gminy Łącko. Podczas tego spo-
tkania dowiedzieli się wielu ciekawych 
informacji o gminie, a na zakończenie 
otrzymali pamiątkowe upominki. Po po-
łudniu uczestniczyli w projekcie „co wie-
my o swoich krajach?”, prezentując swoją 
wiedzę o kraju sąsiada w formie plakatu. 
Po tak intensywnym dniu nadszedł czas 
na odprężenie podczas zajęć na hali spor-
towej w Łącku.

w kolejnych dniach odbyły się wy-
cieczki do Zakopanego i krakowa. wy-
jątkową atrakcją, która bardzo się 
wszystkim podobała i przyniosła wie-
le niezapomnianych wrażeń, okazał się 
spływ Dunajcem do krościenka. Piękna 
pogoda i uroki Pienińskiego Parku naro-
dowego na przełomie Dunajca sprawiły, 
że wrażenia po spływie pozostaną na 
długo w pamięci uczestników wymiany.

w sobotę 24 maja odbyło się spotka-
nie pożegnalne. wieczór uświetnił wy-
stęp kapeli góralskiej w składzie: emilia 
Talar, anna kałużny, katarzyna Twar-
dowska, krzysztof Talar, natalia Ban-
dyk, którzy zaprezentowali piękne folk-
lorystyczne utwory. Opiekunami polskiej 
grupy były nauczycielki języków obcych: 
elżbieta wojak, kinga Dybiec i Małgorza-
ta wadowska.

Uczniowie z niemiec byli zachwyce-
ni polską gościnnością, bardzo podoba-
ło im się w Łącku. Młodzi ludzie zaprzy-
jaźnili się ze sobą i z niecierpliwością 
czekają na kolejne spotkanie tym razem  
w niemczech, które zostało zaplanowane 
na koniec września.

należy podkreślić, że program zo-
stał dofinansowany przez fundację „Pol-
sko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” 
(PNWM).

 Elżbieta Wojak

10 lat współpracy pomiędzy 
Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym 
w Łącku i Adam-von-Trott-Schule 
w Sontrze 
Już 10 lat trwa współpraca pomiędzy Zespołem Szkolno-
Gimnazjalnym w Łącku,  a  szkołą partnerską adam-von-Trott-
Schule w niemczech w miejscowości Sontra.
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„U św. kingi” uczy się obecnie 479 uczniów, nad którymi  pieczę 
sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Spośród trzy-
dziestu ośmiu pracujących w szkole nauczycieli, wielu posiada 
uprawnienia egzaminatora przedmiotów maturalnych i zawo-
dowych, co skutkuje dobrymi osiągnięciami na egzaminach. 
Uzyskiwane przez uczniów  wyniki  matur od kilku lat sytuują 
szkołę na czołowych miejscach w powiecie, zarówno w katego-
rii liceum, jak i technikum. Obrazują to zamieszczone poniżej ta-
belki prezentujące wyniki pisemnych egzaminów maturalnych 
w roku 2013, we wszystkich szkołach powiatu nowosądeckiego.

Liceum Ogólnokształcące

szkoła j. polski matematyka j. angielski
Łącko 60,8 66,0 62,7
Grybów 62,3 77,7 78,4
krynica 46,3 49,3 57,4
Marcinkowice 46,1 46,8 53,1
Muszyna 51,1 60,9 73,2
Stary Sącz
ul.Daszyńskiego 44,0 29,9 46,0

Stary Sącz
ul. Partyzantów 51,9 56,5 69,8

Opracowanie własne na podstawie danych z Oke w krakowie. 
www.oke.krakow.pl

Technikum

szkoła j. polski matematyka j. angielski
Łącko 48,1 54,3 51,8
Grybów 48,1 40,8 49,9
krynica 47,6 44,7 56,6
nawojowa 48,8 40,5 50,6
Podegrodzie 39,2 31,3 49,7
Stary Sącz 
ul.Daszyńskiego 47,0 36,3 45,3

Opracowanie własne na podstawie danych z Oke w krakowie.
www.oke.krakow.pl

Osiągnięcia łąckich maturzystów śmiało można także po-
równać z tymi, które uzyskują uczniowie szkół nowosądeckich, 
również tych najlepszych, rekrutujących młodzież ze znacznie 
wyższą ilością punktów po gimnazjum. Przykładem jest średni 
wynik licealistów na egzaminie pisemnym z języka polskiego 
w roku 2012. Maturzyści LO w Łącku uzyskali – 66,1 %, tylko 
minimalnie „przegrywając” z najlepszymi w regionie sądeckim 
uczniami akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w nowym 
Sączu – 66,7 %.  w innych czołowych liceach nowego Sącza uzy-
skano wyniki o kilka procent niższe. w Ogólnokształcącym Li-
ceum akademickim Jezuitów – 62,3 %, w i Liceum im. J. Długo-
sza – 60,3%, a w ii Liceum im. M. konopnickiej – 58%.

Zadawalające rezultaty łącka młodzież uzyskuje również na 
egzaminach zawodowych. na szczególne wyróżnienie zasługują 
reprezentanci kierunku technik ekonomista. w 2012r. aż 88% 
spośród nich otrzymało wynik pozytywny, podczas gdy śred-
nia zdawalność w Małopolsce wyniosła 75,6%.  

właściwa współpraca uczniów i nauczycieli łąckiej placów-
ki przynosi również efekty w postaci  sukcesów w konkursach, 
olimpiadach i zawodach sportowych. najcenniejszym  osiągnię-
ciem mijającego roku szkolnego jest wynik – pochodzącej z Za-
brzeży – Beaty  Bulandy, która została zwyciężczynią etapu 
diecezjalnego XXiV Olimpiady Teologii katolickiej. Pokonała 
dziewięćdziesięciu dwóch konkurentów z całej diecezji i w na-
grodę pojedzie do rzymu. na etapie centralnym w Bydgoszczy 
Beata zajęła dwudzieste trzecie  miejsce, wśród stu dwudzie-
stu uczestników. 

Od 2002 roku uczniowie Zespół u Szkół regularnie biorą 
udział w Małopolskim konkursie czytelniczym. Prawie zawsze 
odnoszą w nim znaczące sukcesy; trzykrotnie byli jego zwy-
cięzcami. w bieżącym roku szkolnym do finału wojewódzkiego 
zakwalifikowały się aż cztery uczennice (laureatki etapu rejo-
nowego). Znakomity wynik osiągnęła karolina kucia z klasy ii 
LO, która zajęła drugie miejsce w województwie.  Bardzo do-
brze spisały się także  siostry kasia i ania Garncarczyk (ii LO 
i iii Te), sklasyfikowane tuż za grupą uczniów wyróżnionych.

ważnym sukcesem jest również osiągnięcie tegorocznego 
maturzysty Marcina wnęka (doskonale znanego w artystycz-
nym środowisku Łącka), który po raz drugi został zwycięzcą 
eliminacji powiatowych i laureatem –rejonowych  Ogólnopol-

Zespół Szkół im. św. Kingi rok po „pięćdziesiątce”
19 październiku 2013 roku Zespół Szkół im. św. kingi w Łącku uroczyście świętował jubileusz pięćdzie-
sięciolecia. Był on okazją do wzruszających wspomnień, podsumowań, wyróżnień, ale także prezentacji 
osiągnięć  dnia dzisiejszego. w ciągu pięćdziesięciu lat szkoła bardzo się zmieniła. Z małej, niesamodzielnej 
szkółki rolniczej, przekształciła się w nowoczesną placówkę oświatową o wysokim poziomie kształcenia

reprezentacja szkoły - mistrzowie powiatu w piłce nożnej Uczeń Technikum Budownictwa podczas zajęć praktycznych
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skiego konkursu recytatorskiego, występując w kategorii po-
ezja śpiewana. w nagrodę reprezentował  Zespół Szkół na etapie 
wojewódzkim w Państwowej wyższej Szkole Teatralnej w kra-
kowie. należy zaznaczyć, że w tej kategorii  łąccy uczniowie od 
pięciu lat są najlepsi w powiecie. Przed Marcinem trzykrotnie 
udało się to agnieszce krajewskiej. 

wspomniana wcześniej Beata Bulanda (uczennica klasy ii 
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych) oraz jej kole-
żanka z klasy iii – edyta kałużna wzięły również udział w eta-
pie okręgowym XViii Olimpiady wiedzy o Żywieniu i Żywności. 
Obie uplasowały się w trzeciej dziesiątce, w pokonanym polu 
pozostawiając ponad pięćdziesięciu współzawodników. Dziew-
czyny są bardzo ambitne i obiecują, że w przyszłym roku pójdą 
w ślady swojej starszej koleżanki – Małgosi  Słowik, która rok 
wcześniej zakwalifikowała się do etapu centralnego.

Oddanie do użytku długo wyczekiwanej hali sportowej 
umożliwiło łąckiej młodzieży rozwijanie pasji sportowych 
i ujawniło wiele ukrytych talentów. w ubiegłym roku szkol-
nym Zespół Szkół w Łącku zajął ii miejsce w rankingu szkół 
prowadzonych przez powiat nowosądecki. 

reprezentujący różne dyscypliny uczniowie wielokrotnie  
stawali na podium w powiatowych mistrzostwach. Ze wzglę-
du na ograniczoność miejsca prezentujemy tylko ich największe 
osiągnięcia. w roku 2012/13 były nimi:

i miejsce drużyny w tenisie stołowym, i miejsce reprezentacji 
szkoły w trójboju siłowym, i miejsce angeliki wojtas w lekko-
atletyce (bieg na 400 m) i i miejsce Dawida adamczyka w indy-
widualnych biegach przełajowych. Miejsca na podium uczniowie 
ZS zajmowali także w konkurencjach drużynowych:  piłce ręcz-
nej ( zarówno dziewcząt, jak i chłopców) i  piłce nożnej dziew-
cząt. Ubiegłoroczne maturzystki – Dorota wojsław i ewelina 
Gorczowska wybrane zostały najlepszymi zawodniczkami  
turniejów. 

również w bieżącym roku szkolnym  łąccy sportowcy uzy-
skali znaczące osiągnięcia. na początku października repre-
zentująca szkołę drużyna wygrała w mistrzostwach powiatu 
w sztafetowych biegach przełajowych i awansowała  do roz-
grywek wojewódzkich. Także w październiku rozgrywany był 
turniej o mistrzostwo powiatu w piłce nożnej chłopców, zakoń-
czony zwycięstwem łąckich piłkarzy. Bramkarz zespołu Sewe-
ryn Piksa uznany został najlepszym uczestnikiem zawodów. na 
uwagę zasługuje również osiągnięcie artura Farona z klasy ii 
TB – najlepszego  w powiecie  szachisty. Ostatnim sportowym 
sukcesem uczniów Zespołu Szkół są zwycięstwa drużyn teni-
sistek i tenisistów stołowych.

niezwykle istotnym elementem w pracy wychowawczej na-
uczycieli Zespołu Szkół, noszącego imię św. kingi - „matki ubo-
gich i strapionych”, jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby in-
nych. Od roku 2004 w szkole działa wolontariat im. św. Ojca Pio. 
Jego członkami było już ponad dwieście osób. w bieżącym roku 
szkolnym wolontariat zrzesza pięćdziesięciu ośmiu uczniów. 
wolontariusze, którzy zobowiązują się do przepracowania spo-
łecznie minimum stu godzin w ciągu roku, wykonują różne pra-
ce na rzecz potrzebujących, m. in.  współpracują z Przytuliskiem 
św. Brata alberta w Grywałdzie, a także Ośrodkiem Terapii Za-
jęciowej w czarnym Potoku. wśród działań pomocowych człon-
ków szkolnego wolontariatu jest także udział w akcji „adopcja 
serca”, polegającej na finansowaniu pomocy stypendialnej dla 
rówieśników z ruandy.

Od wielu lat uczniowie łąckiej szkoły  są również  dawcami 
krwi. Do roku 2011 młodzież oddawała jednak krew indywi-
dualnie, w stacjach krwiodawstwa. Od  dwóch akcje oddawa-
nia krwi organizowane są w szkole. w ciągu tego okresu krew 
ofiarowało dziewięćdziesiąt osób, w tym także absolwentów. 
Sześćdziesięcioro  z nich zostało krwiodawcami. w sumie łąc-
cy uczniowie oddali około czterdziestu litrów ratującego ży-
cie płynu. 

wyjątkową i bardzo potrzebną inicjatywą nauczycieli ZS jest 
działająca od roku 2002 Fundacja stypendialna „Dzieło św. kin-
gi”. wspiera ona uczniów z uboższych rodzin, którzy podejmują 
pełne, stacjonarne studia wyższe. należy zaznaczyć, że wielu 
z nich mogło i może studiować tylko dzięki pomocy Fundacji. 
Do  tej pory skorzystało z niej trzydziestu jeden maturzystów, 
a łączna kwota przekazanych pieniędzy wyniosła 51 tys. 300 zł.

Podsumowując prezentację łąckiej placówki, trzeba również 
podkreślić, że jest to szkoła bezpieczna. w 2010 roku przystąpi-
ła do programu „Zintegrowana polityka bezpieczeństwa”, reali-
zowanego przez wojewódzką komendę Policji w krakowie. Za 
wykonane zadania profilaktyczne szkoła uzyskała najwyższą 
ocenę i certyfikat „Szkoły promującej bezpieczeństwo”,  waż-
ny do 2017 roku.

Przez pięćdziesiąt lat działalności mury Zespołu Szkół im. św. 
kingi w Łącku opuściło 3332 absolwentów, a uczyło w niej 145 
nauczycieli. Obecni pedagodzy i uczniowie serdecznie zaprasza-
ją wszystkich, którzy chcieliby tworzyć „scenariusz” kolejnych 
dziesięcioleci placówki. chociaż szkoła wciąż jest wierna  tra-
dycji, to ci, którzy aktualnie ją budują, mają też świadomość wy-
zwań współczesnego świata i wierzą, że są w stanie im sprostać.

Anna Skalska 

Marcin wnęk z aktorem włodzimierzem Jasińskim Uczestniczki Małopolskiego konkursu czytelniczego 
(druga od lewej – karolina kucia)
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wychodząc naprzeciw potrze-
bom kształcenia uzdolnionych 
dzieci i młodzieży, planowa-

nie budowy szkoły – większej o nowe 
pomieszczenia lekcyjne, a także salę 
koncertową – jest niezwykle pożądane 
i wręcz konieczne.

 Obecnie w szkole uczy się 141 uczniów. 
najwięcej, bo aż 46 z nich pobiera naukę  
na skrzypcach. Pozostali uczniowie wy-
brali instrumenty takie jak: fortepian (26 
ucz.), flet (19 ucz.), trąbka (12 ucz.), sak-
sofon (16 ucz.) czy klarnet (11 ucz.). we 
wrześniu br. szkoła poszerzyła swą ofer-
tę o klasę perkusji, a już w najbliższym 

roku szkolnym będą przyjmowani kan-
dydaci  na puzon i tubę.

w czerwcu opuści mury czwarta 
grupa absolwentów – 19 uczniów. wielu 
z nich nie zakończy przygody z muzyką 
i skieruje swe kroki do wybranych Szkół 
Muzycznych ii stopnia na terenie całego 
kraju, aby dalej kontynuować naukę.

w szkole pracuje 20-tu nauczycieli. 
Dyrektorem jest dr Stanisław Strączek 
(dyrygent, szef Orkiestry reprezentacyj-
nej Straży Granicznej, Orkiestry Dętej im. 
Tadeusza Moryto w Łącku).

Młodzież aktywnie uczestniczy 
w koncertach i audycjach muzycznych 

organizowanych przez nauczycieli in-
strumentu, chóru czy orkiestry szkol-
nej. Uczniowie angażują się we  współ-
pracę z Państwową Szkołą Muzyczną i i ii 
stopnia im. F. chopina w nowym Sączu, 
poprzez uczestnictwo w różnego rodza-
ju koncertach i kursach organizowanych 
przez ww. placówkę na terenie miasta 
nowego Sącza (aula PSM, ratusz, Mała 
Galeria).

w grudniu 2013 r. nauczyciele łąckiej 
szkoły muzycznej opracowali dla dzie-
ci repertuar kolędowy, z którym mło-
dzi muzycy zaprezentowali się w Szko-
łach Podstawowych: w Maszkowicach, 
kadczy i Zabrzeży. koncerty te zosta-
ły bardzo ciepło przyjęte i po raz kolej-
ny młodzież poczuła radość wspólnego 
muzykowania.

w kwietniu 2014 r. Szkoła Muzycz-
na i stopnia w Łącku uczestniczyła 
w programie „Muzyka w Muzeum” re-
alizowanym przez Muzeum narodowe 
i akademię Muzyczną w krakowie. ce-
lem tego programu jest propagowanie 
wiedzy o muzyce i sztukach wizualnych 
oraz zachęcanie młodzieży do odwie-
dzania muzeów i bliższego poznawa-
nia kultury.

w ramach tegoż programu, 14 kwiet-
nia w Muzeum karola Szymanowskiego 
– wilii „atma” w Zakopanem – oddziale 
Muzeum narodowego w krakowie, odby-
ły się dwa koncerty z udziałem uczniów 
i nauczycieli szkoły.

Ok. 60-cio osobowa grupa wyjechała 
do Zakopanego aby koncertować, a tak-
że podziwiać piękno tatrzańskiego krajo-
brazu. w przerwie pomiędzy koncertami 
dzieci zwiedziły Muzeum Tatrzańskie, po 
czym ponownie w „atmie” publiczność 
spotkała się aby usłyszeć „krajobrazy 
malowane dźwiękiem” – do czego zachę-
cał tytuł drugiego koncertu.

Podczas pierwszego muzycznego spo-
tkania, o godz. 11.00 wystąpili ucznio-
wie: soliści z akompaniamentem for-
tepianowym wojciecha wróbla oraz 
zespoły kameralne – skrzypcowy, gita-
rowy i fletowy.

O godz. 16.00 miał miej-
sce wyjątkowy koncert ka-
meralny gdzie nie zabrakło 
muzyki karola Szymanow-
skiego w interpretacji pia-
nistki klaudii Strączek, 
a także literatury fleto-
wej, którą po mistrzowsku 
przybliżyła słuchaczom fle-
cistka wioletta Strączek.

nie sposób pominąć licz-
nych osiągnięć oraz zdoby-
tych miejsc i wyróżnień na 

liczących się przesłuchaniach i konkur-
sach ogólnopolskich w których uczest-
niczyli nasi uczniowie.

Zapraszamy do Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Łącku
w bieżącym roku szkolnym mija już siedem lat istnienia Szkoły 
Muzycznej i stopnia w Łącku. Szkoła ta jest w ciągłym rozwoju 
wzw. z czym liczebność uczniów ciągle się zwiększa. Już na chwilę 
obecną baza lokalowa nie jest wystarczająca.

koncert nauczycielek Szkoły Muzycznej 
i stopnia w Łącku wioletty i klaudii 
Strączek  w Muzeum k. Szymanowskiego 
w willi „atma” w Zakopanem.

koncert Uczniów SM i stopnia 
w Łącku w Muzeum k. Szyma-
nowskiego w willi „atma” w Za-
kopanem.

Uczniowie Szkoły przed Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem.
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nazwa konkursu imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela 
prowadzącego

Uzyskane miejsce lub liczba punktów

27 listopad 2013 r. 
Xii Ogólnopolski konkurs Młodych 
Solistów w Jaworznie

Łukasz kozyra – saksofon
Mateusz więcławek – saksofon 
nauczyciel p. T. skiba

17 grudnia 2013 r. 
przesłuchania cea w nowym Targu

Zespół kameralny i:
Paweł Mąka, Bartłomiej chrobak, Mikołaj 
Stępka
Zespół kameralny ii: Mateusz Tokarz, 
Paweł wysowski, Michał Mikołajczyk

Zespoły uzyskały po 20 punktów na 25 
możliwych

31 styczeń – 9 luty 2014 r. Sanok
Międzynarodowe forum pianistyczne 
„Bieszczady bez granic”

Opyd Kamila – fortepian
nauczyciel p. Sandra Delong

Opyd Kamila 
Tytuł Srebrnego Wirtuoza

25-26 marzec Oława
XXiii konfrontacje instrumentów 
Dętych 
– Oława 2014

Kozyra Łukasz, 
Mateusz Więcławek – saksofon
nauczyciel p. Tomasz Skiba
Kuczaj Jolanta i Piotr Udziela – saksofon
nauczyciel p. a. Baran

Uczniowie zdobyli po 20 pkt. 
na 25 możliwych

14 marca 2014 r.
Powiatowy konkurs Młodych 
Muzyków instrumentalistów

Stępka Mikołaj – trąbka
nauczyciel p. Biel
Jagieła Justyna – klarnet
Szymon Mikołajczyk – klarnet 
nauczyciel p. Paweł Miśkowicz

Mikołaj Stępka – III miejsce
Justyna Jagieła – I miejsce
Szymon Mikołajczyk – II miejsce

18 marca 2014 r.  Gdów
V Jubileuszowy Przegląd artystyczny 
Młodzieży.

Łukasz Kozyra – saksofon
nauczyciel p. Tomasz Skiba
Mateusz Więcławek – saksofon
nauczyciel p. Tomasz Skiba

Łukasz Kozyra – II miejsce
Mateusz Więcławek – III miejsce

2 kwietnia 2014 r. – nowy Targ 
Makroregionalne Przesłuchania 
cea- nowy Targ-Viii regionalne 
Przesłuchania uczniów klas 
instrumentów Dętych Drewnianych 
i b Blaszanych

Łukasz Kozyra – saksofon
nauczyciel Tomasz Skiba
Mateusz Więcławek – saksofon
nauczyciel p. Tomasz Skiba
Piotr Udziela – saksofon
Jolanta kuczaj – saksofon
nauczyciel p. arkadiusz Baran
Michał Mikołajczyk – trąbka 
Paweł wysowski – trąbka 
nauczyciel p. M. Tokarczyk
Chrobak Bartłomiej – trąbka 
nauczyciel p. Piotr Biel

Łukasz Kozyra I miejsce
Mateusz Więcławek wyróżnienie
Bartłomiej Chrobak – wyróżnienie

6 kwietnia 2014 r. – kielce 
Świętokrzyski Festiwal klas 
instrumentów Dętych Szkół 
Muzycznych i stopnia.

Chrobak Bartłomiej,
Stępka Mikołaj – trąbka
nauczyciel  Piotr Biel,
Paweł wysowski, Michał Mikołajczyk –
nauczyciel p. M. Tokarczyka

Bartłomiej Chrobak – wyróżnienie
Wyróżnienie dla nauczycieli 
p. Piotra Biela i p. Wojciecha Wróbla

9 kwietnia 2014 r. – Limanowa
XVii Małopolski konkurs Młodych 
Skrzypków wiolonczelistów 
i Gitarzystów

amelia Basta – skrzypce
Gabriela Matusiewicz – skrzypce
nauczyciel p. k. Michalik

13 kwietnia 2014 r. – Jupiter 2014 
Viii Ogólnopolski konkurs 
instrumentów Dętych

Łukasz Kozyra – saksofon
nauczyciel p. T. Skiba
Mateusz więcławek – saksofon  
nauczyciel p. T. Skiba

Łukasz Kozyra – III miejsce

Uczestnictwa oraz osiągnięcia uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku  
na Konkursach i Przesłuchaniach w roku szkolnym 2013/2014
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nazwa konkursu imię i nazwisko ucznia oraz nauczyciela 
prowadzącego

Uzyskane miejsce lub liczba punktów

iii konkurs Muzyczno-Literacki
Trzciana 2014

Więcławek Mateusz
Arkadiusz Wysopal
nauczyciel p. Tomasz Skiba

Mateusz Więcławek – III miejsce
Arkadiusz Wysopal – wyróżnienie

12 – 13 maj 2014 r.
Ogólnopolski konkurs instrumentów 
Dętych drewnianych klarnet saksofon

Kozyra Łukasz – saksofon
Mateusz więcławek – saksofon
nauczyciel p. T. Skiba

Laureat – Łukasz Kozyra

16 maj – XXii Małopolski Przegląd 
Uczniów klas Fortepianu Szkół 
Muzycznych i stopnia – krynica

kamila Opyd – fortepian
nauczyciel p. Sandra Delong
Wysopal Arkadiusz – fortepian
nauczyciel p. Sandra Delong

Arkadiusz Wysopal – III miejsce

17 maj 2014 r. 
Vi chrzanowskie Spotkania Młodych  
instrumentalistów 

kamila Opyd,
Patryk wysopal- fortepian
nauczyciel p. Sandra Delong
amelia Basta – skrzypce 
Gabriela Matusiewicz – skrzypce 
nauczyciel p. krzysztof  Michalik

25 maj 2014 r. Tuchów
XVii Małopolski konkurs Pianistyczny

Arkadiusz Wysopal – fortepian
kamila Opyd – fortepian
nauczyciel Sandra Delong

Arkadiusz Wysopal – wyróżnienie

Powiatowy konkurs Młodych 
Muzyków instrumentalistów – 
kategoria zespoły

kwartet klarnetowy: 
Mikołajczyk Szymon, Mikołajczyk 
Jacek, Marzena Jurkowska, Justyna 
Jagieła
nauczyciel Paweł Miśkowicz

II miejsce

Opracowała Agata Stojewska, Barbara Bieryt.

koncert kolęd uczniów Szkoły Muzycznej i stopnia w Łącku w Szkole Podstawowej w kamienicy.
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Odbywały się tam doroczne 
uroczystości z okazji święta 
patrona Gminy Szob św. wła-

dysława. w pierwszy dzień odbył się 
uroczysty przemarsz ulicami mia-
steczka w barwnej paradzie, która 
zakończyła się na centralnym placu 
miejscowości. Tam uczestniczące or-
kiestry – z Łącka i z nagymaros wy-
konały wspólnie Marsza Podhalań-
skiego, zaś mażoretki z Szob dały 
pokaz swoich umiejętności. nato-
miast wieczorem odbyło się wspa-
niałe widowisko rycersko-cyrkowe. 

Sobota była centralnym dniem 
obchodów święta. Zapoczątkował ją 
koncert w wykonaniu łąckiej orkiestry, 
który nagrodzony został tak gromkimi 
owacjami, że muzycy pod dyr. dr. Sta-
nisława Strączka, musieli jeszcze kilka-
krotnie bisować. Potem wystąpiły m.in. 
zespoły regionalne z niemiec i węgier. 

niezwykłą uroczystością okazało 
się odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
uchodźców z Polski z okresu ii wojny 

światowej, którzy w mieście Szob prze-
bywali przez cały okres wojennej zawie-
ruchy. Zabrzmiał hymn węgierski i polski 
w wykonaniu łąckiej Orkiestry, a następ-
nie została odczytana historia związa-
na z przebywaniem Polaków w okresie 
ii wojny światowej na gościnnej węgier-
skiej ziemi. Sekretarz Gminy Łącko we-
spół z Sekretarzem Gminy Szob odsłoni-

li tablicę umieszczoną na budynku, 
w którym przebywali polscy ucie-
kinierzy, a następnie lokalny chór 
wykonał „Boże coś Polskę” zarówno 
w polskiej, jak i węgierskiej wersji. 

Zabierając głos Stanisław Piksa 
Sekretarz Gminy Łącko podzięko-
wał serdecznie braciom węgrom 
za pomoc, jaką okazali naszym ro-
dakom i polecił ich opiece Matki 
Boskiej częstochowskiej. wiedzieć 
bowiem należy, iż paulini przywę-
drowali do Polski i osiedlili się na ja-
snogórskim wzgórzu zakładając tu 
zakon i sanktuarium z miejscowo-
ści Márianosztra, leżącej w Gminie 

Szob, co dodatkowo podkreśla polsko-
-węgierskie związki. 

w poranek niedzielny po pożegnaniu 
przyszedł czas na powrót do Łącka. wy-
jazd ten na pewno dostarczył wszystkim 
jego uczestnikom wielu wzruszających, 
niezapomnianych wrażeń. 

(b.g.)

Z wizytą w Gminie Szob
w dniach 27-29 czerwca br. Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto z Łącka oraz delegacja samorządu 
Gminy Łącko przebywała na węgrzech w partnerskiej Gminie Szob. 
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nie było ono wybrane przypad-
kowo, gdyż ten rok przeżywamy 
w świetle wiary w Jezusa jako 

Syna Bożego. Dlatego obecne Świętojań-
skie Dni Młodych odbywały się jako reali-
zacja myśli naszego wielkiego rodaka już 
św. Jana Pawła ii, który w jednej ze swoich 
homilii mówił: „Człowieka nie można do 
końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: 
człowiek nie może siebie sam do końca zro-
zumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć 
ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa 
godność, ani jakie jest jego właściwe powo-
łanie i ostateczne przeznaczenie.”

Te słowa zwracają nasza uwagę, że 
w życiu każdego chrześcijanina, naj-
ważniejszą rolę odgrywa osoba naszego 
Pana. To On jest centrum naszych pra-
gnień, wyborów, decyzji, naszej posta-
wy i stylu życia. Jeżeli tego nie zrozumie 
każdy chrześcijanin, zwłaszcza młody 
człowiek, to jego duchowość i chrześci-
jaństwo stanie się zwykłą ideologią labo 
przyzwyczajeniem, które w końcu nie bę-
dzie miało żadnego sensu.  

Dlatego koniecznym warunkiem i isto-
tą właściwego pojmowania i przeżywa-
nia chrześcijaństwa jest osobiste pozna-
nie chrystusa, zaprzyjaźnienie się z nim 
i wsłuchiwanie się w Jego głos. Szczegól-
ną pomocą jest Słowo Boże, w tym roku 
ewangelia wg. Św. Marka, którą w czasie 
tych dni młodzi otrzymali jako pomoc 
konieczną w pogłębianiu wiary w Jezu-
sa jako Syna Bożego. Ponadto program 
minionych ŚJDM był tak skonstruowa-
ny aby młodzi uczestnicy mogli w spo-
sób dla nich przystępny wejść w świat 
Jezusa chrystusa, odnaleźć tam siebie 
i swoją miłość do Jedynego Pana i Zba-
wiciela człowieka. Głównym celem tych 
dni było doprowadzenie młodych ludzi 
do przyjęcia słów św. Ojca Pio: „Niech Je-

zus zawsze będzie w twojej duszy, w two-
im sercu i przed twoimi oczyma. Niech On 
zawsze będzie początkiem, twoim centrum 
i twoim celem i wchłania całe twoje życie”.  
Temu także służyły otrzymane gadże-
ty, które mają za zadanie przypominać 
uczestnikom tych dni co przeżyli i jak da-
lej mają to doświadczenie wiary realizo-
wać w codziennym życiu i dawać świa-
dectwo swoje przyjaźni z chrystusem. 

kolejnym i jednym z najistotniejszych 

elementów tych dni była Eucharystia, 
jako osobiste spotkanie z Żywym i Praw-
dziwym chrystusem, który przychodzi 
jako Dobry Pasterz, którego głos mamy 
rozpoznawać i iść za nim, karmiąc się 
Jego ciałem i krwią, aby nie ustać w dro-
dze do Tego, który dał początek naszemu 

życiu i pragnie naszego szczęścia, które-
go świat dać nam nie może. w słuchaniu 
chrystusa i autentycznego przezywania 
z nim spotkania pomagały nam wygło-
szone homilie które w tym roku w cza-
sie uroczystości odpustowych w naszej 
parafii i Xii wygłosił  ks. Marek Tatar 
z warszawy. 

w tym roku ponownie wyruszyliśmy 
pieszo w „marszu wspólnoty wiary” do 
kaplicy w Szczereżu, gdzie głównym pro-
gramem była o godz. 24.00 Msza św. – 
„Pasterka Świętojańska”, po niej czuwa-
nie i „wschód słońca z Jezusem”. Tę część 
poprowadziła młodzież z Zabawy z ze-
społem „POD GRUSZĄ” wraz ze swoim 
opiekunem księdzem Marcinem.

Jak co roku przez te dni przewijała 
się wspólna modlitwa(czuwanie, eucha-
rystia), zawody sportowe (piłka nożna, 
siatkowa, koszykówka, tenis stołowy, 
szachy) oraz koncerty religijne i imprezy 
kulturalne. w tym roku wystąpiły zespo-
ły: „PANDAMUSIC”, „HIOB”, „MALEO 
REGGAE ROCKERS”, „MALI MASZKO-
WIANIE”, „KAMA, i „LUZ MUZ”. Od-
był się także koncert znanej wokalistki 
„KASI STANEK” uczestniczki The Voice 
of Poland. wystąpili także nasi młodzi 
twórcy, śpiewający w rożnych zespołach 
regionalnych lub indywidualnie oraz gra-
jący na różnych instrumentach. 

ważnym punktem była również zaba-
wa K2, którą poprowadził dobrze znany 
młodzieży i lubiany Wodzirej 44. 

całe spotkanie zakończyliśmy wspól-
ną modlitwą i śpiewem na cześć Św. Jana 
Pawła ii. 

całość przeplatana była także zaba-
wami i konkursami oraz ciekawymi wi-
dowiskami tj. tańczące fontanny. Jak co 
roku tak i w obecnej edycji Świętojań-
skich Dni Młodych dzięki wielu sponso-

„POSŁUCHAJ CHRYSTUSA”
XII ŚWIĘTOJAŃSKIE DNI MŁODYCH
ŁĄcKO 20 – 22 czeRWiec 2014 r.
To już kolejny raz mogliśmy przeżywać XII Świętojańskie Dni Młodych, które w tym roku były 
skupione wokół hasła „Posłuchaj Chrystusa”.
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rom, było wiele cennych nagród do wy-
grania. Główna nagroda to wakacyjny 
wyjazd do chorwacji oraz do Pragi w ra-
mach europejskich Spotkań Młodych. 

Mamy nadzieję że te wszystkie wy-
darzenia tych dni tj. modlitwa, refleksja, 
kultura, muzyka, śpiew, sport i wspólna 
zabawa były odpowiedzią i zrealizowa-
niem słów papieża Franciszka: „Czego Je-
zus oczekiwał od każdej z osób, które przy-
chodziły do Niego? Z pewnością jej wiary, 
wiary umiejącej zaufać, oczekiwać wszyst-
kiego od Niego, wiary umiejącej się wyra-

żać w czynach miłosierdzia.” Te słowa są 
zwróceniem naszej uwagi, że wiara bez 
uczynków jest martwa, wiara wyraża się 
w uczynkach miłości. Dlatego też jednym 
z ważnych owoców tych dni są cele cha-
rytatywne, które możemy realizować 
dzięki rozprowadzonym losom, które 
dały uczestnikom udział w dziełach mi-
łości na rzecz innych.

Jesteśmy także świadomi że te szcze-
gólne Dni Świętojańskie nie odbyłyby 
się bez modlitwy, pracy nie tylko wo-
lontariuszy i młodzieży ale także pa-

rafian oraz wsparcia wielu życzliwych 
i hojnych sponsorów. chcemy z całego 
serca podziękować wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do zrealizowania tego ważnego i cenne-
go dla nas wszystkich dzieła. Dziękuje-
my wielu anonimowym ofiarodawcom. 
każdego roku na Jasnej Górze na zakoń-
czenie Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej 
(25 sierpnia) jest odprawiana Msza św. 
w intencji wszystkich dobroczyńców 
Świętojańskich Dni Młodych i naszego 
Stowarzyszenia. 

Poniżej zamieszczamy listę sponsorów 
i osób, które wsparły nasza inicjatywę, 
którym gorąco dziękujemy. 
BÓG ZAPŁAĆ.

 –  księdzu Proboszczowi dr Januszowi 
Paciorkowi wraz z parafianami na-
szej parafii św. chrzciciela w Łącku

 –  księdzu Prałatowi Józefowi 
Trzópkowi 

 –  księżom z parafii i dekanatu Łącko
 –  Siostrom Służebniczkom z Łącka
 –  Siostry albertyni z Grywałdu

•	 Radio	RDN	Małopolska	i Nowy	Sącz	–	promocja i patronat 
medialny

•	 Gość	Niedzielny	Tarnowski	–	promocja	i patronat medialny
•	 Pan	Piotr	Gąsienica	–	prowadzenie imprezy
•	 Urząd	Gminy	w Łącku	–	Współfinansowanie
•	 Starostwo	Powiatowe	w Nowym	Sączu–	

Współfinansowanie
•	 Pan	Jan	Dziedzina	–	radny	powiatowy
•	 Gminny	Ośrodek	Kultury	w Łącku	
•	 Gminna	Komisja	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych
•	 Zakład	Gospodarki	Komunalnej	
•	 „Orlik”	i Hala	Widowiskowo–Sportowa	w Łącku	
•	 Dyrekcja	i Nauczyciele	Zespołu	Szkół	św.	Kingi	w Łącku
•	 Dyrekcje	Szkół	w Łącku,	Zagorzenie,	Maszkowicach	

i Szczereżu
•	 Związek	Podhalan	Oddział Łącko
•	 Jednostki	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	Gminy	Łącko
•	 Komenda	Policji	w Starym	Sączu	–	Posterunek	w Łącku
•	 Firma	„STALPRODUKT		SA”	z Bochni	–	Pan	Prezes	Piotr	

Janeczek
•	 Zakłady	Mięsne	„SZUBRYT”	–	Nowy	Sącz	–	Maria	

i Zbigniew	Szubryt	
•	 Firma	„BOŻENA”	–	Nowy	Sącz	–	Bożena	i Wojciech	Gargula
•	 Firma	P.P.H.U „Centrum”	–	Nowy	Sącz	–	Bogusław	i Henryk	

Popiela
•	 Firma	„BUDEX”	–	Andrzej	Sikora	–	Ochotnica	Górna
•	 Firma	„BOGDAŃSKI”	–	Jan	i Czesław	Bogdańscy	–	Nowy	

Sącz
•	 Firma	„TATRALIFT”	Partner&Service	–	Paweł	Popiela
•	 Firma	„IGEKA”	Usługi	Geodezyjne	i Informatyczne	–	Daniel	

Jasiurkowski
•	 Firma	„TRAKTOR–SERWIS”	Limanowa	–	Marek	Krajewski
•	 Firma	„EMPOL	TRANSPORT”	w Tylmanowej
•	 Przedsiębiorstwo	Usług	Komunalnych	„EMPOL”	

w Tylmanowej
•	 Firma	„ERBET”  z Nowego	Sącza
•	 Firma	„FAKRO”	z Nowego	Sącza
•	 Firma	BRUK–BET	–	Niecieczy
•	 Firma	„GRAMET	II”	z Nowego	Sącza
•	 Firma	Handlowo–Usługowa	–	Adam	Skut	–	Maszkowice
•	 Firma	Budowlana	–	Paweł	Piksa	–	Maszkowice
•	 Firma	„BOGDAŃSKI”	z Nowego	Sącza
•	 Firma	Budowlana	w Łącku	–	Państwo	Jadwiga	i Józef	

Wójcik
•	 Agencja	Artystyczna	„WODZIREJ	44”	–	Jerzy	Stachoń
•	 Firma	„OWOPOL”		Rusnarczyk	–	Koza
•	 Firma	„OWOC ŁĄCKI”
•	 Firma	Ochroniarska	„VIP”	z Łącka	–	Pan	Adam	Wojtas
•	 Salon	fryzjerski	„KATARZYNKA”	–	Państwo	Zofia	

i Aleksander	Grela
•	 Firma	„DOMEL”	–	Mariusz	i Artur	Gomulec
•	 Firma	Info – Geo	–	Pan	Tomasz	Maciuszek
•	 Sklep	„U KAZKA”	–	Państwo	Urszula	i Kazimierz	Franczyk
•	 Firma	Handlowo–Usługowa	„EFEKT”	Państwo	Elżbieta	

i Stanisław	Rdzawski
•	 Państwo	Stanisława	i Marcel	Franczyk	–	„U Marcela”
•	 Dom	Wczasowy	„STEFANIA”	–	Państwo	Leopold	i Leonia	

Dybiec
•	 Restauracja	„POD	JABŁONIĄ”	w Łącku
•	 Bank	Spółdzielczy	w Łącku
•	 Sklep	„CARREFOUR”		w Łącku–	Pan	Wojciech	Zbozień
•	 Delikatesy	„CENTRUM”		oddział	w Łącku
•	 Sklep	„VOLT”–	Państwo	Stanisław	i Izabela	Piksińscy
•	 Sklep	„ADK–	SYSTEM”	–	Państwo	Piotr	i Anna	Kurpisz
•	 Sklep	„PATRYK”	–	Pani	Katarzyna	Farganus
•	 Pasmanteria	w Łącku	–	Pani	Józefa	Złotnik
•	 Sklep	Ogrodniczy	w Łącku	–	Państwo	Aleksandra	i Tomasz	

Misterka
•	 Sklep	„RTV–AGD”	–	Państwo	Krystyna	i Andrzej	Zbozień
•	 Zakład	Cukierniczy	„U GROMALI” – Państwo Katarzyna	

i Adam	Gromala
•	 Pan	Krzysztof	Maurer	–	Tłocznia Maurera
•	 Firma	Pana	Zbigniewa	Kwita	– Przewóz Osób
•	 Sklep	Ogrodniczy	–	Państwo	Ryszard	i Magdalena	Peciak
•	 Sklep	„PIKO”	–	Państwo	Anna	i Bogusław	Mamala
•	 Biuro	„ORIFLAME”	–	Państwo	Joanna	i Ryszard	Kozicki
•	 Hurtownia	Dewocjonali	„OBRZUT”		z Nowego	Sącza
•	 „Delikatesy	u Mamali”	–	Pan	Jana	Mamala	–	Jazowsko
•	 Sklep	„U PLECHTY”	–	Państwo	Władysław	i Elżbieta	

Plechta
•	 Sklep	„OLA”	–	Państwo	Małgorzata	i Antoni	Plechta
•	 Dworek	„Noce	i Dnie”	–	Państwo	Teresa	i Wiesław	Michalik
•	 Biuro	Avon	–	Pani	Beaty	Sikora
•	 Kwiaciarnia	–	Pani	Agnieszka	Tomasiak
•	 Kwiaciarnia	–	Pani	Roberta	Matusiewicz
•	 Salon	Fryzjerski	„BARBARA”	w Łącku
•	 Centrum	„WELLNESS	Dr.	NONA”	w Łącku	–	Pani	

Magdalena	Jagieła
•	 Sklep	Państwa	Stefana	i Jolanty	Pasoń
•	 Towarzystwo	Przyjaciół	Ziemi	Łąckiej
•	 Przedszkole	„Promyczek”	–	Państwo	Ewa	i Jarosław	Cidyło
•	 Przedszkole	„Smerfiki”	–	Państwo	Tomasz	i Marta	Gierczyk
•	 Pan	Franciszek	Młynarczyk
•	 Pani	Stanisława	Dybiec
•	 Jolanta	i Roman	Jóźwik
•	 Pani	Róża	Trela
•	 Państwo	Krystyna	i Mateusz	Sejud
•	 Państwo	Małgorzata	i Józef	Franczyk
•	 Państwo	Celina	i Jan	Pierzchała
•	 Klub	Seniora	„Michał” w Łącku
•	 Państwo	Danuta	i Marek	Miłkowscy
•	 Państwo	Magdalena	i Stanisław	Talar
•	 Państwo	Monika	i Jan	Adamczyk
•	 Państwo	Alina	i Michał	Mikołajczyk
•	 Państwo	Elżbieta	i Tadeusz	Brzeczek
•	 Państwo	Maria	i Stefan	Pogwizd
•	 Państwo	Katarzyna	i Jan	Zasadni
•	 Państwo	Maria	i Antoni	Potoniec
•	 Państwo	Sabina	i Grzegorz	Ryś
•	 Państwo	Jolanta	i Józef	Łączek
•	 Państwo	Beata	i Edward	Jurkowscy
•	 Państwo	Kinga	i Jacek	Ogórek	–	apteka
•	 Państwo	Genowefa	i Stanisław	Cisek
•	 Państwo	Magdalena	i Tomasz	Pasiud
•	 Państwo	Teresa	i Józef	Baran
•	 Państwo	Urszula	i Paweł	Dybiec
•	 Państwo	Maria	i Wojciech	Skut

•	 Państwo	Izabela	i Stanisław	Zygadło
•	 Państwo	Barbara	i Paweł	Szczodrowscy
•	 Państwo	Ryszard	i Beata	Ząbek
•	 Państwo	Grzegorz	i Sabina	Garwol
•	 Państwo	Józefa	i Tadeusz	Maciuszek
•	 Państwo	Helena	i Zdzisław	Sobczak
•	 Państwo	Józefa	i Jan	Mozdyniewicz
•	 Państwo	Krystyna	i January	Faron
•	 Państwo	Kazimiera	i Stanisław	Majkrzak
•	 Państwo	Elżbieta	i Andrzej	Chlebda
•	 Państwo	Patrycja	i Wojciech	Stec
•	 Państwo	Lucyna	i Stanisław	Krawczyk
•	 Państwo	Barbara	i Tadeusz	Krawczyk
•	 Państwo	Maria	i Jan	Kramarczyk	ze	Szczereża
•	 Państwo	Leonia	i Henryk	Miśtak
•	 Państwo	Anna	i Piotr	Liburski	
•	 Pan	Jerzy	Ochoda
•	 Pan	Jan	Myjak
•	 Państwo	Rozalia	i Jan	Dybiec
•	 Pani	Teresa	Janczura
•	 Państwo	Dorota	i Tomasz	Ćwikowski
•	 Państwo	Krystyna	i Janusz	Klag
•	 Państwo	Karolina	i Janusz	Skut
•	 Państwo	Małgorzata	i Tomasz	Bieniek
•	 Państwo	Grzegorz	i Katarzyna	Cidyło
•	 Państwo	Lucyna	i Wiesław	Prostko
•	 Państwo	Zofia	i Andrzej	Turek
•	 Państwo	Jan	i Maria	Franczyk
•	 Państwo	Jadwiga	i Stanisław	Franczyk
•	 Państwo	Helena	i Kazimierz	Faron
•	 Państwo	Elżbieta	i Mieczysław	Faron
•	 Państwo	Beata	i Sławomir	Franczykowie
•	 Państwo	Maria	i Piotr	Mrówka
•	 Państwo	Anna	i Marcin	Faron	–	apteka u „Farona”
•	 Państwo	Maria	i Jacek	Ligas
•	 Państwo	Elżbieta	i Władysław	Adamczyk
•	 Państwo	Maria	i Henryk	Dybiec
•	 Państwo	Jolanta	i Roman	Jóźwik
•	 Państwo	Lidia	i Stefan	Gonciarz
•	 Państwo	Barbara	i Michał	Zborowscy
•	 Państwo	Ewa	i Jacek	Ząbek
•	 Państwo	Janina	i Tadeusz	Rusnarczyk
•	 Pan	Ignacy	Leszko
•	 Pani	Anna	Nowak
•	 Pan	Witold	Majerski	
•	 Pan	Jan	Mrówka
•	 Państwo	Ewa	i Dariusz	Sobczyk
•	 Pan	Piotr	Matusiewicz
•	 Pan	Marian	Tokarczyk	
•	 Z Łącka	z nr	209
•	 Wiele	anonimowych	darczyńców
•	 Ofiarodawcy,	którzy	nabyli	losy

Jeżeli kogoś pominąłem proszę o wy-
baczenie. wszystkim za każdy dar do-
broci, życzliwości i serca ofiarowany na 
ten cel niech przez wstawiennictwo św. 
Jana chrzciciela Bóg wynagrodzi – Bóg 
zapłać!
wdzięczni: Stowarzyszenie wolontariat 
św. Ojca Pio, ks. Tomasz Franczak – orga-
nizator Xii Świętojańskich Dni Młodych 
oraz młodzież Dekanatu Łącko.

Ks. Tomasz Franczak
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Usiądź na chwilę, ja pójdę tam – po-
wiedział chłopak.
Dziewczyna wpatrzona w ekran 

tabletu, posłusznie usiadła.
– yii, – wydała piskliwy dźwięk 

przyzwolenia.
chłopak, z aparatem fotograficznym 

na ramieniu, ruszył w stronę gotyckiej 
katedry. Musiał przecież coś zwiedzić. Po 
to tu przyjechali. na trawniku stały trzy 
rzeźby. „MaSki”- informował napis na 
tabliczce. rzeźbę stojącą najbliżej wrót 
katedry autor zatytułował „Modlitwa”. 

Był fotoreporterem, widział wiele 
wystaw, lecz ta rzeźba poruszyła go jak 
żadna dotąd. Pogrążone w modlitwie, 
oczyszczone z win, trzy maski zsuwa-
ły się z rozmodlonej twarzy, trwającej 
w ekstazie.

– Po latach bez spowie-
dzi nie ma człowieka, który 
nie miałby się z czego oczy-
ścić. a co ze mną – pomyślał 
zniewolony kształtem bryły. 
Usiadł w ławce pośrodku ka-
tedry. Był agnostykiem. Przy-
szedł popatrzeć, zapamiętać 
i komuś o tym opowiedzieć. 
Jego oczy podziwiały rozetę 
nad ołtarzem. Głowa nie po-
ruszyła się. ręka wyciągnę-
ła z ucha słuchawkę. Dudnią-
ca perkusja ustąpiła miejsca 
chórowi gregoriańskiemu. 
Dłoń wyczuła na ławce mały, 
okrągły przedmiot.

– Guzik – uśmiechnął 
się. kiedyś potrzebował do-
bre zdjęcie na rozkładówkę. 
Przeciął nitki jedynego guzi-
ka spinającego ogromne pęk-
nięcie w sukni znanej aktorki. 
czekał na kulminację. Zdję-
cia sprzedały się wybornie. 
równie dobrze sprzedał na-
zwisko kobiety wraz ze zdję-
ciem, z balu maskowego. Była 
żoną wpływowego polityka. 
Od niedawna wyśledził jej ro-
mans z młodym, przystojnym 
modelem.

– a podstarzały mężczyzna… Przypo-
mniał sobie największą wpadkę, z jego 
jakże jeszcze krótkiej kariery. Tego sobie 
nie mógł wybaczyć. włóczył się czyha-
jąc na sensacje po nocnych klubach. wie-
dział, że „gość” przeżywa ostry zakręt ży-
ciorysu i jest na lekach uspokajających. 
Przychodził, siadał i patrzył. Miał okre-
sową fobię samotności. wiedzieli o tym 
wszyscy. Lecz spodobał mu się jego nie-
obecny wzrok. Zrobił zdjęcie. Pamiętał 
każde słowo jego prośby. 

– niech pan mnie zostawi, proszę. Po 
jakimś czasie opowiem panu wszystko. 
ale nie teraz. 

nie posłuchał. Pamiętał nagłówki po-

rannych wydań. Przez moment zwycię-
sko się uśmiechnął.

– To było podłe! – powiedział do siebie 
z naganą w głosie. On przeze mnie popeł-
nił samobójstwo. Moje zdjęcia przez dłu-
gi czas ozdabiały pierwsze strony wydań. 
Tylko naczelny był ze mnie zadowolony.

Głowa chłopaka przekrzywiła się 
i opadła na obojczyk. cisza katedry 
wzmocniła tętno. Szalało w jego uszach 
jak dzwon bijący na trwogę. 

– a dziewczyna w czerwonym ża-
kiecie… Prosiła, błagała, nawet chciała 
klękać. 

– Gazeta żyje tylko jeden dzień, niech 
się pani nie martwi – odpowiedział i zro-
bił jej zdjęcie, gdy po zabiegu wycho-
dziła z gabinetu. Zdjęcie uchwyciło na-
wet nazwisko lekarza umieszczone na 
drzwiach. Dziewczyna była córką dy-
rektora szkoły. Lawina zdarzeń znisz-
czyła wiele osób. Potem, dowiedział się, 
że jej wizyta związana była z przykrym 
incydentem. napadnięto ją i…pozwolono.

   Żałował swoich nieprawości na swój 
sposób. Lecz krótko i miałko. Teraz wy-
stępki chrzęściły oskarżycielsko. 

– ile masek musiałoby spaść z mojej 
twarzy, bym mógł stąd wyjść oczyszczo-
ny? – przemknęło mu przez myśl. Spiął 
usta w grymasie pogardy. klatki zdjęć jak 
na dawnej kliszy, zgrzytały rytmicznie 
jak w fotoplastykonie, zatrzymując się 
na mgnienie. każde zdjęcie miało w tle 
okruch nieuczciwości. Podniósł głowę. 

– Było, minęło… – uspokoił swoje 
rozterki, szybko, bez rozpamiętywa-
nia. rozglądał się, po to tutaj przyszedł. 
Zwiedzać. wzrok z nad ołtarza powędro-
wał na boczne ściany katedry. Oczy z ob-
razów świętych patrzyły na niego pod 
różnym kątem. napotkał ich przenikli-
wy wzrok. Poczuł się osaczony. Dreszcz 
na ciele wywołał zaskoczenie. 

– To pod wpływem chwili wzrusze-
nia… – pomyślał. Lecz musiał 
wstać pospiesznie i wyjść ze 
świątyni. nie umiał sobie po-
radzić z płynącymi łzami. 
czuł, że za chwilę jego szloch 
rozbije ciszę. wychodząc, 
dotknął ręką rzeźby. Trzech 
wylinek ludzkiej twarzy po 
katharsis. Schylił się i raz 
jeszcze przyjrzał zamodleniu 
na kamiennej twarzy. Dłonie 
rzeźby ułożone w konchę, po-
zbawione skurczu grzechu, 
ukazywały prostą linie ży-
cia. Pogłaskał je. chropawa 
rudość kamionki, oddała mu 
swój spokój.

– czyżbym wykorzystał 
swoją szansę na przemianę, 
jak zbłąkany turysta, który 
przypadkowo tutaj trafił. 

– „Sanza flesz! Bez fleszu”- 
powiedział do rzeźby odcho-
dząc*. Pospiesznie wycierał 
z twarzy łzy. 

– Przemyśl to jak żyjesz – 
usłyszał za sobą słowa. Od-
wrócił się sparaliżowany. 
Trzy rzeźby – „MaSki” miały 
kamienne twarze.

– Gdzie byłeś? – zapytała 
dziewczyna. nawet na niego 
nie popatrzyła.

– a, a, tam – odpowiedział wskazując 
ręką ogromną katedrę. Palce dziewczyny 
przesuwały się zwinnie. Skoczek spraw-
nie pokonywał drogę z gry.

*„ Sanza flash! Bez fleszu” – tytuł wiersza 
adama Zagajewskiego z tomu „Pragnienie” 
kraków 2000 wydawnictwa a5, s.21. 

Zabiegani, widzący tylko cel na swojej 
ścieżce, odwiedzając czasem galerie, mu-
zea, przytrafi nam się być może, moment 
iluminacji. krótki błysk flesza rozświetli 
mroczny zakamarek grzechu. Zmusi do 
przemyślenia.

Maria Golanka

aGnOSTyk

28 Wiadomości Łąckie Nr 2/2014



aoto jak niezwykle emocjonujące 
rozgrywki sportowe relacjonuje 
trener Janusz Piotrowski. 

„To co się stało w warszawie przerosło 
nasze oczekiwania, a mogło być jeszcze 
lepiej – tak  można streścić nasz pobyt na 
finale Turnieju Piłki nożnej „Z podwór-
ka na stadion” o puchar Tymbarku, ale 
po kolei. 

warszawa przywitała nas piękną sło-
neczną pogodą. Po zakwaterowaniu się 
w hotelu atos pojechaliśmy na otwarcie 
turnieju na Plac Defilad, gdzie nastąpił 
przemarsz wszystkich drużyn do miej-
sca, w którym oficjalnie nas przywitano, 
a następnie nastąpiło losowanie drużyn 
do poszczególnych grup eliminacyjnych. 

Trafiliśmy do „grupy śmierci”, gdzie 
spotkały się drużyny, które wygrały już 
ten turniej rok i dwa lata temu. 

w pierwszym meczu spotkaliśmy się 
z reprezentacją województwa łódzkie-
go – szybko straciliśmy pierwszą bram-
kę i było bardzo ciężko – ruszyliśmy do 
ataku i strzeliliśmy dwie bramki, które 
dały nam zwycięstwo 2:1 (br. Mariusz 
kutwa, krystian ciapała).  

Po meczu organizator turnieju zabrał 
nas na zwiedzanie Stadionu narodowego. 
Byliśmy w szatniach piłkarzy reprezen-
tacji, potem mogliśmy być na murawie, 
kończąc na samym szczycie stadionu. Dla 

dzieci było to niesamowite przeżycie.
 Drugi mecz zagraliśmy z woj. zachod-

niopomorskim; w tym meczu zremi-
sowaliśmy 2:2, znów tracąc bramkę na 
początku meczu (br. strzelili wojciech 
Urbański, krystian ciapała). Trzeci mecz 
z woj. kujawsko-pomorskim to kapitalna 
gra całej drużyny i wysokie zwycięstwo 
5:0 (br. Mariusz kutwa – 2, andrzej Siko-
ra – 2, Michał Palacz). 

w ćwierćfinale mecz z woj. święto-
krzyskim to znów świetna gra i zwycię-
stwo 2:0 (br. wojciech Urbański, krystian 
ciapała).

w trzecim dniu zagraliśmy mecz pół-
finałowy z drużyną z woj. warmińsko 
– mazurskiego. Mecz rozpoczęliśmy fa-
talnie, tracąc 2 bramki, ale chłopcy nie 
załamali się i szybko strzelili kontakto-
wą bramkę. Potem trafiliśmy dwa razy 
w poprzeczkę  i straciliśmy trzecią bram-
kę. Spotkanie  kończy się niestety poraż-
ką. Jedyną bramkę w tym meczu strzelił 
Mariusz kutwa. 

Został nam mecz tylko, a może aż 
o trzecie miejsce, tu na drodze stanęła 
nam drużyna z Podkarpacia. Był to chyba 
najlepszy mecz całego turnieju. Oglądali 
go wszyscy trenerzy reprezentacji i dzia-
łacze PZPn z Prezesem Zbigniewem Boń-
kiem na czele. Obie drużyny grały szyb-
ko, kombinacyjnie i mocno ofensywnie. 
rozpoczęliśmy od straty bramki, którą 
szybko odrobiliśmy, ale przeciwnik znów 
wyszedł na prowadzenie 3 :1, atakujemy 
i odrabiamy straty, aż wreszcie wycho-
dzimy na prowadzenie 4:3. w ostatnich 
sekundach meczu Podkarpacie ataku-
je, sędzia nie zauważył, że piłka wyszła 
na aut i jest 4:4 (br. Mariusz kutwa – 2, 
wojciech Urbański, krystian ciapała) 
i karne. Trzy karne strzelamy bezbłęd-

Dwaj młodzi piłkarze z Łącka (zawodnicy MUKs Halny Kamienica)
zdobywcami Pucharu na Stadionie Narodowym

Mariusz kutwa (kl. iiia) i kacper czepielik (kl. iia) z Łącka są zawodnikami MUkS Halny kamienica. 
Drużyna ta zagrała w wielkim finale Turnieju Piłki nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 
zorganizowanym przez PZPn, zwyciężając najpierw etap powiatowy a potem wojewódzki. nasi chłopcy 
zaprezentowali się bardzo dobrze, a Mateusz kutwa zdobył w finałowym rozgrywkach aż 6 bramek.

kacper czepielik
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nie, przeciwnik trafia 2 razy (karne 3:2 
Michał Palacz, krystian ciapała, Domi-
nik Faltyn) – mamy więc trzecie miejsce 
w turnieju – to wielka radość naszej dru-
żyny oraz rodziców, którzy przyjechali 
nas dopingować. 

Otrzymaliśmy gratulacje od Zbignie-
wa Bońka, który zainteresował się naj-
zdolniejszymi zawodnikami naszej dru-
żyny, którzy wyjadą na obóz treningowy 
organizowany przez PZPn i prowadzony 
przez trenerów reprezentacji Polski. 

Po oficjalnej dekoracji pojechaliśmy 
oglądać mecze finałowe na stadionie na-
rodowym. Do domu wróciliśmy późną 
nocą zmęczeni, ale szczęśliwi. 

Skład drużyny MUkS „Halny”:

Hubert Gurgul, Mateusz czech, 
Jakub Ligęza, andrzej Sikora, 
Mariusz kutwa, kacper czepielik, 
Dominik Faltyn. wspomagali nas 
zawodnicy z Harnasia Tymbark: 
Patryk Sporek, wojciech Urbański, 
Michał Palacz oraz krystian ciapała 
– TenHOk Brzezna, Przemysław 
kosiba – Orkan niedźwiedź.

Trenerzy: Janusz Piotrowski oraz 
Jarosław Majeran.

Mariusz czepielik

Ojciec uznał, że jego syn za dużo czasu spędza grając na kom-
puterze. chcąc go zmotywować do większego wysiłku w nauce, 
powiedział do niego:

 –  kiedy abraham Lincoln był w twoim wieku, czytał książki 
przy świetle kominka. 

Syn odpowiedział bez odrywania wzroku od komputera:
 –  kiedy Lincoln był w twoim wieku, był już prezydentem 

Stanów Zjednoczonych.

rozpaczliwie płaczącego syna pyta ojciec:
 –Dlaczego płaczesz synku?
 –Zgubiłem 10 zł, odpowiada syn.
 –nie płacz, dam ci 10 zł

Dziecko się uspokoiło, a po chwili wpada jeszcze w większą 
rozpacz.

 –co się stało synku? - pyta ojciec.
 –Gdybym nie zgubił tamtych 10 zł, to miałbym teraz 20 zł.

– chciałabym coś praktycznego do pokoju dziecięcego – mówi 
kobieta w sklepie z dywanami.

 –  a ile Pani ma dzieci?
 –  Sześcioro.
 –  To najpraktyczniejszy byłby asfalt...

Uśmiechnij się
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

I Gminny Konkurs Nojśwarniejsy Przedszkolak Gminy Łącko

Gminny Konkurs „Mistrz Matematyki”

Nowy budynek Gimnazjum w Łącku

Młodzież z Niemiec z wizytą w Gminie Łącko

Most w Kadczy (foto: Stanisław Niemiec)

Świętojańskie Dni Młodych



Święto Kwitnącej Jabłoni w fotograficznym skrócie

foto: kamil korona
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