St. Wąchała
WIOSNA

Już śniegi stopniały,
słonko lepiej grzeje,
ptaszki przyleciały,
co się tutaj dzieje?

Zima już uchodzi
za lasy i łąki,
a wiosna przychodzi,
śpiewają skowronki.

Krokiem wiosna zdąża
polami ku chatom,
a u gór podnóża,
ziemię wilży kwiatom.
(…)
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W numerze:
Inwestycje w Gminie Łącko
Informacje kulturalne
Z życia szkół i przedszkoli
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Wizualizacja mostu w Kadczy.

Chodnik w Zabrzeży.

Wizualizacja sali gimnastycznej w Zabrzeży.

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jazowsku.
2

Wizualizacja przebudowy placu targowego
w Łącku.
Wiadomości Łąckie Styczeń Luty 2014

Wybrane inwestycje realizowane przez Gminę Łącko
w 2014 roku
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy
Łącko.

Gmina Łącko otrzymała 100% dofinansowania na realizację projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko”. Łączna wartość projektu wynosi
1,1 mln. zł. W ramach projektu zakupionych i przekazanych zostanie 90 rodzinom zestaw komputerowy z dostępem
do internetu. Ponadto w ramach projektu zostanie przekazanych 38 zestawów
komputerowych do: Świetlicy Środowiskowej w Łącku, szkół podstawowych.
31 stycznia 2014 roku zakończono nabór uczestników do projektu. Dostawą i montażem sprzętu komputerowego oraz internetu zajmie się wyłoniona
w przetargu firma. Termin przekazania
sprzętu planowany jest na 31 marca 2014
r. Projekt realizowany w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu-e-Inclusion.
Gmina Łącko otrzymała promesę na budowę mostu w Kadczy
i odbudowę dróg.

18 lutego 2014 roku Janusz Klag Wójt
Gminy Łącko odebrał z rąk Jerzego Millera Wojewody Małopolskiego promesę
w wysokości 8 mln. zł na Budowę mostu na rzece Dunajec łączącego Łazy
Brzyńskie z Kadczą. Przeprowadzone
przez gminę postępowanie przetargowe na budowę mostu wykazało, iż kwota przyznanej promesy jest zbyt mała.
Poczynione starania doprowadziły
Dwumiesięcznik Gminy Łącko
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Kolejną promesę w kwocie 680 tys.
zł Gmina Łącko otrzymała na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych na odbudowę
dróg w Woli Piskulinej i Czerńcu.

Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Zabrzeży.

Wójt Gminy Łącko odbiera promesę na
budowę mostu w Kadczy.

Gmina Łącko posiada wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową budynku sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Zabrzeży i czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych
na sfinansowanie tej inwestycji.

do zwiększenia promesy przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji do
10 960 tys. złotych.
Projekt przewiduje budowę obiektu
mostowego dwupasowego z wydzielonym chodnikiem dla pieszych, przebudowę skrzyżowanie z drogą wojewódzką
i drogą powiatową, budowę oświetlenia.
Budowa mostu ma na celu poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańców
zamieszkałych w Łazach Brzyńskich
z istniejącą drogą wojewódzką nr 969,
co w konsekwencji ułatwi i skróci czas
dojazdu mieszkańców i dowóz dzieci do
szkoły.

Redaguje: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
33–390 Łącko, ul. Strażacka 29
tel./fax 18 444 61 69 e-mail: gok@ug.lacko.iap.pl

Budowa chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 968 Lubień
– Mszana Dolna–Zabrzeż w Zabrzeży.

Obecnie w miejscowości Zabrzeż Gmina
Łącko realizuje inwestycję, której celem
jest poprawa bezpieczeństwa pieszych
i kierowców korzystających z drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień – Mszana Dolna
– Zabrzeż. Realizację zadania rozpoczęto w 2013 roku, natomiast zakończenie
I etapu planowane jest na październik
2014 roku. Zadanie jest realizowane
wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
i skracania materiałów dostarczonych do
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów
artykułów.
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Budowa chodnika w centrum wsi
Czerniec wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zadanie zostało ujęte do realizacji
w 2014 roku i zakresem prac obejmuje
budowę chodnika oraz montażu małej
architektury. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Modernizacja boiska sportowego
w Maszkowicach.

W 2014 roku Gmina Łącko przeprowadzi modernizację boiska sportowego
w Maszkowicach, w ramach której zostanie utworzone boisko do gry w piłkę
siatkową (dostawa i montaż kompletu
słupków i siatki), wyrównanie istniejącego boiska trawiastego, wykonanie ogrodzenia systemowego, dostawę i montaż
małej architektury.
Realizacja tego projektu przyczyni się
do promocji aktywnego i zdrowego trybu życia i będzie atrakcyjnym elementem przyciągającym osoby poszukujące
miejsc do rekreacji i uprawiania sportu.
Zadanie zostało dofinansowane
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działanie Odnowa
i rozwój wsi.
Rozbudowa Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Łącku

Obecnie trwa realizacja drugiego etapu rozbudowy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku, w trakcie którego
prowadzone są prace wykończeniowe
w budynku, położona zostanie elewacja
zewnętrzna oraz zagospodarowany teren wokół budynku.

Oddanie budynku szkoły do użytku
planowane jest już na 1 września 2014
roku. W nowym budynku oddanym we
wrześniu 2014 r. powstanie 12 nowych
sal lekcyjnych, nowa kuchnia wraz ze stołówką, biblioteka oraz szatnia.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jazowsko

Na koniec marca 2014 roku planowany
jest termin oddania do użytku zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Jazowsku. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Budowa budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami straży
pożarnej w Jazowsku

Obecnie Gmina Łącko wyłoniła w przetargu wykonawcę budynku wielofunkcyjnego, który niebawem przystąpi do
realizacji zadania. Planowany termin realizacji to grudzień 2014 r. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przebudowa placu targowego
wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Łącko

Gmina Łącko w 2014 roku przystąpi do
przebudowy placu targowego w Łącku.
W ramach zadania przebudowany zostanie obecny plac targowy obejmując budowę budynku administracyjnego, budynku służby weterynaryjnej z zapleczem
do badania zwierząt, budowie dwóch
wiat handlowych, dwóch wiat do handlu
zwierzętami, siedmiu wiat stanowią-

cych segmenty handlowe oraz budowie
miejsc parkingowych. Teren placu zostanie ogrodzony i oświetlony. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Rewitalizacja centrum miejscowości Łącko

Gmina Łącko w 2014 roku przystąpi do
przebudowy płyty rynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Planowany
termin realizacji to grudzień 2014 r. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie
z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Budowa placu zabaw i rekreacji
dziecięcej wraz z utworzeniem
miejsc parkingowych w miejscowości Łącko.

Kolejną realizowaną inwestycją będzie
nowoczesny, kolorowy, a co najważniejsze spełniający wszelkie standardy
bezpieczeństwa plac zabaw i rekreacji
dziecięcej zlokalizowany przy Przedszkolu Samorządowym w Łącku. Będzie
on oddzielony od przedszkola ogrodzeniem z dwoma bramkami wejściowymi
otwartymi dla osób chcących skorzystać
z powstałej infrastruktury. Przy zajezdni autobusowej powstanie również nowy
parking. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku

Gmina Łącko jest w trakcie opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy oczyszczalni ścieków w Łącku.

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku.
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XXIV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych
8 stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku odbyła się 24. edycja
Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych.

K

omisja w składzie: Magdalena Kroh – etnograf, Jadwiga Adamczyk – muzyk,
regionalista i Benedykt Kafel – etnograf, po obejrzeniu 5 grup dziecięcych
postanowiła przyznać następujące miejsca:

I m-ce: Grupa kolędnicza „Herody” ze SP w Jazowsku (op. Bogusława MatusiewiczFaron, Mirosława Potoczek) oraz Grupa kolędnicza „Z gwiazdą” z Grupy Teatralnej
„Berecik” w Łącku (op. Bernadetta Wąchała-Gawełek)
II m-ce: Grupa kolędnicza „Herody” ze SP w Maszkowicach (op. Beata Wąchała)
II m-ce: Grupa kolędnicza „Nowolecięta” ze SP w Obidzy (op. Anna Majerska)

III m-ce: Grupa kolędnicza „Herody” ze SP w Czarnym Potoku (op. Ewa Aleksander,
Barbara Kiercz)

W uroczystym wręczeniu nagród wzięli udział Janusz Klag Wójt Gminy Łącko
oraz Barbara Moryto dyrektor GOK-u.
Wszystkie grup otrzymały dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez GOK
w Łącku – organizatora konkursu. Zaś
jury w swym protokole podziękowało
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nauczycielom i opiekunom za przygotowanie uczestników, którzy prezentowali naprawdę wysoki poziom. Magdalena
Kroh przewodnicząca jury podkreśliła
jednocześnie, jak ważne jest przywiązanie do tradycji swojego regionu i pogratulowała wszystkim uczestnikom.

Ponadto jury zakwalifikowało na Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
„Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie:
Grupę kolędniczą „Z gwiazdą” z GOK
w Łącku oraz Grupę kolędniczą „Herody” ze SP w Jazowsku.
Janusz Klag Wójt Gminy Łącko wyraził również swoje podziękowanie
dla młodych ludzi, którzy z zapałem
kultywują tradycje przodków, podziękował również opiekunom grup za
zaangażowanie.

Zaznaczyć również należy, iż kolędnicy z Gminy Łącko wydelegowani do kolejnego etapu, a więc „Herody” z Jazowska
i „Z gwiazdą” z Łącka, zajęły na Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych
„Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie III
miejsce otrzymując pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne.
Serdecznie gratulujemy.
(b.g.)
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22. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Łącku
Tegoroczny finał WOŚP upłynął pod znakiem
dobrej zabawy. Koncerty, licytacje i liczne
konkursy odbywały się w hali widowiskowosportowej w Łącku. Dopisali tak wykonawcy,
jak i mieszkańcy, którzy licznie uczestniczyli
w imprezie.

P

rzed zgromadzoną publicznością zaprezentowali się:
Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto z Łącka, grupy kolędnicze Z gwiazdą z Grupy Teatralnej Berecik
oraz Herody z Maszkowic, zespół wokalno-instrumentalny z ZSG w Łącku, kierowany przez p. Leszka Moryto, młodzieżowa kapela góralska Fiyrloki, a także Kapela Kuźnicka, która na licytację przekazała swoją pierwszą płytę pt.
„Weź Jasiu pisołecko”. Wielką atrakcją był również samochód strażacki marki Żuk przekazany przez OSP w Łącku.
Dodatkowo oprócz występów odbywały się warsztaty
plastyczne, w trakcie których powstał wielki pociąg pomocy, w których poszczególne wagoniki tworzyli mali artyści. Strażacy z OSP w Łącku zaprezentowali również swój
sprzęt bojowy, a przymierzenie oryginalnego hełmu strażackiego oraz możliwość przebywania w strażackiej szoferce cieszyły się wśród najmłodszych, ale i trochę starszych ogromnym zainteresowaniem.
Wiele emocji dostarczyły licytacje – strażacki Żuczek
znalazł nowego właściciela za 2500 zł, a pyszny tort wykonany przez Cukiernię u Gromali sprzedany został za 750 zł.
Mogli go jednak spróbować wszyscy, gdyż został podzielony wśród wszystkich uczestników imprezy.
W ramach tegorocznego 22 Finału WOŚP w Łącku zebraliśmy wspólnie 17 161,18 zł. To kwota większa od
ubiegłorocznej o prawie trzy tysiące! Na terenie Gminy Łącko kwestowało 25 wolontariuszy, a sztab tradycyjnie już funkcjonował w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku.

Wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy Łącko, którzy wsparli tegoroczną akcję
wrzucając pieniądze do puszek, a dodatkowo firmom, instytucjom, organizacjom i osobom prywatnym:
–– Restauracja pod Jabłonią
–– Cukiernia u Gromali – Katarzyna i Adam Gromalowie
–– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku
–– OSP w Łącku
–– Bogumiła, Wojciech i Anna Dudowie
–– Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej
–– PHU Volt – Izabela i Stanisław Piksińscy
–– Ryju Sport – Tadeusz Kyrcz
–– Łącki Bank Spółdzielczy
–– Owopol – Stacja Paliw w Łącku – Rusnarczyk, Koza
–– Magdalena Leszko
–– Aleksandra i Tomasz Misterka
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–– Stanisława Janczura
–– Gorce Kamienica
–– Oberża i Karczma u Klagów – Urszula Klag
–– Sklep Patryk – Katarzyna Farganus
–– Oriflame – Bożena Jachymiak
–– AMG Studio Nadruku – Anna i Mariusz Gorczowscy Biurowiec
– Grzegorz Baran
–– Pasmanteria i sklep Dziecko – Józefa Złotnik
–– Salon Fryzjerski Katarzynka – Zofia i Aleksander Grelowie

Jeszcze raz wszystkim i za wszystko – serdecznie dziękujemy!
Wiadomości Łąckie Styczeń Luty 2014

zdj. Dawid Lis, Paulina Lis
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W Łącku zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
„Na ratunek” to hasło tegorocznej akcji, pod którym wolontariusze
zbierali środki na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny i godnej opieki medycznej seniorów.

Rozmowa z Zofią i Aleksandrem Grelami wieloletnimi
wolontariuszami i inicjatorami akcji w Łącku.
Od dłuższego już czasu spotykam Państwa kwestujących z puszkami z serduszkiem podczas kolejnych Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Łącku i otoczonych wianuszkiem młodych wolontariuszy. Mam
wtedy wrażenie, że wprowadzacie ich
w arkana wolontariatu. Czy tak jest?
—— Można odnieść takie wrażenie. Służymy młodym społecznikom radą i pomocą
jak również opieką. Jesteśmy najstarszymi stażem wolontariuszami Wielkiej Orkiestry w Łącku, mamy trochę doświadczenia i cieszymy się, że możemy pomóc
młodym.

Od dawna jesteście Państwo wolontariuszami?
—— Już ponad piętnaście lat kwestujemy
na ulicach Łącka. Przez te wszystkie lata
towarzyszyła nam córka Kasia. To Kasia
właściwie była inicjatorem naszego wolontariatu.

Jak to się stało?
—— Oglądając w telewizji Finał Orkiestry
Jerzego Owsiaka nasza wówczas dziewięcioletnia córka spontanicznie zawołała, że też chciałaby zbierać pieniądze
dla chorych dzieci. Spodobał się nam ten
pomysł i w następnym roku postanowi-
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liśmy wziąć udział w tej akcji.
Nie było jeszcze niestety sztabu Orkiestry w Łącku, ani nawet w Nowym Sączu.
Wtedy samodzielnie przygotowaliśmy 5
plakatów z ogromnym sercem, rozwiesiliśmy je w widocznych miejscach naszej osady i w odpowiednim
czasie rozpoczęliśmy zbiórkę
na rynku.

Jak zareagowali na to mieszkańcy?
—— Muszę powiedzieć, że z pewnym niedowierzaniem, ale
i z sympatią. Myślę, że mieliśmy ułatwione zadanie, gdyż
jesteśmy w pewnym sensie
publicznymi osobami w Łącku
z racji naszej profesji. Blaszaną
puszkę nosiła Kasia. Potem pojechaliśmy z puszką do Redakcji Gazety Krakowskiej w Nowym Sączu,
gdzie komisyjnie przeliczono pieniądze
i przesłano do Sztabu Wielkiej Orkiestry
w Krakowie. W następnym roku został
zorganizowany Sztab Orkiestry w Redakcji Gazety Wyborczej, a my nawiązaliśmy kontakt z Fundacją Jerzego Owsiaka
i Kasia otrzymała identyfikator. Wtedy
też za zgodą ówczesnej dyrekcji szkoły
mogła również kwestować w szkole.

Widziałam, że w tym roku kwestowaliście Państwo w czwórkę, bez Kasi?
—— Tak, już drugi rok przyuczamy nasze
młodsze dzieci pomagać innym. Elusia
ma 7 lat, a Marek 12.
Natomiast Kasia po studiach pielęgniarskich poszła do pracy i dalej pomaga ludziom.
Pasja społecznikowska zaszczepiona
w dzieciństwie pozostała w niej. Kwestowała w gimnazjum i w liceum, a podczas
studiów uczestniczyła w szkoleniach
i kursach organizowanych przez Fundację Jerzego Owsiaka kończących się
certyfikatem. Od tej pory pracuje społecznie podczas imprez organizowanych
przez tę fundację, Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko” oraz w trakcie Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty.

Pamiętacie Państwo kiedy został zorganizowany Sztab Wielkiej Orkiestry
w Łącku?
—— To był rok 2003, ale już w 2002 roku
podczas X Finału Wielkiej Orkiestry prowadziliśmy zbiórkę w szerszym zakresie, a sztab WOŚP został zorganizowany
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.
Imprezy odbywały się wówczas na Rynku. Od dwóch lat Orkiestra gra w hali widowiskowo-sportowej.

Ilu wolontariuszy kwestowało w tym
roku?
—— W tym roku dwudziestu pięciu wolontariuszy zbierało pieniądze w Łącku i większych miejscowościach naszej
gminy. Kwestowały też 4 rodziny z małymi dziećmi. Jeden z nich pięcioletni
Andrzejek już trzeci rok nosił puszkę
z serduszkiem i z dumą powiedział, że
nazbierał dla chorych dzieci
370 złotych. Imprezę urozmaicały występy Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto, miejscowych grup kolędniczych
i szkolnych zespołów wokalno–
instrumentalnych, odbywała
się też licytacja. Wśród fantów
znalazł się samochód strażacki żuk zakupiony za 2500 zł
i olbrzymi tort przygotowany przez Zakład Cukierniczy
u Gromali za 750 zł, a degustowany przez wszystkich uczestników imprezy.

Jesteście Państwo nie tylko wolontariuszami, ale i również sponsorami Wielkiej Orkiestry i wielu imprez organizowanych na terenie naszej gminy?
—— Tak. Staramy się w miarę naszych
możliwości pomagać. Wiemy, że służy to
wspólnemu dobru.
Rozmawiała Rozalia Kulasik
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Nowe instrumenty dla łąckiej Orkiestry

W

dniu 29 stycznia 2014 r. Wójt Gminy Łącko Janusz Klag
oraz dyrektor GOK Barbara Moryto wręczyli na ręce
dyrygenta dr. Stanisława Strączka nowe instrumenty zakupione dla Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto. W ramach operacji, której beneficjentem był Gminny Ośrodek Kultury w Łącku zakupione zostały klarnet, trąbka, flet i saksofon
altowy.
Instrumenty te z pewnością będą dobrze służyć naszym
muzykom w trakcie licznych występów w kraju i poza jego
granicami.

Operacja z zakresu małych projektów pn. Kultywowanie rodzimej tradycji poprzez doposażenie Orkiestry Dętej im. Tadeusza
Moryto z Łącka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Po kolędzie…

M

inął już okres najpiękniejszych
świąt w roku – Świąt Bożego Narodzenia, ale w trakcie jego trwania kolędnicy z Grupy Teatralnej Berecik
odwiedzili najmłodszych mieszkańców
Gminy Łącko, aby zaprezentować im tradycyjny łącki obrzęd chodzenia po kolędzie „Z gwiazdą”, jaki jeszcze w XX w. był
kultywowany na tym terenie.
Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Łącku, Smerfików
i Promyczka z wielką uwagą i zaciekawieniem wysłuchały występu. Miały
również możliwość usłyszeć trochę ciekawostek związanych z obrzędami bożonarodzeniowymi w Gminie Łącko, a na
koniec wspólnie z kolędnikami nauczyć
się a potem zaśpiewać wspólnie kolędę
„Gore gwiazda”.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Górale Łąccy
na 42. Karnawale Góralskim
w Bukowinie Tatrzańskiej
W dniach 5-9 lutego w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się tradycyjny
Góralski Karnawał. Integralną częścią tej imprezy są od lat zmagania
konkursowe grup kolędniczych, par tanecznych oraz zbójników.

W

tegorocznej edycji wzięła również udział reprezentacja Zespołu Regionalnego „Górale
Łąccy”. W popisie par solowych zaprezentowali się Kinga Gorczowska i Janusz
Pierzchała oraz Iwona Jawor i Łukasz
Banaś w kategorii do 21 lat, zaś w kategorii 22-40 lat Aneta Wolańska i Adrian
Pasiud. Wszystkie pary otrzymały specjalne dyplomy wyróżnienia.
W konkursie tańca zbójnickiego zaprezentowali się łąccy górale. Oprócz
nich wystartowało 8 grup. Zbójnicki,
choć ze złamaną ciupagą – bo taka sytuacja wydarzyła się w trakcie występu,
przyniósł naszym III miejsce oraz „ciupago juhasko” i nagrodę pieniężną.
Serdecznie gratulujemy!!!
(b.g.)
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Artyści naszej ziemi – wystawa

W dalszym ciągu serdecznie zapraszamy do hali
widowiskowo-sportowej w Łącku, gdzie można
obejrzeć wystawy prezentujące dorobek artystyczny twórców Gminy Łącko w ramach cyklu
wystaw pn. „Artyści naszej ziemi’. Dodatkowo wy-

stawa została wzbogacona w eksponaty z Izby Regionalnej w Łącku oraz wydawnictwa promocyjne.
Wystawę można oglądać codziennie w godzinach
pracy hali widowiskowo-sportowej.

Serdecznie zapraszamy.

W miesiącu styczniu obejrzeć można było wystawę malarstwa rodziny Dudów z Łącka.

Bogumiła Duda – nauczycielka w ZSG
w Zagorzynie. Lubi malować martwą
naturę, kwiaty. Malowanie traktuje jako
sposób na odstresowanie się. Część prac
przeznacza na cele charytatywne.

Wojciech Duda – pracownik firmy Erbet, od dzieciństwa przejawiał plastyczne zdolności. Najbardziej lubi malować
krajobrazy. Malarstwo traktuje jako jedno z licznych hoby.

Anna Duda – córka Bogumiły i Wojciecha, studentka translatoryki. Zamiłowanie do sztuki przejęła od rodziców. Od
dzieciństwa rysowała, malowała, aktualnie najchętniej zwierzęta oraz prace
o tematyce historycznej.

W lutym zaprezentowaliśmy prace Jadwigi Ząbek z Łącka.

W marcu swoje prace prezentuje Janusz Kyrcz z Łącka.

Jadwiga Ząbek – mieszka w Łącku, prowadzi gospodarstwo
rolne. Malarstwem interesowała się od szkolnych lat. Ze względu na trudności materialne i brak możliwości kierunkowego
kształcenia, swoje zamiłowanie rozwijała w zaciszu domowym.
Dużo szkicowała, upiękniała swój dom.
Tak naprawdę od 2002 r. realizuje swoją artystyczną pasje. Maluje obrazy olejne, głównie krajobrazy, w tym wiele
z motywem górskim, martwą naturę, kwiaty. Od roku 2008
uczestniczy w wystawach i prezentacjach przy okazji imprez
regionalnych.

Janusz Kyrcz – mieszka w Łącku, prowadzi własne gospodarstwo rolne. Twórczością interesował się od najmłodszych lat,
jednak pierwsze poważne prace powstały w roku 1980. Próbuje wypowiadać się w malarstwie, rzeźbie, a ostatnio także
w pasteli. Brał udział w wielu wystawach i plenerach – m.in.
Wystawa Twórczości Żołnierskiej organizowana przez Wojska
Obrony Powietrznej Kraju w Kołobrzegu, Wystawa Twórców
Nieprofesjonalnych „Helena 87” w Nowym Sączu, plener i wystawa w Tolkmicku wraz ze studentami Wyższej Szkoły Sztuk
Plastycznych w Gdańsku, zbiorowa wystawa twórców nieprofesjonalnych z okazji 30-lecia Towarzystwa Sztuk Plastycznych
w Dawnej Synagodze w Nowym Sączu, wystawa rzeźby nieprofesjonalnej w Starej Kordegardzie w Warszawie. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz za granicą – m.in.
w USA, Danii, Niemczech, czy też we Włoszech.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Sprawozdanie z działalności za rok 2013
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
koła nr 5 w Łącku
Zarząd koła nr 5 w Łącku w roku 2013 organizował liczne pielgrzymki oraz wycieczki dla swoich członków. W maju zorganizował dwudniową pielgrzymkę do sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej w Gidlach.
–– W czerwcu odbyła się wycieczka do
Oświęcimia, gdzie uczestnicy zwiedzili obóz koncentracyjny Auschwitz
i Brzezinkę.
–– W sierpniu odbyła się pielgrzymka do
Kalwarii Zebrzydowskiej, pielgrzymi
z Łącka uczestniczyli w święcie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny,
odprawili również dróżki.
–– We wrześniu odbyła się dwudniowa
wycieczka do Kalwarii Pacławskiej,
szlakiem bieszczadzkim, uczestnicy
zwiedzili również zaporę nad Soliną
oraz Duklę.
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––	Na przełomie września i października
grupa emerytów i rencistów z Łącka
przebywała w Kołobrzegu na 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym.
–– W październiku przedstawiciele koła
w Łącku odwiedzili kopalnię w Bochni, gdzie spędzili miłe chwile w trakcie
wieczoru przy muzyce i zabawie.

–– Pod koniec października zarząd zorganizował pożegnanie sezonu pielgrzymkowego i wycieczkowego w Restauracji pod Jabłonią, gdzie śpiewem
i tańcami zakończyliśmy rok 2013.
Stefan Kozik
Przewodniczący Koła Nr 5 w Łącku
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Stefan Kozik sołtys wsi Łazy Brzyńskie w Senacie RP

S

tefan Kozik sołtys wsi Łazy Brzyńskie uczestniczył w konferencji w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej
zorganizowanej dla laureatów ogólnopolskich konkursów na najlepszego sołtysa. Głównym tematem konferencji był
Fundusz Sołecki, a uczestniczyli w niej
również marszałkowie, burmistrzowie
i wójtowie z całej Polski.
Konferencje prowadził senator Janusz
Sepioł – przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz senator Ireneusz Niewiarowski jako prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Konferencja był bogata w ciekawe
informacje, dotyczące podziału Funduszu Sołeckiego dla dobra mieszkańców.
Uczestniczyła w niej również Joanna
Iwonicka redaktor naczelna Gazety Sołeckiej, która w 2004 r. gościła również
w Łącku w trakcie uroczystej gali podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu
na Sołtysa Roku. Za zakończenie wszyscy zostali zaproszenia na uroczysty
obiad, który został podany w Ogrodach
Senackich.

Bronek z Obidzy

Zakryte skrzydłami
Zawsze powracał w góry wiosną, poszerzał dzień, przynosił burze.
I trawy zaczynały rosnąć, a ptaki mogły śpiewać dłużej.
K obiety czciły go za noce, za to, że co dzień je obdzierał
z kawałka nieba na północy, by nim wypełnić drugą stronę.
Pewnie chodziło im o ptaki, zawsze lubiły patrzeć w górę
i śpiew ich taki niepojęty, odsuwający w dal horyzont.
M ężczyźni za deszcz oraz trawę. Mogli wypędzać głodne stada
na wielkie hale i polany, lecz nie umieli się mu kłaniać.
To przez te stwory śpiewające, one zabrały im kobiety
ze wzrokiem wypalonym słońcem i niebo poszerzone dla nich.
Opuszczał góry późnym latem, kiedy odprawił wszystkie burze.
I trawy zaczynały więdnąć, ptaki nie mogły śpiewać dłużej.
Wracały stada nakarmione, mężowie doglądali kobiet,
by uzbrojone w srebrne pióra nie odleciały tak jak tamten.
Zabierał z nieba jedną czwartą, chcąc je poszerzyć na północy.
Zostawiał dzień na pół otwarty jak zachodzące bielmem oczy.
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Franciszek Opyd

Twój zegar
Popatrz na swój zegar życia
pomyśl co sam w sobie masz,
co najbardziej Cię zachwyca,
jaką zachowujesz twarz.
On Ci od narodzin tyka,
rytmicznie dni przesuwając,
dzięki niemu świat spotykasz,
własne zdanie o tym mając.
Znasz, ile masz już za sobą,
ile przeżyć miałeś dane,
ale nie wiesz, co przed Tobą,
co na przyszłość masz zadane.
Możeś jest samotny w tłumie,
szukasz własnej tożsamości,
świat Twych potrzeb nie rozumie,
gdy Ty zginiesz w swej wielkości.
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Gminny konkurs plastyczny
„Ulubiona postać z polskiej poezji dziecięcej”
Murzynek Bambo w Afryce mieszka, Kaczka to Dziwaczka, a Pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku –
wszyscy to wiemy, bo znamy i nadal pamiętamy te wierszyki z dzieciństwa. Ale nie tylko my je lubimy,
bo teraz są one częścią dzieciństwa także najmłodszego pokolenia: przedszkolaków.

D

latego też nauczycielki oddziału
przedszkolnego z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku oraz
z Samorządowego Przedszkola w Łącku
zorganizowały konkurs plastyczny „ULUBIONA POSTAĆ Z POLSKIEJ POEZJI DZIECIĘCEJ”. Został on adresowany do dzieci w wieku 5-6 lat z terenu gminy Łącko.
Celem konkursu była prezentacja
i popularyzacja dziecięcej twórczości
plastycznej, kształtowanie umiejętności wyrażania swych przeżyć w formie
plastycznej, a także rozwijanie inwencji
twórczej i wyobraźni dzieci.
Z nadesłanych prac komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Gromala –
kierownik Biblioteki Publicznej w Łącku,
Ewa Majerska i Aneta Gaborek – nauczycielki z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Łącku, po długich naradach przyznała
następujące miejsca:
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I MIEJSCA
Zofia Faron,
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek”

Julita Iwańska,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku

II MIEJSCA
Natalia Bieryt,
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku
Radosław Duda,
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku
III MIEJSCA
Karol Jasiurkowski,
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku
Dominik Arendarczyk,
Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie
nagród odbyło się 10 grudnia 2013 roku
w Samorządowym Przedszkolu w Łącku.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy za udział w konkursie i symboliczne upominki. Obejrzeli też przedstawienie w wykonaniu dzieci z Samorządowego Przedszkola w Łącku pt. „Leśne
Duszki”. Wszystkie nadesłane prace małych artystów można było podziwiać na
wystawie pokonkursowej w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku.
Organizatorzy składają gorące podziękowania sponsorom: Firmie FAKRO
z Nowego Sącza, Pani Katarzynie Gromala z Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku oraz Pani Monice Myjak za ufundowanie nagród w konkursie.
Dorota Majerska
Marzena Setlak
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W

dniu 29 listopada pracownię
Józefa Tokarza odwiedziło blisko 40 „zerówkowiczów” ze SP
w Jazowsku wraz z wychowawczyniami. Dzieci z wielkim zainteresowanie
słuchały opowieści pana Józefa, a także miały możliwość obejrzeć jego pra-

ce, jak również spróbować swoich sił
w trudnym fachu „ożywiania” kawałka drewna. Na zakończenie spotkania
pan Józef otrzymał własnoręcznie przez
dzieci wykonane podziękowanie. Kto
wie, może kiedyś któreś z nich pójdzie
w jego ślady.

„Artystą być…”
Spotkania ze sztuką są niezwykle wartościowe w edukacji małego
dziecka. Stanowią źródło silnych przeżyć, rozwijają wyobraźnię,
poszerzają zdolności percepcyjne, uwrażliwiają na piękno, inspirują
do samodzielnych działań twórczych.

W

naszym przedszkolu dzieci mają możliwość obcowania
ze sztuką plastyczną, teatralną i muzyczną już od najmłodszych lat.
Organizujemy wycieczki do teatru, biblioteki, czy na koncerty. Zapraszamy do
naszego przedszkola miejscowych artystów, uprawiających często sztukę ludową typową dla naszego regionu. Staramy
się również pobudzać przedszkolaków
do aktywności twórczej poprzez kontakt
z przyrodą w różnych porach roku, gromadząc ciekawe materiały i wykorzystując różne techniki plastyczne.

Dlatego też 21 listopada, w ramach
realizowanej tematyki tygodniowej
„Mali artyści” byliśmy gośćmi w pracowni rzeźbiarza – Pana Józefa Tokarza,
który specjalnie na tę okoliczność włożył strój góralski, robiąc duże wrażenie na dzieciach. Pan Józef – absolwent
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naszego przedszkola z rozrzewnieniem
wspominał lata pobytu w przedszkolu
oraz przybliżył nam swoją historię „nawiązywania przyjaźni” ze sztuką rzeźbienia. Z niezwykłym zaciekawieniem
opowiadał o swojej pasji, prezentując
pokaźną kolekcję swoich rzeźb, płaskorzeźb i innych wytworów, które oczyma wyobraźni i pracą wprawnych rąk
wyczarował z drewna. Przedszkolaki
mogły spróbować tej sztuki, pod bacznym okiem instruktora. Na zakończenie
dzieci poczęstowały się łakociami, które Pan Józef specjalnie dla nich przygotował, a także otrzymały krótkie klocki
drewienek, z których postanowiliśmy
wyczarować wesołe mikołajki po powrocie do przedszkola.
Dzień później, bo 22 listopada swoją obecnością zaszczyciła nas malarka – Pani mgr Janina Koza, na co dzień
pracująca, jako nauczyciel bibliotekarz

w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Jazowsku. Pani Janina, swoim łagodnym
usposobieniem zjednała sobie przychylność i uwagę przedszkolaków, a prace,
które prezentowała podczas spotkania
wprawiły w zachwyt wszystkich. Starała się w prosty sposób dotrzeć do swoich młodych odbiorców, zapoznając ich
z technikami plastycznymi, którymi się
posługuje podczas tworzenia prac. Dzieci mogły podziwiać szkice wykonane:
ołówkiem, pastelami, długopisem, prace – tzw. wycinanki, akwarele. To tylko
mała cząstka obszernej galerii jaką ma
w swoim dorobku artystka. Pani Janina
zachęciła przedszkolaków do swobodnej
twórczości plastycznej poprzez wspólne
narysowanie świątecznej choinki. W miłej atmosferze pożegnaliśmy naszego gościa, dziękując za spotkanie.
Dziękujemy serdecznie Panu Józefowi oraz Pani Janinie za to spotkanie,
a także za wiele lat współpracy z naszym
przedszkolem i życzymy dalszych sukcesów artystycznych. Jednocześnie pokładamy nadzieje, że spotkania z artystami
pomogą dzieciom zaprzyjaźnić się z magicznym światem sztuki i będą dobrą inwestycją na przyszłość.
Anna Gromala
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„Akademia zdrowego przedszkolaka” w Przedszkolu
Samorządowym w Jazowsku.
Prawidłowe żywienie dzieci wpływa na ich rozwój, ale również gwarantuje im zdrowie w dorosłym
życiu. To głównie rodzice i opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność za ich stan odżywiania oraz
za kształtowanie w nich zdrowych nawyków żywieniowych.

P

rzedszkole, jako miejsce oddziaływań opiekuńczych, dydaktycznych
i wychowawczych, zaspakajające
potrzeby żywienia dzieci podczas ich
pobytu w przedszkolu wpływa również
na kształtowanie się postaw prozdrowotnych u małych wychowanków. Akcje i programy kierowane do placówek
oświatowych, mające różnorodny zasięg
sprzyjają wyrabianiu nawyków prawidłowego stylu życia. Dlatego też, w tym
roku nasze przedszkole ponownie podjęło współpracę z Akademią Zdrowego
Przedszkolaka i przystąpiło do V EDYCJI PIRAMIDY ŻYWIENIA PRZEDSZKOLAKA POD HASŁEM: „ZBOŻA ZJADAMY,
ENERGIĘ Z NICH MAMY”. Zajęcia realizowane w przedszkolu miały charakter praktyczny. Dzieci poznawały produkty zbożowe wielozmysłowo. Odbyły
wycieczkę do młyna i piekarni aby zaobserwować proces powstawania chleba. Zajęciom towarzyszyło wiele zabaw
ruchowych, a obszerną wiedzę w zakresie omawianej tematyki pomagali zrozumieć: Wieprzuś, Raptuś i Ociupinka – bohaterowie cyklu opowiadań
pt: „Zwierzątka ze Zdrowego Zakątka”.
Dzieci zdobyte informacje odzwierciedlały w pracach plastycznych, recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły,
wyklejały piękne mandale zbożowe na
konkurs organizowany przez organizatorów akcji.
Podsumowanie akcji było bardzo
uroczyste. W tym to dniu gościliśmy
w przedszkolu rodziców, którzy mogli
podziwiać swoje dzieci śpiewające piosenki, tańczące i recytujące wiersze.
Starsze dzieci zaprezentowały inscenizację pt: „Słonecznik i słoneczko”, a także wiersz o chlebie. Młodsze dzieci recytowały wiersz o makaronach oraz
zatańczyły do piosenki „Lata ptaszek”
i ‘włoskie makarony”. Na koniec dzieci
5 i 6-letnie zatańczyły „Zasiali górale”
w naszych regionalnych strojach górali
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białych. Dzieci otrzymały gromkie brawa za swój występ.
W dalszej części spotkania nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu, który
został zorganizowany dla dzieci i ich rodziców. Był to Rodzinny Konkurs Kulinarny na „Zdrową Potrawę Zbożową”. Zadaniem uczestników konkursu
było przygotowanie potrawy zbożowej
zgodnie z regulaminem konkursu. Prezentacja i ocena potraw przez jury nastąpiła niedługo przed rozpoczęciem uroczystości. Komisja w składzie: Pani mgr
Janina Lizoń – technolog żywienia, na co
dzień pracująca jako nauczyciel w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku, Pani
Krystyna Majerska – kucharka, Pani mgr
Barbara Świechowska – dyrektor placówki oraz Pani Beata Tokarz – przedstawiciel rodziców dokonała oceny potraw i przydzieliła nastepujace miejsca:
I miejsce:
Joanna Gromala z mamą Anną – za
„Pierożki z kaszą gryczaną”
II miejsce: Roksana i Nicola Majerska z mamą Marzeną za „Chleb
wieloziarnisty”

Dwa równorzędne III miejsca:
Wiktoria Kołodziej z mamą
Bernadettą za „Ziarenkowe Potwory
ciasteczkowe”
Mariusz Olszewski z mamą Anną za
„Drzewko szczęścia”

Pozostali uczestnicy otrzymali
wyróżnienia.
Po wręczeniu nagród wszyscy mogli spróbować konkursowych wyrobów. Podczas poczęstunku rodzice wraz
z dziećmi obejrzeli prezentację multimedialną z przebiegu akcji. Wszystkie
przepisy potraw konkursowych zebrano i zredagowano w postaci „Książeczki
zdrowych potraw zbożowych”.
Wszystkim rodzicom dziękujemy za
ogromne zaangażowanie w akcję oraz
aktywny udział w konkursie. Wierzmy,
że zarówno ta akcja jak i inne wszelkie
działania podejmowane na rzecz popularyzacji zdrowych nawyków żywieniowych, od najmłodszych lat, poparte ścisłą
współpracą z rodzicami przyczynią się
do wychowania społeczeństwa zdrowego, świadomie i odpowiedzialnie dokonujacego wyboru.
A.G.
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„100 Lat dla babci i dziadka”
Wierszem, śpiewem i tańcem przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Jazowsku wyraziły
miłość i wdzięczność swoim Babciom i Dziadkom podczas ich święta.

W

tym roku, jak i w ubiegłym,
gościliśmy Seniorów w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym w Jazowsku, dzięki uprzejmości
dyrektora szkoły – Pana mgr Bogusława Łatki. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter, zważywszy,
że zaszczycił nas swoją obecnością Pan
Janusz Klag – Wójt Gminy Łącko, który w swoim wystąpieniu skierował do
przybyłych gości ciepłe słowa nacechowane wdzięcznością za trud, jaki Dziadkowie ponoszą pomagając rodzicom
w wychowaniu ich dzieci oraz złożył seniorom życzenia.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Po wystąpieniu Pana Wójta sceną zawładnęły przedszkolaki, które przedstawiły inscenizację pt: „Najszczęśliwszy
z miesięcy” z końcową, jakże wymowną
sceną – przy żłóbku Jezusa. W drugiej
części wystąpienia artystycznego dziewczynki zatańczyły „Poleczkę dla Babci
i Dziadka”, natomiast chłopcy i starsze
dziewczynki zaprezentowali charakterny ludowy taniec „Zasiali górale”, a na koniec wszystkie dzieci wierszem złożyły
życzenia swoim ukochanym Babciom
i Dziadkom oraz wręczyły upominki.
Otrzymały za swój występ gromkie brawa i zyskały uznanie widzów.

Po części oficjalnej przedszkolaki
mogły ucztować wspólnie z dziadkami,
uczestnicząc w miłych rozmowach zacieśniając więzi rodzinne.
Składam serdeczne podziękowania na
ręce Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Jazowsku – Pana mgr Bogusława Łatki za udostępnienie miejsca w placówce oraz wszelką życzliwą
pomoc.
Anna Gromala

17

Światowy Dzień Pluszowego Misia
Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia (25 listopada) biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej
w Czarnym Potoku we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Łącku zorganizowały dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku konkurs, którego tematem przewodnim był oczywiście MIŚ.

Z

adaniem uczniów w kategorii klas
I-III było wykonanie pracy plastycznej pt. „Miś – bohater z bajki”,
a w kategorii klas IV-VI – wykonanie pracy przestrzennej przedstawiającej misia
– maskotkę.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem (łącznie wzięło w nim udział 30
uczniów z kl. I–V). Komisja konkursowa
miała „ciężki orzech do zgryzienia”. Podczas oceny prac i wyłonienia zwycięzców
liczyła się przede wszystkim samodzielność, pomysłowość i estetyka wykonanych prac.
Na ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród do naszej szkoły
przybyła pani Katarzyna Gromala – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
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Wyniki konkursu w kategorii klas I-III

w Łącku. Uczniowie podkreślili szczególnie miły i bliski im temat konkursu,
przynosząc ze sobą swoje własne pluszowe misie. Pani Barbara Kościółek –
szkolna bibliotekarka, przybliżyła historię Święta Pluszowego Misia. Pani
Halina Setlak – dyrektor szkoły, zwróciła uwagę na ważną rolę pluszowych
maskotek w różnych trudnych dla dzieci sytuacjach życiowych. Następnie pani
Katarzyna Gromala przystąpiła do rozdania dyplomów i nagród, które otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu. Nagrody ufundowała Gminna Biblioteka
Publiczna w Łącku.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni,
a ich prace mogli wszyscy podziwiać na
gazetce szkolnej oraz wystawie prac.

I miejsce
I miejsce
II miejsce
II miejsce
III miejsce
III miejsce
III miejsce

– Joanna Błaszczyk kl. III
– Tomasz Duda kl. II
– Gabriela Gromala kl. II
– Karol Piksa kl. I
– Gabriela Błaszczyk kl. I
– Jowita Klag kl. I
– Kacper Pogwizd kl. III

I miejsce
II miejsce
III miejsce
III miejsce

– Wiktoria Klag kl. V
– Emilia Gromala kl. V
– Igor Klag kl. IV
– Weronika Potoniec kl. V

Wyniki konkursu w kategorii klas IV –VI

Opracowała Barbara Kościółek
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Zbieramy zakrętki –
pomagamy ludziom, pomagamy naturze
Już od trzech lat Szkoła Podstawowa w Czarnym Potoku koordynuje zbiórkę zakrętek w przedszkolach,
szkołach podstawowych oraz gimnazjach w Gminie Łącko.

W

2011 r. pani Elżbieta Lasyk,
mama ucznia Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku,
zwróciła się do pani Dyrektor Haliny
Setlak z pytaniem o możliwość przeprowadzenia zbiórki zakrętek w ramach pomocy dla niepełnosprawnego
chłopca, Nikodema Bodzionego z Nowego Sącza. Zbiórka w szkole została zorganizowana, a następnie rozszerzona na
pozostałe placówki oświatowe w Gminie Łącko.
Koordynowania na terenie gminy tej
szlachetnej akcji podjęła się pani Barbara Kościółek – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku. Zbiórkę zakrętek organizuje w ścisłej współpracy
z panią Klaudią Bodziony – regionalnym
kierownikiem Fundacji Nauka i Kultura
na terenie Nowego Sącza.
Dzięki naszym wspólnym działaniom
i zaangażowaniu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Łącko,
w ciągu trzech lat (do czerwca 2013 r.)
zebraliśmy ponad 1200 kg zakrętek.
Wspomogliśmy zbiórkę funduszy na zakup wózka aktywnego dla Nikodema Bodzionego oraz na fotelik rehabilitacyjny
dla Dominiki Stojdy.
Od września 2013 r. do końca stycznia
2014 r. zgromadziliśmy już ponad 300
kg zakrętek.

Obecnie Fundacja planuje zakupić sprzęt
m in. dla:

• Pauliny Citkowskiej lat 5, która ma
wadę centralnego układu nerwowego (małogłowie). Jej rozwój umysłowy i fizyczny jest opóźniony. Badania
wykazały obustronny niedosłuch, padaczkę, niedowidzenie, karmiona jest
przez gastrostomię. Paulina pilnie potrzebuje terapeutyczny fotelik samochodowy.

• Karoliny Błoczyńskiej lat 12, która
cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Karolina potrzebuje fotelik rehabilitacyjny, by mogła uczęszczać do
szkoły.

• Jakuba Warląga lat 6, który urodził
się jako wcześniak ciąży bliźniaczej.
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W wyniku powikłań podczas porodu
cierpi na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, padaczkę, nie
trzyma głowy, nie siedzi, nie chodzi,
nie mówi, wymaga całodobowej opieki i stałej rehabilitacji. Jakub potrzebuje dziecięcy wózek inwalidzki.

• 	Nikoli Ferlag lat 4, która urodziła się
z wrodzonym brakiem lewego przedramienia i ręki. Nikola potrzebuje protezy rączki.

Program Fundacji Nauka i Kultura „Zbieramy Zakretki.pl Pomagając ludziom pomagamy naturze” łączy w sobie
ideę pomocy chorym ludziom oraz dbania o środowisko naturalne. Istotą akcji jest zbieranie plastikowych zakrętek
„PET”, a następnie odsprzedawanie ich
jako surowca do firm recyklingowych.
Fundacja ze zgromadzonych pieniędzy
finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych osób.

Dziękujemy wszystkim za wspólne
działania, dzięki którym możemy pomagać niepełnosprawnym dzieciom, jednocześnie dbając o przyrodę. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć

na stronie internetowej naszej szkoły:
www.zspczarnypotok.iap.pl w zakładce
Projekty, programy, akcje.
Wykaz zespołów szkół, szkół podstawowych i przedszkoli, które uczestnicą
w zbiórce zakrętek:
Zespół Szkolno – Gimnazjalny
w Jazowsku
Zespół Szkolno – Gimnazjalny
w Zagorzynie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Czarnym Potoku
Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Kadczy
Szkoła Podstawowa w Kiczni

Szkoła Podstawowa w Maszkowicach
Szkoła Podstawowa w Obidzy

Szkoła Podstawowa w Zabrzeży
Szkoła Podstawowa w Zarzeczu

Przedszkole Samorządowe w Jazowsku
(w latach 2011 – 2012)
Przedszkole Samorządowe w Łącku

Opracowała: Barbara Kościółek
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Jasełka bożonarodzeniowe
w Szkole Podstawowej w Kiczni
Święta Bożego Narodzenia i okres następujący po nich to
bardzo szczególny czas. To właśnie wtedy spotykamy się,
składamy sobie życzenia, śpiewamy kolędy, które są tak
zakorzenione w naszej rodzimej tradycji.

O

kazją do spotkań są również bożonarodzeniowe jasełka. Takie właśnie odbyły się dnia 11.01.2014
w Szkole Podstawowej w Kiczni. Jasełka
przedstawione zostały przez uczniów
klas II, IV i V, a przygotowaniem dzieci
do występu zajęły się nauczycielki, panie: Jadwiga Dybiec i Ewa Cidyło. Natomiast o oprawę muzyczną zadbali panowie: Mariusz Gorczowski – nauczyciel
muzyki i Antoni Plechta prowadzący góralską kapelę, w której grają uczniowie
ze szkoły w Kiczni. Na uroczystość przy-
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Zycomy Wom, coby Wase chałupy
i Wase serca zawse miały otwarte dźwiyrze
dlo cłeka, dlo dobroci, dlo radości
i wzajomnego usonuwonio.

byli zaproszeni goście: Wójt Gminy – pan
Janusz Klag, dyrektor ZEAPO – pan Tadeusz Bugański z małżonką, sołtys wsi –
pan Antoni Faron z małżonką oraz radny
wsi – pan Stanisław Wnęk z małżonką.
Nie zawiedli również mieszkańcy Kiczni,
którzy także tłumnie przybyli zobaczyć
występ naszych uczniów. Mali aktorzy
stanęli na wysokości zadania pięknie odgrywając role, które niejednokrotnie wymagały nauczenia się dosyć długich kwestii. Pięknie też prezentowały się stroje
przygotowane przy pomocy rodziców.

W występie nie zabrakło również elementów regionalizmu. Niektórzy uczniowie wystąpili w strojach regionalnych,
a także recytowali wiersze gwarą. Mamy
nadzieję, że występ się podobał, gdyż został nagrodzony gromkimi brawami. Po
przedstawieniu nastąpiło śpiewanie kolęd, a wszyscy mogli poczęstować się
kawą, herbatą i ciastkami przygotowanymi przez Radę Rodziców.
Tekst: Jadwiga Dybiec
Zdjęcia: Zofia Wąchała
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Jasełka, Dzień Babci i Dziadka
W styczniu w Szkole podstawowej i Kościele Parafialnym w Obidzy miały miejsce dwie ważne
uroczystości.

D

nia 6 stycznia 2014 r. w Święto
Trzech Króli w Kościele Parafialnym w Obidzy wystawione zostały „Bajkowe Jasełka” przez uczniów klasy
IV pod opieką p. Krystyny Zygadło. Dary
nowo narodzonemu Jezusowi składali
bohaterowie bajek: Pinokio, Czerwony
Kapturek, Jaś i Małgosia, Pszczółka Maja
i inni. Pojawianiu się coraz to nowych postaci towarzyszył chór aniołów, któremu
akompaniował pan Krzysztof Kawecki.
Występ bardzo się podobał widowni,
czego wyrazem były gromkie brawa.

W dniu 21 stycznia 2014 r.w Szkole
Podstawowej w Obidzy odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Dni Babci i Dziadka to szczególne dni,
w których możemy podziękować im za to,
że są z nami. Uroczystość otwarła Dyrektor Szkoły Krystyna Zygadło witając licznie przybyłych gości, w tym Wójta Gminy
Łącko Janusza Klaga i Radną wsi Obidza
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Panią Marię Słowik. Babcie i Dziadkowie
mieli okazję podziwiać swoje pociechy
w specjalnie dla nich ułożonym programie artystycznym, który przygotowały z dziećmi Panie z oddziałów Przedszkolnych, Elżbieta Ciesielka i Barbara
Zaremba, uczniowie klasy I, którzy należą do koła teatralnego z wychowawczynią Stanisławą Słowik oraz chłopcy
z klasy II z wychowawczynią Anną Majerską. Dzieci przeżywały występ, ale pod
czujnym okiem wychowawczyń pięknie
recytowały wiersze, śpiewały piosenki
i tańczyły. Jako pierwsi wystąpili uczniowie z klasy I w przedstawieniu „Nowy
Rok”. Dzieci pięknie przebrane za miesiące roku, ładnie odgrywały swoje role, zaśpiewały również i inscenizowały „Kolędę na dzwonkach”. Dzieci z oddziałów
przedszkolnych dziękowały wierszami,
piosenkami i tańcami w swoim wykona-

niu – w tym również w trojaku w strojach regionalnych, za wielką miłość, cierpliwość i wyrozumiałość. Dziadkowie
ze wzruszeniem podziwiali swoje wnuki nagradzając ich brawami. Jako ostatni wystąpili kolędnicy z klasy II, którzy
brali udział w Gminnym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych i zajęli II miejsce.
Po występach dzieci wręczyły Babciom
i Dziadkom kolorowe laurki oraz własnoręcznie wykonane upominki. Nie mogło
zabraknąć też słodkiego poczęstunku,
który przygotowały nasze mamy. Na za-

kończenie głos zabrał Janusz Klag Wójt
Gminy Łącko, życząc Babciom i Dziadkom dużo zdrowia, uśmiechu i samych
słonecznych dni oraz dziękując za trud
włożony w wychowanie. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze i za rok
znów się spotkamy z naszymi miłymi
dziadkami.
Barbara Zaremba
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POCIĄG
DO WOLNOŚCI

Patriotyzm po nowemu
4 października 2013 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku przeprowadzono szkolne eliminacje w ramach I Małopolskiego
Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” dla uczniów kl.
IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014.

N

adrzędnymi celami konkursu było:
kształtowanie świadomości językowej uczniów; upowszechnianie wiedzy na temat roli języka polskiego w zachowaniu tożsamości i rozwoju
kultury narodowej; doskonalenie umiejętności poprawnego pisania zwłaszcza nazw własnych związanych z walką o odzyskanie niepodległości Polski.
Konkurs pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty został przygotowany przy współudziale: Stowarzyszenia
Polonistów Polskich, Fundacji „Panteon Narodowy, Muzeum Armii Krajowej
im. Gen. Emila Fieldorfa „NILA” w Krakowie. Wymieniona inicjatywa przeprowadzona została w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej
i Obywatelskiej.

ło osiągnąć przynajmniej 90% punktów.
Udało się to: Gabrieli Zborowskiej uczennicy klasy VI szkoły podstawowej przygotowanej przez p. Aleksandrę Mrówkę
i Dominice Tokarz uczennicy Gimnazjum,
której opiekunem dydaktycznym była
p. Agnieszka Sobczak.
Etap wojewódzki został przeprowadzony 25 października. Tym razem tekst
dotyczył bohatera z Małopolski, Antoniego Stawarza, który wsławił się udziałem
w organizacji spiskowej przeciw Austriakom. Po zmaganiach z trudnym tekstem
Gabriela Zborowska uzyskała tytuł finalistki, natomiast Dominika Tokarz osiągnęła tytuł laureatki (podobny tytuł
otrzymało 23 uczestników).
Podsumowanie pierwszej edycji konkursu miało miejsce 15 listopada w Mu-

W etapie szkolnym wzięło udział
16 uczniów Szkoły Podstawowej i 19
uczniów Gimnazjum. Tekst dyktanda
nawiązywał do wydarzeń związanych
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Dyktando było przepełnione nazwami własnymi i licznymi przymiotnikami
o nietypowej pisowni. Żeby zakwalifikować się do etapu wojewódzkiego, należa-

zeum Armii Krajowej w Krakowie. Organizatorzy zadbali o bardzo uroczystą
oprawę, w duchu patriotyzmu. Laureaci otrzymali zaświadczenia i nagrody
książkowe.
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Opracowanie: Aleksandra Mrówka,
Agnieszka Sobczak

– 95 ROCZNICA
ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI
„Jakie były ojczyzny losu koleje,
jakie Polska przeżyła dzieje,
jak bardzo pragnęła wolności,
niech wam pokaże
krótka podróż do przeszłości.”

POCIĄGIEM DO WOLNOŚCI, zatrzymującym się na 4 stacjach:
I NIEWOLA,
II POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE,
POWSTANIE LISTOPADOWE,
POWSTANIE STYCZNIOWE,
I WOJNA ŚWIATOWA,
WOLNOŚĆ.

W taki sposób uczniowie klasy V a i V b
przybliżyli swoim koleżankom i kolegom
trudny okres naszej historii i radosny
czas odzyskania niepodległości.
Wiadomości Łąckie Styczeń Luty 2014

Wolna po 123 latach…

„Gdy myślę Polska – słyszę tętent koni,

łopot sztandarów, bitewny szczęk broni..
Gdy myślę Polska – to szlaki bitewne,
dywizjony, eskadry, pieśni walki gniewne
i tułaczy przypomina los…

T

ymi słowami uczniowie naszego Gimnazjum wprowadzili słuchaczy w listopadowy, nostalgiczny klimat,
który po raz kolejny odsłonił nam bolesne, ale jakże bohaterskie karty naszej historii. Data 11 listopada jest bowiem
nie tylko symbolem oswobodzenia naszej Ojczyzny z jarzma
ponad stuletniej niewoli, ale przede wszystkim wspomnieniem tych wszystkich, którzy oddali swoje życie na ołtarzu
jej wolności. To niezliczone historie tych, których los ustawił
po przeciwnych stronach barykady i włożył w ich usta jakże
wymowne słowa:

„Rozdzielił nas mój bracie, zły los
I trzyma straż –
W dwóch wrogich sobie szańcach
Patrzymy śmierci w twarz…”

To także wspomnienie bohaterskich, wielopokoleniowych
tradycji walk o wolność i niepodległość, których przesłanie
niosą strofy wiersza:

„Synkowie moi, poszedłem w bój,
Jako wasz dziadek, a ojciec mójJak ojciec ojca i ojca dziad
Co z Legionami przemierzył świat
Szukając drogi przez krew i blizny
Do naszej wolnej Ojczyzny.”

To wreszcie radość i wzruszenie towarzyszące wypowiadanym słowom:

„Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą!”

Dzięki bogactwu przekazanych treści połączonych w całość z nowoczesną wizualizacją multimedialną, apel stał się
swoista lekcją historii, a starannie dobrana muzyka w wykonaniu Szkolnego Zespołu Wokalno- Instrumentalnego
stanowiła klamrę spajającą całość przedsięwzięcia. Lekcja
patriotyzmu jakiej byliśmy świadkami została przygotowana przez młodzież pracującą pod opieką P.Beaty Jurkowskiej, P.Anety Gaborek oraz P.Elzbiety Bocheńskiej, która
zadbała o multimedialną stronę widowiska. Oprawę muzyczna przygotował P. Leszek Moryto.
Oprac. Aneta Gaborek

DYPLOM
za udział

w Szkolnym Konkursie Czytelniczym

„MOJA PRZYGODA Z KOZIOŁKIEM MATOŁKIEM”

Otrzymali uczniowie

klas IIIa, IIIb
Łącko, dn. 15.01.2014r.

organizator: Ewa Majerska

MOJA PRZYGODA Z KOZIOŁKIEM MATOŁKIEM
Aby zachęcić najmłodszych do częstszego sięgania po książkę, Biblioteka
Szkolna w Łącku zaproponowała dziewięciolatkom konkurs czytelniczy zatytułowany „Znam przygody Koziołka
Matołka”.
Do udziału zgłosiło się 19-u trzecioklasistów. Test z treści lektury nie był łatwy.
Zawierał: zadania otwarte, wielokrotne-
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go wyboru, uzupełnianki, krzyżówki.
W sumie każdy uczestnik mógł uzyskać 88pkt.
Uczniowie bardzo dobrze przygotowali się do konkursu, 14 osób uzyskało
ponad 50% wynik.
Oto zwycięzcy:
I m. Gabriela Lisiecka IIIb
II m. Klaudia Łagos IIIa

III m. Julia Cwenar IIIa, Julia Kurpisz IIIIb,
Anna Łączek IIIa, Szymon Subik IIIb
Wszyst k im uczest nikom gorąco
gratuluję.
Organizator - Ewa Majerska
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Sposób
na hałaśliwe
przerwy
na korytarzu

Z

abawa jest naturalną potrzebą
dziecka. Aby prawidłowo funkcjonowało po 45 minutowym siedzeniu w ławce, jego organizm domaga się
ruchu. Na korytarzach uczniowie próbują sami zorganizować sobie zabawę, która często kończy się niebezpiecznie dla
nich samych, jak i też dla otoczenia. Bywają przy tym bardzo hałaśliwi.
Aby wyeliminować takie zachowania
i pomóc im w rozładowaniu napięć i stresu, nauczyciele organizują zabawy na sali
gimnastycznej. Uczniowie bardzo chętnie biorą w nich udział, proponują nawet
własne zabawy i ćwiczenia. Są zdyscyplinowani i bardzo radośni. Nie zauważa się
sytuacji agresywnych i złośliwych.
Oprac. Barbara Duda

Podsumowanie Roku Juliana Tuwima
W ramach podsumowania obchodów roku Juliana Tuwima w Bibliotece Zespołu SzkolnoGimnazjalnego w Łącku zorganizowano konkurs recytatorski tegoż poety, który odbył się czwartego
grudnia 2013 r.

D

o rywalizacji stanęli uczniowie klas I-III. Konkurencja
była ogromna. Przed komisją w składzie: K. Gromala –
Gminna Biblioteka Publiczna, A. Gaborek – nauczyciel
bibliotekarz ZSG w Łącku, J. Lisiecka – nauczyciel ZSG w Łącku
pojawił się: Pan Hilary, Murzynek Bambo, Grześ, Zosia Samosia, Dyzio Marzyciel oraz inni bohaterowie wierszy J. Tuwima.
Młodzi wykonawcy zaprezentowali swoje umiejętności nie
tylko oratorskie, ale i aktorskie. Na uwagę zasługiwały piękne stroje oraz rekwizyty przygotowane przez rodziców, dzięki
którym recytowane utwory przeniosły słuchaczy w niezwykły świat fantazji.
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Konkursowi recytatorskiemu towarzyszyła wystawa prac
plastycznych przedstawiająca bohaterów wierszy J. Tuwima.
Różnorodność technik plastycznych, materiałów, z których
wykonano prace, a także pomysłowość sprawiły, że komisja
miała trudne zadanie w wyłonieniu zwycięzców.
Po długiej i burzliwej naradzie jury wyłoniło 8 pierwszych
miejsc:
Mateusz Cebula Ia
Marlena Domek Ia
Elżbieta Grela Ib
Karolina Gromala Ib
Alicja Kotas Ib

Wiktoria Krzyśko IIa
Gabriela Lisiecka IIIb
Mateusz Miłkowski IIb
Sebastian Mrówka Ia

Opracowała Jadwiga Lisiecka
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„Spotkanie w wierszu z Marią
Pawlikowską-Jasnorzewską”
„Nie widziałam Cię już do miesiąca.
I nic. […]
Widać, można żyć bez powietrza!”

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska

P

ropagując ideę żywego słowa, biblioteka szkolna Gimnazjum w Łącku stała się areną recytatorskich

zmagań konkursowych. 10 XII 2013r. do
rywalizacji o laur zwycięzcy przystąpiło
20 uczniów naszej Szkoły. Tematem przewodnim konkursu była twórczość Marii
Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej (18911945) z Kossaków, nazywanej przez
domowników „Lilką”. Była ona jedną
z najwybitniejszych poetek okresu międzywojennego. Zadebiutowała w 1922r.
zbiorem „Niebieskie migdały”. Z powo-

dzeniem rozwijała się również na niwie
malarskiej, pochodziła bowiem ze znakomitego rodu Kossaków.
Uczniowie, którzy przystąpili do rywalizacji konkursowej, zaprezentowali
doskonałą znajomość twórczości poetki,
a także wykazali się niezwykłą dojrzałością w interpretowaniu jej utworów.
Jury w składzie: p. K. Gorczowska,
p. E. Majerska, p. A.Gaborek oceniając
uczestników, brało pod uwagę następujące kryteria:
–– zgodność z tekstem,
–– płynność recytacji,
–– przestrzeganie znaków
przestankowych,
–– dostosowanie tempa recytacji i barwy głosu do treści oraz nastroju
wiersza,
–– ogólny wyraz artystyczny.
Wysoki poziom interpretacji jaki zaprezentowali uczniowie, nie pozwolił na
wyłonienie jednoosobowego zwycięzcy. Dlatego po burzliwych obradach jury
przyznało następujące lokaty:
I miejsce – Emilia Babik IC,
Katarzyna Babuśka ID
II miejsce – Ewelina Kutwa IIIA
III miejsce – Agnieszka Sopata IIIA,
Agnieszka Gromala IB

Gratulujemy!

Oprac.A.Gaborek

Gwiazdy świecą nad wszystkimi dziećmi
Dnia 4 i 13 grudnia 2013 r.
odwiedziło naszą szkołę planetarium objazdowe Quasar.
„Zabawa jest nauką. Nauką jest zabawą.
Im więcej nauki, tym więcej zabawy.”


Glenn Doman

N

a sali gimnastycznej została rozstawiona kopuła sferyczna (średnica 6 m, wysokość 3,5m), która
wyposażona została w materace i nadmuchiwane poduszki. Jednorazowo do
kopuły weszło 25 uczniów. Seanse trwały po 30 minut (dla klas młodszych) i 45
minut (dla klas IV-VI). Treści i formy dostosowane były do wieku widzów.

Quasar zabrał uczniów w podróż między planetami, z Quasuarem Wszechświat był na wyciągnięcie ręki. Droga
Mleczna, gwiazdy, planety, galaktyki
„zanurzyły” uczniów w przestrzeni kosmicznej i rozbudziły w nich wyobraźnię odkrywcy. Prezentacja Układu Słonecznego, Drogi Mlecznej, slajdy oraz
przestrzenne cylindry w połączeniu
z ciemnym wnętrzem planetarium
stworzyły efekt bezpośredniego patrzenia w niebo.
Jeszcze nigdy fizyka z astronomią nie
były tak łatwe! Porywające wizualizacje
trudnych naukowych zagadnień przedstawionych w środowisku jak najbardziej zbliżonym do naturalnego (pod kopułą sferyczną) sprawiły, że uczniowie
przeżyli niezapomniane chwile w formacie 3D.
Wszystkim bez wyjątku planetarium
dostarczyło wiele ciekawych, kosmicznych wrażeń.
Przygotowała: Urszula Franczyk
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Idzie już kolęda, wszyscy się zbierajcie…
Wraz z upływem czasu, czar świąt znika przykryty mgłą codziennych obowiązków.
Nie da się ukryć, że dzieci magię świąt widzą lepiej niż dorośli.

W

ielu z nas zapewne ciepło wspomina szkolne przedstawienia
organizowane każdego roku.
Ta tradycja nie zniknęła. Jak co roku
nasi uczniowie wraz z wychowawcami
przygotowali specjalne przedstawienie
– jasełka.

19 grudnia 2013 roku w murach Szkoły zgromadzili się zaproszeni goście, rodzice, dziadkowie, sympatycy Szkoły.
Przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów klas: IIIa i IIIb było
pełne refleksji.
Scenariusz przedstawienia oparty
na historii narodzin Jezusa w Betlejem
został wzbogacony tradycyjnymi w naszym regionie elementami oraz wprowadzeniem postaci znanych dzieciom z baśni i opowieści ludowych.
Dyrektor szkoły, Pani Małgorzata
Giemzik, powitała wszystkich gości i zaprosiła na scenę małych aktorów. Pierwsza scena rozpoczynająca się słowami:
Otulcie się magią świątecznego dnia jak
ciepłym szalem, kolorowymi lampkami na
choince nacieszcie oczy, dźwiękami kolęd
uradujcie uszy… wprowadziła wszystkich
w świąteczny nastrój.
W następnej odsłonie wystąpił trębacz, który odczytał dekret Heroda
o obowiązkowym
spisie ludności,
a który zmusił Maryję i Józefa do wybrania się w podróż
do Betlejem. Wędrowcy spotkali na
swojej drodze anioła i za jego wskazaniem udali się na
nocleg do ubogiej
stajenki.
Kolejna scena rozegrała się tuż po
narodzeniu Jezusa, a aniołowie wśród
wspaniałych dekoracji ogłaszają światu wesołą nowinę. Zgodnie z tradycją to
pastuszkowie zbudzeni ze snu chórami
anielskimi pierwsi biegną do stajenki, by
złożyć hołd Dzieciątku Jezus.
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Nie zabrakło również scen „z piekła
rodem”, gdzie dotarły wieści o dziwnych
zdarzeniach w Betlejem, a diabły planują
wysłanie swojego agenta przebranego za
anioła, aby sprawdził, co się dzieje.

Tradycyjną postacią w jasełkach jest
król Herod srodze ukarany za swoje
okrucieństwo.
Kulminacyjną sceną przedstawienia
był pokłon Trzech Króli i złożenie darów.
Następnie na scenie pojawiły się postacie
z dziecięcych bajek, które w pełnych refleksji słowach przyłączyły się do świątecznych życzeń.
Całe przedstawienie urozmaicone zostało pięknymi kolędami i pastorałkami.
Na zakończenie dzieci z tradycyjnym
opłatkiem podziękowały wszystkim gościom za udział w przedstawieniu i złożyły życzenia: Aby pokój ogarnął serca nasze i świąteczny nastrój zagościł w nich.
Byśmy mogli w ten cichy wieczór wziąć
opłatek biały, serdecznie go przełamać
z kimś bliskim, kochanym. Morza miłości życzymy sobie nawzajem, bo ci tylko
są szczęśliwi, którzy ten dar mają.

20 grudnia w przedstawieniu jasełkowym uczestniczyła cała społeczność
szkolna.
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Wigilijne spotkanie w Gimnazjum w Łącku
Boże Narodzenie jest czasem niezwykłym. To właśnie w te grudniowe dni, dzieląc
się opłatkiem, mówimy sobie tyle ciepłych słów i życzymy wszystkiego,
co najpiękniejsze. Jak nakazuje tradycja, w tym przedświątecznym czasie,
również w naszej Szkole rozbrzmiały dźwięki najpiękniejszych kolęd i pastorałek.

U

Zgromadzeni goście z uwagą słuchali
naszej opowieści.

czniowie rozpoczęli radosny czas
oczekiwania na narodzenie pańskie od słów „Hymnu do Madonny”
R. Brandstaettera w interpretacji E. Kutwy z klasy IIIA.

Aby świąteczny czas stał się momentem spełniania najskrytszych marzeń,
nie mogło zabraknąć życzeń przekazanych słowami poety:

„Wołamy do Ciebie, prosimy…
Z otchłani pierwszych rzeczy…”

„…Śnieg okrył ziemię puszystą bielą,
wokół się wszyscy ludzie weselą.
Spłynęła z niebios dla nas nowina –
Najświętsza Panna powiła syna!
I my Dzieciątku dziś hołd oddajmy
polską kolędę mu zaśpiewajmy.
Niech śpiew przy żłóbku
i w dzień i w nocy mocą, radością
serca jednoczy!”

W dalszej części popłynęła w świat
pastorałka pt. „Gore gwiazda”, którą mistrzowsko zaprezentowali członkowie
Szkolnego Zespołu Muzycznego pod batutą p. Leszka Moryto. Przepojeni ufnością i radością oczekiwania, wsłuchiwaliśmy się w płynące prosto z serca pytanie
postawione w wierszu pt. „Podróż do
środka serca”:

„Czym są ruiny miasta
W porównaniu z kikutami ludzkich myśli?
Rozpacz i zło są jak dwie dłonie
Czy można tymi dłońmi błogosławić świat?
Czym są ruiny miasta
W porównaniu z pustką zabłąkanych
ludzi…?”
Aby uchwycić magię i sens Bożego Narodzenia w dalszej części uczniowie zaprezentowali krótką opowiastkę ilustrującą wydarzenia sprzed 2000 tysięcy lat
poprzedzające narodziny Chrystusa pt.
„Rzecz o Herodzie”. Ta krótka historyjka
dała odpowiedź na pytanie co jest w życiu najważniejsze, czemu warto poświęcić swoje siły i energię, nad czym warto
się pochylić i zastanowić głęboko.
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To świąteczne spotkanie połączone z radosnym kolędowaniem u żłóbka,
uświetniło również wieczerzę wigilijną podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku. Dało świadectwo, iż ta betlejemska noc splotła historię
zbawienia z historią ludzi, zjednoczyła
w sposób szczególny z ubogimi, biednymi i słabymi.
Czy okrutny Herod zmieni swoje nastawienie do nowonarodzonego
Dzieciątka?

Uroczystość przygotowali uczniowie
Gimnazjum w Łącku pracujący pod opieką p.Beaty Jurkowskiej, p.Elżbiety Bocheńskiej, p.Anety Gaborek, nad oprawą
muzyczną czuwał p. Leszek Moryto.
Oprac. Aneta Gaborek
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Na góralską nutę…

K

olędowanie stało się już tradycją uczniów Szkoły Podstawowej w Łącku.
W tym roku mogliśmy ich zobaczyć w „Jasełkach góralskich”. Młodzi artyści żywiołowo i z temperamentem prawdziwie góralskim wprowadzili nas
w klimat tej jednej niezwykłej nocy Bożego Narodzenia. Swój występ ubogacili
piosenką i pastorałką w gwarze góralskiej oraz zbójnickim.
W jasełkach nie zabrakło także akcentu patriotycznego. Królowie, oddający
hołd Bożej Dziecinie, to polscy władcy / Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło
i Jan III Sobieski/, a Archanioł przy żłóbku to anioł Polski.
Jasełka kończył śpiew jednej z najpiękniejszych kolęd:
„Podnieś rączkę, Boże dziecię,
Błogosław ojczyznę miłą.”
Bogate stroje królewskie, góralskie pasterzy i nastrojowa scenografia dopełniły piękna polskiej tradycji.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Babcia z dziadkiem dziś świętują
Dnia 21 stycznia 2014 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka.

P

rzedszkolaki zaprezentowały teksty i piosenki kierowane pod adresem honorowych gości, program artystyczny uwieńczyło gromkie „Sto lat”
w wykonaniu kapeli góralskiej kierowanej przez Antoniego Plechtę. Następnie
wnuczęta pośpieszyły do bab i dziadków
z upominkami, by w nagrodę dostać pełne czułości całusy i uściski. W przystrojonej kwiatami, ogromnymi papierowymi sercami oraz balonami sali panowała
miła atmosfera. Tęczowe barwy wprawiły gości w dobry nastrój, każdy wiedział,
że za chwilę przed jego oczami wydarzy
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się coś niezwykłego. Babcie i dziadkowie
z wypiekami na twarzach oglądali występy swoich wnuków. Byli dumni z małych pociech.
Obecny na uroczystości Wójt Gminy
Łącko, Janusz Klag, podziękował dzieciom za wspaniały występ, babciom
i dziadkom za trud włożony w wychowanie wnucząt oraz wychowawczyniom za przygotowanie pięknej uroczystości. Przekazał również życzenia
noworoczne.
Dyrektor Szkoły, Barbara Stolarska,
wyraziła uznanie dla najmłodszych wy-

konawców oraz ich wychowawczyń. Złożyła życzenia przybyłym gościom.
Wspólne spotkanie trzech pokoleń –
dziadków, rodziców, wnucząt upłynęło
w przyjaznej i rodzinnej atmosferze.
Pragniemy podziękować Rodzicom
za współpracę i podejmowanie inicjatyw związanych z organizacją i realizacją działań na rzecz rozwoju ich dzieci.
Podziękowania kierujemy również do
członków kapeli i ich opiekuna za uświetnienie uroczystości.
Opracowała: Aleksandra Jamro

Wiadomości Łąckie Styczeń Luty 2014

Niezapomniane praktyki w Niemczech
W programie Leonardo da Vinci pt.: „Osiągnąć sukces poprzez praktykę i doświadczenie zawodowe
w Niemczech” od 14.10.2013 do 01.11.2013 r. biorą udział uczniowie ZS Łącko im. św. Kingi, Stary Sącz
oraz ZS Grybów i ZSZ Krynica Zdrój.

P

rzyjechaliśmy przed południem do
F+U Sachsen, gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie powitani obfitym
obiadem.

miasto Chemnitz, które jest zarazem
naszym miejscem zamieszkania i odbywania praktyk zawodowych. W sobotę
mamy dodatkowe wycieczki rekreacyj-

Po czym poszliśmy zwiedzać Campus,
w którym mieszkamy. W skład Campusu wchodzi 17 budynków mieszkalnych,
restauracja, sala gimnastyczna, kręgielnia, sala gier (tenis, bilard), sklepik, sale
komputerowe.
Oprócz nas znajdują się tutaj Niemcy, Czesi, Litwini, Chińczycy, Hiszpanie,
z którymi mamy bardzo dobry kontakt
i poznajemy ich język, kulturę i mentalność. Oprócz przyjemności mamy również obowiązki. Każdego dnia o 7.30
mamy śniadanie, a o 8.30 zaczynamy
praktyki, następnie o 11.30 mamy obiad
i znów wracamy do pracy. Po skończeniu
mamy czas dla siebie. Praktyki dziennie
trwają po 6 godzin, a naszym opiekunem i nauczycielem przedmiotów zawodowych jest pan Erich Schreiner.
Pod jego czujnym okiem uczymy się
zakładać własne przedsiębiorstwo oraz
nim zarządzać. Poznajemy również podstawy marketingu. W wolnych chwilach
jedziemy na basen, urządzamy imprezy i spotykamy się z rówieśnikami z innych krajów. Bierzemy udział w wycieczkach programowych. Zwiedzamy

ne, a w niedzielę mamy czas dla siebie.
Byliśmy w wielu miastach niemieckich.
Zobaczyliśmy grób żony Johana Wolfganga Goethego, pomniki m. in. Adama Mickiewicza, Jana Sebastiana Bacha, kościół
św. Piotra i Pawła.
Posiłki różnią się od tradycyjnych
polskich dań, ale można się przyzwyczaić, ponieważ bardzo dobrze smakują. Zwiedzając różne miasta możemy
dowiedzieć się o każdym z nich ciekawych informacji. Na przykład miasto
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Lipsk jest to miasto, które łączy tradycję z postępem, odwieczną saksońską
gościnność z biznesem high-tech oraz
klasyczną kulturę z awangardą. Natomiast Weimar słynie z zabytków i pisarzy niemieckich, którzy odcisnęli piętno
na europejskiej kulturze. Zwiedziliśmy
także Drezno i zamek w Pillnitz oraz jedno z największych wydawnictw w Saksonii „Freie Presse”.
Poprzez projekt mobilności nawiązujemy kontakty z naszymi rówieśnikami z innych krajów i dowiadujemy się
o ich systemie nauczania oraz poznajemy różnice zachodzące między naszymi
krajami.
W drugim tygodniu pobytu udaliśmy
się do muzeum przemysłu (Industriemuseum) w Chemnitz. Poznaliśmy historię
powstania maszyny parowej oraz działanie ówczesnych zakładów przemysłowych w XIX i XX wieku. Liczne eksponaty, a także zabytkowe samochody
osobowe wywarły na nas duże wrażenie. Praktyka w Niemczech to nie tylko
pobyt za biurkiem, ale także liczne wycieczki w najciekawsze miejsca w tej części kraju. Pomimo wielu atrakcji zorganizowanych przez stronę niemiecką i miłą
atmosferę na zajęciach każdy z nas trochę tęskni za domem. Niedaleko naszego Campusu znajduje się sklep o nazwie
EDEKA, w którym można wszystko kupić. Mamy zaledwie 12 minut drogi do
niego. W najbliższym otoczeniu naszego
Campusu znajduje się restauracja i dworzec. Dookoła mamy piękne
krajobrazy. W drodze na basen
znajdowały się olbrzymie wiatraki, których w gminie Łącko
nie można spotkać. Atrakcjami basenu były 2 zjeżdżalnie,
sauna, basen dla początkujących i zaawansowanych, 2 baseny odkryte. Mamy nadzieję,
spędzić niezapomniane chwile
i zdobyć doświadczenia, które pozwolą nam zdobyć pracę
w przyszłości.
Uczniowie 3B ZS Łącko
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18.01.2014 r. Opłatek Związku Podhalan
Oddział w Łącku

S

potkanie opłatkowe Związku Podhalan Oddział w Łącku zaczęło się
tradycyjnie – Mszą Świętą o godzinie 16.30, którą koncelebrowali ks. prob.
dr Janusz Paciorek i ks. kapelan Stanisław Kowalik. Grały dwie kapele – muzycy z łąckiego Związku oraz kapela ze
Związku Podhalan Oddział w Białym Dunajcu – dzięki temu mogliśmy usłyszeć
podobne, a jednak różne brzmienie pastorałek. Było to ciekawe doświadczenia zarówno dla uczestników jak i dla
grających. Psalm przepięknie zaśpiewały młode góraleczki z naszego Związku – Oliwka Jasiurkowska i Natalka Jawor. W kościele parafialnym w Łącku
zrobiło się kolorowo od sztandarów, na
uroczystość przyjechali przedstawiciele oraz poczty sztandarowe z Białego Dunajca, Kamienicy, Krościenka, Nowego Targu, Obidzy, Ochotnicy Dolnej,
Ochotnicy Górnej, Oświęcimia, Szczawnicy, Tylmanowej, Zębu i Żywca. W czasie Mszy Świętej trzynaście osób, nowo
przyjętych do naszego Związku, złożyły
uroczystą przysięgę.
Po Mszy Świętej wszyscy, na czele
z kapelą, przemaszerowaliśmy do Remizy OSP w Łącku. Na początek Pan Prezes
Tomasz Ćwikowski powitał wszystkich
zaproszonych gości, a w szczególności
ks. dr Janusza Paciorka, ks. dr Stanisława Kowalika, ks. Józefa Trzópka, ks. Józefa Słowika, ks. Zdzisława Sochę – proboszcza w Kiczni, ks. Tomasza Franczaka,
ks. Konrada Kupca, Wójta gminy Łącko
Janusza Klaga, Starostę Nowosądeckiego Jana Golonkę, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego Jana
Dziedzinę, dyrektora Wydziału Edukacji,
Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Zbigniewa Czepelaka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Juliana Dybca, prof. nauk medycznych
Tomasza Macha, dyrektor GOK w Łącku Barbarę Moryto, dyrektora Zespołu Szkół św. Kingi- Adama Bigosa, Panią
Prezes Związku Podhalan Oddział w Białym Dunajcu Józefę Kolbrecką.
Po powitaniu wszystkich zaproszonych gości, panie z naszego Związku odśpiewały pastorałkę „Zapłakało dziecię”,
aby wprowadzić wszystkich w nastrój
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świątecznej zadumy. Ksiądz Kowalik poświęcił opłatki i w atmosferze życzliwości spędziliśmy parę minut, życząc sobie,
aby było nam dane jeszcze nie raz spotkać się w tym gronie.
Po tradycyjnym wigilijnym obiedzie
Pan Prezes Tomasz Ćwikowski wręczył
wszystkim nowoprzyjętym członkom legitymacje członkowskie.
Około godziny 19:30 zaczęło się
przedstawienie „Wiliji Łąckiej”. Wzięli
w nim udział członkowie Związków
Podhalan z Łącka oraz z Białego Dunajca.
Co ciekawe, wszystko odbyło się bez ani
jednej wspólnej próby! Akcja przedstawienia rozgrywała się na początku XX
wieku w tradycyjnej chałupie z okolic
Łącka. Ukazane zostały trzy pokolenia – najstarsi: babka Franciga zagrana
przez panią Alinę Szczepaniak, dziadek
Jan grany przez Józefa Szczepaniaka; Zofia i Stanisław – dojrzałe małżeństwo,
grane przez Ewę Gałysę i Franciszka Pogwizda; Maria i Józef – młode małżeństwo grane przez Joannę Wolańską i Piotra Krzywdzińskiego i najmłodsi – dzieci
Zofii i Stanisława grani przez Oliwię Jasiurkowską, Natalię Jawor, Elżbietę Grelę, Błażeja Pogwizda, oraz córeczka Marii i Józefa - Kasia Kutwa, która mimo, że
ma kilka lat, na scenie zachowywała się
bardzo profesjonalnie. W końcowej części utworu pojawił się również niespodziewany gość – dziadówka, której narzeczonego „ziondary do wojska wzioni”
- grana przez Anetę Wolańską.
W sztuce ukazana była jedność rodziny, wielka pobożność oraz chęć niesienia
pomocy dla najbiedniejszych. Scenografia utrzymana była w stylu białej izby –
w tym miejscu pragnę podziękować Pani
Barbarze Moryto, dyrektor GOK w Łącku,
za wypożyczenie potrzebnych sprzętów
z Izby Regionalnej w Łącku, bez których
nie wyglądało by to wszystko tak realistycznie. Również dziękuję za udostępnienie i obsługę sprzętu nagłaśniającego
Powiatowemu Młodzieżowemu Domowi
Kultury ze Starego Sącza oraz Sądeckiej
Telewizji Internetowej TV-NS za nagranie
przedstawienia.
Pięknym pokazem szopki i tańców
uraczyli nas goście z Białego Dunajca -

zostało to gorąco przyjęte i głośno oklaskiwane. Dziękujemy Pani Prezes Józefie
Kolbreckiej, Pani Iwonie Kiwackiej – Majerczyk i Pani Małgorzacie Dzierzęga za
przygotowanie występu a także całemu
zespołowi Biołodunajcanie oraz występującej z nimi kapeli góralskiej.
Wspólnym programem artystycznym zaprzyjaźnione Związki po raz kolejny udowodniły, że warto współpracować i tworzyć nowe projekty, a było
ich w minionym roku niemało. Nasi goście z Białego Dunajca zaprosili nasz na
wybory Nośwarniyjsyj Górolecki, na 45
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru
Ziem Górskich w Zakopanem, oraz uroczystości wręczenia statuetki Marki Tatrzańskiej. W związku ze zbliżającymi
się Świętami Bożego Narodzenia oraz
nadchodzącym Nowym Rokiem delegacje naszych Oddziałów Związku Podhalan odwiedziły również wspólnie Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie. Liczymy na dalszą
owocną współpracę!
Po przedstawieniu mogliśmy zobaczyć przeplatane tańce górali z Białego
Dunajca i górali z Łącka, następnie rozpoczęła się wspólna zabawa taneczna,
której przygrywali niezastąpieni muzycy ze Związku Podhalan Oddział w Łącku oraz goście.
Na zakończenie chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim, dzięki którym
udało mi się zadebiutować jako scenarzyście – przede wszystkim Pani Jadwidze Dybiec, długoletniej nauczycielce za
cenne rady oraz Anecie Wolańskiej za
wsparcie i wiele trafnych sugestii. W zamyśle chciałem pokazać, że dawne życie
bez prądu, bieżącej wody i wszystkich
tych przedmiotów, bez których dzisiaj
nie możemy się obejść, było pełne radości i harmonii. Tradycja daje nam siłę
płynącą z poczucia kontynuacji tego co
poprzednie pokolenia uczyniły naszymi
korzeniami i poczuciem własnej lokalnej
tożsamości.
Tekst :Marcin Wnęk
Zdjęcia: Dawid Lis, Krzysztof Adamczyk
Opracowanie: Grzegorz Czepelak
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Maria Golanka

ŚLIMAK

–– Harpagon stój! – usłyszałam. Szelest traw był tak donośny, że uskoczyłam w bok.
–– Skąpiec, sknera i dusigrosz. Chciwiec – narzekała poirytowana Wiesia
popuszczając wodze i zsiadając z siodła. Ślimak był rozmiarów kozy. Przysiadłam cicho i czekałam na rozwój
wydarzeń.
–– Jesteś bardzo chciwy. Wyłudziłeś
dzisiaj ode mnie siedem porcji sera.
I o co się wściekasz? Miałeś mi pozować, pokazać rogi, a myślałeś o pokazaniu czego…?
Ślimak szeptał jej coś do ucha z szelmowskim wyrazem oczu. Twarz Wiesi
wyrażała oburzenie. Nie wiem, ile mały
ślimak „bierze” za pokazanie rogów, a ile
za galop po łące. Ja nie wpadłabym nigdy
na pomysł, by osiodłać ślimaka. Zaprzyjaźnić się owszem, ale wykorzystać zwierzę do galopu?! No, no – taka przejażdżka
to musiała Wiesię kosztować?
Ślimak wybałuszył oczy na końcach
rogów i skierował je wprost na oczy Wiesi. Prawie dotykał jej gałek ocznych. Wysunął też czujki, a może uszy. Widać było,
szykuje się, żeby Wiesi napyskować że ho,
ho! Wzburzona pierś Wiesi nabierała objętości i falowała. Ciekawe, po jakim zie-

lu słyszy się rozmowę ślimaka z kobietą
jeżdżącą na nim wierzchem, pomyślałam.
–– Jak Państwo myślą. Po jakim?
–– Mandragorze…
–– Nie będę z tobą dyskutował, bo jesteś wielce wzburzona – odparł Harpagon i szybko schował: rogi, oczy, uszy
i czujki. Siedziałam cicho mając w głowie odgłos galopady ślimaczych nóg
i swoich myśli.
A swoją drogą, z tego ślimaka Harpagona to był niezły mim. To co on wyprawiał ze swoją twarzą, gdy czekał na wyciszenie emocji w duszy Wiesi, to było całe
przedstawienie. Wykręcał czułki w spirale, rozkładał je w różnych kierunkach,
jak szyfrant na lotniskowcu podający
polecenia pilotom na odległość wzroku. Podrygiwał, robiąc w powietrzu hołupce. Falował nogą, naśladując chód
wija. Otwór gębowy układał w ciup i na
marmoladę.
Na chwilę zapomniałam o oddychaniu,
gdy spostrzegłam w uchu Harpagona słuchawkę i aparat mp3 sprytnie zawieszony na ostatnim zwoju ślimaczej muszli.
Wyraz twarzy świadczył
o przeżywaniu melodii. Ślimak słysząc refren piosenki
tupał nogą w takt perkusji.
W pewnym momencie wyjął z uszu słuchawkę i zbliżył czułki do oczu Wiesi.
–– Zaproponowałaś mi
pozowanie do obrazu – tak?
Głowa Wiesi potaknęła.
–– Dostałem siedem porcji sera – tak? Głowa Wiesi potaknęła.
–– Dla mnie to duża zapłata, więc pomyślałem – będzie, jak marzyłaś. Myślałem o jakimś specjalnym pozowaniu.
Nie chciałem cię zniesmaczyć, dlatego
wielce ucieszony powiedziałem ci na
łące: „Za tak wspaniałą zapłatę, przewiozę cię galopem.”
Wiesia bez mrugnięcia powiekami patrzyła w ślimacze ślepia. Ślimak nabrał
powietrza w płuca, aż go zaczęła uwierać muszelka, poprawił ją i odpowiedział
jednym tchem.

–– Galopowałem ze szczęścia. Myślałem, że chcesz mnie namalować na
golasa!
Na obrazie ślimak był w garniturze,
czyli muszelce sterczącej ponad nogą jak
nakazuje ślimakowa moda. Noga ślimaka
na obrazie falowała, czyli odrywała się
od podłoża w trzech miejscach.
–– Nie widzę słuchawki mp3, nie pozował ci w słuchawce? – zapytałam
Wiesię.
–– Skąd ty Maryniu wiesz o słuchawce? – Zdumienie Wiesi było na miarę
mojego odkrycia z wczoraj i zaczęło zagrażać jej organizmowi. Zbladła, rękę
położyła na piersi i zaczęła nie rytmicznie oddychać. Podałam jej szklankę z kompotem. Uspokoiła się dopiero
po długim czasie i powiedziała.
- Ja cię nade wszystko imprimis, szczególnie proszę, nie rozpowiadaj nikomu
o moim znajomym. Namalowałam jego
portret dla mojej wnuczki i od tego czasu
przyjaźnię się z nim. Ale jeszcze nikt nie
widział Harpagona. Gdy czasem komuś zaprzyjaźnionemu opowiadam In nubibus,
to znaczy…
–– W obłokach, wręcz
mgliście – dodałam.
–– No tak, gdy chcę nieśmiało naprowadzić kogoś na mojego przyjaciela z wyobraźni, wszyscy
lekceważą mnie i mówią:
„Twoja wyobraźnia jest
wręcz przerośnięta.” Dlatego nikomu nie zwierzam
się z moich wizji. Sama wiesz najlepiej, malarze muszą mieć wyjątkowe
skojarzenia.
––Wiesiu, nie martw się, ja mam
to samo – pocieszałam smutek Wiesi. W świecie wyobraźni mogę siedzieć godzinami i nigdy się nie nudzę. Czy myślisz, że bez wybujałej
wyobraźni zauważyłabym ciebie na
galopującym Harpagonie. Pozdrów
go ode mnie. Powiedz, że mi się chłop
wprost nieprzeciętnie podoba. A  ta
jego wyobraźnia…

Humor zeszytów szkolnych, czyli co potrafią wymyślić uczniowie…
• Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalić ogień, pocierali krzemień o krzemień, a pod spód kładli stare gazety.
• Wiewiórka żywi się orzechami bardzo twardymi, bo gdyby
nie jadła, to by jej zarosła paszcza.
• Przydawka to część zdania, która czasem się przydaje.
• Niektóre obrazy Picassa można nawet oglądać, ale nie
wszystkie.
• Najprostszym typem telewizora kolorowego jest telewizor
czarno-biały w brązowej obudowie.
• Danusia ratując Zbyszka przed napaścią dzikiego zwierza,
zabiła go.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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• Pani Emila z „Nad Niemnem”, ciężko chora na histerię, stała
się kamieniem u szyi swego męża, który z wysiłkiem płynął przeciw prądowi.
• Mickiewicz napisał „Stepy Afrykańskie”.
• Na obrazie Chełmońskiego widać chłopca jedzącego zupę
i bociana.
• Tytułowymi bohaterami „W pustyni i w puszczy” są: pustynia i puszcza.
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Specjalistyczny obóz i szkolenie
KYOKUYSHIN BUDO KAI
Od 8. do 16. lutego br. odbył się obóz zawodników
Kyokushin Budo KAI (Organizacja Kyokushin
Budo Kai – Polska).

Były także specjalistyczne szkolenia z zawodnikami z Poznania i zawodnikami trenującymi w klubie w Łącku pod okiem
Stanisława Majchrzaka. Ciężkie treningi na świeżym powietrzu, na sali; nauka wielu walk – KUMITE i technik walki oraz
samoobrony.
Obóz i zgrupowanie miało miejsce w Ochotnicy Dolnej, natomiast spotkania odbywały się w Ochotnicy i Łącku.
Zajęcia prowadzili – sam Szef – Mistrz Tomasz Olejnik z Poznania (Kyokushin Budo Kai) oraz jego instruktorzy jak również Mistrz Stanisław Majchrzak z Łącka.
Gościnnie na jednym ze szkoleniu był Mistrz i instruktor Aikido Bartek Oleksy z Nowego Sącza.
Było to kolejne spotkanie z Mistrzami i wojownikami. Wspaniała atmosfera i wymiana doświadczeń + dodatkowe pkt dla
wyjeżdżających na zawody i mistrzostwa.

Wielki Niepokonany Wojownik w Łącku
Dnia 29 marca (sobota) odbędzie się międzynarodowe specjalne szkolenie, które poprowadzi niepokonany i aktualny mistrz świata (kick boxing,
muay thay) – Frenky „The Flash„ Pawlak z Austrii.
Frenky to 11- krotny Mistrz Świata, wielokrotny mistrz Europy

i Austrii. Zdobywca tytułu i pasa KRÓLA RINGU.
Mistrz Frenky przywiezie ze sobą swoje pasy i poprowadzi
specjalistyczny trening. Nadmienię, iż Frenky będzie toczył
w sierpniu walkę w obronie tytułu M.ŚWIATA.
Będzie to kolejna okazja i możliwość trenowania u najlepszego wojownika i Mistrza, kolejna okazja zdobycia umiejętności
oraz potrenowania w gronie najlepszych i z najlepszymi Wojownikami i Mistrzami Świata.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału oraz plakat podpisany przez Mistrza. Dodatkowo będzie sesja foto i filmowa,
gdyż seminarium odbędzie się z udziałem telewizji.
-Frenky to przyjaciel Mistrza Majchrzaka. Z Mistrzem Frenkym oraz Majchrzakiem odbędą się dodatkowe spotkania
w wybranych szkołach i ośrodkach. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
Szkolenie zacznie się w sobotę 29 marca br. od 10.00 do 14.00.

Międzynarodowe seminarium JUKOSHIN RYU JU JITSU I SELF DEFENSE

ŁĄCKO 1. LUTY 2014

D

nia 1. lutego br. w Łącku na hali
widowiskowo – sportowej odbyło
się Międzynarodowe Seminarium
Sztuk Walki.
Tematem był system Jukoshin Ryu Ju
Jitsu oraz Self Defense i street self Defense (samoobrona i uliczna samoobrona z wykorzystaniem technik bojowych
COMBAT).
Mistrzami prowadzącymi byli: JOHANN MIKA - NIEMCY, MIROSŁAW NIEDBALSKI – NIEMCY, STANISŁAW MAJCHRZAK – POLSKA ORAZ MARIUSZ
BŁASZKIEWICZ – POLSKA.
Znakomita atmosfera i wspaniała
technika w prezentacji Mistrzów prowadzących towarzyszyła całemu szkoleniu.
Były prezentowane i nauczane techniki
mało znane i wykorzystywane do real34

nej obrony
przed napastnikiem.
W seminarium zorganizowanym przez
Stanisława
Majchrzaka
uczest niczyła duża
liczba mistrzów i instruktorów.
Byli uczniowie i Mistrzowie (duża
grupa z Krynicy – pod okiem Mistrza
Jarosława Jarząba), z Tychów, Rzeszowa, Radymna, Krakowa, Nowego Brzeska, Nowego Sącza oraz oczywiście miej-

scowi – wojownicy z Łącka, Kamienicy,
Zagorzyna, Tylmanowej, Maszkowic, Zabrzeży, Zbludzy.
Szkolenie to było kolejną lekcją dobrej
techniki, możliwością poznania wspaniałych ludzi i Mistrzów, ale przede wszystkim poznania dobrej techniki. Niektórzy
z uczestników podwyższyli swoje umiejętności i stopień w systemie Ju jitsu J-R.
Dla uczestników były oczywiście certyfikaty udziału w seminarium plakaty, jak
również sesja foto i filmowa.
Po raz pierwszy był pokaz KATA
(FORMA) z mieczem – samuraja w pełnej zbroi.
Brawa dla wszystkich uczestników,
a przede wszystkim dla wojowników
z powiatu sądeckiego i limanowskiego
za czynny udział.
Wiadomości Łąckie Styczeń Luty 2014

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Przedszkolaki z Jazowska z wizytą u rzeźbiarza Józefa Tokarza.

Jasełka w SP w Kiczni.

Fragment wystawy Bogumiły, Anny i Wojciecha
Dudów z Łącka.

Dzień Babci i Dziadka w SP w Obidzy.

Fragment wystawy Jadwigi Ząbek z Łącka.

„Na góralską nutę” – Jasełka SP w Łącku.

Fragment wystawy Janusza Kyrcza z Łącka.

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Gminny Przegląd Grup Kolędniczych.

Finał WOŚP w Łącku.

Finał WOŚP w Łącku.
Zbójnicki w wykonaniu Górali Łąckich
w trakcie Góralskiego Karnawału
w Bukowinie Tatrzańskiej.

Gminny Przegląd Grup Kolędniczych.

Finał WOŚP w Łącku.

