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Alleluja!!
Zmartwychwstał Pan!
Niech nadchodzące Święta Wielkanocne umocnią Waszą wiarę,
podniosą na duchu i napełnią Wasze serca radością.
Wielu miłych chwil w rodzinnym gronie przy wielkanocnym stole
życzą

Zdzisław Warzecha
Przewodniczący Rady Gminy Łącko

Janusz Klag
Wójt Gminy Łącko
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Vii Ogólnopolska Konferencja „Produkty tradycyjne szansą rozwoju
regionalnej turystyki kulturowej” na przykładzie śliwowicy łąckiej.
W dniu 17 grudnia w Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja „Produkty Tradycyjne szansą rozwoju regionalnej turystyki kulturowej”. Organizatorem konferencji był Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie wspólnie z Gminą Łącko, a także Stowarzyszeniem Twórców Nauki i Kultury „Episteme” oraz Polską
Siecią Gospodarczą.
Patronat nad konferencją objęli prof. dr
hab. Włodzimierz Sady, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Józef Lassota poseł na Sejm RP. Z inicjatywy Janusza Klaga, Wójta Gminy Łącko,
w ramach Konferencji odbyła się debata
z udziałem uczestników na temat możliwości legalizacji alkoholowych produktów tradycyjnych, jako markowego produktu turystyki kulturowej – na
przykładzie Śliwowicy Łąckiej.
Uczestników konferencji powitał
mgr inż. Michał Szanduła Kierownik
Centrum Kultury Studenckiej UR, zaś
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uroczystego powitania dokonał prof. dr
hab. Włodzimierz Sady, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Następnie głos zabrał Józef Lassota Poseł na
Sejm RP, który wyraził swoje zadowolenie z możliwości uczestniczenia w konferencji o tak istotnej tematyce nie tylko
dla Małopolski, ale i dla całego kraju. Józef Lassota, Poseł na Sejm RP od dwóch
lat intensywnie wspiera działania Gminy Łącko zmierzające do uregulowania
prawnego tej ważnej sprawy.
Janusz Klag, Wójt Gminy Łącko szeroko omówił aktualną sytuację łąckiej

śliwowicy, która mimo renomy, jaką się
cieszy, nadal pozostaje produktem nielegalnym. Janusz Klag, zapoznał zebranych z aktualną sytuacją prawną i szansami na legalna produkcję i sprzedaż
przez rolników. Mimo, iż przykład dotyczył łąckiej śliwowicy, Wójt Łącka miał
na uwadze inne produkty spirytusowe
produkowane w gospodarstwach rolnych na terenie całej Polski, które też są
także produktami tradycyjnym wyróżniającymi poszczególne regiony Polski.
Mówiono więc również o śliwowicy szydłowskiej, produkowanej w zaprzyjaźnionej z Łąckiem gminie Szydłów, której przedstawiciele z Przewodniczącym
Rady Gminy Januszem Juszczakiem
również uczestniczyli w konferencji.
Głos zabrali także parlamentarzyści
Joanna Bobowska oraz Andrzej Romanek. Wyrazili oni swoje poparcie dla
inicjatywy możliwości legalizacji regionalnych napojów spirytusowych oraz
innych produktów tradycyjnych, będących znakiem rozpoznawczym dla odmiennych kulturowo regionów Polski.
Posłowie podkreślali, że uregulowanie
tych kwestii może być istotną szansą dla
rozwoju turystyki kulturowej na polskiej
wsi. Posłowie popierali działania Wójta
Gminy Łącko, zmierzające do uproszczenia procedur prawnych dających
rolnikom legalną możliwość produkcji
i sprzedaży Łąckiej Śliwowicy oraz innych zacnych trunków.
b.g.
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Promocja Gminy Łącko w sądeckim Sokole
W dniu 11 stycznia br. w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu
odbyła się impreza promująca Gminę Łącko pn. „Tradycja przez pokolenia”.

R

angę tego wydarzenia kulturalnego podkreślił w swoim wystąpieniu Janusz Klag Wójt Gminy
Łącko, który jednocześnie podziękował
dyrektorowi MCK Sokół Antoniemu
Malczakowi za wsparcie organizacji tego
przedsięwzięcia. Wyraził również radość
z możliwości zaprezentowania walorów
Gminy Łącko na nowosądeckim forum.
Impreza rozpoczęła się od wręczenia Medalu Gloria Artis najstarszemu,
a zarazem jednemu z najbardziej rozpoznawalnych i nagradzanych skrzypków Sądecczyzny Franciszkowi Kurzei z Kiczni. Pan Franciszek – 94-letni
prymista, który przez wiele lat promował Gminę Łącko zachwycając swoim
muzycznym talentem, otrzymał jedno
z najważniejszych wyróżnień w dziedzinie kultury przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na imprezie stawili się wszyscy, z którymi Franciszek Kurzeja przez wiele lat
współpracował. Odznaczenie wręczył
w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, Leszek Zegzda – Przewodniczący Komisji Kultury
Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Swoje gratulacje przekazali parlamentarzyści: posłowie Andrzej Romanek i Stanisław Pasoń (poseł na Sejm RP II kadencji), senator Stanisław Kogut, Wójt
Gminy Łącko Janusz Klag, Starosta Nowosądecki Jan Golonka, Prezes Związku Podhalan Oddział w Łącku Tomasz
Ćwikowski, dyrektor MCK Sokół Antoni

Dwumiesięcznik Gminy Łącko
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Malczak, dyrektor GOK w Łącku Barbara Moryto, dyrektor GOK w Kamienicy Mieczysław Marek, przedstawiciele zespołów regionalnych, stowarzyszeń
oraz prywatni wielbiciele talentu Franciszka Kurzei. Pan Franciszek wykonał
mistrzowsko kilka góralskich utworów
wspólnie z kapelą łącką. Z okazji nadchodzących 94. urodzin zabrzmiało dla
Jubilata „dwieście lat”.

jest pracą zbiorową przygotowaną przez
trzynastu autorów. Ukazuje ono pełny
obraz kilkusetletniej tradycji Łącka i pozostałych miejscowości gminy, prezentuje bogactwo historyczno-kulturalne
górali białych. Na wysoki poziom tego
wydawnictwa wpływ miał dobór autorów. Rozpoczynają ją Jan Lach i Tomasz Mrówka omówieniem warunków
przyrodniczych terenu gminy. Charak-

W drugiej części wieczoru odbyła się
promocja monografii pt. „Łącko i Ziemia Łącka” pod red. prof. Juliana Dybca. To wyjątkowe dzieło wydane i sfinansowane przez Urząd Gminy Łącko

terystyki prehistorii dokonuje Grzegorz
First. Okres staropolski przypomina
Feliks Kiryk, a Urszula Perkowska epokę zaborów. Jan Wnęk ukazuje trudne lata odradzania się państwowości,

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
i skracania materiałów dostarczonych do
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów
artykułów.
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a potem kataklizm II wojny światowej
i czasy powojenne, zaś szkic Marii Kurzei-Świątek przedstawia dzieje Święta
Kwitnącej Jabłoni. Następnie Józef Słowik kreśli historię szkolnictwa i oświaty, Leszek Moryto opisuje kulturę ludową i folklor, Natalia Józefów i Barbara
Faron przedstawiają kulturę literacką,
Maria Kurzeja-Świątek życie kulturalne,
Bogusław Krasnowolski analizuje rozwój przestrzenny, budownictwo i sztukę, a Julian Dybiec parafie i życie religijne. Całość dzieła kończy szkic Marii
Kurzei-Świątek o ziemi łąckiej w opisach
pamiętnikarzy i podróżników.
W rozmowie z prowadzącą imprezę
Małgorzatą Brodą dyrektorem Instytutu Karpat, Janusz Klag Wójt Gminy
Łącko podkreślił, iż publikacja ta jest
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prezentacją żywej tradycji, religijności
oraz dorobku gospodarczego pokoleń
mieszkańców gminy Łącko, jak również
perspektyw opartych na nauce i tradycji.
Wyraził również swoje podziękowanie
dla autorów monografii.
Łącki wieczór w sądeckim Sokole zamknęła promocja „Słownika gwary górali łąckich”. Publikacja, której autorką
jest Monika Kurzeja z Kiczni, powstała na podstawie jej pracy magisterskiej
pt. „Słownik dyferencyjny gwary Łącka
i okolic” pod kierunkiem prof. dr. hab.
Józefa Kąsia. Wydana została staraniem
Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku
i współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013. Słownik ten pozwala na ochronę oryginalnej gwary górali
białych. Warto zaznaczyć, że w części tej
oprócz autorki głos zabrali również dialektolodzy – profesorowie UJ Józef Kąś
i Kazimierz Sikora, podkreślając znaczenie tego wydawnictwa.
Impreza zakończyło się spotkaniem
przy suto zastawionych łąckimi smakołykami stołach, na które zaprosiła Gmina
Łącko. Był czas na rozmowy, spotkanie
z Jubilatem Franciszkiem Kurzeją oraz
autorami publikacji. Ta promocja Gminy
Łącko w Nowym Sączu pozwoliła ukazać olbrzymi potencjał kulturowy krainy sadów.
(b.g.)
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Xxiii Gminny Przegląd Grup Kolędniczych
W dniu 4 stycznia w sali GOK-u w Łącku odbyła się XXIII edycja Gminnego Przeglądu
Grup Kolędniczych. Wzięły w niej udział trzy dziecięce grupy kolędnicze.

J

ury w składzie: Marta Smólczyńska – etnolog (MCK Sokół), Benedykt Kafel – etnograf (MCK Sokół) i Aleksander
Smaga – muzyk (MCK Sokół) postanowiło przyznać następujące miejsca:
• I miejsce – Grupa Kolędnicza „Z gwiazdą” z ZSG w Zagorzynie
dwa równorzędne II miejsca:
• „Herody” ze SP w Obidzy
• „Pastuszkowie” z ZSP w Kadczy.
Wszystkie grupy otrzymały nagrody pieniężne ufundowane
przez GOK w Łącku.
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Do Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych „Sądeckie
Kolędowanie” w Mystkowie została zakwalifikowana grupa
„Z gwiazdą” z Zagorzyna.
Protokół przedstawił Przewodniczący jury Benedykt Kafel.
Podzielił się on również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi
tradycji kolędowania na terenie Sądecczyzny.
Nagrody i dyplomy wręczyli Sekretarz Gminy Łącko Stanisław Piksa oraz Dyrektor GOK Barbara Moryto.
W podboju sceny powiatowej małym kolędnikom z Zagorzyna przeszkodziła grypa, która nie pozwoliła zaprezentować
swoich umiejętności. Wierzymy jednak, że w przyszłym roku
reprezentanci Gminy Łącko staną na najwyższym podium.
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Gloria Artis dla Stanisława Strączka
W dniu 23 lutego w MCK Sokół miała miejsce wyjątkowa uroczystość.
Rozpoczął ją koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
dyrygowanej przez ppłk Stanisława Strączka.
Po koncercie wręczone zostały dyplomy
dla absolwentów Studium dla Kapelmistrzów oraz wysokie odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dla ludzi związanych z kulturą muzyczną. Wśród nagrodzonych znalazł się kapelmistrz ORSG oraz Orkiestry Dętej
im. Tadeusza Moryto z Łącka Stanisław
Strączek. Otrzymał on medal Zasłużony
Kulturze Gloria Artis.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie artystycznej.
(b.g.)
fot. Lucyna Witkowska, Stanisław Śmierciak
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21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Łącku
13 stycznia już po raz 21 w całej Polsce i na świecie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –
tym razem dla ratowania życia dzieci i godnej opieki seniorów.
Na terenie Gminy Łącko kwestowało 30
wolontariuszy, a sztab finału ulokował
się już tradycyjnie w GOK-u w Łącku.
Koncerty i imprezy towarzyszące w ramach finału rozpoczęły się od godz.
14.00 w hali widowiskowo-sportowej
w Łącku. Na widowni zgromadziły się
tłumy mieszkańców, którzy całymi rodzinami uczestniczyli w tym barwnym
przedsięwzięciu.
Na początek głos zabrał Janusz Klag
Wójt Gminy Łącko, który podziękował
wolontariuszom, zaś wszystkim życzył
wspaniałej zabawy. Przed publicznością
zaprezentowali się zespół wokalno-instrumentalny z ZSG w Łącku oraz wokalistki: Iwona Gałysa, Klaudia Miłkowska, Natalia Bandyk i Agata Jaworska,
a także młodzieżowa kapela regionalna przygotowani przez p. Leszka Moryto. Zaśpiewała również Karolinka Gromala z Przedszkola Samorządowego
w Łącku – laureatka I miejsca Festiwalu
Styczeń Luty 2013

Kolędowego w Szczawie. Z wielką werwą
zatańczyli Górale Łąccy. Zagrała również Kapela Kuźnicka. Występy te nagradzano burzą oklasków.
Najmłodsi, a i trochę starsi próbowali swych sił plastycznych pod okiem p.
Magdaleny Leszko, a wynikiem tych
prac było olbrzymie serce. Odbył również konkurs plastyczny z atrakcyjnymi
nagrodami dla całych rodzin, w którym
udział wzięło aż 12 drużyn. Główną nagrodę za swoją pracę wylosowali Antosia
i Maksiu Ślusarczyk wraz z rodzicami.
Wolontariusze z warsztatów plastycznych również zadbali o to, aby najmłodsi mieli na swoich buźkach kolorowe rysunki.
W wyniku tegorocznej zbiórki udało
się zebrać 14.201,83 zł. Serdecznie dziękujemy!!
Nasze podziękowania kierujemy do
firm i osób prywatnych za wsparcie rzeczowe tegorocznego finału:

–– FHU Volt - Izabela i Stanisław
Piksiński
–– Łącki Bank Spółdzielczy - Prezes Maria Rysiewicz
–– Restauracja pod Jabłonią
–– TeEm - Aleksandra i Tomasz
Misterka
–– Cukiernia - Katarzyna i Adam
Gromalowie
–– Owopol - Rusnarczyk&Koza
–– Oriflame - Joanna Kozicka
–– Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czarnym Potoku
–– Janusz Kyrcz
–– Anna i Bogumiła Duda
–– Anna Ukleja
Dziękujemy również wszystkim wykonawcom, opiekunom, pracownikom hali
widowiskowo-sportowej w Łącku i oczywiście mieszkańcom Gminy Łącko.
fot. Beata Mrówka, Kamil Korona

(b.g.)
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Charytatywny Turniej Piłki Halowej
„Gramy dla Damiana”
W dniu 26.01. w hali widowiskowo-sportowej w Łącku odbył się Turniej Piłki Halowej
pod hasłem „Gramy dla Damiana”. Udział w nim wzięło 12 drużyn reprezentujących firmy
i instytucje, ale również pasjonatów piłki halowej.

W

dniu 26.01. w hali widowiskowo-sportowej w Łącku odbył
się Turniej Piłki Halowej pod
hasłem „Gramy dla Damiana”. Udział
w nim wzięło 12 drużyn reprezentujących firmy i instytucje, ale również pasjonatów piłki halowej.
Rozgrywki rozpoczęły się o godz.
9.10. Sportowa atmosfera i zdrowa
rywalizacja towarzyszyła wszystkim
uczestnikom zawodów. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwali sędziowie: Marian Tokarczyk i Wiesław
Jezioro.
W przerwie pomiędzy rozgrywkami z uczestnikami turnieju spotkał się
również Wójt Gminy Łącko Janusz Klag,
który podziękował za udział oraz chęć
niesienia pomocy młodemu mieszkańcowi naszej Gminy w potrzebie. Życzył
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również wszystkim jak najlepszych wyników w sportowej rywalizacji.
Po niezwykle zaciętych i widowiskowych meczach oklaskiwanych przez
licznie przybyłą publiczność, miejsce
I wywalczyła drużyna Okna Groński
I z Jazowska, II miejsce Poziomki Łącko, III Zyndram Łącko seniorzy, zaś IV
Drink Team Kamienica. Najlepszym
bramkarzem turnieju okazał się Piotr
Chlipała (Drink Team Kamienica), najlepszym zawodnikiem Paweł Wlezień
(Poziomki Łącko), zaś tytuł króla strzelców wywalczył Karol Klimek (Okna
Groński I Jazowsko).
W Turnieju Rzutów Karnych udział
wzięło 28 zawodników. Najlepszym
strzelcem okazał się Mirosław Stec z drużyny Proj-Budu, drugi był Waldemar Lizoń z drużyny Okna Groński I.

W trakcie turnieju można było również spróbować swojego szczęścia w loterii fantowej, w której każdy los wygrywał. Wiele emocji dostarczyła również
sprzedaż sportowych gadżetów, w której
największym zainteresowaniem cieszyła
się oryginalna piłka Euro 2012 z autografami zawodników reprezentacji Włoch.
Można było również nabyć m.in. piłkę
z podpisami zawodników Wisły Kraków,
Sandecji Nowy Sącz, siatkarek Muszynianki, ale również z autografem Tomasza Kowala strongmana z Krynicy. Dużą
atrakcję stanowiły oryginalne koszulki
Kolejarza Stróże, Sandecji Nowy Sącz czy
też Muszynianki.
Organizatorami imprezy byli: hala widowiskowo-sportowa w Łącku, Gminny
Ośrodek Kultury w Łącku oraz Wolontariat św. Ojca Pio.
Styczeń Luty 2013
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Zakończenie projektu „W świecie sztuki”
Od 1 kwietnia do 31 grudnia trwał projekt PO KL „W świecie sztuki” realizowany przez Gminny
Ośrodek Kultury w Łącku. W dniu 29 grudnia odbyła się prezentacja prac i osiągnięć projektu.

W

wydarzeniu tym wzięli udział
wszyscy uczestnicy wraz z rodzicami, a także zaproszeni
goście - wójt Gminy Łącko Janusz Klag,
dyrektor GOK w Łącku Barbra Moryto,
kierownik Zespołu Świetlic Środowiskowych w Łącku Urszula Ciesielka, twórcy
ludowi, z którymi UP mieli możliwość
się spotkać w trakcie spotkań motywacyjno-szkoleniowych – Danuta Rams
i Józef Tokarz.

Na początek zaprezentowany został
20-minutowy materiał filmowy o przebiegu projektu, który został przygotowany przez uczestnika projektu Kamila Koronę. Po jego obejrzeniu nastąpiło
podsumowanie 9 miesięcy realizacji projektu, a także konkursu „Moja pasja”
dla wszystkich uczestników projektu.
W konkursie tym zadaniem uczestników było przedstawienie swoich pasji
i zainteresowań. Prace były niezwykle
interesujące i wykonane na wysokim poziomie.
Na wystawie, która zorganizowana
została w sali GOK-u można było obejrzeć prace młodych artystów wykonane
w różnorakich technikach. Po podsumowaniu wszyscy otrzymali dyplomy ukończenia projektu. Rodzice byli niezwykle
dumni ze swoich młodych artystów.
Na zakończenie można było się wpisać
również do pamiątkowej kroniki, która została jako pamiątka w GOK-u, zaś
dzieci i młodzież otrzymali wykonane
przez siebie prace na własność.
(b.g.)

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Styczeń Luty 2013
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Każdy z nas może
pomóc…
Tomuś ma dwa latka. Los go
okrutnie doświadczył, zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną T-komórkową.
To najcięższy z nowotworów
wieku dziecięcego.
Chłopiec przeszedł już kilka chemioterapii. Nie jest mu łatwo, dla małego organizmu każda chemioterapia to szok.
Dlatego tak naprawdę Tomuś wraz
z Mamą częściej przebywa w prokocimskim szpitalu, niż w domu, chociaż
bardzo tęskni za Tatą, Rodzeństwem,
Dziadkami, swoimi zabawkami… Nie
skarży się, choć nie jest lekko, próbuje
być radosny, uśmiechać się….
Jego 10-letni brat Paweł ma autyzm,
czyli całościowe zaburzenie rozwoju,
w którym istotne znaczenie ma funkcjonowanie mózgu. Codziennie dowożony jest do specjalistycznego ośrodka
w Ochotnicy Górnej.
Dla rodziców, którzy mają jeszcze
dwoje zdrowych dzieci, walka z tak
ciężkim chorobami swoich pociech,
to ciężki bój toczony każdego dnia.
Dlatego zwracamy się w ich imieniu
z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku wpisując w zeznaniu podatkowym za 2012 r.:

Konkurs recytatorski dla
najmłodszych uczniów SP w Łącku
5 grudnia 2012r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku odbył się konkurs recytatorski z udziałem najmłodszych uczniów naszej szkoły. Uczestnicy
prezentowali wciąż popularne wśród
dzieci wiersze Stanisława Jachowicza: „Chory kotek”, „Andzia”, „Tadeuszek”… . Poziom recytacji, rekwizyty
i świetna charakteryzacja nawiązująca
do prezentowanego utworu sprawiły, że
komisja w składzie: Katarzyna Gromala (Gminna Biblioteka Publiczna), Aneta Gaborek (nauczyciel bibliotekarz),

Jadwiga Lisiecka (nauczyciel ZSG w Łącku), Małgorzata Bieniek (przedstawiciel
rodziców), miała trudne zadanie w wyłonieniu zwycięzców. Wszyscy prezentowali się wspaniale. Przyznano trzy
pierwsze miejsca:
- Jakub Bieniek kl. IIIb
- Aleksandra Talar kl. IIIb
- Klaudia Rams kl. Ib
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
wyróżnienia.
Jadwiga Lisiecka

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” KRS
0000186434 - na leczenie i rehabilitację PAWŁA I TOMASZA URBANIAKÓW Z ŁĄCKA.
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!
10 Wiadomości łąckie
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„Jest takie miejsce, taki kraj...”

Narodowe Święto Niepodległości w Gimnazjum w Łącku
Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć
Jest w duszy polskiej ukryty zakątek
Gdzie błądzą ciche lat umarłych cienie
Leży tam kamień grobowych pamiątek
A pod kamieniem krwawi się wspomnienie
Jedenasty listopad.
Czy ty słyszysz jak Szopen w tę noc w listopadzie
Swoje serce z marmuru na klawiszach kładzie
I gra…

Data 11 listopada zajmuje w świadomości Polaków niezwykłe miejsce. Oto
po 123 latach niewoli, narodowych nieszczęść, wykorzystując sprzyjające okoliczności, nasz kraj znów wolny pojawił
się z powrotem na mapie Europy i świata,
a naród polski ujarzmiany dotąd przez
zaborców, cieszył się swobodą i upragnioną niepodległością. Dlatego dzień
11 listopada jest okazją, aby oddać hołd
tym pokoleniom naszych przodków, „co
nie dali pogrześć mowy i wiary”.
Zgodnie z tradycją oraz ceremoniałem
szkoły również i w Gimnazjum w Łącku
odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Program artystyczny przygotowała
młodzież Szkolnego Koła Teatralnego pod
opieką Pani Beaty Jurkowskiej i Pani Anety Gaborek. Oprawę muzyczną zapewnili członkowie zespołu wokalno – instrumentalnego, któremu przewodniczył Pan
Leszek Moryto i Pan Piotr Matusiewicz.
Wizualną i multimedialną stroną widowiska zajęła się Pani Dorota Janczura.

Głównym celem akademii
było nie tylko ukazanie trudnej i żmudnej drogi Polaków do
niepodległości, ale też kształtowanie uczuć patriotycznych
i dumy narodowej, budzenie
szacunku i przywiązania dla
tradycji 11 listopada, do wartości, o jakie walczyli nasi dziadowie i ojcowie, bo, jak podkreślają uczniowie: Być Polakiem,
to znaczy znać i szanować polskie symbole narodowe, pielęgnować polską kulturę, obyczaje
i tradycję. To elementarne zasady patriotyzmu.
Przygotowane widowisko
słowno – muzyczne było swoistą lekcją powtórzeniową,
przypominającą okoliczności
utraty wolności przez nasz kraj
oraz żmudne starania Polaków
o odzyskanie niepodległości.
W tym historycznym kanonie znalazł
się rok 1772, walki powstańcze XIX wieku, wreszcie dzień 11 listopada 1918 r.
O niezłomnej walce narodu, której celem było zachowanie swojej świadomości
narodowej, religii i obyczajów, opowiedzieli uczniowie słowami zaczerpniętymi z prozy i poezji polskiej. Sporo materiału faktograficznego, urywków filmów
o tematyce narodowowyzwoleńczej, obrazów przedstawiających sceny batalistyczne oraz rodzinne krajobrazy dostarczyła prezentacja multimedialna, która

łączyła tradycyjny przekaz informacji
z nowoczesną wizualizacją. Podniosły
nastrój spotkania podkreśliło odśpiewanie hymnu narodowego oraz prezentacja
pieśni patriotycznych. Często zmieniająca się forma przekazu ( narracja, wiersz,
muzyka, efekty wizualne), oddziaływanie na różne zmysły odbiorcy przyczyniły się do tego, że wspaniałe karty naszej narodowej historii zaprezentowane
zostały w sposób ciekawy, bardzo oryginalny i innowacyjny. Do szczególnego charakteru święta przyczyniła się tez
scenografia, którą stanowiły odwieczne symbole narodowe, także wpięte na
piersiach uczestników kotyliony i biało
– czerwone róże w rękach recytujących.
Akademia ta, to wspaniała lekcja patriotyzmu, to głęboka nauka skierowana
do dorosłych i dzieci. To także chwila,
która zmusiła uczestników do refleksji
nad historią państwa polskiego. Uświadomiła, że wolność to wartość bezcenna
dla istnienia i trwania narodu, a przeszłość jest fundamentem, na którym należy przyszłość budować.
Jeszcze jeden listopad do okna zapukał
Żółtym liści szelestem. I znów nas
odszukał.
Nas – zapatrzonych w przeszłość.
…w dni klęski i chwały
Które nam po przodkach zostały…
Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć…
Oprac. Beata Jurkowska
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„Podzielimy się opłatkiem”
Spotkanie wigilijne dla rodziców
w Oddziale Przedszkolnym w Łącku

Ś

więta Bożego Narodzenia to czas
radości, pokoju oraz miłości Bożej
Dzieciny do nas i człowieka do człowieka. To tajemnica, której niepodobna
zrozumieć. W dzień Wigilii jak co roku

wszyscy biorą opłatek do ręki, dzielą się
nim i składają życzenia.
Dnia 18 grudnia 2012 roku odbyło się w Zespole Szkolno–Gimnazjalnym w Łącku spotkanie wigilijne

dla rodziców dzieci Oddziału Przedszkolnego.
Występ dzieci został przygotowany przez nauczycielki Dorotę Majerską
i Aleksandrę Jamro w ramach tygodniowej tematyki „Zbliżają się święta Bożego
Narodzenia”.
Wszystko zaczęło się od krótkiego powitania gości, po którym dzieci
zaprezentowały program nawiązujący
do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
W czasie występu dzieci wraz z rodzicami wspólnie odśpiewali znane wszystkim kolędy i pastorałki. Zebrani wokół
sceny, oświetlonej blaskiem świec i kolorowych choinek, w ciszy wysłuchali
wierszy, które wprowadziły wszystkich
w inny, niecodzienny nastrój.
Po występie każdy rodzic dostał stroik
wraz z życzeniami świątecznymi. Kończąc swój występ, młodzi artyści zostali
nagrodzeni gromkimi brawami.
Na zakończenie uroczystości dyrektor Szkoły złożyła wszystkim rodzicom,
dzieciom życzenia świąteczne.
Oprac. Aleksandra Jamro
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Homagium Związku Podhalan Diecezji Tarnowskiej
u ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża
18 lutego br. delegacja Związku Podhalan z terenów Diecezji Tarnowskiej udała się do Tarnowa
do Kurii Diecezjalnej na spotkanie z Pasterzem Diecezji Tarnowskiej, ks. Biskupem Andrzejem
Jeżem, Bacą wszystkich górali zamieszkujących ten teren.

W

Diecezji Tarnowskiej możemy spotkać górali pienińskich,
górali ochotnicko-tylmanowskich, górali białych czyli łącko-kamienickich oraz górali czarnych od Piwnicznej. W skład delegacji wchodzili
poszczególni prezesi z 12 oddziałów ZP
działających w Diecezji Tarnowskiej –
Prezeski z Krościenka i Słopnic, Prezesi ze Szczawnicy, Tylmanowej, Ochotnicy Górnej i Dolnej, z Łącka, Obidzy
i Kamienicy. Nie mogli uczestniczyć
prezesi ze Sromowiec i Piwnicznej. Na
czele delegacji stał ks. prałat kapelan
Zarządu Głównego ZP Władysław Zązel oraz Prezes Honorowy Związku Podhalan
w Polsce Jan Hamerski
rodem ze Szczawnicy.
Nasz oddział Łącki reprezentował ks. kapelan
Stanisław Kowalik oraz
prezes Tomasz Ćwikowski. Po wstępnym powitaniu i przedstawieniu
gości ks. Stanisław Kowalik w imieniu wszystkich
członków ZP działających
na terenie diecezji złożył
gratulacje z wyboru na
Ojca Diecezji i Tarnowskiej i Bacę wszystkich
Górali z tej Diecezji. Zapewnił o wierności Górali Pasterzowi Diecezji,
Styczeń Luty 2013

a w ten sposób oddał homagium Górali z diecezji Tarnowskiej. Ks. Biskup
bardzo był wzruszony obecnością swoich górali i ich lojalnością a także podziękował za podtrzymywanie tradycji i wiary naszych Ojców. Następnie
głos zabrał Prezes Jan Hamerski, który w kilku zdaniach przedstawił istotę działalności ZP w naszej Ojczyźnie.
Podsumowaniem tej refleksji były słowa ks. kapelana Władysława Zązla, który podkreślił wielkość góralszczyzny
w kultywowaniu gwary, tańca, śpiewu
i ubioru, a przede wszystkim wiary naszych przodków. W dalszym spotkaniu

z wielkim zainteresowaniem ks. Biskup
Ordynariusz wysłuchał prezentacje poszczególnych prezesów o swoich oddziałach i sposobach działania na rzecz swoich małych Ojczyzn. Nasz prezes Tomasz
Ćwikowski z duma przedstawił bogatą
historię naszego łąckiego oddziału i szeroki zakres działalności kulturalno-religijnej. Zaznaczył że jest to najliczniejszy
odział w Polsce.
Reasumując spotkanie, ksiądz Biskup,
Pasterz Kościoła Tarnowskiego wyraził
wszystkim Góralom zamieszkującym
Jego Diecezję wielkie podziękowanie za
ich wiarę oraz przywiązanie do Kościoła i Ojcowizny. Zapewnił,
że popiera inicjatywę delegacji, ażeby ustanowić
ks. Stanisława Kowalika
kapelanem wszystkich
Górali zamieszkujących
Diecezję Tarnowską. Na
koniec spotkania ks. Biskup za otrzymane podarunki podziękował
i wręczył każdemu góralowi książkę na pamiątkę. Spotkanie zakończyło
się uroczystym błogosławieństwem wszystkim
góralom, którego udzielił ks. Biskup Andrzej Jeż.
Ks. Kapelan Stanisław
Kowalik
Wiadomości łąckie 13
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Kolędowanie młodych aktorów
W ostatnim czasie uczniowie koła teatralnego działającego przy Szkole Podstawowej w Łącku
pod opieką nauczycielki A. Mrówki mieli wiele okazji do zaprezentowania na scenie swoich
umiejętności aktorskich i wokalnych. Dali występy zarówno dla kolegów i koleżanek ze swojej
szkoły, jak i również dla społeczności lokalnej.

J

uż na początku grudnia uświetnili
spotkanie z Mikołajem zorganizowane przez Zespół Świetlic Środowiskowych dla dzieci i rodzin z terenu naszej
gminy. Wystąpili także na spotkaniu wigilijnym dla osób starszych i samotnych
przygotowanym przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łącku. Zaproszeni goście z nieukrywanym wzruszeniem podziwiali popisy uczniów, którzy
na zakończenie złożyli wszystkim obecnym życzenia świąteczno – noworoczne. Uczestnicy koła teatralnego wraz
z opiekunem odpowiedzialni byli także za przygotowanie poranku bożonarodzeniowego na terenie własnej placówki.
W ostatnim dniu zajęć przed przerwą
świąteczną wprowadzili całą społeczność szkolną w magiczny nastrój, jaki
wywołują Święta Bożego Narodzenia.
Najpierw zaprezentowali spektakl o tematyce świątecznej, który zawierał scenki kabaretowe. Najmłodszym szczególnie podobał się akt z diabłami, które
14 Wiadomości łąckie

jednak zwróciły uwagę dzieciom, że za
dużo czasu spędzają przy komputerze.
Dorosłych też upomniał jeden z czartów, iż „zbyt mało czasu dla dzieci mają,
bo tylko telenowele oglądają”. Na koniec
młodzi aktorzy zaprosili wszystkich do
wspólnego śpiewania kolęd.
Jednak najwięcej emocji wywołał
wśród uczniów występ przed swoimi

rodzicami podczas spotkania wywiadowczego na koniec pierwszego okresu
roku szkolnego. Przyznali sami, że to ich
najważniejsi widzowie i chcieli pokazać,
że nie zmarnowali czasu poświęconego
na próby, na przygotowanie strojów, rekwizytów, całej oprawy, jak wymagana
jest przy tworzeniu przedstawienia teatralnego. Jak podkreśla opiekun koła,
zawsze mogą liczyć na wsparcie
ze strony rodziców.
Działania podejmowane w ramach koła teatralnego dostarczają uczniom wiele satysfakcji,
pomagają odkryć i rozwijać ich
talenty. Zajęcia kształtują myślenie twórcze i wyobraźnię.
Uczniowie dobrze się bawią,
a zarazem zaspokajają silną potrzebę, by być kimś niezwykłym, by uczestniczyć w wielkiej przygodzie.
Aleksandra Mrówka
Styczeń Luty 2013
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„Niech ta chwila pełna nastroju i szczęścia
pozwoli zatrzymać się w szalonym pędzie świata,
odetchnijmy zapachem choinki, zaśpiewajmy kolędę
i pochylmy się nad tajemnicą świętego czasu”

Jasełka w Szkole Podstawowej w Łącku
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, na który wszyscy
czekamy z niecierpliwością.

Z

godnie z tradycją, jaka jest kultywowana w Szkole Podstawowej
w Łącku, każdego roku przygotowywane są i wystawiane jasełka bożonarodzeniowe. Także i w tym roku nie
mogło ich zabraknąć.
Impreza, która miała miejsce 9 stycznia 2013r. została zorganizowana
przez uczniów klas: Ib i IIa pod opieką
wychowawczyń: Marii Gorczowskiej
i Marii Zygadło, Rodzice uczniów pomogli w przygotowaniu kostiumów,
rekwizytów i dekoracji, dzięki której
w sali panował świąteczny nastrój, Pojawiła się gwiazda betlejemska, pastuszkowie, szopa, Maryja z Józefem, Herod
i wiele innych tradycyjnych, jasełkowych postaci.
W przedstawieniu uczestniczyli zaproszeni rodzice i dziadkowie uczniów.
Na zakończenie występujące dzieci
złożyły życzenia noworoczne: życzymy
wszystkim uskrzydlających marzeń, dni
pełnych radości, odnalezienia piękna
rzeczy prostych i małych, dobra wokół,
prawdy w przyjaźni, miłości, życzymy,
by gwiazda betlejemska była światłem

Styczeń Luty 2013

przewodnim w życiu każdego, by promienie jej przynosiły błogosławieństwo
Boże, by niwelowały wszelki smutek,
darzyły zdrowiem i spokojem. Do życzeń dołączyła się dyrektor Szkoły.
Oprac. Maria Gorczowska
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Hej, kolęda, kolęda…
Już po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej w Łącku próbowali swoich sił aktorskich
w jasełkach bożonarodzeniowych pod kierunkiem p. Ludwiki Majerskiej i s. Jadwigi Mach.
Tym razem były to tradycyjne jasełka polskie w trzech aktach. W pierwszym, scena pasterzy, którym anioł
objawia dobrą nowinę, w drugim atmosfera dworu Heroda, okrutnika
i szaleńca, a w trzecim pokłon pasterzy
i trzech mędrców Bożej Dziecinie.
Barwne stroje, śpiew kolęd, gra młodych artystów na skrzypcach i odpowiednia dekoracja stworzyły niezapomniany klimat, przybliżyły tradycje
polskie, które nie powinny zaginać.
A co o swoim przygotowaniu do występu mówią uczniowie?
Wywiad z uczniem kl. VI Antonim Liburskim przeprowadzony przez koleżankę Adrianę Majerską.

16 Wiadomości łąckie

A.M.: Podjąłeś się odpowiedzialnej roli
w tych jasełkach. Czy marzyłeś kiedyś
o roli Heroda?
A.L.: Nie, propozycja polonistki była dla
mnie zaskoczeniem, ale przyjąłem tę rolę.
A.M.: Przygotowania do występu to
mozolna praca (opanowanie tekstu, próby – odpowiednia modulacja głosu, gesty, ruchy). Co sprawiło Ci najwięcej
trudności?
A.L.: Opanowanie tekstu okazało się
najtrudniejsze, był bardzo obszerny. Zajęło mi to dużo czasu i tylko dzięki mobilizacji Pani uporałem się z nim.
A.M.: Herod to człowiek zły i szalony. Czy łatwo było stworzyć kreację tej
postaci?

A.L.: Nie miałem trudności w „naśladowaniu” Heroda. Widać zło i okrucieństwo łatwo przekazać, a może drzemie
we mnie dusza artysty.
A.M.: Masz już za sobą pierwsze doświadczenia aktorskie. Czy chciałbyś
w przyszłości zostać aktorem?
A.L.: Zawód aktora to moje marzenie. Naśladując kogoś, czuję się jak ryba
w wodzie.
A.M.: Dziękuje za rozmowę i życzę
dalszych sukcesów na scenie.
Opracowała: Ludwika Majerska
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Braliśmy udział w projekcie!
Wywiad z uczestnikami projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
„Aktywnie w przyszłość”.
Cel wywiadu: Ocena efektywności i przydatności zajęć.

—— Jak oceniacie efektywność i przydatność zajęć prowadzonych w ramach projektu „Aktywnie w przyszłość”?

—— Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Aktywnie w przyszłość” okazały
się bardzo przydatne. W dużym stopniu
przyczyniły się do podniesienia poziomu
naszej wiedzy z różnych przedmiotów,
pozytywnie wpłynęły na wszechstronny
rozwój, również motywowały do systematycznej, aktywnej i wnikliwej pracy,
także pozwoliły rozwijać nasze pasje.
Dużym plusem był ich innowacyjny
charakter, oraz wykorzystanie aktywnych metod nauczania w rozwiązywaniu
problemów. Mocnym atutem zajęć była
także ich różnorodność, co stworzyło
szansę wykazania się zarówno uczniom
słabym, przeciętnym jak i zdolnym. Zaistnieć mogli i poloniści, i matematycy,
również historycy, biolodzy, fizycy, sportowcy i muzycy, właściwie wszyscy ci,
którzy w ciekawy i nowatorski sposób
chcieli poszerzyć swą wiedzę i umiejętności w danej dziedzinie. Równie atrakcyjnym elementem zajęć była ich miła
atmosfera oraz zaangażowanie, zarówno
nauczycieli prowadzących jak i uczniów.
—— 2. Czy i w jaki sposób zajęcia prowadzone w ramach unijnego projektu
„Aktywnie w przyszłość” pomogły Wam
w bieżącej nauce oraz w przygotowaniu
do egzaminu gimnazjalnego?

—— Przede wszystkim zajęcia usystematyzowały naszą dotychczasową wiedzę.
Zaplanowane i prowadzone metodą
projektu powtórki materiału umożliwiły twórcze i kreatywne podejście do
czysto teoretycznej wiedzy. Częste prace
z materiałem dokumentowym, źródłowym i lekturowym sprawiły, że obyliśmy się z testowym sprawdzaniem
naszej wiedzy. Na efektywność zajęć
niemały wpływ miały także różnorodne metody pracy stosowane przez nauczycieli prowadzących, to jest metody
problemowe, mocno nas aktywizujące,
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poglądowe, tekstowo – wizualne, doświadczenia czy wreszcie atrakcyjne
dla nas wycieczki. Wszystkie one rozbudzały naszą ciekawość poznawczą
oraz umożliwiły poznanie wielozmysłowe. Taka systematyczna, aktywna
i narzucająca szybkie tempo procesów
myślowych praca, uporządkowała nasz
warsztat uczniowski, pozwoliła w dużym
stopniu nadrobić bieżące zaległości, poprawić oceny z przedmiotów, przygotować się do egzaminów, odnosić sukcesy
na konkursach, ale też uwierzyć w siebie
i w swoje możliwości.
—— 3. Czy zajęcia, w których uczestniczyłyście, okazały się przydatne w budowaniu własnej hierarchii wartości i czy
pomogły zaplanować Wasz indywidualny
sukces?

—— Różnorodność zajęć, ich perfekcyjność, motywowanie nas do formułowania własnych celów, znajdowanie
indywidualnych form samodoskonalenia pozwoliło nam, młodym ludziom,
nie zawsze jeszcze przygotowanym
do dorosłego i odpowiedzialnego życia, zrozumieć celowość, konieczność
i ważność nauki. Rozbudziło naszą potrzebę zdobywania wiedzy, motywację
wewnętrzną (na naszym bowiem etapie
rozwoju często kierujemy się wyłącznie
motywacją zewnętrzną). Wielość różnorakich ćwiczeń zachęcających nas do poprawnego wnioskowania, podejmowania
trafnych decyzji, rozwiązywania problemów, mobilizowała nas do częstego stosowania samooceny, a tym samym brania odpowiedzialności za swoje działania
i własny rozwój. Ponadto do wnikliwszego zainteresowania światem, życiem
i jednostką ludzką.
—— 4. W jaki sposób chcecie wykorzystać w przyszłości wiedzę i umiejętności
nabyte podczas zajęć.

—— Zajęcia, w których tak licznie i chętnie
uczestniczyliśmy na pewno umożliwią

nam lepszy start w szkole średniej oraz
odpowiednią socjalizację w późniejszym
dorosłym już życiu. Pracując w większych
lub mniejszych zespołach niejednokrotnie znajdywaliśmy się w sytuacji, która
wymagała od nas współpracy grupowej,
umiejętności poprawnej, pozbawionej
barier, komunikacji, także zdrowej oraz
motywującej rywalizacji. Musieliśmy
zmierzyć się z własnymi słabościami,
nauczyć się radzić z niepowodzeniem
i cieszyć sukcesami. Spotkania warsztatowe, indywidualne spotkania w ramach kół zainteresowań wymagały od
nas punktualności, dobrej i solidnej organizacji pracy (zajęć było dużo i dlatego nauczyliśmy się planować nasz czas
tak, by efektywnie go wykorzystać). To
wszystko przyczyniło się do wzmocnienia naszej wewnętrznej samodyscypliny.
—— 5. Czy gdybyście miały szansę wziąć
ponownie udział w tego rodzaju zajęciach,
zdecydowałybyście się?

—— Tak, bardzo chętnie wzięłybyśmy
udział kolejny raz w tego rodzaju zajęciach. Wiele jest jeszcze tematów i zagadnień do opracowania i omówienia.
Dodatkowo jeszcze zachęcałybyśmy do
nich tych, którzy nie brali udziału
—— w projekcie. Wówczas sami mogliby
przekonać się o ich efektywności.
—— 6. Gdyby poproszono Was o podanie
słów – kluczy, które Waszym zdaniem,
najtrafniej będą charakteryzować zajęcia w ramach projektu „Aktywnie w przyszłość”, to jak one mogłyby brzmieć?

—— Naszym zdaniem mogą to być wyrazy: wiedza oraz umiejętności, szeroki
wachlarz zainteresowań, sukces, współpraca i zabawa.

Wywiad przeprowadziła prowadząca zajęcia p. Beata Jurkowska z uczennicami, które brały udział w projekcie:
Alicją Lesiak, Joanną Mrówką, Moniką
Arendarczyk i Martą Lesiak.
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Dzień Babci i Dziadka
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku
„Babciu, Babciu cóż Ci dam
jedno serce tylko mam
a w tym sercu róży kwiat
żyj nam Babciu sto lat!”
„Namaluje Dziadziusiowi rybek pełną
rzekę,
koszyk grzybów, działkę z domkiem, pieska na pociechę.
Dziadku, drogi Dziadku to wszystko dla
Ciebie
Dziadku, drogi Dziadku bardzo kocham
Ciebie!”

życzenia wierszem, śpiewem, a także
wręczyły piękne laurki. W zamian za
wspaniały występ otrzymały od gości
mnóstwo łakoci.
Wspólne spotkanie trzech pokoleń –
dziadków, rodziców, wnucząt upłynęło
w przyjaznej i rodzinnej atmosferze.

Na łamach Wiadomości Łąckich
pragniemy podziękować Rodzicom za
współpracę i ochocze podejmowanie inicjatyw związanych z organizacją i realizacją działań na rzecz rozwoju ich dzieci.
Oprac. Aleksandra Jamro

Tymi słowami przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Łącku dały wyraz miłości i wdzięczności wobec swoich Babć
i Dziadków z okazji ich święta.
Uroczystość odbyła się 11 stycznia
2013 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łącku.
Dzieci zaprezentowały program artystyczny nawiązujący do tematyki świąt
Bożego Narodzenia. W występie wzięły
udział wszystkie przedszkolaki. Każdy
pięciolatek i sześciolatek recytował wiersz,
w nauczeniu którego pomogli mu rodzice w domu.
Na koniec wszystkie dzieci złożyły
swoim kochanym Babciom i Dziadkom
18 Wiadomości łąckie
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Przedszkolaki z wizytą w Straży Granicznej

D

nia 29 XI 2012 dzieci z Samorządowego Przedszkola w Łącku z grupy 5 i 6-latków uczestniczyły w wycieczce do Nowego Sącza
do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Przedszkolaki zwiedziły Salę
Tradycji oraz cele więzienne, oglądały
samochody oraz kłady, z których korzystają funkcjonariusze Straży Granicznej.
Miały również możliwość wykonania

swoich odcisków palców a także oglądania broni i innego wyposażenia Straży Granicznej.
Dużym przeżyciem dla dzieci był ich
udział w próbie Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Pod dyrekcją pana dr. Stanisława Strączka orkiestra wykonała dla dzieci kilka krótkich
utworów. Przedszkolaki poznały też nazwy i brzmienie instrumentów a chętne

dzieci mogły dyrygować orkiestrą. Na
koniec wizyty w Karpackim Oddziale
Służby Granicznej każde z nich otrzymało pamiątkowy dyplom.
Pragniemy podziękować Pani Aleksandrze Tokarczyk za pomoc w zorganizowaniu tak interesującej wycieczki, która zapewniła dzieciom wiele
wrażeń i na długo pozostanie w ich
pamięci.

Gminny Konkurs „Szopka Betejemska”
Dnia 13.12 2012r. o godz. 1200 w sali GOK w Łącku miało miejsce podsumowanie IX Gminnego
Konkursu „Szopka Betlejemska”.
Organizatorami imprezy byli: Szkoła Podstawowa w Kadczy
oraz GOK w Łącku.
W konkursie wzięło udział 7 szkół podstawowych z: Kiczni, Maszkowic, Obidzy, Zarzecza, Zabrzeży, Czarnego Potoku i Kadczy.
Celem konkursu było:
–– kultywowanie rodzimej tradycji związanej z obchodami
Świąt Bożego Narodzenia,
–– rozwijanie pomysłowości i wyobraźni,
–– kształtowanie u uczniów wrażliwości artystycznej,
–– stworzenie możliwości konfrontacji własnych umiejętności z umiejętnościami kolegów.
Prace oceniała komisja konkursowa w składzie:
–– Barbara Moryto – Dyrektor GOK w Łącku
–– Maria Janiczak – artystka ludowa
–– Magdalena Leszko - plastyk
–– ks. Tomasz Franczak – wikary parafii Łącko
która przyznała następujące miejsca:
1. Kacper Łatka – SP Obidza
2. Kamil Tworek – SP Zabrzeż
3. Eryk Kałużny – SP Kicznia
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oraz wyróżnienia:
–– Tomasz Duda – ZSP Czarny Potok
–– Zuzanna Iwańska – ZSP Kadcza
–– Dominika Skut – SP Maszkowice
–– Barbara Kosowska – SP Zarzecze
Wręczenia nagród dokonał honorowy gość – Wójt Gminy Łącko – Pan Janusz Klag w towarzystwie Dyrektora GOK – Pani
Barbary Moryto oraz Dyrektora ZSP w Kadczy – Pana Stanisława Szwarkowskiego.
Sponsorami nagród byli: Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury, Rada
Rodziców ZSP w Kadczy.
Pan Wójt złożył wszystkim obecnym
życzenia spokojnych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia.
W trakcie spotkania odbył się pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu uczennic Szkoły Podstawowej w Kadczy.
Przebieg imprezy koordynowały nauczycielki SP w Kadczy – Krystyna
Dziedzic oraz Stanisława Gawlik.
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„Jest taki dzień,
bardzo ciepły,
choć grudniowy …
Dzień, zwykły dzień,
W którym gasną, wszelkie spory …”
/S. Krajewski/

Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia

W

czasie świąt wszyscy biorą biały opłatek do ręki, dzielą się
nim i składają sobie życzenia.
Nie wystarczą jednak życzenia wszystkiego najlepszego i wszelkiej pomyślności. Najważniejsze jest to, by w sercu każdego człowieka narodziła się Miłość, by
człowiek był dla bliźniego człowiekiem,
a nie „wilkiem”.
Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia, mieszkańcy wsi Kicznia oraz zaproszeni goście (m.in. Wójt Gminy Łącko –
Janusz Klag), w dniu 6 stycznia skierowali
jeszcze raz swe myśli i serca ku niebu, snując głębokie refleksje nad cudem świętej
20 Wiadomości łąckie

nocy. Wszyscy wspólnie chcieli nacieszyć
się nowonarodzoną dzieciną i oddać jej
cześć słowem, śpiewem i muzyką.
W święto Trzech Króli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Kiczni oraz nauczyciele (M. Plechta, D. Potoniec,
S. Biel) wystąpili przed mieszkańcami Kiczni z bożonarodzeniowym programem artystycznym połączonym ze
wspólnym kolędowaniem. Spotkanie
rozpoczęło się o godz. 14.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym, odprawioną
przez ks. proboszcza Z. Sochę w intencji całej społeczności szkolnej. Następnie
uczniowie na tle kolęd recytowali poezję

i prozę bożonarodzeniową poetów i pisarzy polskich. Uroku całej imprezie dodały dźwięki saksofonu, organów i flażoletów oraz gra szkolnej kapeli pod
kierunkiem A. Plechty.
Zorganizowane spotkanie miało niepowtarzalny charakter, więc dostarczyło obecnym wielu głębokich duchowych
przeżyć oraz wzruszeń. Młodzi artyści,
którzy złożyli wszystkim serdeczne życzenia na progu Nowego Roku, zostali
nagrodzeni gromkimi brawami widowni oraz uznaniem.
Opracowała: D. Potoniec
Styczeń Luty 2013
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Dzień Babci i Dziadka w Samorządowym Przedszkolu
w Łącku
W Samorządowym Przedszkolu w Łącku dzień 22 stycznia był szczególnie uroczysty. Dzieci
elegancko ubrane, niecierpliwie wpatrywały się w drzwi wejściowe. Co jakiś czas słychać było
szczęśliwy głosik: „To moja!”, „To mój!”.

N

a kogóż tak czekały nasze przedszkolaki? Oczywiście na swoje
Babcie i Dziadków! Przecież to
ich styczniowe wielkie święto, więc dzieci od dłuższego czasu przygotowywały
się do niego.
Wreszcie, mimo niesprzyjającej pogody, szanowni goście przybyli i zasiedli na
sali. Z uwagą i dumą obserwowali swoje wnuki, jak występowały w „Jasełkach”,
śpiewały, tańczyły oraz mówiły wierszyki.
Każde starało się z całych sił, bo bardzo
kocha swoją Babcię i Dziadka. A potem
upominek-broszka dla Babci, a dla Dziadka oczywiście elegancki krawat. Była także
chwila na wspomnienia seniorów w swoim gronie, przy słodkim poczęstunku.
Jednak najważniejsze w tym dniu było
głośne „100 lat” odśpiewane przez całe
przedszkole oraz magiczne słowo: Dziękuję! Za pomoc rodzicom w wychowaniu, za troskę i serce, za Miłość.
Dziękujemy i zapraszamy do nas także za rok.

Styczeń Luty 2013
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Dzień Babci i Dziadka w Zagorzynie
Dnia 31 stycznia 2013 roku w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Zaproszeni seniorzy przybyli w rekordowej od 14 lat liczbie (140 osób), by podziwiać występy swoich wnucząt z klas
0-III. Spotkanie rozpoczęło się montażem słowno-muzyczno-tanecznym,
przyjętym z wielką uwagą i zachwytem.
Występ rozpoczął pokaz tańca uczniów
z klasy 0; starsi koledzy zaprezentowali z kolei wiersze i piosenki. Następnie
odbył się występ „Pastuszków z Gwiazdą”, mogących się pochwalić I miejscem
w Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych. Na koniec wszystkie dzieci odśpiewały „Sto lat” po czym złożyły życzenia swoim babciom i dziadkom. Nie
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zabrakło własnoręcznie wykonanych
kwiatów, serduszek i laurek.
W przystrojonej kwiatami i ogromnymi papierowymi sercami sali panowała atmosfera magiczności. Tęczowe
barwy wprawiały gości w niesamowity nastrój, każdy wiedział, że za chwilę
przed jego oczami wydarzy się coś niezwykłego. Babcie i dziadkowie z wypiekami na twarzy oglądali występy swoich
wnuków. Byli dumni z małych pociech.
Ze strony seniorów nie zabrakło prezentów, uścisków i łez.
Przy wspólnym poczęstunki babcie
i dziadkowie mieli okazję powspominać

dawne czasy w towarzystwie ludzi, których
nie mają możliwości spotkać na co dzień.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż
Dzień Babci i Dziadka organizowany jest
w Zagorzynie od początku istnienia nowej szkoły oraz to, że co roku przyciąga
coraz więcej szacownych gości.
Korzystając z okazji organizatorzy imprezy składają podziękowania Dyrekcji
Szkoły, Radzie Rodziców oraz Rodzicom za ich finansowe wsparcie i pomoc
w przygotowaniu tak dużej uroczystości.
Tekst: Bogumiła Duda
Zdjęcia: Elżbieta Żyła
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Dla Babci i Dziadka…
22 stycznia dzieci z Przedszkola Samorządowego w Jazowsku dały wyraz szacunku i miłości
swoim ukochanym babciom i dziadkom.
„Święto Babci i Dziadka” odbyło się w świetlicy Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku. Przedszkolaki zaprezentowały program
artystyczny, bogaty w teksty i piosenki kierowane pod adresem seniorów,
który to program uwieńczyło gromkie
sto lat! Następnie wnuczęta pospieszyły do dziadków z upominkami, by
w nagrodę poniesionego trudu dostać
całusy i uściski pełne czułości. Przy
zastawionych stołach uczestnicy spotkania podziwiali występ iluzjonisty
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- pana Wiesława Jaśkowskiego, działającego pod pseudonimem artystycznym Havis.
Havis – Artysta-iluzjonista, absolwent Państwowej Szkoły Cyrkowej
w Julinku, uczeń manipulatora Remerbi Tadeusza Grabowskiego zaprezentował show wprawiając w zachwyt
i rozbawienie zarówno wnuków jak
i dziadków. Pan Havis zaangażował do
swoich sztuczek również babcie, „cudownie rozmnażając” monety w ich dłoniach oraz dziadka, którego uczył pełnej

gracji i kunsztu prezencji przed widownią. Gdy czas zabawy dobiegł końca Havis otrzymał szczere i gromkie brawa.
Mamy nadzieję, że chwile spędzone
podczas tegorocznych obchodów „Dnia
Babci i Dziadka” zapewne pozostaną na
długo w pamięci. Na łamach Wiadomości Łąckich pragniemy podziękować
Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Jazowsku, panu mgr Bogusławowi Łatka za udostępnienie świetlicy na uroczystość.
A.G.
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Festiwal Kolędowy w Szczawie
W dniach 26-27 stycznia 2013 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie odbył się
XVII Festiwal Kolędowy, którego organizatorem była Akcja Katolicka.

F

estiwal rozpoczął gościnnie występujący zespół regionalny „Mali
Słopniczanie” ze Słopnic.
W sobotę odbyły się przesłuchania
wszystkich uczestników. 90 wykonawców zaśpiewało 70 kolęd i pastorałek.
Uczestnicy oceniani byli w pięciu kategoriach wiekowych. Nowością tej edycji
była nowoutworzona kategoria wiekowa- ponadgimnazjalna, która przeznaczona była dla młodzieży szkół średnich.
Uczestnicy występowali jako soliści lub
duety. Przesłuchania trwały 8 godzin.
Tegoroczne Ju r y t worz yl i: –
Przewodniczący: Aleksander Smaga – muzyk z Małopolskiego Centrum
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Katarzyna Cichoń – absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, prowadzi
ogniska muzyczne w Szczawie i Kamienicy oraz Wojciech Wróbel – absolwent
Akademii Muzycznej w Krakowie, nauczyciel w szkole muzycznej w Nowym
Sączu i Łącku.
W niedzielę miał miejsce uroczysty
koncert laureatów, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Laureaci i wyróżnieni uczestnicy konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych
otrzymali dyplomy i nagrody. Zwycięzcy
śpiewali kolędy i pastorałki, które przyniosły im sukces.
W trakcie tegorocznego Festiwalu nie
zabrakło również przedstawicieli Gminy
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Łącko, którzy zdobyli bardzo wysokie
lokaty.
- kategoria przedszkolna
a) soliści
II m-ce: Karolina Gromala (Łącko)
- kategoria gimnazjalna
a) soliści:
III m-ce: Iwona Gałysa (Łącko)
wyróżnienie: Agata Jaworska (Łącko)

b) duety:
II m-ce: Iwona Gałysa i Agata Jaworska
(Łącko)
- kategoria szkół średnich
a) soliści:
I m-ce: nie przyznano
II m-ce: Katarzyna Szczepaniak (Łącko)
inf. i zdjęcia www.festiwalkoledowy.pl
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Gminny Konkurs Młodych Wokalistów
W dniu 5 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku odbyła się XIV edycja Gminnego Konkursu
Młodych Wokalistów. Wzięło w nim udział 27 uczestników w trzech grupach wiekowych.

M

łodzi wokaliści sprawili, że szary, zimowy dzień stał się niezwykle ciepły i przyjemny, za
przyczyną ich wspaniałych głosów. Jury
w składzie: Władysław Michalik, Marek Lipień i Mariusz Gorczowski stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem,
albowiem uczestnicy prezentowali niezwykle wysoki poziom. Po burzliwych
obradach postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie – Kacper Gromala, Julia
Pogwizd (SP Zabrzeż)

kategoria I - do lat 10
I miejsce – Mateusz Domek (ZSG Zagorzyn),Gabriela Matusiewicz (SP
Maszkowice)
II miejsce – Patrycja Pogwizd (SP Zabrzeż)
III miejsce – Monika Błaszczyk (ZSP
Czarny Potok), Anna Dybiec (ZSG Zagorzyn)

kategoria III – od 14 – 16 lat
I miejsce – Dominika Majerska (ZSG
Jazowsko), Natalia Bandyk (ZSG Łącko)
II miejsce – Konstancja Sejud, Agata
Jaworska (ZSG Łącko)
III miejsce – Klaudia Miłkowska (ZSG
Łącko)
Wyróżnienie – Paulina Wójcik (ZSG
Jazowsko)
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kategoria II – od 11 – 13 lat
I miejsce – Klaudia Opyd (SP Szczereż)
II miejsce – Gabriela Stec (SP Kicznia),
Agnieszka Pogwizd (SP Szczereż)
III miejsce – Patrycja Biskup (SP Szczereż)
Wyróżnienie – Aleksandra Tomczyk
(ZSP Czarny Potok), Mateusz Potoniec
(SP Szczereż)

Jury zadecydowało o przyznaniu nagrody GRAND PRIX ufundowanej
przez Wójta Gminy Łącko Janusza Klaga dla Iwony Gałysy z ZSG w Łącku za
brawurowe wykonanie Jaskółki Stana
Borysa.
W uroczystym wręczeniu nagród i dyplomów wzięli udział Wójt Gminy Łącko
Janusz Klag oraz Dyrektor GOK Barbara Moryto. Wójt Gminy złożył gratulacje
wszystkim wykonawcom, jak również
nauczycielom, którzy ich przygotowali,
wyrażając swoją radość, że Gmina
Łącko obfituje w tak wielu młodych
utalentowanych ludzi.
Na zakończenie wszyscy wysłuchali
laureatki Grand Prix konkursu – Iwony
Gałysy z ZSG w Łącku, której występ został nagrodzony burzą oklasków.
(b.g.)
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Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych
26 lutego w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku odbył się Gminny Konkurs Poezji Regionalnej
i Gadek Ludowych. Wzięło w nim udział 38 uczestników.

S

ala GOK-u wypełniona była po
brzegi młodymi góralami, którzy
chcieli zaprezentować się jak najlepiej i pochwalić swoją łącką gwarą.
W konkursie prezentowali się uczniowie od klasy pierwszej, aż po gimnazjum, którzych zadaniem było wygłoszenie wiersza, bądź kompozycji złożonej
z kilku wierszy lub tekstów pieśni regionalnych (w przypadku klas I-VI) lub też
gadki, czyli krótkiej opowieści pisanej
prozą (dla uczniów gimnazjum).
Jury w składzie: Maria Janiczak, Katarzyna Gromala oraz Krzysztof Krzywdziński miało niezwykle trudne zadania,
gdyż poziom uczestników był niezwykle
wysoki, a przy tym wyrównany.
Kategoria I – klasy I-III – 12 uczestników
I miejsce – Grzegorz Urban – SP Kicznia
I miejsce – Jakub Zwolski – SP Łącko
II miejsce – Joanna Gucwa – SP Jazowsko
II miejsce – Natalia Krupa – SP Kicznia
III miejsce – Jakub Faron – SP Szczereż
Wyróżnienie – Krzysztof Krupa – SP
Obidza
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Kategoria II – klasy IV-VI – 16 uczestników
I miejsce – Małgorzata Bawełkiewicz –
SP Szczereż
I miejsce – Marek Grela – SP Łącko
II miejsce – Faustyna Myjak – SP Kicznia
III miejsce – Zuzanna Bieryt – SP Jazowsko
III miejsce – Marzena Rajczak – SP Jazowsko
Kategoria III – szkoły gimnazjalne
i ponadgimnazjalne – 10 uczestników
I miejsce – Piotr Pyrdoł – Gimnazjum
Łącko
II miejsce – Krzysztof Maciuszek –
Gimnazjum Łącko
II miejsce – Andrzej Dziedzina – Gimnazjum Zagorzyn
III miejsce – Małgorzata Szczepaniak –
Gimnazjum Jazowsko
III miejsce – Michał Bieryt – Gimnazjum Jazowsko
Wyróżnienie – Paulina Piksa – Gimnazjum w Łącku
Wyróżnienie – Angelika Urban – Gimnazjum w Łącku
Najwięcej oklasków od zgromadzonej
publiczności otrzymał Piotr Pyrdoł za

niezwykle żywiołowe i z iście góralskim
temperamentem przedstawienie gadki
Stanisława Wąchały pt. „List”. Otrzymał on specjalną nagrodę ufundowaną
przez Wójta Gminy Łącko Janusza Klaga,
jaką była monografia pt. „Łącka i Gmina Łącka”.
Pozostałe nagrody i dyplomy ufundowane przez GOK w Łącku otrzymali
wszyscy uczestnicy konkursu, a wręczyli je Janusz Klag – Wójt Gminy Łącko,
Barbara Moryto – dyrektor GOK oraz
Krzysztof Krzywdziński – członek jury.
W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Łącko Janusz Klag podkreślił istotę
dbałości o swój język gwarowy, będący
nieodłącznym elementem tożsamości
regionalnej górali łąckich. Podziękował
również organizatorowi oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci i młodzieży
do udziału w konkursie.
Na zakończenie wystąpił ponownie
Piotr Pyrdoł z Gimnazjum w Łącku
z gadką „List”, a jego barwna interpretacja i wielki talent aktorski wzbudzały
salwy śmiechu i burzę oklasków.
(b.g.)
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Paweł „Harnaś” Kołodziej w Łącku
9. Lutego br. w Łącku miało miejsce niecodzienne spotkanie
i trening bokserski z niepokonanym na zawodowym ringu
mistrzem Pawłem „Harnasiem” Kołodziejem.

M

istrz Paweł przyjechał do Łącka ze swoją żoną i synem na zaproszenie przyjaciela – trenera
sztuk walki Stanisława Majchrzaka.
Spotkanie i trening bokserski – tylko
dla uczniów trenujących na co dzień pod
okiem trenera Majchrzaka, odbyły się na
hali widowiskowo-sportowej w Łącku.
Najpierw trening prowadził trener
Majchrzak oraz trener Sebastian Westrych, lecz głównym punktem spotkania był właśnie specjalistyczny trening
bokserski – pod okiem niepokonanego
Mistrza Pawła.
Paweł Harnaś Kołodziej poprowadził
specjalistyczną bokserską rozgrzewkę.
Podstawy poruszania się, uników, zejść
z linii ciosu. Ważnym punktem - była
nauka zadawania ciosów bokserskich
oraz trzymanie gardy i zbicia ataków
– ciosów przeciwnika. Wszyscy bardzo
przyłożyli się do treningu. Sam Mistrz
Paweł stwierdził, że dużo potrafią i drzemie w nich duży potencjał. Specjalnie
na koniec treningu Mistrz Majchrzak
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zrobił pokaz dla Przyjaciela i Mistrza
Pawła Kołodzieja.
Paweł Kołodziej zgodził się również
poprowadzić drugi trening, który będzie
już otwarty dla wszystkich oraz dodatkowo specjalistyczny trening dla wybranej
grupy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni
– pobierali nauki od Mistrza i Wojownika – była to wspaniała lekcja – tak jak
stwierdził trener Majchrzak – sprawdzian
przed nadchodzącymi zawodami i eliminacjami do Mistrzostw Europy w Sztukach Walki, gdzie zawodnicy trenujący
w Fight Clubie BUSHI w Łącku będą walczyć w semi, light i full kontakcie.
Turniej już w marcu i wszyscy wierzą,
że wyjazd i występ dojdzie do skutku.
Kolejne wspomniane spotkanie z Mistrzem Kołodziejem jeszcze nie wiadomo gdzie się odbędzie – czy w Łącku czy
w innej miejscowości.
Trening i spotkanie z Mistrzem Pawłem Harnasiem Kołodziejem rozpoczęło cykl spotkań i specjalistycznych szkoleń z MISTRZAMI ŚWIATA pod hasem

„TRENUJ Z MISTRZAMI – TRENUJ
Z NAJLEPSZYMI”. Kolejne spotkanie
będzie z bardzo znanym i wielokrotnym
Mistrzem Świata. Znów będzie okazją,
tak jak trening z Mistrzem Kołodziejem, do nauki od najlepszych. Zawsze
w trakcie takich spotkań jest czas na pytania, wspólne fotki i to co ważne - każdy
otrzyma, tak jak na treningu z Pawłem,
piękny ostemplowany dyplom udziału w szkoleniu i plakaty z autografami.
W treningu uczestniczyli mieszkańcy
Łącka, Jazowska, Woli, Maszkowic, Zabrzeży, Kamienicy, Zbludzy.
Ważne jest również to, że w niedługim czasie Mistrz Paweł otwiera swoją
szkółkę i klub w Krynicy, do której zaproszenie mają wojownicy z Łącka wraz
z trenerem.
Te wyjątkowe spotkania – treningi
z Mistrzami procentują później na zawodach. Wojownicy z Łącka zdobywają coraz więcej medali i trofeów - cennych tytułów Mistrzów Polski, Europy
i Świata.
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Stojąc na podium czyli o młodych mistrzach
kajakarstwa górskiego i downhill’u
Na co dzień zwyczajni uczniowie drugiej i trzeciej klasy Technikum Budowlanego w Zespole Szkół
im św. Kingi w Łącku, a po lekcjach sportowcy spędzający kilkanaście godzin tygodniowo na
treningach: Janek Węglarz (ze Szczawnicy), Adam Podgórski (Tylmanowa), Dominik Niewiadomy
(Tylmanowa), Mateusz Rudzewicz (Szczawnica) – bo o nich będzie tutaj mowa.

D

yscypliny sportowe, którymi się
zajmują zgodnie nazywają swoją
pasją życiową. Wystarczy „wejść”
na facebook’owy profil chłopaków, by
przekonać się ,że ta sportowa pasja wymaga odwagi, determinacji, wytrzymałości a co najważniejsze przynosi efekty:
miejsca na podium, satysfakcję i dumę.

Janek Węglarz od ośmiu lat trenuje

kajakarstwo górskie (KS.Pieniny). Cichy
i spokojny, raczej obserwator niż showman, nie ma zwyczaju afiszować się swoimi osiągnięciami. W szkole zrobiło się
o nim głośno, gdy jesienią przyniósł do
gabinetu dyrektora puchar Mistrzostw
Polski Juniorów w Zjeździe i Sprincie
Kajakowym, na który to widniał wygrawerowany napis „I miejsce”. W ogóle
to sezon 2012 uważa za swój najlepszy:
w Mistrzostwach Polski Seniorów w Slalomie Kajakowym w Nowym Sączu zajął 3 miejsce.
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W poprzednich latach wyzwań i sukcesów też nie brakowało: 2010 rok Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w leśnej4 miejsce, Indywidualne Mistrzostwa
Polski w Zjeździe- 5 miejsce. Janek startował także w zawodach międzynarodowych typu: Tatra Slalom- Liptowski
Mikulasz na Słowacji i Puchar Nadziei
Olimpijskiej.
Kajakarskim bakcylem „zaraził” do
starszy brat (też trenuje tą dyscyplinę
sportową).Poza tym do trenowania zachęcał go mocno jego wujek Stanisław
Węglarz, trener w klubie KS. Pieniny.
Codzienne treningi ( od 1,5 do 3 godzin) godzi ze szkoła średnią i ćwiczeniami na siłowni.
Pytany, jakie umiejętności i cechy charakteru są nieodłączne w kajakarstwie,
odpowiada: „Na pewno duża siła, wytrzymałość, gibkość, zwinność, umiejętność czytania wody i wyobrażenia
sobie danej trasy, ustalenia jak mamy ją

pokonać i odwzorowanie tego w praktyce, wytrwałość, rzetelność, cierpliwość,
pracowitość.”
Kajakarstwo to dla niego wyzwanie,
ciężka codzienna praca i marzenia…
Jednym z nich jest medal Igrzysk Olimpijskich.
Kolejny sportowy bohater w Zespole
Szkół im św. Kingi to Dominik Niewiadomy – pasjonat dosyć ekstremalnej dyscypliny sportowej jaką jest downhill. Jest to jedna z odmian kolarstwa
górskiego polegająca na indywidualnym
zjeździe rowerem na czas po stromych,
naturalnych stokach. Ścieżki zjazdowe
są często bardzo wąskie, kamieniste czy
poprzecinane wystającymi korzeniami.
Nierzadko są też urozmaicone uskokami o różnej wysokości (dropami), które
są najbardziej widowiskowe, lecz są też
powodem najbardziej niebezpiecznych
wypadków w zjeździe.
Styczeń Luty 2013
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Patrząc na listę jego sukcesów w samym 2012 roku nie trudno oprzeć się
wrażeniu, że wybór tak niebezpiecznej
dyscypliny sportowej w przypadku Dominika, opiera się na talencie i ciężkiej
pracy:
Sony VAIO Joy Ride Open#1 2012 Myślenice: 3 miejsce,
Sony VAIO Joy Ride Open#2 2012 Kluszkowce: 1 miejsce
Sony VAIO Joy Ride Open Harenda#3
2012 – Harenda generalka 3 edycji:
1miejsce
Puchar Polski w DH #1, Downhill
Contest#1 2012 - Wisła: 2 miejsce
Puchar Polski w DH #2 2012 - Koninki: 1 miejsce
Puchar Polski DH#5, Downhill Contest#2 Mistrzosta Polski DH 2012 Zawoja: 3 miejsce
Mistrzostw Polski w DH - Koninki
2012: 1 miejsce
Limanowa Downhill Challenge III
2012: 3 miejsce
Zwody GOŃ SIĘ SAM - Myślenice
2012 : 1 miejsce
Zawsze pasjonował się sportami
extremalnymi zwłaszcza dawnhillem.
Koledzy grali w piłkę nożną, ale jego to
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nie interesowało. Starszy brat Dominika uprawiał ten sport krótki czas: „Bardzo mi się to podobało. Brat zrezygnował z roweru i przesiadł się na motor,
kupiłem od niego rower, który spłacałem długi czas ciężką pracą i od 14 roku
życia zacząłem stawiać pierwsze kroki
w tym sporcie.” Z zawziętością i uporem
trenował w lasach natomiast w2011/2012
pracował razem z kolegami nad budową
legalnej trasy w Tylmanowej, która pochłonęła wiele czasu. Dzięki temu treningi downhill’u nabrały bardziej profesjonalnego charakteru. Na pytanie :”
Co poza sukcesami sportowymi daje Ci
downhill?” Dominik odpowiada: „Daje
mi dużo przyjemności i satysfakcji. Dostarcza mi wiele radości jest dla mnie
bardzo ważny dzięki niemu poznałem
wielu ciekawych ludzi, i zwiedziłem trochę świata.
Na co dzień razem z Dominikiem trenują Adam Podgórski i Mateusz
Rudzewicz . Na początku przygody
z downhill,em sami składali rowery,
szukali sponsorów. Przyjaźnią się, wyjeżdżają na zawody odbywające się Myślenicach, Kluszkowcach, Zakopanem,

Koninkach, Zawoji ale także w Szczyrku, Wiśle, Międzybrodziu Zywieckim.
Dobrze wiedzą, że jest to bardzo niebezpieczny sport, kontuzje i złamania są
wpisane w jego specyfikę. Jak twierdzi
Adam: „Na downhill trzeba mieć tzw.
„zajawkę” oraz być fanem sportów ekstremalnych. Dużą rolę odgrywa tu odwaga i przełamywanie własnych słabości.”
W jaki sposób sportowcy z Zespołu
Szkół im.Sw.Kingi w Łącku wiążą swoją przyszłość z wybranymi przez siebie
dyscyplinami? Zarówno Janek Węglarz
jak i pasjonaci downhill’u, bardzo realistycznie oddzielają swoje przyszłe życie
zawodowe od treningów i sportowych
zwycięstw:”… chciałbym żeby był to
sposób na życie ale niestety jest to bardzo drogi i wymagający sport i ciężko
określić jakie miejsce będzie zajmował
w mojej przyszłości”- mówi Adam Podgórski. Wybrali więc bardzo konkretne
kierunki w technikum. Przyszłość jednak zweryfikuje ich plany i być może pasja sportowa będzie sposobem na życie
i pracę. Tego im życzę, bo poważnie traktują swoje umiejętności i talent!
A.Brodowska
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Szczypiorniści z łąckiej podstawówki najlepsi
w powiecie nowosądeckim
W Szkole Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej
chłopców Szkół Podstawowych, zorganizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu
Nowosądeckiego.
W turnieju wzięły cztery drużyny, które
zwyciężyły w zawodach międzygminnych. O tytuł mistrza powiatu walczyły zespoły: SP Krynica Zdrój, SP Podole
Górowa, SP Łącko i SP Marcinkowice.
Gdy po zaciętej walce i meczu rozegranym między drużynami Łącka i Krynicy
padł remis 11:11, okazało się, że o wynikach będą decydować tzw. małe punkty.
Okazały się one korzystniejsze dla drużyny z Łącka.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
I m-ce SP Łącko (opiekun Jerzy Wojtas)
II m-ce SP Krynica Zdrój
(Krzysztof Mirek)

Franciszek Opyd

/na podstawie sądeczanin.info – JEC/

Tańczący śnieg, lecący z chmur,
kończy swój bieg, na ziemi tu.
Gwiazdkami skrzy, śmiać się wprost chce,
dla doznań Twych kuszącym jest.

Puchowy śnieg, choć czasem zły,
czaruje Cię urokiem swym.
Szusujesz nań, tym cieszysz się,
tak radość da, cudowny śnieg.

Przykryje brud, upiększy las,
prawdziwy cud dla wielu z nas.
	Ten płatków kształt wyróżnia go,
kopii im brak, piękne jest to.

Lecz piękno też swą wadę ma,
zbyt krótko jest, szybko go brak.
	Czekajmy więc, najbliższy czas,
bo za rok śnieg, ucieszy nas.

fot. Janusz Szczepaniak

ŚNIEG

III m-ce SP Podole Górowa (Wiesław
Rębiasz)
IV m-ce SP Marcinkowice (Marzena
Leśniak)

Skład zwycięskiej drużyny ze SP
w Łącku: Tomasz Mamala, Piotr Tomasiak, Arkadiusz Czepielik, Łukasz Mentel, Kacper Wojnarowski, Jan Jasiurkowski, Łukasz Pierzga, Stanisław Florian,
Patryk Wnęk, Arkadiusz Tomasiak, Marcin Kowalczyk, Piotr Żuchowicz. Opiekun Jerzy Wojtas.
Na zakończenie turnieju drużyny
uhonorowano pucharami i dyplomami.
Nagrodzono również najlepszego zawodnika zawodów, którym został Piotr
Tomasiak z Łącka.

Przychodzi bezrobotny robotnik na budowę szukać pracy.
Idzie do majstra, a ten pyta:
- Co może pan robić?
- Mogę kopać - odpowiada bezrobotny.
- A co jeszcze może pan robić?
- Mogę nie kopać...
Dżentelmen rozmawia ze swoją sąsiadką:
- Madame, słyszałem wczoraj jak Pani śpiewała.
- Tak tylko, dla zabicia czasu - odpowiada zawstydzona dama.
- Straszną broń Pani wybrała, Madame!
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nij się
Uśmiech

Rozmowa kolegów muzyków:
- Podobno na występie obrzucono cię pomidorami?
- Niestety.
- Ale słyszałem, że były też oklaski?
- Tak, przy trafieniach.
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Finał WOŚP w Łącku

Gminny Konkurs Młodych Wokalistów

Turniej Charytatywny „Gramy dla Damiana”

Spotkanie Fight Clubu Bushi z Pawłem Kołodziejem

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Gloria Artis dla Franciszka Kurzei z Kiczni

Promocja monografii „Łącko i Gmina Łącka”

Gloria Artis dla Stanisława Strączka

Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych

Gloria Artis dla Franciszka Kurzei z Kiczni

Promocja „Słownika gwary górali łąckich”

