
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

Janusz Klag
Wójt Gminy Łącko

Zdzisław Warzecha
Przewodniczący Rady Gminy Łącko 
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Patronat nad konferencją objęli prof. dr 
hab. włodzimierz Sady, rektor Uniwer-
sytetu rolniczego w krakowie oraz Jó-
zef Lassota poseł na Sejm rP. z inicjaty-
wy Janusza klaga, wójta Gminy Łącko, 
w ramach konferencji odbyła się debata 
z udziałem uczestników na temat moż-
liwości legalizacji alkoholowych pro-
duktów tradycyjnych, jako markowe-
go produktu turystyki kulturowej – na 
przykładzie Śliwowicy Łąckiej.

Uczestników konferencji powitał 
mgr inż. michał Szanduła kierownik 
centrum kultury Studenckiej Ur, zaś 

uroczystego powitania dokonał prof. dr 
hab. włodzimierz Sady, rektor Uniwer-
sytetu rolniczego w krakowie. następ-
nie głos zabrał Józef Lassota Poseł na 
Sejm rP, który wyraził swoje zadowole-
nie z możliwości uczestniczenia w kon-
ferencji o tak istotnej tematyce nie tylko 
dla małopolski, ale i dla całego kraju. Jó-
zef Lassota, Poseł na Sejm rP od dwóch 
lat intensywnie wspiera działania Gmi-
ny Łącko zmierzające do uregulowania 
prawnego tej ważnej sprawy.

Janusz klag, wójt Gminy Łącko sze-
roko omówił aktualną sytuację łąckiej 

śliwowicy, która mimo renomy, jaką się 
cieszy, nadal pozostaje produktem nie-
legalnym. Janusz klag, zapoznał zebra-
nych z aktualną sytuacją prawną i szan-
sami na legalna produkcję i  sprzedaż 
przez rolników. mimo, iż przykład do-
tyczył łąckiej śliwowicy, wójt Łącka miał 
na uwadze inne produkty spirytusowe 
produkowane w  gospodarstwach rol-
nych na terenie całej Polski, które też są 
także produktami tradycyjnym wyróż-
niającymi poszczególne regiony Polski. 
mówiono więc również o śliwowicy szy-
dłowskiej, produkowanej w zaprzyjaź-
nionej z Łąckiem gminie Szydłów, któ-
rej przedstawiciele z Przewodniczącym 
rady Gminy Januszem Juszczakiem 
również uczestniczyli w konferencji.

Głos zabrali także parlamentarzyści 
Joanna Bobowska oraz andrzej roma-
nek. wyrazili oni swoje poparcie dla 
inicjatywy możliwości legalizacji regio-
nalnych napojów spirytusowych oraz 
innych produktów tradycyjnych, będą-
cych znakiem rozpoznawczym dla od-
miennych 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 uprosz-
czenia procedur prawnych dających 
rolnikom legalną możliwość produkcji 
i sprzedaży Łąckiej Śliwowicy oraz in-
nych zacnych trunków.

b.g.

Vii Ogólnopolska Konferencja „Produkty tradycyjne szansą rozwoju 
regionalnej turystyki kulturowej” na przykładzie śliwowicy łąckiej.

W dniu 17 grudnia w Centrum Kultury Studenckiej Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie odbyła się VII Ogólnopolska Kon-
ferencja „Produkty Tradycyjne szansą rozwoju regionalnej tu-
rystyki kulturowej”. Organizatorem konferencji był Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie wspólnie z Gminą Łącko, a także Stowa-
rzyszeniem Twórców Nauki i Kultury „Episteme” oraz Polską 
Siecią Gospodarczą.
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rangę tego wydarzenia kultural-
nego podkreślił w swoim wystą-
pieniu 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 wręcze-
nia medalu Gloria artis najstarszemu, 
a zarazem jednemu z najbardziej roz-
poznawalnych i nagradzanych skrzyp-
ków Sądecczyzny Franciszkowi ku-
rzei z kiczni. Pan Franciszek – 94-letni 
prymista, który przez wiele lat promo-
wał Gminę Łącko zachwycając swoim 
muzycznym talentem, otrzymał jedno 
z  najważniejszych wyróżnień w  dzie-
dzinie kultury przyznane przez mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego. 
na imprezie stawili się wszyscy, z któ-
rymi Franciszek kurzeja przez wiele lat 
współpracował. odznaczenie wręczył 
w imieniu marszałka województwa ma-
łopolskiego marka Sowy, Leszek zegz-
da – Przewodniczący komisji kultury 
Sejmiku województwa małopolskiego. 
Swoje gratulacje przekazali parlamenta-
rzyści: posłowie andrzej romanek i Sta-
nisław Pasoń (poseł na Sejm rP ii ka-
dencji), senator Stanisław kogut, wójt 
Gminy Łącko Janusz klag, Starosta no-
wosądecki Jan Golonka, Prezes związ-
ku Podhalan oddział w Łącku tomasz 
Ćwikowski, dyrektor mck Sokół antoni 

malczak, dyrektor Gok w Łącku Bar-
bara moryto, dyrektor Gok w kamie-
nicy mieczysław marek, przedstawicie-
le zespołów regionalnych, stowarzyszeń 
oraz prywatni wielbiciele talentu Fran-
ciszka kurzei. Pan Franciszek wykonał 
mistrzowsko kilka góralskich utworów 
wspólnie z kapelą łącką. z okazji nad-
chodzących 94. urodzin zabrzmiało dla 
Jubilata „dwieście lat”.

w drugiej części wieczoru odbyła się 
promocja monografii pt. „Łącko i zie-
mia Łącka” pod red. prof. Juliana dyb-
ca. to wyjątkowe dzieło wydane i sfi-
nansowane przez Urząd Gminy Łącko 

jest pracą zbiorową przygotowaną przez 
trzynastu autorów. Ukazuje ono pełny 
obraz kilkusetletniej tradycji Łącka i po-
zostałych miejscowości gminy, prezen-
tuje bogactwo historyczno-kulturalne 
górali białych. na wysoki poziom tego 
wydawnictwa wpływ miał dobór au-
torów. rozpoczynają ją Jan Lach i to-
masz mrówka omówieniem warunków 
przyrodniczych terenu gminy. charak-

terystyki prehistorii dokonuje Grzegorz 
First. okres staropolski przypomina 
Feliks kiryk, a Urszula Perkowska epo-
kę zaborów. Jan wnęk ukazuje trud-
ne lata odradzania się państwowości, 

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”.
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a potem kataklizm ii wojny światowej 
i czasy powojenne, zaś szkic marii ku-
rzei-Świątek przedstawia dzieje Święta 
kwitnącej Jabłoni. następnie Józef Sło-
wik kreśli historię szkolnictwa i oświa-
ty, Leszek moryto opisuje kulturę ludo-
wą i folklor, natalia Józefów i Barbara 
Faron przedstawiają kulturę literacką, 
maria kurzeja-Świątek życie kulturalne, 
Bogusław krasnowolski analizuje roz-
wój przestrzenny, budownictwo i sztu-
kę, a Julian dybiec parafie i życie reli-
gijne. całość dzieła kończy szkic marii 
kurzei-Świątek o ziemi łąckiej w opisach 
pamiętnikarzy i podróżników.

w rozmowie z prowadzącą imprezę 
małgorzatą Brodą dyrektorem insty-
tutu karpat, Janusz klag wójt Gminy 
Łącko podkreślił, iż publikacja ta jest 

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 za-
mknęła promocja „Słownika gwary gó-
rali łąckich”. Publikacja, której autorką 
jest monika kurzeja z kiczni, powsta-
ła 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  środ-
ków Unii europejskiej w ramach dzia-
łania 4.1. „wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju z zakresu małych projektów” 

Programu rozwoju obszarów wiejskich 
na lata 2007-2013. Słownik ten pozwa-
la na ochronę oryginalnej gwary górali 
białych. warto zaznaczyć, że w części tej 
oprócz autorki głos zabrali również dia-
lektolodzy – profesorowie UJ Józef kąś 
i kazimierz Sikora, podkreślając znacze-
nie tego wydawnictwa.

impreza zakończyło się spotkaniem 
przy suto zastawionych łąckimi smako-
łykami 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 uka-
zać olbrzymi potencjał kulturowy kra-
iny sadów.

(b.g.)

4 wiadomoŚci Łąckie

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Styczeń Luty 2013



Jury w składzie: marta Smólczyńska – etnolog (mck So-
kół), Benedykt kafel – etnograf (mck Sokół) i aleksander 
Smaga – muzyk (mck Sokół) postanowiło przyznać nastę-

pujące miejsca:
•	 i miejsce – Grupa kolędnicza „z gwiazdą” z zSG w zago-

rzynie
dwa równorzędne ii miejsca:

•	 „Herody” ze SP w obidzy
•	 „Pastuszkowie” z zSP w kadczy. 

wszystkie grupy otrzymały nagrody pieniężne ufundowane 
przez Gok w Łącku. 

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 Stani-
sław Piksa oraz dyrektor Gok Barbara moryto. 

w podboju sceny powiatowej małym kolędnikom z zago-
rzyna przeszkodziła grypa, która nie pozwoliła zaprezentować 
swoich umiejętności. wierzymy jednak, że w przyszłym roku 
reprezentanci Gminy Łącko staną na najwyższym podium.

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.
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Po koncercie wręczone zostały dyplomy 
dla absolwentów Studium dla kapelmi-
strzów oraz wysokie odznaczenia mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego 
dla ludzi związanych z kulturą muzycz-
ną. wśród nagrodzonych znalazł się ka-
pelmistrz orSG oraz orkiestry dętej 
im. tadeusza moryto z Łącka Stanisław 
Strączek. otrzymał on medal zasłużony 
kulturze Gloria artis.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów na niwie artystycznej. 

(b.g.)

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. 

fOt. Lucyna WitKOWSKa, StaniSŁaW ŚmieRciaK
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na terenie Gminy Łącko kwestowało 30 
wolontariuszy, a sztab finału ulokował 
się już tradycyjnie w Gok-u w Łącku. 

koncerty i imprezy towarzyszące w ra-
mach finału rozpoczęły się od godz. 
14.00 w  hali widowiskowo-sportowej 
w Łącku. na widowni zgromadziły się 
tłumy mieszkańców, którzy całymi ro-
dzinami 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-in-
strumentalny z zSG w Łącku oraz wo-
kalistki: iwona Gałysa, klaudia miłkow-
ska, natalia Bandyk i agata Jaworska, 
a  także młodzieżowa kapela regional-
na przygotowani przez p. Leszka mory-
to. zaśpiewała również karolinka Gro-
mala z  Przedszkola Samorządowego 
w Łącku – laureatka i miejsca Festiwalu 

kolędowego w Szczawie. z wielką werwą 
zatańczyli Górale Łąccy. zagrała rów-
nież kapela kuźnicka. występy te na-
gradzano burzą oklasków. 

najmłodsi, a i trochę starsi próbowa-
li swych sił plastycznych pod okiem p. 
magdaleny Leszko, a  wynikiem tych 
prac było olbrzymie serce. odbył rów-
nież konkurs plastyczny z atrakcyjnymi 
nagrodami dla całych rodzin, w którym 
udział wzięło aż 12 drużyn. Główną na-
grodę za swoją pracę wylosowali antosia 
i maksiu Ślusarczyk wraz z rodzicami. 
wolontariusze z warsztatów plastycz-
nych również zadbali o to, aby najmłod-
si mieli na swoich buźkach kolorowe ry-
sunki. 

w wyniku tegorocznej zbiórki udało 
się zebrać 14.201,83 zł. Serdecznie dzię-
kujemy!!

nasze podziękowania kierujemy do 
firm i osób prywatnych za wsparcie rze-
czowe tegorocznego finału: 

 – FHU Volt - izabela i Stanisław 
Piksiński 

 – Łącki Bank Spółdzielczy - Prezes ma-
ria rysiewicz

 – restauracja pod Jabłonią
 – teem - aleksandra i tomasz 
misterka

 – cukiernia - katarzyna i adam 
Gromalowie

 – owopol - rusnarczyk&koza
 – oriflame - Joanna kozicka
 – warsztaty terapii zajęciowej w czar-
nym Potoku

 – Janusz kyrcz
 – anna i Bogumiła duda
 – anna Ukleja 

dziękujemy również wszystkim wyko-
nawcom, opiekunom, pracownikom hali 
widowiskowo-sportowej w Łącku i oczy-
wiście mieszkańcom Gminy Łącko.

(b.g.)

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. 

fOt. Beata mRóWKa, KamiL KOROna
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w dniu 26.01. w hali widowisko-
wo-sportowej w Łącku odbył 
się turniej Piłki Halowej pod 

hasłem „Gramy dla damiana”. Udział 
w nim wzięło 12 drużyn reprezentują-
cych firmy i instytucje, ale również pa-
sjonatów piłki halowej. 

rozgrywki rozpoczęły się o  godz. 
9.10. Sportowa atmosfera i  zdrowa 
rywalizacja towarzyszyła wszystkim 
uczestnikom zawodów. nad ich pra-
widłowym przebiegiem czuwali sę-
dziowie: marian tokarczyk i wiesław 
Jezioro. 

w  przerwie pomiędzy rozgrywka-
mi z uczestnikami turnieju spotkał się 
również wójt Gminy Łącko Janusz klag, 
który podziękował za udział oraz chęć 
niesienia pomocy młodemu mieszkań-
cowi naszej Gminy w potrzebie. Życzył 

również wszystkim jak najlepszych wy-
ników w sportowej rywalizacji. 

Po niezwykle zaciętych i widowisko-
wych meczach oklaskiwanych przez 
licznie przybyłą publiczność, miejsce 
i  wywalczyła drużyna okna Groński 
i z Jazowska, ii miejsce Poziomki Łąc-
ko, iii zyndram Łącko seniorzy, zaś iV 
drink team kamienica. najlepszym 
bramkarzem turnieju okazał się Piotr 
chlipała (drink team kamienica), naj-
lepszym zawodnikiem Paweł wlezień 
(Poziomki Łącko), zaś tytuł króla strzel-
ców wywalczył karol klimek (okna 
Groński i Jazowsko). 

w turnieju rzutów karnych udział 
wzięło 28 zawodników. najlepszym 
strzelcem okazał się mirosław Stec z dru-
żyny Proj-Budu, drugi był waldemar Li-
zoń z drużyny okna Groński i.  

w trakcie turnieju można było rów-
nież spróbować swojego szczęścia w lo-
terii fantowej, w której każdy los wygry-
wał. wiele emocji dostarczyła również 
sprzedaż sportowych gadżetów, w której 
największym zainteresowaniem cieszyła 
się oryginalna piłka euro 2012 z autogra-
fami zawodników reprezentacji włoch. 
można było również nabyć m.in. piłkę 
z podpisami zawodników wisły kraków, 
Sandecji nowy Sącz, siatkarek muszy-
nianki, ale również z autografem toma-
sza kowala strongmana z krynicy. dużą 
atrakcję stanowiły oryginalne koszulki 
kolejarza Stróże, Sandecji nowy Sącz czy 
też muszynianki.

organizatorami imprezy byli: hala wi-
dowiskowo-sportowa w Łącku, Gminny 
ośrodek kultury w Łącku oraz wolon-
tariat św. ojca Pio. 

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. 
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w wydarzeniu tym wzięli udział 
wszyscy uczestnicy wraz z ro-
dzicami, a  także zaproszeni 

goście - wójt Gminy Łącko Janusz klag, 
dyrektor Gok w Łącku Barbra moryto, 
kierownik zespołu Świetlic Środowisko-
wych w Łącku Urszula ciesielka, twórcy 
ludowi, z którymi UP mieli możliwość 
się spotkać w trakcie spotkań motywa-
cyjno-szkoleniowych – danuta rams 
i Józef tokarz. 

na początek zaprezentowany został 
20-minutowy materiał filmowy o prze-
biegu projektu, który został przygoto-
wany przez uczestnika projektu kami-
la koronę. Po jego obejrzeniu nastąpiło 
podsumowanie 9 miesięcy realizacji pro-
jektu, a  także konkursu „moja pasja” 
dla wszystkich uczestników projektu. 
w konkursie tym zadaniem uczestni-
ków było przedstawienie swoich pasji 
i zainteresowań. Prace były niezwykle 
interesujące i wykonane na wysokim po-
ziomie. 

na wystawie, która zorganizowana 
została w sali Gok-u można było obej-
rzeć prace młodych artystów wykonane 
w różnorakich technikach. Po podsumo-
waniu wszyscy otrzymali dyplomy ukoń-
czenia projektu. rodzice byli niezwykle 
dumni ze swoich młodych artystów. 

na zakończenie można było się wpisać 
również do pamiątkowej kroniki, któ-
ra została jako pamiątka w Gok-u, zaś 
dzieci i młodzież otrzymali wykonane 
przez siebie prace na własność.

(b.g.) 

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. 

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.
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Każdy z nas może 
pomóc…
Tomuś ma dwa latka. Los go 
okrutnie doświadczył, zacho-
rował na ostrą białaczkę lim-
foblastyczną T-komórkową. 
To najcięższy z nowotworów 
wieku dziecięcego. 

chłopiec przeszedł już kilka chemiote-
rapii. nie jest mu łatwo, dla małego or-
ganizmu każda chemioterapia to szok. 
dlatego tak naprawdę tomuś wraz 
z mamą częściej przebywa w proko-
cimskim 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 funk-
cjonowanie mózgu. codziennie dowo-
żony 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 po-
datku wpisując w zeznaniu podatko-
wym za 2012 r.:

Fundacja Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Słoneczko” KRS 
0000186434 - na leczenie i rehabili-
tację PAWŁA I TOMASZA URBANIA-
KÓW Z ŁĄCKA.

Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!

5 grudnia 2012r. w  zespole Szkolno-
-Gimnazjalnym w Łącku odbył się kon-
kurs recytatorski z udziałem najmłod-
szych uczniów naszej szkoły. Uczestnicy 
prezentowali wciąż popularne wśród 
dzieci wiersze Stanisława Jachowi-
cza: „chory kotek”, „andzia”, „tade-
uszek”… . Poziom recytacji, rekwizyty 
i świetna charakteryzacja nawiązująca 
do prezentowanego utworu sprawiły, że 
komisja w składzie: katarzyna Groma-
la (Gminna Biblioteka Publiczna), ane-
ta Gaborek (nauczyciel bibliotekarz), 

Jadwiga Lisiecka (nauczyciel zSG w Łąc-
ku), małgorzata Bieniek (przedstawiciel 
rodziców), miała trudne zadanie w wy-
łonieniu zwycięzców. wszyscy prezen-
towali 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

Konkurs recytatorski dla 
najmłodszych uczniów SP w Łącku
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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  świado-
mości Polaków niezwykłe miejsce. oto 
po 123 latach niewoli, narodowych nie-
szczęść, wykorzystując sprzyjające oko-
liczności, nasz kraj znów wolny pojawił 
się z powrotem na mapie europy i świata, 
a naród polski ujarzmiany dotąd przez 
zaborców, cieszył się swobodą i upra-
gnioną 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 narodo-
wego Święta niepodległości.

Program artystyczny przygotowała 
młodzież Szkolnego koła teatralnego pod 
opieką Pani Beaty Jurkowskiej i Pani ane-
ty Gaborek. oprawę muzyczną zapewni-
li członkowie zespołu wokalno – instru-
mentalnego, któremu przewodniczył Pan 
Leszek moryto i Pan Piotr matusiewicz. 
wizualną i multimedialną stroną widowi-
ska zajęła się Pani dorota Janczura. 

Głównym celem akademii 
było nie tylko ukazanie trud-
nej i żmudnej drogi Polaków do 
niepodległości, ale też kształ-
towanie uczuć patriotycznych 
i  dumy narodowej, budzenie 
szacunku i  przywiązania dla 
tradycji 11 listopada, do war-
tości, o jakie walczyli nasi dzia-
dowie i ojcowie, bo, jak podkre-
ślają uczniowie: Być Polakiem, 
to znaczy znać i szanować pol-
skie symbole narodowe, pielę-
gnować polską kulturę, obyczaje 
i tradycję. to elementarne zasa-
dy patriotyzmu. 

Przygotowane widowisko 
słowno – muzyczne było swo-
istą 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 wie-
ku, wreszcie dzień 11 listopada 1918 r. 
o niezłomnej walce narodu, której ce-
lem było zachowanie swojej świadomości 
narodowej, religii i obyczajów, opowie-
dzieli uczniowie słowami zaczerpnięty-
mi z prozy i poezji polskiej. Sporo mate-
riału faktograficznego, urywków filmów 
o tematyce narodowowyzwoleńczej, ob-
razów przedstawiających sceny batali-
styczne oraz rodzinne krajobrazy dostar-
czyła prezentacja multimedialna, która 

łączyła tradycyjny przekaz informacji 
z nowoczesną wizualizacją. Podniosły 
nastrój spotkania podkreśliło odśpiewa-
nie hymnu narodowego oraz prezentacja 
pieśni patriotycznych. często zmieniają-
ca się forma przekazu ( narracja, wiersz, 
muzyka, efekty wizualne), oddziaływa-
nie na różne zmysły odbiorcy przyczy-
niły się do tego, że wspaniałe karty na-
szej narodowej historii zaprezentowane 
zostały w sposób ciekawy, bardzo ory-
ginalny i innowacyjny. do szczególne-
go charakteru święta przyczyniła się tez 
scenografia, którą stanowiły odwiecz-
ne symbole narodowe, także wpięte na 
piersiach uczestników kotyliony i biało 
– czerwone róże w rękach recytujących.

akademia ta, to wspaniała lekcja pa-
triotyzmu, to głęboka nauka skierowana 
do dorosłych i dzieci. to także chwila, 
która zmusiła uczestników do refleksji 
nad historią państwa polskiego. Uświa-
domiła, że wolność to wartość bezcenna 
dla istnienia i trwania narodu, a prze-
szłość jest fundamentem, na którym na-
leży 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

„Jest takie miejsce, taki kraj...”
Narodowe Święto Niepodległości w Gimnazjum w Łącku
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Święta Bożego narodzenia to czas 
radości, pokoju oraz miłości Bożej 
dzieciny do nas i człowieka do czło-

wieka. 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 odby-
ło się w  zespole Szkolno–Gimna-
zjalnym w Łącku spotkanie wigilijne 

dla rodziców dzieci oddziału Przed-
szkolnego.

występ dzieci został przygotowa-
ny przez nauczycielki dorotę majerską 
i aleksandrę Jamro w ramach tygodnio-
wej tematyki „zbliżają się święta Bożego 
narodzenia”. 

wszystko zaczęło się od krótkie-
go powitania gości, po którym dzieci 
zaprezentowały program nawiązujący 
do zbliżających się świąt Bożego na-
rodzenia.

w czasie występu dzieci wraz z rodzi-
cami wspólnie odśpiewali znane wszyst-
kim kolędy i pastorałki. zebrani wokół 
sceny, oświetlonej blaskiem świec i ko-
lorowych choinek, w ciszy wysłuchali 
wierszy, które wprowadziły wszystkich 
w inny, niecodzienny nastrój.

Po występie każdy rodzic dostał stroik 
wraz z życzeniami świątecznymi. koń-
cząc swój występ, młodzi artyści zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami. 

na zakończenie uroczystości dyrek-
tor Szkoły złożyła wszystkim rodzicom, 
dzieciom życzenia świąteczne. 

Oprac. Aleksandra Jamro 

„Podzielimy się opłatkiem” 
Spotkanie wigilijne dla rodziców 
w Oddziale Przedszkolnym w Łącku 
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w diecezji tarnowskiej może-
my spotkać górali pienińskich, 
górali ochotnicko-tylmanow-

skich, górali białych czyli łącko-kamie-
nickich oraz górali czarnych od Piw-
nicznej. w  skład delegacji wchodzili 
poszczególni prezesi z 12 oddziałów zP 
działających w diecezji tarnowskiej – 
Prezeski z krościenka i Słopnic, Preze-
si ze Szczawnicy, tylmanowej, ochot-
nicy 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 zą-
zel oraz Prezes Honoro-
wy związku Podhalan 
w  Polsce Jan Hamerski 
rodem ze Szczawnicy. 
nasz oddział Łącki re-
prezentował ks. kapelan 
Stanisław kowalik oraz 
prezes tomasz Ćwikow-
ski. Po wstępnym powi-
taniu i  przedstawieniu 
gości ks. Stanisław kowa-
lik w imieniu wszystkich 
członków zP działających 
na terenie diecezji złożył 
gratulacje z  wyboru na 
ojca diecezji i tarnow-
skiej i  Bacę wszystkich 
Górali z tej diecezji. za-
pewnił o wierności Gó-
rali Pasterzowi diecezji, 

a w  ten sposób oddał homagium Gó-
rali z diecezji tarnowskiej. ks. Biskup 
bardzo był wzruszony obecnością  swo-
ich górali i  ich lojalnością a także po-
dziękował za podtrzymywanie trady-
cji  i wiary naszych ojców. następnie 
głos zabrał Prezes Jan Hamerski, któ-
ry w kilku zdaniach przedstawił isto-
tę działalności zP w naszej ojczyźnie. 
Podsumowaniem tej refleksji były sło-
wa ks. kapelana władysława zązla, któ-
ry podkreślił wielkość góralszczyzny 
w kultywowaniu gwary, tańca, śpiewu 
i ubioru, a przede wszystkim wiary na-
szych przodków. w dalszym spotkaniu 

z wielkim zainteresowaniem ks. Biskup 
ordynariusz wysłuchał prezentacje po-
szczególnych prezesów o swoich oddzia-
łach i sposobach działania na rzecz swo-
ich małych ojczyzn. nasz prezes tomasz 
Ćwikowski  z duma przedstawił bogatą 
historię naszego łąckiego oddziału i sze-
roki zakres działalności kulturalno-reli-
gijnej. 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 kościo-

ła i ojcowizny. zapewnił, 
że popiera inicjatywę de-
legacji, ażeby ustanowić 
ks. Stanisława kowalika 
kapelanem wszystkich 
Górali zamieszkujących 
diecezję tarnowską. na 
koniec spotkania ks. Bi-
skup za otrzymane po-
darunki podziękował 
i wręczył każdemu góra-
lowi książkę na pamiąt-
kę. Spotkanie zakończyło 
się uroczystym błogosła-
wieństwem wszystkim 
góralom, którego udzie-
lił ks. Biskup andrzej Jeż.

Ks. Kapelan Stanisław 
Kowalik

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. 
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Już na początku grudnia uświetnili 
spotkanie z mikołajem zorganizowa-
ne przez zespół Świetlic Środowisko-

wych dla dzieci i rodzin z terenu naszej 
gminy. wystąpili także na spotkaniu wi-
gilijnym dla osób starszych i samotnych 
przygotowanym przez Gminny ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łącku. zaprosze-
ni goście z  nieukrywanym wzrusze-
niem podziwiali popisy uczniów, którzy 
na zakończenie złożyli wszystkim obec-
nym życzenia świąteczno – noworocz-
ne. Uczestnicy koła teatralnego wraz 
z opiekunem odpowiedzialni byli tak-
że za przygotowanie poranku bożonaro-
dzeniowego na terenie własnej placówki. 
w ostatnim dniu zajęć przed przerwą 
świąteczną wprowadzili całą społecz-
ność szkolną w magiczny nastrój, jaki 
wywołują Święta Bożego narodzenia. 
najpierw zaprezentowali spektakl o te-
matyce świątecznej, który zawierał scen-
ki kabaretowe. najmłodszym szczegól-
nie podobał się akt z  diabłami, które 

jednak zwróciły uwagę dzieciom, że za 
dużo czasu spędzają przy komputerze. 
dorosłych też upomniał jeden z czar-
tów, 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 wywia-
dowczego 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, re-
kwizytów, całej oprawy, jak wymagana 
jest przy tworzeniu przedstawienia te-
atralnego. Jak podkreśla opiekun koła, 

zawsze mogą  liczyć na wsparcie 
ze strony rodziców.

działania podejmowane w ra-
mach koła teatralnego dostar-
czają uczniom wiele satysfakcji, 
pomagają odkryć i rozwijać ich 
talenty. zajęcia kształtują my-
ślenie twórcze i  wyobraźnię. 
Uczniowie dobrze się bawią, 
a zarazem zaspokajają silną po-
trzebę, by być kimś niezwy-
kłym, by uczestniczyć w wiel-
kiej przygodzie. 

Aleksandra Mrówka

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.    
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zgodnie z  tradycją, jaka jest kul-
tywowana w Szkole Podstawowej 
w Łącku, każdego roku przygoto-

wywane są i wystawiane jasełka bożo-
narodzeniowe. także i w tym roku nie 
mogło ich zabraknąć.

impreza, która miała miejsce 9 sty-
cznia 2013r. została zorganizowana 
przez uczniów klas: ib i iia pod opieką 
wychowawczyń: marii Gorczowskiej 
i marii zygadło, rodzice uczniów po-
mogli w  przygotowaniu kostiumów, 
rekwizytów i  dekoracji, dzięki której 
w sali panował świąteczny nastrój, Po-
jawiła się gwiazda betlejemska, pastusz-
kowie, szopa, maryja z Józefem, Herod 
i wiele innych tradycyjnych, jasełkow-
ych postaci.

w przedstawieniu uczestniczyli zapro-
szeni 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 

przewodnim w życiu każdego, by pro-
mienie jej przynosiły błogosławieństwo 
Boże, by niwelowały wszelki smutek, 
darzyły zdrowiem i spokojem. do ży-
czeń dołączyła się dyrektor Szkoły.

 
Oprac. Maria Gorczowska

„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. 
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tym razem były to tradycyjne jaseł-
ka polskie w trzech aktach. w pierw-
szym, scena pasterzy, którym anioł 
objawia dobrą nowinę, w  drugim at-
mosfera dworu Heroda, okrutnika 
i szaleńca, a w trzecim pokłon pasterzy 
i trzech mędrców Bożej dziecinie.

Barwne stroje, śpiew kolęd, gra mło-
dych artystów na skrzypcach i  odpo-
wiednia dekoracja stworzyły niezapo-
mniany klimat, przybliżyły tradycje 
polskie, które nie powinny zaginać.

a co o swoim przygotowaniu do wy-
stępu mówią uczniowie? 

wywiad z uczniem kl. Vi antonim Li-
burskim przeprowadzony przez koleżan-
kę adrianę majerską.

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, pró-
by – odpowiednia modulacja głosu, ge-
sty, ruchy). co sprawiło ci najwięcej 
trudności?

a.L.: opanowanie tekstu okazało się 
najtrudniejsze, był bardzo obszerny. za-
jęło mi to dużo czasu i tylko dzięki mo-
bilizacji Pani uporałem się z nim.

a.m.: Herod to człowiek zły i szalo-
ny. czy łatwo było stworzyć kreację tej 
postaci?

a.L.: nie miałem trudności w „naśla-
dowaniu” Heroda. widać zło i okrucień-
stwo łatwo przekazać, a może drzemie 
we mnie dusza artysty.

a.m.: masz już za sobą pierwsze do-
świadczenia aktorskie. czy chciałbyś 
w przyszłości zostać aktorem?

a.L.: zawód aktora to moje marze-
nie. naśladując kogoś, czuję się jak ryba 
w wodzie.

a.m.: dziękuje za rozmowę i  życzę 
dalszych sukcesów na scenie.

Opracowała: Ludwika Majerska

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.
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 — Jak oceniacie efektywność i przydat-
ność zajęć prowadzonych w ramach pro-
jektu „Aktywnie w przyszłość”?

 — zajęcia prowadzone w ramach pro-
jektu „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 syste-
matycznej, aktywnej i wnikliwej pracy, 
także pozwoliły rozwijać nasze pasje. 
dużym plusem był ich innowacyjny 
charakter, oraz wykorzystanie aktyw-
nych metod nauczania w rozwiązywaniu 
problemów. mocnym atutem zajęć była 
także ich różnorodność, co stworzyło 
szansę wykazania się zarówno uczniom 
słabym, przeciętnym jak i zdolnym. za-
istnieć mogli i poloniści, i matematycy, 
również historycy, biolodzy, fizycy, spor-
towcy i muzycy, właściwie wszyscy ci, 
którzy w ciekawy i nowatorski sposób 
chcieli poszerzyć swą wiedzę i umiejęt-
ności w danej dziedzinie. równie atrak-
cyjnym elementem zajęć była ich miła 
atmosfera oraz zaangażowanie, zarówno 
nauczycieli prowadzących jak i uczniów.

 — 2. Czy i  w  jaki sposób zajęcia pro-
wadzone w  ramach unijnego projektu 
„Aktywnie w przyszłość” pomogły Wam 
w bieżącej nauce oraz w przygotowaniu 
do egzaminu gimnazjalnego?

 — Przede wszystkim zajęcia usystema-
tyzowały naszą dotychczasową wiedzę. 
zaplanowane i  prowadzone metodą 
projektu powtórki materiału umożli-
wiły twórcze i kreatywne podejście do 
czysto teoretycznej wiedzy. częste prace 
z materiałem dokumentowym, źródło-
wym i  lekturowym sprawiły, że oby-
liśmy się z  testowym sprawdzaniem 
naszej wiedzy. na efektywność zajęć 
niemały wpływ miały także różnorod-
ne metody pracy stosowane przez na-
uczycieli prowadzących, to jest metody 
problemowe, mocno nas aktywizujące, 

poglądowe, tekstowo – wizualne, do-
świadczenia czy wreszcie atrakcyjne 
dla nas wycieczki. wszystkie one roz-
budzały naszą ciekawość poznawczą 
oraz umożliwiły poznanie wielozmy-
słowe. taka systematyczna, aktywna 
i narzucająca szybkie tempo procesów 
myślowych praca, uporządkowała nasz 
warsztat uczniowski, pozwoliła w dużym 
stopniu nadrobić bieżące zaległości, po-
prawić oceny z przedmiotów, przygoto-
wać się do egzaminów, odnosić sukcesy 
na konkursach, ale też uwierzyć w siebie 
i w swoje możliwości.

 — 3. Czy zajęcia, w  których uczestni-
czyłyście, okazały się przydatne w budo-
waniu własnej hierarchii wartości i czy 
pomogły zaplanować Wasz indywidualny 
sukces? 

 — różnorodność zajęć, ich perfekcyj-
ność, motywowanie nas do formuło-
wania własnych celów, znajdowanie 
indywidualnych form samodoskonale-
nia pozwoliło nam, młodym ludziom, 
nie zawsze jeszcze przygotowanym 
do dorosłego i  odpowiedzialnego ży-
cia, zrozumieć celowość, konieczność 
i ważność nauki. rozbudziło naszą po-
trzebę zdobywania wiedzy, motywację 
wewnętrzną (na naszym bowiem etapie 
rozwoju często kierujemy się wyłącznie 
motywacją zewnętrzną). wielość różno-
rakich ćwiczeń zachęcających nas do po-
prawnego wnioskowania, podejmowania 
trafnych decyzji, rozwiązywania proble-
mów, mobilizowała nas do częstego sto-
sowania samooceny, a tym samym bra-
nia odpowiedzialności za swoje działania 
i własny rozwój. Ponadto do wnikliw-
szego zainteresowania światem, życiem 
i jednostką ludzką.

 — 4. W  jaki sposób chcecie wykorzy-
stać 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 niejednokrot-
nie 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 warsz-
tatowe, indywidualne spotkania w ra-
mach kół zainteresowań wymagały od 
nas punktualności, dobrej i solidnej or-
ganizacji pracy (zajęć było dużo i dlate-
go nauczyliśmy się planować nasz czas 
tak, by efektywnie go wykorzystać). to 
wszystko przyczyniło się do wzmocnie-
nia 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 zaję-
ciach. wiele jest jeszcze tematów i za-
gadnień 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 zaję-
cia w ramach projektu „Aktywnie w przy-
szłość”, to jak one mogłyby brzmieć? 

 — naszym zdaniem mogą to być wy-
razy: wiedza oraz umiejętności, szeroki 
wachlarz zainteresowań, sukces, współ-
praca i zabawa.

Wywiad przeprowadziła prowadzą-
ca zajęcia p. Beata Jurkowska z uczen-
nicami, które brały udział w projekcie: 

Alicją Lesiak, Joanną Mrówką, Moniką 
Arendarczyk i Martą Lesiak.

Braliśmy udział w projekcie!
Wywiad z uczestnikami projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
„Aktywnie w przyszłość”.

Cel wywiadu: Ocena efektywności i przydatności zajęć.

wiadomoŚci Łąckie 17

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Styczeń Luty 2013



„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, pie-
ska na pociechę. 
Dziadku, drogi Dziadku to wszystko dla 
Ciebie
Dziadku, drogi Dziadku bardzo kocham 
Ciebie!”

 
tymi słowami przedszkolaki z  od-

działu Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Łącku dały wyraz mi-
łości i wdzięczności wobec swoich Babć 
i dziadków z okazji ich święta.

Uroczystość odbyła się 11 stycznia 
2013 roku w sali gimnastycznej zespo-
łu Szkolno – Gimnazjalnego w Łącku. 

dzieci zaprezentowały program arty-
styczny nawiązujący do tematyki świąt 
Bożego narodzenia. w występie wzięły 
udział wszystkie przedszkolaki. każdy 
pięciolatek i sześciolatek recytował wiersz, 
w nauczeniu którego pomogli mu rodzi-
ce w domu.

na koniec wszystkie dzieci złożyły 
swoim kochanym Babciom i dziadkom 

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 ini-
cjatyw związanych z organizacją i reali-
zacją działań na rzecz rozwoju ich dzieci.  

Oprac. Aleksandra Jamro

Dzień Babci i Dziadka 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku 
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organizatorami imprezy byli: Szkoła Podstawowa w kadczy 
oraz Gok w Łącku.

w konkursie wzięło udział 7 szkół podstawowych z: kicz-
ni, maszkowic, obidzy, zarzecza, zabrzeży, czarnego Poto-
ku 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 umiejętno-
ści 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

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 Łąc-
ko – Pan Janusz klag w towarzystwie dyrektora Gok – Pani 
Barbary moryto oraz dyrektora zSP w kadczy – Pana Stani-
sława 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 tań-
ca nowoczesnego w wykonaniu uczen-
nic Szkoły Podstawowej w kadczy.
Przebieg imprezy koordynowały na-
uczycielki SP w  kadczy – krystyna 
dziedzic oraz Stanisława Gawlik.

Gminny Konkurs „Szopka Betejemska”
Dnia 13.12 2012r. o godz. 1200 w sali GOK w Łącku miało miejsce podsumowanie IX Gminnego 
Konkursu „Szopka Betlejemska”.

dnia 29 Xi 2012 dzieci z Samo-
rządowego Przedszkola w Łąc-
ku z grupy 5 i 6-latków uczest-

niczyły w wycieczce do nowego Sącza 
do karpackiego oddziału Straży Gra-
nicznej. Przedszkolaki zwiedziły Salę 
tradycji oraz cele więzienne, oglądały 
samochody oraz kłady, z których korzy-
stają funkcjonariusze Straży Granicznej. 
miały również możliwość wykonania 

swoich odcisków palców a także oglą-
dania broni i innego wyposażenia Stra-
ży Granicznej. 

dużym przeżyciem dla dzieci był ich 
udział w próbie orkiestry reprezenta-
cyjnej Straży Granicznej. Pod dyrek-
cją pana dr. Stanisława Strączka orkie-
stra wykonała dla dzieci kilka krótkich 
utworów.  Przedszkolaki poznały też na-
zwy i brzmienie instrumentów a chętne 

dzieci mogły dyrygować orkiestrą. na 
koniec wizyty w karpackim oddziale 
Służby Granicznej każde z nich otrzy-
mało pamiątkowy dyplom. 

Pragniemy podziękować Pani alek-
sandrze tokarczyk za pomoc w zorga-
nizowaniu tak interesującej wyciecz-
ki, która zapewniła dzieciom wiele 
wrażeń i na długo pozostanie w  ich 
pamięci.

Przedszkolaki z wizytą w Straży Granicznej
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w czasie świąt wszyscy biorą bia-
ły opłatek do ręki, dzielą się 
nim i składają sobie życzenia. 

nie wystarczą jednak życzenia wszyst-
kiego najlepszego i wszelkiej pomyślno-
ści. najważniejsze jest to, by w sercu każ-
dego człowieka narodziła się miłość, by 
człowiek był dla bliźniego człowiekiem, 
a nie „wilkiem”.

rozważając tajemnicę Bożego narodze-
nia, mieszkańcy wsi kicznia oraz zapro-
szeni goście (m.in. wójt Gminy Łącko – 
Janusz klag), w dniu 6 stycznia skierowali 
jeszcze raz swe myśli i serca ku niebu, snu-
jąc głębokie refleksje nad cudem świętej 

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 na-
uczyciele (m. Plechta, d. Potoniec, 
S. Biel) wystąpili przed mieszkańca-
mi kiczni z bożonarodzeniowym pro-
gramem artystycznym połączonym ze 
wspólnym kolędowaniem. Spotkanie 
rozpoczęło się o godz. 14.00 mszą Świę-
tą w kościele Parafialnym, odprawioną 
przez ks. proboszcza z. Sochę w inten-
cji całej społeczności szkolnej. następnie 
uczniowie na tle kolęd recytowali poezję 

i prozę bożonarodzeniową poetów i pi-
sarzy polskich. Uroku całej imprezie do-
dały dźwięki saksofonu, organów i fla-
żoletów oraz gra szkolnej kapeli pod 
kierunkiem a. Plechty.

zorganizowane spotkanie miało nie-
powtarzalny charakter, więc dostarczy-
ło obecnym wielu głębokich duchowych 
przeżyć oraz wzruszeń. młodzi artyści, 
którzy złożyli wszystkim serdeczne ży-
czenia na progu nowego roku, zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami widow-
ni oraz uznaniem.

Opracowała: D. Potoniec

„Jest taki dzień,
bardzo ciepły,
choć grudniowy …
Dzień, zwykły dzień, 
W którym gasną, wszelkie spory …”

 /S. krajewski/

Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia
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na kogóż tak czekały nasze przed-
szkolaki? oczywiście na swoje 
Babcie i dziadków! Przecież to 

ich styczniowe wielkie święto, więc dzie-
ci od dłuższego czasu przygotowywały 
się do niego.

wreszcie, mimo niesprzyjającej pogo-
dy, szanowni goście przybyli i zasiedli na 
sali. z uwagą i dumą obserwowali swo-
je 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 dziad-
ka oczywiście elegancki krawat. Była także 
chwila na wspomnienia seniorów w swo-
im gronie, przy słodkim poczęstunku.

Jednak najważniejsze w tym dniu było 
głośne „100 lat” odśpiewane przez całe 
przedszkole oraz magiczne słowo: dzię-
kuję! za pomoc rodzicom w wychowa-
niu, za troskę i serce, za miłość. 

dziękujemy i zapraszamy do nas tak-
że za rok.

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!”.
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zaproszeni seniorzy przybyli w rekor-
dowej od 14 lat liczbie (140 osób), by po-
dziwiać występy swoich wnucząt z klas 
0-iii. Spotkanie rozpoczęło się mon-
tażem słowno-muzyczno-tanecznym, 
przyjętym z wielką uwagą i zachwytem.

występ rozpoczął pokaz tańca uczniów 
z klasy 0; starsi koledzy zaprezentowa-
li z kolei wiersze i piosenki. następnie 
odbył się występ „Pastuszków z Gwiaz-
dą”, mogących się pochwalić i miejscem 
w Gminnym Przeglądzie Grup kolęd-
niczych. na koniec wszystkie dzieci od-
śpiewały „Sto lat” po czym złożyły ży-
czenia swoim babciom i dziadkom. nie 

zabrakło własnoręcznie wykonanych 
kwiatów, serduszek i laurek.

w przystrojonej kwiatami i ogrom-
nymi papierowymi sercami sali pano-
wała atmosfera magiczności. tęczowe 
barwy wprawiały gości w niesamowi-
ty nastrój, każdy wiedział, że za chwilę 
przed jego oczami wydarzy się coś nie-
zwykłego. Babcie i dziadkowie z wypie-
kami na twarzy oglądali występy swoich 
wnuków. Byli dumni z małych pociech. 
ze strony seniorów nie zabrakło prezen-
tów, 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 no-
wej szkoły oraz to, że co roku przyciąga 
coraz więcej szacownych gości. 

korzystając z okazji organizatorzy im-
prezy składają podziękowania dyrekcji 
Szkoły, radzie rodziców oraz rodzi-
com za ich finansowe wsparcie i pomoc 
w przygotowaniu tak dużej uroczystości.

Tekst: Bogumiła Duda
Zdjęcia: Elżbieta Żyła

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. 
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„Święto BaBci i  dziadka” od-
było się w świetlicy zespołu Szkolno-
-Gimnazjalnego w  Jazowsku. Przed-
szkolaki zaprezentowały program 
artystyczny, bogaty w teksty i piosen-
ki kierowane pod adresem seniorów, 
który to program uwieńczyło gromkie 
sto lat! następnie wnuczęta pospie-
szyły do dziadków z upominkami, by 
w nagrodę poniesionego trudu dostać 
całusy i  uściski pełne czułości. Przy 
zastawionych stołach uczestnicy spo-
tkania podziwiali występ iluzjonisty 

- pana wiesława Jaśkowskiego, dzia-
łającego pod pseudonimem artystycz-
nym Havis. 

Havis – artysta-iluzjonista, absol-
went Państwowej Szkoły cyrkowej 
w  Julinku, uczeń manipulatora re-
merbi tadeusza Grabowskiego zapre-
zentował show wprawiając w zachwyt 
i  rozbawienie zarówno wnuków jak 
i dziadków. Pan Havis zaangażował do 
swoich sztuczek również babcie, „cu-
downie rozmnażając” monety w ich dło-
niach oraz dziadka, którego uczył pełnej 

gracji i kunsztu prezencji przed widow-
nią. Gdy czas zabawy dobiegł końca Ha-
vis 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 Wiado-
mości Łąckich pragniemy podziękować 
dyrektorowi zespołu Szkolno – Gim-
nazjalnego w Jazowsku, panu mgr Bo-
gusławowi Łatka za udostępnienie świe-
tlicy na uroczystość.

A.G.

Dla Babci i Dziadka…
22 stycznia dzieci z Przedszkola Samorządowego w Jazowsku dały wyraz szacunku i miłości 
swoim ukochanym babciom i dziadkom.
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Festiwal rozpoczął gościnnie wy-
stępujący zespół regionalny „mali 
Słopniczanie” ze Słopnic. 

w  sobotę odbyły się przesłuchania 
wszystkich uczestników. 90 wykonaw-
ców zaśpiewało 70  kolęd i pastorałek. 
Uczestnicy oceniani byli w pięciu kate-
goriach wiekowych. nowością tej edycji 
była nowoutworzona kategoria wieko-
wa- ponadgimnazjalna, która przezna-
czona była dla młodzieży szkół średnich. 
Uczestnicy występowali jako soliści lub 
duety. Przesłuchania trwały 8 godzin.

tegoroczne Jur y tworzyl i :  – 
Przewodniczący: aleksander Sma-
ga – muzyk z małopolskiego centrum 
kultury „Sokół” w nowym Sączu, ka-
tarzyna cichoń – absolwentka akade-
mii muzycznej w krakowie, prowadzi 
ogniska muzyczne w Szczawie i kamie-
nicy oraz wojciech wróbel – absolwent 
akademii muzycznej w krakowie, na-
uczyciel w szkole muzycznej w nowym 
Sączu i Łącku.

w niedzielę miał miejsce uroczysty 
koncert laureatów, który spotkał się z du-
żym zainteresowaniem. Laureaci i wy-
różnieni uczestnicy konkursu w  po-
szczególnych kategoriach wiekowych 
otrzymali dyplomy i nagrody. zwycięzcy 
śpiewali kolędy i pastorałki, które przy-
niosły im sukces.

w trakcie tegorocznego Festiwalu nie 
zabrakło również przedstawicieli Gminy 

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

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.
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młodzi wokaliści sprawili, że sza-
ry, zimowy dzień stał się nie-
zwykle ciepły i przyjemny, za 

przyczyną ich wspaniałych głosów. Jury 
w składzie: władysław michalik, ma-
rek Lipień i mariusz Gorczowski stanę-
ło przed niezwykle trudnym zadaniem, 
albowiem uczestnicy prezentowali nie-
zwykle wysoki poziom. Po burzliwych 
obradach postanowiło przyznać nastę-
pujące nagrody i wyróżnienia:

kategoria I - do lat 10
i miejsce – mateusz domek (zSG za-
gorzyn),Gabriela matusiewicz (SP 
maszkowice)
ii miejsce – Patrycja Pogwizd (SP za-
brzeż)
iii miejsce – monika Błaszczyk (zSP 
czarny Potok), anna dybiec (zSG za-
gorzyn)

wyróżnienie – kacper Gromala, Julia 
Pogwizd (SP zabrzeż)

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)

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)

Jury zadecydowało o przyznaniu na-
grody GRAND PRIX ufundowanej 
przez wójta Gminy Łącko Janusza kla-
ga dla Iwony Gałysy z zSG w Łącku za 
brawurowe wykonanie Jaskółki Stana 
Borysa.

w uroczystym wręczeniu nagród i dy-
plomów wzięli udział wójt Gminy Łącko 
Janusz klag oraz dyrektor Gok Barba-
ra 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 zo-
stał nagrodzony burzą oklasków. 

(b.g.) 

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.
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Sala Gok-u  wypełniona była po 
brzegi młodymi góralami, którzy 
chcieli zaprezentować się jak naj-

lepiej i  pochwalić swoją łącką gwarą. 
w konkursie prezentowali się ucznio-
wie od klasy pierwszej, aż po gimna-
zjum, którzych zadaniem było wygłosze-
nie wiersza, bądź kompozycji złożonej 
z kilku wierszy lub tekstów pieśni regio-
nalnych (w przypadku klas i-Vi) lub też 
gadki, czyli krótkiej opowieści pisanej 
prozą (dla uczniów gimnazjum).

Jury w składzie: maria Janiczak, ka-
tarzyna Gromala oraz krzysztof krzyw-
dziński miało niezwykle trudne zadania, 
gdyż poziom uczestników był niezwykle 
wysoki, a przy tym wyrównany.
Kategoria I – klasy i-iii – 12 uczest-
ników
i miejsce – Grzegorz Urban – SP kicz-
nia
i miejsce – Jakub zwolski – SP Łącko
ii miejsce – Joanna Gucwa – SP Ja-
zowsko
ii miejsce – natalia krupa – SP kicznia
iii miejsce – Jakub Faron – SP Szczereż
wyróżnienie – krzysztof krupa – SP 
obidza

Kategoria II – klasy iV-Vi – 16 uczest-
ników
i miejsce – małgorzata Bawełkiewicz – 
SP Szczereż
i miejsce – marek Grela – SP Łącko
ii miejsce – Faustyna myjak – SP kicznia
iii miejsce – zuzanna Bieryt – SP Ja-
zowsko
iii miejsce – marzena rajczak – SP Ja-
zowsko
Kategoria III – szkoły gimnazjalne 
i ponadgimnazjalne – 10 uczestników
i miejsce – Piotr Pyrdoł – Gimnazjum 
Łącko
ii miejsce – krzysztof maciuszek – 
Gimnazjum Łącko
ii miejsce – andrzej dziedzina – Gim-
nazjum zagorzyn
iii miejsce – małgorzata Szczepaniak – 
Gimnazjum Jazowsko
iii miejsce – michał Bieryt – Gimna-
zjum Jazowsko
wyróżnienie – Paulina Piksa – Gimna-
zjum w Łącku
wyróżnienie – angelika Urban – Gim-
nazjum w Łącku

najwięcej oklasków od zgromadzonej 
publiczności otrzymał Piotr Pyrdoł za 

niezwykle żywiołowe i z iście góralskim 
temperamentem przedstawienie gadki 
Stanisława wąchały pt. „List”. otrzy-
mał on specjalną nagrodę ufundowaną 
przez wójta Gminy Łącko Janusza klaga, 
jaką była monografia pt. „Łącka i Gmi-
na Łącka”.

Pozostałe nagrody i dyplomy ufun-
dowane przez Gok w Łącku otrzymali 
wszyscy uczestnicy konkursu, a wręczy-
li je Janusz klag – wójt Gminy Łącko, 
Barbara moryto – dyrektor Gok oraz 
krzysztof krzywdziński – członek jury.

w  swoim wystąpieniu wójt Gmi-
ny Łącko Janusz klag podkreślił istotę 
dbałości o swój język gwarowy, będący 
nieodłącznym elementem tożsamości 
regionalnej górali łąckich. Podziękował 
również organizatorowi oraz nauczycie-
lom 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 interpre-
tacja i wielki talent aktorski wzbudzały 
salwy śmiechu i burzę oklasków. 

(b.g.)

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.
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mistrz Paweł przyjechał do Łąc-
ka ze swoją żoną i synem na za-
proszenie 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 we-
strych, lecz głównym punktem spotka-
nia 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 drze-
mie w nich duży potencjał. Specjalnie 
na koniec treningu mistrz majchrzak 

zrobił pokaz dla Przyjaciela i mistrza 
Pawła kołodzieja.

Paweł kołodziej zgodził się również 
poprowadzić drugi trening, który będzie 
już otwarty dla wszystkich oraz dodatko-
wo specjalistyczny trening dla wybranej 
grupy. wszyscy byli bardzo zadowoleni 
– pobierali nauki od mistrza i wojow-
nika – była to wspaniała lekcja – tak jak 
stwierdził trener majchrzak – sprawdzian 
przed nadchodzącymi zawodami i elimi-
nacjami do mistrzostw europy w Sztu-
kach walki, gdzie zawodnicy trenujący 
w Fight clubie BUSHi w Łącku będą wal-
czyć w semi, light i full kontakcie. 

turniej już w marcu i wszyscy wierzą, 
że wyjazd i występ dojdzie do skutku.

kolejne wspomniane spotkanie z mi-
strzem kołodziejem jeszcze nie wiado-
mo gdzie się odbędzie – czy w Łącku czy 
w innej miejscowości. 

trening i spotkanie z mistrzem Paw-
łem Harnasiem kołodziejem rozpoczę-
ło cykl spotkań i specjalistycznych szko-
leń 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 kołodzie-
jem, do nauki od najlepszych. zawsze 
w trakcie takich spotkań jest czas na py-
tania, wspólne fotki i to co ważne - każdy 
otrzyma, tak jak na treningu z Pawłem, 
piękny ostemplowany dyplom udzia-
łu w szkoleniu i plakaty z autografami. 
w treningu uczestniczyli mieszkańcy 
Łącka, Jazowska, woli, maszkowic, za-
brzeży, kamienicy, zbludzy. 

ważne jest również to, że w niedłu-
gim czasie mistrz Paweł otwiera swoją 
szkółkę i klub w krynicy, do której za-
proszenie mają wojownicy z Łącka wraz 
z trenerem.

te wyjątkowe spotkania – treningi 
z mistrzami procentują później na za-
wodach. wojownicy z Łącka zdobywa-
ją coraz więcej medali i trofeów - cen-
nych tytułów mistrzów Polski, europy 
i Świata.  

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.
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dyscypliny sportowe, którymi się 
zajmują zgodnie nazywają swoją 
pasją życiową. wystarczy „wejść” 

na facebook’owy profil chłopaków, by 
przekonać się ,że ta sportowa pasja wy-
maga odwagi, determinacji, wytrzyma-
łości 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 show-
man, nie ma zwyczaju afiszować się swo-
imi 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 wy-
grawerowany napis „i miejsce”. w ogóle 
to sezon 2012 uważa za swój najlepszy: 
w mistrzostwach Polski Seniorów w Sla-
lomie kajakowym w nowym Sączu za-
jął 3 miejsce. 

w poprzednich latach wyzwań i suk-
cesów też nie brakowało: 2010 rok ogól-
nopolska olimpiada młodzieży w leśnej- 
4 miejsce, indywidualne mistrzostwa 
Polski w zjeździe- 5 miejsce. Janek star-
tował także w zawodach międzynaro-
dowych 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 za-
chęcał go mocno jego wujek Stanisław 
węglarz, trener w klubie kS. Pieniny. 

codzienne treningi ( od 1,5 do 3 go-
dzin) godzi ze szkoła średnią i ćwicze-
niami na siłowni.

Pytany, jakie umiejętności i cechy cha-
rakteru są nieodłączne w kajakarstwie, 
odpowiada: „na pewno duża siła, wy-
trzymałość, gibkość, zwinność, umie-
jętność czytania wody i  wyobrażenia 
sobie danej trasy, ustalenia jak mamy ją 

pokonać i odwzorowanie tego w prakty-
ce, wytrwałość, rzetelność, cierpliwość, 
pracowitość.” 

kajakarstwo to dla niego wyzwanie, 
ciężka codzienna praca i  marzenia… 
Jednym z nich jest medal igrzysk olim-
pijskich.

kolejny sportowy bohater w zespole 
Szkół im św. kingi to Dominik Nie-
wiadomy – pasjonat dosyć ekstremal-
nej dyscypliny sportowej jaką jest down-
hill. 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 uskoka-
mi o różnej wysokości (dropami), które 
są najbardziej widowiskowe, lecz są też 
powodem najbardziej niebezpiecznych 
wypadków w zjeździe. 

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.
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Patrząc na listę jego sukcesów w sa-
mym 2012 roku nie trudno oprzeć się 
wrażeniu, że wybór tak niebezpiecznej 
dyscypliny sportowej w przypadku do-
minika, 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 - Konin-
ki: 1 miejsce
Puchar Polski DH#5, Downhill Con-
test#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 

nie interesowało. Starszy brat domini-
ka uprawiał ten sport krótki czas: „Bar-
dzo mi się to podobało. Brat zrezygno-
wał z roweru i przesiadł się na motor, 
kupiłem od niego rower, który spłaca-
łem 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 po-
chłonęła wiele czasu. dzięki temu tre-
ningi downhill’u nabrały bardziej pro-
fesjonalnego charakteru. na pytanie :” 
co poza sukcesami sportowymi daje ci 
downhill?” dominik odpowiada: „daje 
mi dużo przyjemności i satysfakcji. do-
starcza mi wiele radości jest dla mnie 
bardzo ważny dzięki niemu poznałem 
wielu ciekawych ludzi, i zwiedziłem tro-
chę świata.

na co dzień razem z dominikiem tre-
nują Adam Podgórski i  Mateusz 
Rudzewicz. na początku przygody 
z  downhill,em sami składali rowery, 
szukali sponsorów. Przyjaźnią się, wy-
jeżdżają na zawody odbywające się my-
ślenicach, kluszkowcach, zakopanem, 

koninkach, zawoji ale także w Szczyr-
ku, wiśle, międzybrodziu zywieckim. 
dobrze wiedzą, że jest to bardzo nie-
bezpieczny sport, kontuzje i złamania są 
wpisane w jego specyfikę. Jak twierdzi 
adam: „na downhill trzeba mieć tzw. 
„zajawkę” oraz być fanem sportów eks-
tremalnych. dużą rolę odgrywa tu odwa-
ga i przełamywanie własnych słabości.” 

w jaki sposób sportowcy z zespołu 
Szkół im.Sw.kingi w Łącku wiążą swo-
ją przyszłość z wybranymi przez siebie 
dyscyplinami? zarówno Janek węglarz 
jak i pasjonaci downhill’u, bardzo reali-
stycznie oddzielają swoje przyszłe życie 
zawodowe od treningów i sportowych 
zwycięstw:”… chciałbym żeby był to 
sposób na życie ale niestety jest to bar-
dzo drogi i wymagający sport i ciężko 
określić jakie miejsce będzie zajmował 
w mojej przyszłości”- mówi adam Pod-
górski. wybrali więc bardzo konkretne 
kierunki w technikum. Przyszłość jed-
nak zweryfikuje ich plany i być może pa-
sja sportowa będzie sposobem na życie 
i pracę. tego im życzę, bo poważnie trak-
tują swoje umiejętności i talent!

A.Brodowska
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w turnieju wzięły cztery drużyny, które 
zwyciężyły w zawodach międzygmin-
nych. o tytuł mistrza powiatu walczy-
ły zespoły: SP krynica zdrój, SP Podole 
Górowa, SP Łącko i SP marcinkowice. 
Gdy po zaciętej walce i meczu rozegra-
nym między drużynami Łącka i krynicy 
padł remis 11:11, okazało się, że o wyni-
kach będą decydować tzw. małe punkty. 
okazały się one korzystniejsze dla dru-
żyny z Łącka. 
klasyfikacja końcowa turnieju: 
i m-ce SP Łącko (opiekun Jerzy wojtas) 
ii m-ce SP krynica zdrój 
(krzysztof mirek)

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 toma-
siak, arkadiusz czepielik, Łukasz men-
tel, kacper wojnarowski, Jan Jasiurkow-
ski, Łukasz Pierzga, Stanisław Florian, 
Patryk wnęk, arkadiusz tomasiak, mar-
cin kowalczyk, Piotr Żuchowicz. opie-
kun Jerzy wojtas.  

na zakończenie turnieju drużyny 
uhonorowano pucharami i dyplomami. 
nagrodzono również najlepszego za-
wodnika zawodów, którym został Piotr 
tomasiak z Łącka.

/na podstawie sądeczanin.info – JEC/

Uśmiechnij sięPrzychodzi 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!

Szczypiorniści z łąckiej podstawówki najlepsi 
w powiecie nowosądeckim

rozmowa kolegów muzyków:
- Podobno na występie obrzucono cię pomidorami?
- niestety.
- ale słyszałem, że były też oklaski?
- tak, przy trafieniach.

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. 

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

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

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

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

FranciSzek oPyd
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

finał WOŚP w Łącku

Spotkanie fight clubu Bushi z Pawłem Kołodziejem turniej charytatywny „Gramy dla Damiana” 

Gminny Konkurs Młodych Wokalistów



Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Gloria artis dla franciszka Kurzei z Kiczni Gloria artis dla franciszka Kurzei z Kiczni

Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych

Gloria Artis dla Stanisława Strączka

Promocja monografii „Łącko i Gmina Łącka” Promocja „Słownika gwary górali łąckich”
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