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Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!
Ogarnięci tą wielką tajemnicą życzymy Wam wiele radości i dobra.
Niech Ten, który powstał z grobu, wzmocni wiarę, rozpali miłość,
niech stanie się dla Was źródłem pokoju, zrozumienia i szacunku.
Niech czas Wielkanocy będzie dla wszystkich czasem wzajemnej życzliwości
i szczęścia rodzinnego.
Bernadetta Wąchała-Gawełek
Przewodnicząca Rady Gminy Łącko

Jan Dziedzina
Wójt Gminy Łącko
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Radosnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiosennego optymistycznego nastroju,
miłych spotkań w gronie
najbliższych i przyjaciół
oraz mokrego Śmigusa-Dyngusa
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku

Przeżyjmy to jeszcze raz…. –

Koncert Noworoczny 2018
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Koncert Noworoczny w Łącku

T

akiego wydarzenia, jakie miało
miejsce 6 stycznia w Łącku, nie
powstydziłyby się największe
sale koncertowe w Polsce. Koncert Noworoczny przeszedł już do historii, ale
pozostały po nim wspaniałe wrażenia
artystyczne.
Koncert Noworoczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży
Granicznej pod dyrekcją ppłk. dr. hab
Stanisława Strączka zgromadził ponad tysiąc osób. Wszyscy obecni zgodnie podkreślali, że dzięki wspaniałej
muzyce mogli poczuć się prawie jak
w Wiedniu, słynącym z najlepszych
koncertów noworocznych.
Niezwykle urozmaicony repertuar, tj. utwory Straussów (ojca i syna),
znane arie operowe i operetkowe, ale
również przeboje muzyki rozrywkowej, pozwoliły na ponad dwie godziny przenieść się wszystkim zgromadzonym w magiczny, muzyczny świat
i zapomnieć o troskach i kłopotach
codzienności.
Wspaniałej orkiestrze towarzyszyli równie wyjątkowi soliści: Natalia
Zabrzeska – sopran, laureatka wielu
konkursów wokalnych, solistka Orkie-
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stry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz Anna i Romuald Spychalski
– wokalne małżeństwo, ona – sopran,
wokalistka obdarzona ciepłą barwą
głosu, specjalizująca się w repertuarze
musicalowym i rozrywkowym, zaś on –
tenor, konferansjer, kompozytor, aranżer, występujący z największymi gwiazdami sceny operowej i estrady, a także
Tomasz Jarosz, Józef Biel i Wacław
Wacławiak. Tradycją również jest to, że
kapelmistrz Stanisław Strączek zaprasza do udziału w tej uczcie muzycznej
również solistów współpracujących na
co dzień z Orkiestrą Dętą im. Tadeusza
Moryto – Annę Gromalę, Iwonę Gałysę, Iwonę Chruślicką, Rafała Talarczyka i Marcina Wnęka.
Jak na Koncert Noworoczny przystało nie mogło zabraknąć i życzeń,
które przekazał Wójt Gminy Łącko
Jan Dziedzina. Wystrzeliły szampany,
w górę pofrunęło złote konfetti...
W ten szczególny wieczór nikt
nie liczył czasu, nikt się nie spieszył.
Wszyscy obecni dali się ponieść muzyce, która przejęła kontrolę nad wieloma ludzkimi sercami.
(b.g.)

Redaguje zespół pod kierunkiem Bernadetty Wąchały-Gawełek
Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
33-390 Łącko 23A
tel./fax 18 444 61 69 | e-mail: gok@lacko.pl
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Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
i skracania materiałów dostarczonych do
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów
artykułów.
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Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom
Funduszu im. Braci Potoczków
21 grudnia 2017 roku Wójt Gminy
Łącko – Jan Dziedzina wraz z przedstawicielem Fundacji Sądeckiej – Przemysławem Bawołkiem w Sali Obrad
Urzędu Gminy Łącko wręczyli dyplomy uznania stypendystom Funduszu
im. Braci Potoczków. Ceremonii gratulacyjnej towarzyszyła również wypłata
I transzy stypendium.
Stypendium na rok szkolny
2017/2018 Kapituła Funduszu Stypendialnego im. J. i St. Potoczków
przyznała 14 uczniom z terenu Gminy
Łącko, 10 w wysokości 1000 zł i 4 w wysokości 1500 zł. Stypendia ufundowane
zostały przez Fundację Sądecką i Gminę Łącko.
Łącznie w tegorocznym konkursie
przyznano 95 stypendiów na kwotę
128 100 zł (z tego 24 500 zł stanowiły
stypendia dla laureatów projektu Sądecki Diament, czyli konkursów „Mój
Region-Moja Duma, Moje Miasto-Moja Duma”, „Sądeckie Młode Talenty”
oraz „Nowy Sącz-Nowe Technologie”,

3600 zł dla laureatów konkursów „Konstytucja 3 Maja-Czasy Stanisławowskie” oraz „Józef Piłsudski – w służbie
Rzeczpospolitej” oraz 100 000 zł dla
laureatów konkursu wniosków).
Aby otrzymać stypendium wystarczyło złożyć do Fundacji specjalny
formularz wraz z niezbędnymi załącznikami w miesiącu wrzesień, kiedy jak
co roku prowadzony jest nabór wniosków. W tym roku złożono 258 takich
wniosków. Kapituła rozpatrzyła pozy-

tywnie 70 z nich. Przy ocenie brana jest
pod uwagę zarówno średnia ocen, jak
i szczególne osiągnięcia, praca w wolontariacie oraz sytuacja materialna
rodziny.
Fundusz Stypendialny im. B. Potoczków powstał w 1995 roku u boku
Fundacji Sądeckiej. Jego zadaniem jest
wspieranie zdolnej młodzieży. Od początku działalności Funduszu pomocą
finansową wsparto 4818 uczniów/studentów na łączną kwotę 4.250.050 zł.

Kolejne przekazanie sprzętu Jednostkom OSP
27 grudnia 2017 roku Wójt Gminy
Łącko – Jan Dziedzina w Sali Obrad
Urzędu Gminy Łącko przekazał sprzęt
Jednostkom OSP z terenu Gminy Łącko, który został zakupiony z Funduszu
Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zestaw ratowniczy (Zestaw PSP R-1, ilość 6 szt.) otrzymały
Jednostki: OSP Łącko, OSP Zagorzyn,
OSP Czerniec, OSP Kadcza, OSP Jazowsko, OSP Zabrzeż natomiast defibrylator (2 szt.) OSP Łącko i OSP Zagorzyn.
Zadanie zostało dofinansowane
ze środków Funduszu Sprawiedliwości na podstawie umowy nr DSRiN-V-7211-78/17 z dnia 30.11.2017 r.,
w wysokości 49 369,61 zł (88,16%) oraz
środków własnych Gminy Łącko w wysokości 6 630,40 zł (11,84%).

Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie z PFRON
na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
Gmina Łącko przystąpiła do programu „STABILNE ZATRUDNIENIE
– osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.
W dniu 18 grudnia br. podpisana
została umowa, dzięki której Gmina
Łącko otrzymała dofinansowanie na
wyposażenie dwóch stanowisk pracy
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dla niepełnosprawnych pracowników,
odpowiednio do ich potrzeb oraz charakteru zatrudnienia oraz szkolenia zawodowe dla pracowników, mające na
celu rozwijanie kompetencji niezbędnych do pracy na danym stanowisku.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych dofinan-

suje realizację działań aktywizacyjnych dla Gminy Łącko w wysokości
29 630,00 zł.
W podpisaniu umowy uczestniczył
Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina,
Skarbnik Gminy Łącko – Edyta Marczyk oraz Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON – Marta Mordarska.
Wadomości Łąckie Nr 2/2018

Kolejny wniosek
o środki na realizację
infrastruktury rekreacyjnej

D

zięki skutecznej i bardzo dobrej
współpracy z pracownikami Fundacji Sądeckiej nasza gmina po
raz kolejny aplikuje o środki finansowe
w ogłoszonym przez Zarząd Województwa naborze projektów w ramach z RPO
WM Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych
potencjałów subregionu. Dla zwiększenia szans w ogłoszonym konkursie wzorem poprzedniej edycji zawarto porozumienie partnerskie pomiędzy gminami
Łącko, Stary Sącz, Chełmiec, Piwniczna
i Bobowa oraz Fundacją Sądecką którego
celem jest wspólne aplikowanie o środki
i realizacja projektu. W ramach projektu na terenie gminy Łącko zaplanowano
kontynuację rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenów nad Dunajcem w widłach potoku Czarna Woda i Lichnia jako
Park Rekreacji i Wypoczynku. Realizację
zadania zaplanowano w systemie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opracowany
przez pracowników urzędu gminy Program Funkcjonalno – Użytkowy.
Przedsięwzięcie skierowane jest
dla mieszkańców gminy Łącko oraz
turystów wypoczywających na terenie
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gminy jak również osób które będą
korzystać z trasy rowerowej VeloDunajec.
Celem projektu jest:
– uporządkowanie i zagospodarowanie istniejącego terenu
– stymulowanie ruchu turystycznego
poprzez wytworzenie przestrzeni
rekreacji, rozrywki i wypoczynku
o wysokim standardzie projektowym i wykonawczym;
– zagospodarowanie przestrzeni publicznej stanowiącej o charakterze
regionu i miejsca poprzez posługiwanie się elementami kulturowymi,
świadomie korzystając z istniejących wątków lokalnego dziedzictwa
kulturowego dla budowy lokalnej
tożsamości.
Teren planowanej inwestycji został podzielony na 5 stref użytkowych
tj. strefę rozrywkową, biwakową, plac
zabaw dla dzieci, strefę wspinaczkową
z urządzeniami linowymi oraz ogólnodostępną strefę rekreacyjną. Obszar
objęty realizacją zamierzenia inwestycyjnego obejmuje tereny zielone o łącznej powierzchni ok. 20 170 m2.

Zakres robót będzie obejmował:
– budowę sceny plenerowej zadaszonej wraz z montażem ławek na widowni dla ok 300 osób
– budowę miejsca biwakowego wyposażonego w jedną dużą wiatę na ok.
50 osób oraz cztery mniejsze wiaty
dla 8-10 osób wraz z grillami murowanymi, jednego paleniska otwartego z grillem stalowym ruchomym.
– budowę placu zabaw dla dzieci
mniejszych do 7 lat; pow. ok. 740 m2
– budowę strefy wspinaczkowej dla
dzieci starszych wyposażoną w urządzenia linowe; pow. ok 6 680 m2
– urządzenie strefy rekreacyjno – wypoczynkowej ; pow. ok. 10 590 m2,
– budowę pawilonu sanitarnego pow.
zabudowy 50-55 m2
– budowę oświetlenia
– montaż kamer monitoringu wizyjnego
– wykonanie alejek spacerowych
o nawierzchni z kruszywa łamanego
– montaż elementów małej architektury ławki parkowe, kosze
Planowany termin rozstrzygnięcia
konkursu – czerwiec 2018 r.
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Ruszyła budowa kładki pieszo–rowerowej
nad potokiem Czarna Woda

W

dobrym tempie postępują prace związane z budową kładki
pieszo – rowerowej na potoku
Czarna Woda w Łącku. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym w miesiącach styczeń i luty zostały wykonane
przyczółki obiektu. Ustrój nośny obiektu
przyjęto jako żelbetową belkę sprężoną,
jednoprzęsłową, wolnopodpartą o długości 14,35 m. Dzięki smukłej konstrukcji
przęsła o lekkiej krzywiźnie łukowej, która odpowiedzialna jest za efekt lekkości
konstrukcji kładka bardzo dobrze będzie

wpisywała się w otaczający teren. Obiekt
będzie posiadał jezdnię bitumiczną szer.
3,50 m. Dla zapewnienia przejazdu dla
pojazdów rolniczych oraz ciężarowych
o tonażu powyżej 15t zostanie wykonany
przejazd w bród poniżej obiektu. Zakończenie prac zaplanowano na koniec maja
br. Wykonawcą robót jest Zakład Budowy Mostów z Klęczan. Wartość robót wg.
zawartej umowy wynosi 387 450 zł. Przypomnijmy, że zadanie realizowane jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,

Projekt Centra Aktywnego Wypoczynku
w tym trasy biegowo – rowerowe, dzięki
któremu gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 1 164 342 zł.

Płatność bezgotówkowa w Urzędzie Gminy Łącko
1 lutego 2018 r. Urząd Gminy Łącko wprowadził możliwość wykonywania płatności bezgotówkowej za pomocą
karty płatniczej.
Usługa realizowana jest dzięki uczestnictwu Urzędu w
Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych
w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Program jest prowadzony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (dalej „MPiT”) we współpracy
z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (dalej „KIR”), rolą KIR
w Programie jest koordynacja współpracy pomiędzy MPiT,
Jednostkami oraz Partnerami wybranymi do obsługi płatności bezgotówkowych w Jednostkach.

Klienci urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem
terminala nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji realizowanych w ramach Programu.
Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców naszej Gminy. Mamy nadzieję, że
zainstalowanie terminala w urzędzie zaoszczędzi Państwa czas oraz zwiększy bezpieczeństwo transakcji.

Spotkanie Wigilijne dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osób
samotnych z Gminy Łącko

Ś

więta Bożego Narodzenia i czas,
który je poprzedza jest okresem
szczególnym. To czas radosnego
wyczekiwania, czas nadziei, pokory,
czas miłości. W tych dniach kierujemy
swe myśli ku naszym bliskim – rodzinom i krewnym, ale też ku osobom
starszym, samotnym, potrzebującym
naszego wsparcia i opieki. Z tej okazji w dniu 19 grudnia 2017 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łącku zorganizował w Restauracji pod Jabłonią
Spotkanie Wigilijne dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osób
samotnych z Gminy Łącka. W Wigilii
uczestniczył Wójt Gminy Łącko – Pan
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Jan Dziedzina, Ksiądz Prałat Józef
Trzópek, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej – Pani Jadwiga Jastrzębska, Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łącku – Pan Artur Kotas,
pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łącku oraz licznie zgromadzeni podopieczni Ośrodka.
Spotkanie rozpoczął uroczystym
powitaniem oraz świątecznym życzeniami Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łącku – Pan Artur Kotas. W świąteczny klimat wprowadził
wspólną modlitwą Ksiądz Prałat Józef
Trzópek. Po tradycyjnym przełamaniu
się opłatkiem uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do świątecznego obiadu, który składał się z tradycyjnych potraw wigilijnych: barszczu z uszkami,
ryby oraz pierogów z kapustą i grzybami. W nastrój refleksji i zadumy nad
prawdziwym sensem Świąt Bożego
Narodzenia wprowadzili uczestników
spotkania przygotowaną oprawą artystyczną uczniowie Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum w Łącku. Za co bardzo
dziękujemy dyrekcji oraz nauczycielom
Szkoły Podstawowej w Łącku.
Okres Świąt Bożego Narodzenia to
również czas obdarowywania się upominkami, w związku z tym podopieczni
Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymali
symboliczne paczki świąteczne.
Pragniemy podziękować wszystkim
przybyłym gościom za wspólną modlitwę oraz mile spędzony czas. Korzystając
z okazji pragniemy złożyć wszystkim życzenia zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2018!
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Spotkanie Wigilijne uczestników projektu
socjalnego Gminy Łącko „Aktywny Senior 60+”
W dniu 19 grudnia 2017 roku w Restauracji Pod Jabłonią odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne uczestników
projektu socjalnego Gminy Łącko „ Aktywny Senior 60+”.
W spotkaniu wzięli udział licznie
zgromadzeni uczestnicy projektu oraz
zaproszeni goście: Wójt Gminy Łącko
– Jan Dziedzina, Przewodnicząca Rady
Gminy Łącko – Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek, Zastępca Wójta Gminy
Łącko – Pan Paweł Dybiec, przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – Pani Teresa Janczura, Ksiądz
Prałat Józef Trzópek, Prezes Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów –
Pani Anna Adamczyk oraz pracownicy
socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej,

w tym koordynator projektu Pani Janina Lizoń.
W świąteczny klimat wprowadził
wspólną modlitwą oraz błogosławieństwem Ksiądz Prałat Józef Trzópek.
Następnie świąteczne życzenia oraz
ciepłe słowa do zgromadzonych skierowali Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina, Przewodnicząca Rady Gminy Łącko
– Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek
oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku – Pan Artur Kotas. Po
tradycyjnym przełamaniu opłatkiem
oraz wzajemnych życzeniach wszyscy
zasiedli do wspólnego biesiadowania przy wigilijnym stole. Uroczystość
umilał zespół muzyczny pod kierownictwem Pana Leszka Moryto, który

Sądeckie Kolędowanie z udziałem
naszych reprezentantów
20 stycznia w Mystkowie odbyło się
Sądeckie Kolędowanie, czyli Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych, w którym udział wzięło 25 grup w trzech
kategoriach wiekowych. Jak podkreślała Przewodnicząca Komisji Konkursowej etnografka Magdalena Kroh,
że najważniejsze jest to, że tak wiele
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osób od najmłodszych do najstarszych
kultywuje tradycje swoich regionów,
co służy podtrzymaniu zwyczajów bożonarodzeniowych oraz ma ogromne
znaczenie edukacyjne.
Reprezentanci naszej gminy, czyli
Grupa Kolędnicza „Z gwiazdą” ze SP
w Maszkowicach zajęła III miejsce, zaś
najmłodsi czyli „Nowolecięta” z GOK w Łącku
otrzymali wyróżnienie.
Gratulujemy!!!
Wszystkie
grupy
kolędnicze otrzymały
pamiątkowe dyplomy
i nagrody finansowe.
Fundatorem
nagród
jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, od
czternastu lat współorganizujące
„Sądeckie
Kolędowanie” z Gmin-

zachęcił wszystkich do wspólnego kolędowania oraz celebrowania świątecznego nastroju.
Wyrazy wdzięczności oraz słowa
uznania jakie płynęły ze strony uczestników projektu w stronę pomysłodawców oraz realizatorów a w szczególności dla koordynatora projektu Pani
Janiny Lizoń utwierdzają nas w przekonaniu, że podjęte działania mają sens
i jak ważne jest ich kontynuowanie.
Jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom spotkania
za wspólni spędzony czas oraz życzyć
wszystkim zdrowych i wesołych Świąt
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym
Roku 2018!
nym Ośrodkiem Kultury w Kamionce
Wielkiej.
Dyplomy podpisane przez Starostę
Nowosądeckiego Marka Pławiaka, wręczał dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu Artur Rola, gratulując
wszystkim udziału w powiatowych eliminacjach konkursu.
Podsumowaniu Sądeckiego Kolędowania towarzyszył koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów „Mali
Mystkowianie” i „Mystkowianie”.
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ORSZAK
TRZECH KRÓLI
W ŁĄCKU

J

uż tradycyjnie Święto Objawienia Pańskiego w całej
Polsce odbywają się Orszaki Trzech Króli. Takie widowiskowe wydarzenie miało miejsce również w Łącku.
Łącki Orszak Trzech Króli wyruszył z Rynku ze śpiewem
kolęd i pastorałek. W trakcie drogi zgodnie z tradycją Mędrcy ze Wschodu zatrzymali się w pałacu króla Heroda, aby
zapytać o drogę. Potem już powędrowali prosto do łąckiego
kościoła, na progu którego uczestników przywitał proboszcz
parafii ks. dr Janusz Paciorek.
Po pokłonie mędrców Nowonarodzonemu Dzieciątku i złożeniu darów, czyli złota, kadzidła i mirry odbyło się
wspólne kolędowanie. Dla Jezusa śpiewali: kolędnicy misyjni wespół z grupą SNONIF, scholka parafialna, zespół Light
of Life, wolontariusze z grupy Vestigium, Zespół Folklorystyczny Kiyrpecki, Zespół Regionalny Górale Łąccy, chór parafialny Zew Gór i wszyscy zgromadzeni w łąckim kościele.
Następnie odbyła się Msza Św., po zakończeniu której
został rozstrzygnięty konkurs na najlepsze przebranie kolędnicze.
Dziękujemy wszystkim, którzy tak licznie uczestniczyli
w tym radosnym wydarzeniu.
(b.g.)
zdj. Łukasz Setlak
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ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE
PREZENTACJE CHÓRU
PARAFIALNEGO „ZEW GÓR”
Dobrij wieczir tobi pane gospodarju
Radujsja, oj radujsja zemle, Sin Bożij narodilsja…

N

ieprzypadkowo rozpocząłem od
słów ukraińskiej kolędy, bo podobnie jak nasze polskie, również kolędy ukraińskie są bardzo specyficzne, a słowa oraz muzyka podobnie
jak u nas, w cudowny magiczny sposób
oddają charakter i treść Świąt Bożego
Narodzenia, jak również na trwałe zapisują się w pamięci. Nigdy wcześniej nie
zetknęliśmy się tak bezpośrednio z tradycją i samymi Świętami Bożego Narodzenia obchodzonymi u naszego sąsiada na Ukrainie, a dokładnie w Lwowie,
bo tam udał się nasz Parafialny Chór
Zew Gór aby uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu, który odbywał się
właśnie w czasie prawosławnych Świat
Bożego Narodzenia, a u nas dzień wcześniej obchodziliśmy Trzech Króli.
Zaproszenie spadło na nas rzec by
można niespodziewanie i wywołało
wielki entuzjazm. Wyjazd na Ukrainę
do Lwowa, w którym tyle jest miejsc
związanych z polskością spowodował, że
każdy na swój sposób oczami wyobraźni próbował sobie przedstawić udział
w tym wydarzeniu. Mimo że sytuacja na
Ukrainie, a zwłaszcza na jej wschodnich
rubieżach jest wciąż napięta niestabilna
i niebezpieczna, to nikt nie poddawał
w żadną wątpliwość celowość wyjazdu, tym bardziej, że koordynatorem po
stronie ukraińskiej był nasz rodak ks.
Rafał Zborowski. Jest on oddany sprawie misji od samego początku swego
kapłaństwa i praktycznie na Ukrainie
jest od zawsze, najpierw posługując
w Katedrze Lwowskiej pod wezwaniem
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, a obecnie jest proboszczem w Parafii
pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia.
Zawsze podziwiałem i podziwiam
oraz darzę wielkim szacunkiem księży
misjonarzy, siostry misjonarki, wolon-
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tariuszy misyjnych, bo jak pokazuje
życie, często posługa misyjna kończy
się dla nich prześladowaniem, więzieniem, upokorzeniami, a nawet niestety
śmiercią. Ks. Rafał jest również szczególnym kapłanem bardzo, ale to bardzo zaangażowanym w dzieło misyjne,
o czym świadczy chociażby czas jaki
spędził na Ukrainie, a spokój i takie
wielkie ciepło, którym emanuje, powoduje, że pracując tam zjednał sobie
grupę ludzi, która na różne sposoby
pomaga mu w realizacji Bożego powołania. To „swój chłop”, bo będąc młodym chłopakiem angażował się bardzo
w naszą łącką społeczność jako czynny
muzyk naszej Orkiestry im. Tadeusza
Moryto – trębacz w sekcji kornetów,
więc śmiało można powiedzieć, że od
najmłodszych lat miał zapał i chęć do
pracy na rzecz drugiego człowieka.
To właśnie dzięki jego staraniom
i koordynacji w 2011 roku orkiestra
nasza gościła w Lwowie biorąc udział
w bardzo uroczystych obchodach Święta Bożego Ciała, grając podczas procesji
ulicami Lwowa, jak również w Katedrze
Lwowskiej ubogacając muzycznie Mszę
Świętą oraz podczas serii koncertów na
terenie miasta. Jak już wspomniałem ks.
Rafał pracuje na Ukrainie w otoczeniu
wielu ludzi podobnych do niego, którzy
poświęcają swój czas, umiejętności oraz
zapał wspomagając go w jego powołaniu, a widocznym świadectwem ich pracy jest świetlica dla dzieci i młodzieży
zbudowana ze środków misyjnych, które jak mi powiedział ks. Rafał, pozyskuje głosząc kazania w innych parafiach,
organizując zbiórki, korzystając z pracy
wolontariuszy właśnie między innymi z Polski, którzy włożyli masę pracy
w budowę oraz wykończenie świetlicy,
a co jeszcze ważniejsze jest to w całym
Lwowie druga taka świetlica, a przecież
miasto nie jest wcale małe. Cała masę
różnorakiej pracy włożył sam, i nie
sposób wyliczyć ile godzin poświęcił
temu dziełu. Już są kolejne bardzo pilne prace, bo oto kościół, który powstał
na dość podmokłym terenie z różnych
względów nie jest odpowiednio ufundamentowany, bo jak mówił sam ks. Rafał
brak jest odpowiednich pali, które wbite
na odpowiednią głębokość pozwoliłyby
wzmocnić ławice, i z tego właśnie powo-

du pojawiły się pęknięcia, więc konieczne są prace wzmacniające konstrukcję.
Atmosfera tego miejsca jest tak niesamowita, że jeszcze teraz z wielką miłością i nostalgią wspominamy wszystkie
chwile, wielką troskę ks. Rafała o nas,
wspólne kolędowanie właśnie z grupą
osób bliskich ks. Rafałowi, możliwość
śpiewu w Katedrze Lwowskiej podczas
Mszy Św. i nie tylko.
Wyjazd Chóru do Lwowa zbiegł się
z uroczystością Trzech Króli tak więc
przed południem był Orszak Trzech Króli w Łącku, a następnie Msza Św. podczas, której chór wykonał kilka naszych
kolęd jak również kolędę ukraińską pt.
Szczedryk, przygotowaną na wyjazd.
Była ona niezbędna do wspólnego wykonania, a twórcą jest Mykoła Łeontowycz, zaś inspiracją do jej napisania były
zimowe ukraińskie pieśni obrzędowe
– Szczedriwki. Tak więc późnym wieczorem w dniu 06.01.2018, po wysłuchaniu
i obejrzeniu przepięknego Koncertu Noworocznego, który odbył się w naszej łąckiej hali sportowej Chór wyruszył w drogę na Ukrainę i na miejscu zameldował
się ok. godz. 6.00, a następnie został
zakwaterowany w pięknym hotelu, który jest na terenie Wyższego Seminarium
Duchownego i jest własnością Archidiecezji Lwowskiej, oczywiście na rogatkach
miasta oczekiwał na nas ks. Rafał, który
eskortował nas już do celu podróży.
Po zakwaterowaniu i pysznym śniadaniu pięknie wystrojeni w nasze regionalne stroje udaliśmy się do centrum
Lwowa, gdzie w godzinach przedpołudniowych odbyła się prezentacja oraz
powitanie wszystkich zespołów w dniu
prawosławnego Bożego Narodzenia.
Oczywiście nasze stroje natychmiast
zostały dostrzeżone i wzbudziły wielkie
zainteresowanie, aż do ostatniego dnia
Wadomości Łąckie Nr 2/2018

pobytu tak że byliśmy prawie bez przerwy zapraszani do wspólnych zdjęć ze
spacerującymi mieszkańcami Lwowa
oraz z innymi zespołami. Po zaprezentowaniu ks. Rafał zaprowadził nas do
Katedry, gdzie zaśpiewaliśmy na stopniach głównego ołtarza, a nastrój i akustyka tego miejsca pozostały na zawsze
w naszej pamięci.
Po obiedzie uczestniczyliśmy w Mszy
Św. którą ubogaciliśmy swoim śpiewem wykonując nie tylko kolędy ale
też wszystkie stałe części Mszy Św., i co
bardzo ważne z naszego punktu widzenia to Msza była koncelebrowana,
a jednym z celebransów był właśnie ks.
Rafał. O godz. 18.00 prezentowaliśmy
się na głównej scenie, która usytuowana była nieopodal teatru, który jest taką
samą budowlą jak Teatr J. Słowackiego
w Krakowie, więc taki jeszcze dodatkowy
pozytywny bodziec towarzyszący naszemu śpiewaniu. Po reakcji publiczności
można było stwierdzić, że bardzo ale to
bardzo podobaliśmy się Lwowianom natomiast owacje na sam koniec wzbudziło wykonanie właśnie Szczedryka. Tutaj
od razu mała historyjka z tym utworem
związana, a mianowicie o tym, że musimy ten utwór umieć wykonać dowiedzieliśmy się na tydzień przed wyjazdem ale
po przesłaniu materiału nutowego wzięliśmy się bardzo mocno do pracy i po
prostu nauczyliśmy się na pamięć.
Drugi dzień pobytu to wielki Orszak
Gwiazd Betlejemskich ulicami Lwowa,
śpiewy w różnych językach, oczywiście
tłumy ludzi, niezliczona ilość niesionych
gwiazd, setki zdjęć, a że byliśmy doskonale widoczni nie tylko ze względu na
urodę naszych dziewczyn, piękno strojów, głośny śpiew ale też przez doskonale
widoczną wysoko niesioną tablicę z napisem Chór Parafialny Zew Gór, z godłem państwowym oraz herbem gminy
Łącko, no i oczywiście flagą państwową,
którą nieśliśmy na samym przodzie to po
prostu budziliśmy duże zainteresowanie. Bardzo piękne widowisko – i coś co
szczególnie pozostało w naszej pamięci
to podczas jednego z postojów wspólnie
z chórem ze Słowacji, każdy we własnym
języku wykonaliśmy kolędę Cicha noc,
co wzbudziło niesamowity podziw, oraz
aplauz. Wspaniały nastrój świętowania,
cała masa straganików z pamiątkami,
upominkami, z przeróżnego rodzaju
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smakołykami od cukiernictwa począwszy, a na garmażerce skończywszy, oczywiście słodycze, baloniki, zabawki – po
prosu wszystko.
Po zakończonym Orszaku mieliśmy
trochę wolnego czasu więc udaliśmy się
każdy w zależności od swojego uznania,
a to na stragany właśnie, a to na kawę
i pyszny sernik w poleconej nam kawiarni, przy okazji oglądając i podziwiając Lwów. Taką bardzo dobrą duszą była
dla nas pani Marianna Omietjuk, której
babcia była Polką i jest ona właśnie jedną ze wspomnianych wspaniałych ludzi
otaczających ks. Rafała, bo prowadzi
chór i jest organistką za co nie pobiera
wynagrodzenia, z natury uśmiechnięta,
emanująca ciepłem i dobrocią kobieta,
żona, matka. Po wspaniałym obiedzie,
który podobnie jak kolacje jedliśmy
w lokalu, którego właściciele to Polacy,
znów prezentowaliśmy się na scenie
gdzie odbył się nasz koncert. W późnych
godzinach popołudniowych wszystkie
zespoły zebrały się razem, a następnie
organizatorzy podziękowali za udział
i wręczyli pamiątkowe podziękowania.
Po kolacji udaliśmy do Parafii ks. Rafała, gdzie spotkaliśmy się w gronie jego
przyjaciół, było więc wspólne śpiewanie
kolęd polskich i ukraińskich nie zabrakło oczywiście naszej melodii Leci od
Łącka piosnecka, którą śpiewaliśmy też
przemieszczając się ulicami Lwowa np.
na posiłek, a wszystko w radosnym nastroju świątecznym, wiec nawiązaliśmy
masę kontaktów nie tylko z miejscowymi, ale również z zespołem z Turcji czy
chórem ze Słowacji, od którego już dostaliśmy zaproszenie.
Trzeci dzień to mała lekcja historii
związana ze zwiedzaniem Cmentarza
Łyczakowskiego, na którym spoczywa
bardzo dużo znanych polskich osób jak
chociażby Maria Konopnicka, a także
Cmentarza Orląt Lwowskich, po których
to miejscach oprowadzała nas przewodniczka pani Halina Kimak pięknie opowiadając o bardzo trudnych czasach,
kiedy szalał komunizm i kiedy za wszelką
cenę próbowano zniszczyć wszelkie ślady
polskości do tego stopnia, że cały Cmentarz Orląt przekształcono w wysypisko
śmieci, zdewastowano groby, a na miejscu funkcjonowała firma kamieniarska,
która wykonywała nagrobki i pomniki.
Główne kolumny przy wejściu na cmen-

tarz próbowano zniszczyć opasując je linami dopiętymi do czołgów. Po zwiedzaniu udaliśmy się kolejny raz do Parafii
ks. Rafała gdzie przy obiedzie, pysznym
cieście oraz kawie spotkaliśmy się znów
w tym samym wspaniałym gronie i znów
były wspólne śpiewy, rozmowy, dyskusje na tematy dotyczące pracy misyjnej,
o wspaniałej atmosferze, o wielkiej miłości i zaangażowaniu ludzi dających
z siebie tak ogromną pozytywną energię,
która płynie z dobroci serca, i miłości do
Boga oraz drugiego człowieka.
Niestety, wszystko co dobre szybko
się kończy jak to powiada stare polskie
przysłowie, nadszedł więc czas pożegnania oraz powrotu do domu, co staraliśmy się jak najdalej odwlec w czasie,
bo atmosfera była tak wspaniała, pełna
miłości, radości, prawdziwie świąteczna, jednak późnym popołudniem ruszyliśmy w drogę powrotną by po ponad sześciogodzinnym oczekiwaniu na
granicy około godziny 4.00 powrócić do
naszego ukochanego Łącka. Czas jaki
spędziliśmy w Lwowie uświadomił nam
jak wygląda praca misyjna, mogliśmy
niemalże dotknąć wszystkiego, przekonać się na własne oczy ile trudu samozaparcia niesie z sobą i jak niezwykłymi
ludźmi są misjonarze, a zwłaszcza tak
nam bliski ks. Rafał Zborowski.
Pisząc o muzycznych prezentacjach
Chóru wspomnę, że wyjazd był tylko takim etapem w pracy Chóru bo oczywiście
minione Święta Bożego Narodzenia to
jak zwykle okazja do prezentacji kolęd,
a zaraz po powrocie podobnie ja w ubiegłym roku Chór uczestniczył w serii
koncertów wraz z Orkiestrą Symfoniczną i Chórem Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku. Podobnie jak w zeszłym
roku wszystko bardzo fajnie się udało,
i w ramach tego odbyły się trzy koncerty w Szkołach Podstawowych w Łącku,
i w Jazowsku, dwa koncert w Kościele
Parafialnym w Tylmanowej oraz Zabrzeży. Nad całością czuwał podobnie jak w
roku ubiegłym Krzysztof Madziar, chór
Szkoły Muzycznej przygotowała pani
Marzena Pikuła natomiast Chór Zew Gór
Marcin Wnęk. W dniu 11.02.2018 chór
prezentował się w Bazylice w Nowym Sączu podczas Mszy Świętej transmitowanej w radiu RDN.
Marek Lipień
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26 FINAŁ WOŚP W ŁĄCKU
23 686, 47 zł – to kwota jaką zebrał
sztab 26 Finału WOŚP w Łącku. Pobiliśmy ubiegłoroczny rekord!!
Od godz. 15.00 hala widowiskowo-sportowa w Łącku rozbrzmiewała muzyką i śpiewem. Stało się to za sprawą
wspaniałych wykonawców, którzy zaprezentowali się licznie zgromadzonej
publiczności. Byli to: Szkolny Zespół
Regionalny „Małe Łącko” działający
przy ZSP w Łącku, młode wokalistki:
Nikola Jeleń, Klaudia Rams i Kinga
Ligas z klasy wokalnej w Ognisku Muzycznym, grupa taneczna 2BD z Łącka,
Chór Muzyki Rozrywkowej i Gospel ze
Starego Sącza oraz Zespół Regionalny
„Górale Łąccy”. Dodatkowo odbywały się warsztaty plastyczne, w trakcie
których dzieciaki przeniosły się w przestrzeń kosmiczną, za sprawą stworzonej przez siebie rakiety, loteria fantowa
z losowaniem głównym atrakcyjnych
nagród, a także pokazy strażackie
w wykonaniu OSP z Kadczy i Łącka.
Najwięcej emocji dostarczyły tradycyjnie licytacje, w trakcie których
finałowy tort zrobiony przez Cukiernię
u Gromali osiągnął kwotę 2000 zł!!!
a właściciel poczęstował wszystkich
uczestników. Wielką popularnością
cieszyły się również gadżety WOŚPowe, np. plecaczek z logo tegorocznego
finału kosztował 600 zł, zegar 550 zł,
a koszulka 400 zł, zaś hełm strażacki
ofiarowany przez OSP w Łącku znalazł
nowych właścicieli za 500 zł.
Na terenie gminy Łącko kwestowało od rana 25 wolontariuszy, w których puszkach znalazło się ponad
15 tys. zł, a „najdroższą” puszkę z kwotą
2326,70 zł miała p. Zofia Grela z Łącka.
Z tego miejsca dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy włączyli się
w tegoroczną akcję. Pobicie ubiegłorocznego rekordu finansowego było
możliwe dzięki zaangażowaniu wielu
osób – mieszkańców naszej gminy,
firm, instytucji, sponsorów, którzy po
raz kolejny udowodnili, że mają wielkie
serca.
Wszystkim za wszystko –
DZIĘKUJEMY!!!!
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Podziękowania:
Wiele osób, firm, organizacji
i instytucji wsparło organizację 26
Finału WOŚP w Łącku – wszystkim
serdecznie dziękujemy!!
• Barbara Szczodrowska – Łącko
• Biurowiec – Anna i Grzegorz Baran – Stary Sącz
• Chór Muzyki Rozrywkowej i Gospel ze Starego Sącza i wokaliści
z Ogniska Muzycznego w Łącku
pod kierunkiem Moniki Rębilas
• Cukiernia u Gromali – Katarzyna i Adam Gromalowie – Łącko
• GOK w Łącku
• Grupa taneczna 2BD pod kierunkiem Magdaleny Lippy
• Hala
Widowiskowo-Sportowa
w Łącku
• Joanna Liwerska – Łącko
• Jolanta Klimek – Łącko
• Karczma u Klagów i Oberża –
Urszula Klag
• Kinga Zbozień – Czerniec
• Kultowe Nadruki – Anna i Mariusz Gorczowscy – Łącko
• Kwiaciarnia – Jolanta Faron
• Łącki Bank Spółdzielczy – Łącko
• Omega Meble – Renata i Grzegorz Wnęk – Czerniec
• Oriflame – Bożena Jachymiak –
Łącko
• OSP w Kadczy
• OSP w Łącku
• Owopol – Stacja Paliw w Łącku –
Rusnarczyk, Koza
• Pracownia Artika – Magdalena
Leszko
• Qsi Sport – Anna i Leszek Pasoniowie – Łącko
• Restauracja pod Jabłonią – Józef
Franczyk – Łącko
• Sklep Patryk – Katarzyna Farganus – Łącko
• Szkolne Koło Wolontariatu przy
Szkole Podstawowej w Kiczni
pod kierunkiem Agnieszki Kołodziej
• Tomasz i Aleksandra Misterka –
Łącko
• Towarzystwo Miłośników Ziemi
Łąckiej – Jadwiga Jastrzębska –
Łącko
• Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Czarnym Potoku
• Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina
• Zespół Regionalny „Górale Łąccy” pod kierunkiem Łukasza
Uklei
• Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Łącku – „Małe Łącko” pod kierunkiem Doroty Dudy i Antoniego Plechty
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Spotkanie autorskie z Franciszkiem Opydem
W dniu 26 stycznia w sali lustrzanej
hali widowiskowo-sportowej odbyło się
spotkanie z poetą Franciszkiem Opydem, pochodzącym z Maszkowic. Spotkanie to zgromadziło liczną publiczność, a zostało zorganizowane wspólnie
przez Klub Seniora działający przy OPS
w Łącku, Gminną Bibliotekę Publiczną
w Łącku i Gminny Ośrodek Kultury.
Na początek gratulacje dla autora
złożył Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina. W swojej wypowiedzi zaznaczył, że
dzięki takim osobom jak Franciszek
Opyd o naszej gminie jest głośno, również poza jej granicami, bowiem zaznaczyć trzeba, że poeta od ponad 40
lat mieszka w Jastrzębiu Zdroju, ale
niezwykle mocno związany jest z Łącką
Ziemią, z której się wywodzi.
Specjalnie dla autora oraz wszystkich obecnych wystąpił kabaret „Bobek” ze Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, przygotowany przez panią
Teresę Matusiewicz-Łazarz. Młodzi
aktorzy z niezwykłą werwą, a przy tym
pokazując ogromny talent, zaprezentowali spektakl oparty na cyklu wierszy Franciszka Opyda pt. „Sąsiadki”.
Konflikt pomiędzy rodzinami zaczyna
się od kurzego jajka, a kończy na ślubie pomiędzy młodym pokoleniem
zwaśnionych klanów. Wspaniałe widowisko zostało nagrodzone gromkimi
owacjami.
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Potem już można było usłyszeć
wiersze Franciszka Opyda, prezentowane przez seniorów, kierownika OPS,
a także samego autora. Tematyka poezji Opyda jest niezwykle różnorodna –
pisze o tym co dla niego ważne, o ziemi,
na której się urodził, o sytuacjach w życiu, z którymi mu przyszło się zmierzyć,
o wszystkim co mu w duszy gra. Podsumowaniem był film o poecie nakręcony
przez jastrzębską telewizję Kanon. Spotkanie prowadzone przez Bernadettę
Wąchałę-Gawełek przebiegło w miłej,
czasami zabawnej, czasami refleksyjnej atmosferze. Wiersze oprócz samego
autora i prowadzącej spotkanie czytali
również kierownik OPS w Łącku Artur
Kotas oraz seniorzy zrzeszeni w łąckim
klubie, gdyż wiele wierszy Franciszek
Opyd napisał specjalnie dla nich i im
dedykował.
Z podziękowaniami na zakończenie
pospieszyli kierownik OPS Artur Kotas, kierownik GBP Katarzyna Gromala
i dyrektor GOK Józef Strączek. W spotkaniu uczestniczyli również radni gminy Łącko: Elżbieta Majerska i Jan Klimek, zastępca wójta Paweł Dybiec oraz
sołtys wsi Maszkowice Jacek Ząbek.
Po spotkaniu przyszedł czas na rozmowy, wspomnienia i podpisywanie
dedykacji w tomikach poezji autorstwa
Franciszka Opyda.
(b.g.)

Franciszek Opyd

POCIĄG ŻYCIA
Po kolejach bycia losu,
pędzi pociąg, ekspres życia,
zatrzymać go nie jest sposób,
chociaż często nie zachwyca.
Wagonami w nim problemy,
jakie większość przytłaczają,
my przez swój czas je ciągniemy
miejsca postoju nie znając.
Dudnią koła, a szum w uszach,
brzmi niczym życiowy kurant,
ten pociąg raz tylko rusza,
docelową stacja któraś.
Nikt nie zna rozkładu jazdy
i zasad biegu nie zmieni,
maszynistą w nim jest każdy,
kto ma prawo żyć na ziemi.
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Dorota Zborowska z Łącka
laureatką ogólnopolskiego
konkursu plastycznego

W

dniu 22 stycznia w Katolickim Liceum Plastycznym
w Nowym Sączu odbyło się
podsumowanie konkursu pt. „Gdyby
Jezus narodził się dzisiaj...”, na który
wpłynęło ponad 120 prac.
Konkurs rozstrzygany był w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe (kl. I-III
i kl. IV-VII) i gimnazja. Konkurs miał

na celu zwrócenie uwagi na istotę Bożego Narodzenia we współczesnym
świecie.
Z wielką przyjemnością informujemy, że Dorota Zborowska (Gimnazjum
w Łącku) z warsztatów plastycznych
działających przy GOKu pod kierunkiem Magdaleny Leszko zdobyła
I miejsce.
Serdecznie gratulujemy!!

FERIE ZIMOWE

K

iedy wspominam ferie zimowe
mojego dzieciństwa i próbuję
porównać je do współczesności to jest to po prostu przepaść, i nie
mam tu na myśli sposobu ich spędzania, a raczej wszelaki sprzęt służący do
uprawiania sportów zimowych i zabaw. Powszechność jak również ogólna
dostępność wysokiej klasy sprzętu narciarskiego, łyżwiarskiego oraz szeroki
dostęp do infrastruktury typu wyciągi
narciarskie, lodowiska, hale sportowe,
baseny, spowodowały, że w dzisiejszych czasach każdy może znaleźć coś
dla siebie.
Sięgając pamięcią do lat mojego
dzieciństwa i młodości w kontekście
zimy i zabaw z nią związanych, kiedy
porównuję ,,to’’ na czym wtedy jeździliśmy, z ,,tym’’ czym dysponujemy
dzisiaj to aż trudno sobie wyobrazić, że
tak bardzo wszystko się zmieniło, a postęp technologiczny można porównać
do słowa ,,kosmos’’. Przede wszystkim
zimy wtedy były zgoła inne i zaczyna-
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ły się przeważnie końcem listopada,
a kończyły w marcu, i nie było w tym
nic nadzwyczajnego natomiast mrozy – 30 stopni były normalnością no

i śnieg w pas. Kiedy więc przychodziła
zima świat stawał się biały, zamarzały
rzeki, jeziora, zbiorniki wodne w dorzeczu Dunajca i rozpoczynały się zimowe
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szaleństwa, a że nie było internetu,
telefonów komórkowych, gier komputerowych i multimedialnych, kto żyw
łapał co miał pod ręką, a miejscem do
zabawy były dosłownie wszystkie zamarznięte miejsca oraz każda mniejsza lub większa górka służąca jako stok
narciarski czy saneczkarski.
Narty przeważnie wytwarzano
z drewna jesionowego sposobem chałupniczym polegającym na tym, że
wcześniej przygotowane przez stolarza,
czubki były zanurzane w gotującej się
wodzie, a następnie po zmiękczeniu
drewna wyginane, z bardzo prostymi
wiązaniami, a raczej zapięciami jak je
popularnie nazywaliśmy, smarowane
smarem własnej produkcji powstałym
w wyniku połączenia na gorąco wosku
i pasty do butów, sprawiające wielką
frajdę każdemu kto je posiadał. Były
też oczywiście narty wytwarzane fabrycznie lecz bardzo drogie więc nie
każdego było stać na nie, a o nartach
firm zagranicznych można było tylko
pomarzyć.
Łyżwy podobnie jak narty były
bardzo drogie i trudno je było dostać,
tak więc najpopularniejsze łyżwy były
takie, które za pomocą specjalnego kluczyka mocowało się do butów.
W przedniej części łyżwy posiadały
specjalny mechanizm śrubowy, który
skręcany kluczykiem powodował ściąganie specjalnych chwytaków, które
chwytały podeszwę buta, a w obcasie
wykonany był otwór okuty blachą, do
którego to otworu wchodził bolec tylnej części łyżwy, i w ten sposób zamocowane łyżwy były gotowe do jazdy,
a efektem ubocznym takiego łyżwowania były pourywane podeszwy pomimo
tego, że były bardzo grube. Miejscem
do jazdy na łyżwach, rozgrywek hokejowych były zamarznięte rzeki, stawy,
oblodzone drogi oraz lodowisko, które
było tworzone w czasie zimy na placu
przed szkołą.
Sanki przeróżnej konstrukcji –
metalowe, drewniane, jednoosobowe
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i wieloosobowe, były najpopularniejszym sprzętem do zjeżdżania więc kiedy popołudniami i w dni wolne czyli
tylko w niedziele i święta, gdyż soboty
były dniami pracującymi i nauki szkolnej, oblegane były wszystkie okoliczne
górki, a takim szczególnym miejscem
była droga dojazdowa do Amfiteatru
na Jeżowej, która w pewnych momentach zimy była już tak ujeżdżona przez
saneczkarzy, ze tworzyła znakomitą
trasę zjazdową. Kolejnymi miejscami
do zimowych szaleństw były wąwozy, czyli drogi dojazdowe do osiedli
takich jak Boconiec, Piechówka czy
inne, a że samochodów było niewiele
wiec były pod tym względem w miarę
bezpieczne. Kiedy na ujeżdżony przez
konne sanie wcześniej śnieg padały promienie słoneczne spływająca
z góry woda nocami zamarzała i tak
po kilku dniach powstawała rynna lodowa, w której rozwijane były niemałe
prędkości, a pomimo tego, że nie było

żadnych zabezpieczeń stosunkowo
mało było wypadków, urazów chociaż pamiętam złamaną po uderzeniu
w drzewo rękę sąsiadki, skręcony mój
staw kolanowy podczas skoku na słabo
wygiętych nartach bo o siniakach czy
otarciach nikt nie mówił. W niedzielne popołudnia organizowane były kuligi, a największą frajdę sprawiały te
ciągnione za traktorami. Sznur sanek
powiązanych łańcuchami przemieszczał się po drodze na odcinku Łącko
– Kicznia czy Wola Kosnowa tworząc
głośny wijący się wąż, bo sposób jazdy traktorzysty musiał być sposobem
slalomowym co powodowało, iż ostatnich kilku saneczkarzy często lądowało w fosie wzbudzając salwę śmiechu
pozostałych.
Duża popularnością cieszyło się
zjeżdżanie na specjalnej poduszce powstałej z worka foliowego przeważnie
po nawozach sztucznych, wypełnionego słomą lub sianem zawiązanego
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mocno sznurkiem tworzyła niezwykle
szybki ,,sprzęt’’ zaś sam zjazd po karkołomnych zboczach sprawiał ogromną frajdę, a że u podnóża stoku przeważnie rosły przysłowiowe ciernie czyli
krzaki dzikiej róży, i głogu to też zjazd
często kończył się właśnie w nich co
z kolei skutkowało masą powbijanych
kolców, ale nikt się tym specjalnie nie
przejmował.
Powiemy, że takie były czasy – oczywiście, że tak i wcale nie uważam, że
mieliśmy gorsze dzieciństwo. Wszystko odbywało się w bardzo radosnej,
beztroskiej atmosferze, to czy ktoś był
mniej lub więcej zadowolony w dużej
mierze zależało od pomysłowości –
z wielkim sentymentem wspominam
długie drewniane sanki konstrukcji
mojego teścia z kierownicą z przodu
na, które zasiadało sześcioro dzieci
i zjeżdżało się drogą z Amfiteatru, a że
była kierownica więc sam zjazd był ułatwiony no i za jednym zjazdem była
uszczęśliwiona szóstka dzieci. Obecnie wiemy jak to wygląda – pakujemy
sprzęt do samochodu, i jedziemy gdzie
dusza zapragnie. Poza typowo spor-
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towymi atrakcjami zimy co roku jest
przygotowana oferta Gminnego Ośrodka Kultury skierowana do dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych.
Tak też było w tym roku, jednym
z nich było spotkanie z panią leśnik
Agnieszką Bukałą z Nadleśnictwa Stary Sącz w sali GOK oraz w Budynku
Wielofunkcyjnym w Jazowsku. Była to
wspaniała podróż, której tematem był
las, wszystko co go tworzy i w nim zamieszkuje. Pani Agnieszka w ciekawy
sposób, przekazała dużo wiadomości
na temat gospodarki leśnej, opieki nad
drzewostanem, zwierzętami, zaprezentowała tropy zwierząt, poroża, skóry
niektórych dzikich zwierząt, a wszystko połączone z prezentacją multimedialną, więc można było usłyszeć wycie
wilka czy głos sowy, a na koniec każde
dziecko otrzymało gadżet na pamiątkę.
Ukryte w drewnie to spotkanie
z panem Józefem Tokarzem rzeźbiarzem, podczas którego uczestnicy mogli dowiedzieć się o technikach rzeźbienia, o materiałach, narzędziach
oraz o żmudnej wymagającej wielkiej
cierpliwości pasji, o tym jak dużo czasu

trzeba poświęcić każdej rzeźbie. Oczywiście głównym celem było spróbowanie własnych sił w tej dziedzinie sztuki
więc uczestnicy chwytali za dłuta i pod
okiem pana Józefa próbowali odczarowywać drewno.
Zimowy Turniej Szachowy oraz
rozgrywki pod hasłem Piłka – bramka
– gol w tzw. piłkarzyki odbyły się dzięki pomocy pana Witolda Majerskiego
i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a końcowym bardzo przyjemnym akcentem były puchary i medale
dla zwycięzców oraz uczestników.
Bon Kultury to warsztaty w MCK
Sokół na, w ramach których uczestnicy mogli dowiedzieć się w jaki sposób
funkcjonowały dawne zakłady fotograficzne, jak tworzono albumy, pamiętniki i oczywiście stworzyć swój pamiętnik. Drugim tematem było malowanie
na szkle, podczas którego efektem końcowym był obraz namalowany na szkle
właśnie przez każdego uczestnika.
Pomponowe szaleństwo prowadziła pani Magdalena Leszko, a polegało
ono na tym, ze przy pomocy nożyczek
z zastosowaniem włóczki powstawały
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przepiękne kolorowe małe i duże pomponowe stworki.
Odbył się również wyjazd do Teatru
Nowego w Nowym Sączu na spektakl
pt. Czerwony kapturek (współfinansowany z budżetu gminy Łącko, za
pośrednictwem stowarzyszenia Amatorski ruch artystyczny Ziemi Łąckiej)
połączony z warsztatami teatralnymi,
podczas których aktorzy wprowadzali
uczestników w tajniki zawodu, uczyli
prostych ruchów, gestów, prezentowali w jaki sposób należy mówić, a dzieci
sprawdzały się w prostych scenkach na
prawdziwej scenie teatralnej.

Jak sie downi zoło ucoło godało to
warsztaty, podczas których prezentowane były niektóre elementy łąckiego stroju regionalnego, powiedzenia,
określenia gwarowe oraz nauka pieśni
Na Modyni krzok, wspólnie wysłuchano opowiadania pt. O pastusku i Graciulce. Podsumowaniem było wyjście
do Izby regionalnej, gdzie można było
prawie dotknąć, a na pewno usłyszeć,
i dowiedzieć się jak żyli nasi poprzednicy jak również poznać historię Łącka
w pigułce. Warsztaty przeprowadzili
Bernadetta Wąchała – Gawełek oraz
Marek Lipień.

Spektakl teatru lalkowego pt. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków
był podsumowaniem ferii zimowych
i oczywiście zgromadził bardzo dużą
widownię, złożoną z dzieci oraz rodziców i opiekunów.
Wszystkim organizowanym zajęciom i wyjazdom towarzyszyła atmosfera świetnej zabawy, a dzieci szczęśliwe i pełne wrażeń wracały do swoich
domów.
Marek Lipień

Wieczór Łącki na Karnawale Góralskim
w Bukowinie Tatrzańskiej

W

dniach 8-11 lutego w Bukowinie Tatrzańskiej odbył się
po raz 46. tradycyjny Góralski Karnawał. Oprócz zmagań konkursowych w tańcu par, zbójnickim,
czy też grup kolędniczych, wieczorami
w wypełnionym po brzegi zaciekawioną publicznością Domu Ludowym, zapoznać się można było z kulturą różnych regionów góralskich – Bukowiny
Tatrzańskiej (górali podhalańskich),
Piwnicznej-Zdroju (górali czarnych)
i Łącka (górali białych).
W dniu 9 lutego odbył się Wieczór Łącki, w trakcie którego wystąpił
Zespół Regionalny „Górale Łąccy”.
Nasze góralki i nasi górale pod kierunkiem Łukasza Uklei zaprezentowali niezwykle widowiskową wiązankę

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

łąckich tańców i śpiewów, nie tylko
w wykonaniu młodych, ale również
i starostów. Nie mogło w niej również
zabraknąć „zbójnickiego”, za którego
w roku 2017 otrzymali Zbójnicką Ciupagę i I miejsce.
Występ został nagrodzony gromkimi owacjami, a po jego zakończeniu
Górale Łąccy poczęstowali wszystkich
obecnych łąckimi jabłkami. Z gratulacjami pospieszył również wójt Gminy
Łącko Jan Dziedzina.
Zaś na wystawie, która towarzyszy
Karnawałowi Góralskiemu, wśród prac
wielu twórców znalazły się i te wykonane przez artystów z ziemi łąckiej –
Danutę Rams-Gondek – piękne łąckie
gorsety i portki, obrazy Janusza Kyrcza
i rzeźby Józefa Tokarza.
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„Partyzancki Przysłop”
„Żandarmeria” zaprasza na Przełęcz Przysłop!

J

ak co roku, znów spotkaliśmy się
na partyzanckim szlaku, wspólnie
przeżywaliśmy podróż do czasów
zbrojnej konspiracji antyniemieckiej.
Tym razem uczestnicy rywalizowali
w rajdzie odpowiadającym częściowo
historycznej trasie przemarszu oddziału „Wilk”. Po rajdzie o 12:30 oddaliśmy
hołd poległym partyzantom „Wilka”
przy pomniku na przełęczy. Pod pomnikiem zgromadziło się ponad 300
osób, w atmosferze skupienia i patriotycznego uniesienia odśpiewaliśmy
hymn i przeprowadziliśmy Apel Poległych. W tym roku wyjątkowo dopisali
uczestnicy, co dopinguje nas do realizacji kolejnej edycji.

Drugiego dnia tj. 10 lutego o godz.
16:00 w gościnnej Parafii w Obidzy
u księdza proboszcza Jana Gwoździa,
zastępca szefa szkolenia Stowarzyszenia Żandarmeria – Michał Prusek wygłosił prelekcję dot. tematyki podziemia antyniemieckiego. Uczestnicy po
wygłoszonej prelekcji mogli obejrzeć
wyposażenie wojskowe z lat I konspiracji.
Najbardziej widowiskowa część
trzydniowych obchodów odbyła się
trzeciego dnia tj. w niedzielę 11 lutego gdzie w centrum Łącka, po Mszy
Świętej w lokalnej parafii, odbyła się
INSCENIZACJA HISTORYCZNA nawiązująca do historycznego rozbicia

posterunku żandarmerii niemieckiej
w lutym 1944 r.
Czas spędzony na Ziemi Łąckiej
był dla nas wyjątkowym przeżyciem
i cieszy nas fakt wysokiej frekwencji
zarówno na rajdzie jak i inscenizacji.
Mieszańcy są dumni ze swojego dziedzictwa, którego ważnym rozdziałem
są lata okupacji i bohaterskiej walki
z niemieckim najeźdźcą.
Projekt realizowany został przy
wsparciu finansowym Gminy Łącko.
Tekst i zdjęcia: Kamil Olesiński –
Stowarzyszenie Żandarmeria.

Spotkanie z poezją Bronka z Obidzy
23 lutego w budynku wielofunkcyjnym w Jazowsku odbyło się spotkanie z Bronkiem z Obidzy, uznawanym
i nietuzinkowym poetą, autorem pięciu
tomików wierszy. Ostatni z nich „To
ja, złodziej. Nowe wiersze” miał swoją
promocję 22 listopada 2017 r. w prestiżowym Klubie Dziennikarzy „Pod
Gruszką” w Krakowie z inicjatywy prof.
Bolesława Farona.
W zimowy wieczór salę budynku
wielofunkcyjnego wypełnili miłośnicy
Bronkowej poezji, przyjaciele, najbliż-
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si… Zebranych przywitał dyrektor GOK
Józef Strączek. Spotkanie rozpoczęło
się od projekcji filmu Lecha Strzałkowskiego z 2014 r. zatytułowanego
„Bronek z Obidzy”. Poprzez filmowy
pryzmat, wszyscy obecni mogli poznać
troszkę Bronka, niepokornego górala
w czarnym kapeluszu, który przemierzając obidzkie ostępy mówił o sobie,
swoim życiu, poezji. Uzupełnieniem
filmu, była rozmowa, w trakcie której
Poeta mówił o tym, co go inspiruje,
dlaczego jest pokorny i czy czuje się
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spełniony. Nie mogło również zabraknąć wierszy czytanych przez samego
autora. Wśród nich znalazł się również
Anielki dom:
Ile to lat, dziś pytam siebie,
bo nawet chyba Pan zapomniał
twój dom i studnia z głębią w niebie,
ogród, co nic nie przypomina.
Ile to będzie długich wiosen
przestanych majem przy kapliczkach
bądź przechodzonych często boso,
gdyż rosa niczym łzy oczyszcza.
Lat, co uciekły biegiem czasu
z twarzą tajemnic różańcowych
i twoją, gdy spróchniałe lasy,
szłaś, mówiąc, że to dla ochłody.
A tu Anielko, już po wiośnie
(że od zapomnień zmienię temat).
Lato, a ja wciąż buty noszę
i nie oczyszczam się, nie zmieniam.
Nie przejmuj się, nie stracę czasu,
dalej nakręcam zegar stary,

a ze zdrowasiek, ojczenaszów
już prawie nowy zbudowałem
dom, do którego mnie przeniosą.
Jak się postaram, to nasz wspólny,
z ogrodem, co przypomni wiosnę
i z głębią nieba w starej studni.
Ech! Rozpuściłem się Anielko,
jak ta maleńka kropla rosy.
Jeszcze mi tylko buty zdejmą,
jeszcze obmyją brudne stopy.
Po ponad godzinnym spotkaniu
z Bronkiem i jego poezją, nadszedł
czas na podziękowania. Pospieszyli
z nimi uczestnicy, dla których wieczór
ten był wyjątkowy w swoim wyrazie.
Wśród nich znaleźli się Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
Stanisław Pasoń, Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, kierownik rejonu
Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
Janusz Klag, z miłym słowem do autora zadzwonił prof. Bolesław Faron.
Potem już był czas na miłe rozmowy
i podpisywanie dedykacji.

Organizatorami spotkania byli
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku.
zdj. Mariusz Obrzud
i archiwum GOK

Gminny Dzień Kobiet w Łącku

W

atmosferze wspaniałej zabawy odbył się Gminny Dzień
Kobiet pod hasłem „Baby
rządzą” w Łącku. Była to pierwsza tego
typu impreza zorganizowana z myślą
o Paniach i specjalnie dla nich.
Już od godziny 16.00 można było
skorzystać z porad kosmetycznych,
przetestować nowe zapachy perfum, zapoznać się z nowoczesnymi sprzętami
AGD, czy też zaopatrzyć się w oryginalną biżuterię. Wszystko to odbywało się
w atmosferze sympatycznych rozmów,
spotkań towarzyskich przy pysznej kawie
i cieście. Dyskutowano nie tylko o nowinkach stylizacyjnych, modowych, ale
również w szerokim gronie przybyłych
Pań, była okazja na odnowienie dawnych
znajomości i nawiązania nowych.
Ok. godz. 17.30. odbyło się uroczyste rozpoczęcie Gminnego Dnia Kobiet.
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W imieniu organizatorów wszystkich
obecnych przywitała Bernadetta Wąchała-Gawełek. Następnie głos zabrał
Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina,
który złożył wszystkim Paniom życzenia z okazji ich święta. Do życzeń tych
dołączył również dyrektor GOK Józef
Strączek. Następnie wśród wszystkich
obecnych Pań zostały rozlosowane
upominki.
Potem już scena należała do artystów, ale tuż przed spektaklem głos
zabrał dyrektor Teatru Nowego w Nowym Sączu Krzysztof Pomietło, który również złożył życzenia wszystkim
obecnym Paniom.
Spektakl pt. „Ciotka na wydaniu”
na podstawie sztuki Józefa Blizińskiego, to zabawna komedia opowiadająca o perypetiach młodego małżeństwa
Emilii i Augusta (w tych rolach wystą-
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pili: Violetta Romul-Pomietło i Józef
Więcławek), którym mieszkać przychodzi ze złośliwą ciotka Filomeną (brawurowa rola Pawła Kowalczyka). Wydaje
się, że jedynym sposobem na polepszenie sytuacji jest zeswatanie jej ze
znawcą kobiet i przyjacielem Augusta
Hilarym (Wojciech Trela). A co z tego
wynikło? Wiedzą tylko ci, którzy obejrzeli spektakl. A że się podobał, nie ulegało wątpliwości, czego najlepszym potwierdzeniem były nie milknące owacje
dla aktorów.

Widzowie, a dodać należy, że na sali
pojawiło się również kilku Panów, we
wspaniałych nastrojach rozchodzili się
do swoich domów. Jedno jest pewne,
wszyscy zgodnie mówili – do następnego razu.
Fundatorzy nagród i sponsorzy wydarzenia:
– Cukiernia u Gromali – Katarzyna
i Adam Gromalowie
– Czarna Perła – Salon kosmetyczny
– Joanna Heinze i Beata Gancarczyk
– Karczma u Klagów – Urszula Klag
– Kwiaciarnia – Jolanta Faron
– Londmar – Marzena Talarczyk
– Oriflame – Bożena Jachymiak
– Paerla – Beata Kulig-Gołąbek
– PHU Biurowiec – Anna i Grzegorz
Baranowie
– Salon Fryzjerski Loczek – Beata
Chlipała
– Sklep Patryk – Katarzyna Farganus
– Teatr Nowy z Nowego Sącza
– Tupperware – Irena Mizgała
oraz
– Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina
– Stowarzyszenie Amatorski Ruch
Artystyczny Ziemi Łąckiej
– Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
(b.g.)
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III miejsce dla Grupy Teatralnej „Berecik”
na Posiadach Teatralnych na Orawie
W dniach 9-11 marca w Orawskim
Centrum Kultury w Jabłonce odbyły
się 6. Małopolskie Spotkania Teatrów
Amatorskich, czyli Posiady Teatralne. W tegorocznej edycji wzięło udział
17 grup w dwóch kategoriach – sztuki
gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych oraz inscenizacja tekstów literackich (dowolna forma prezentacji scenicznej).
Jury w składzie: dr Inka Dowlasz
– reżyser, dr hab. Edward Wojtaszek
– reżyser, Andrzej Róg – aktor i Benedykt Kafel – etnograf, po obejrzeniu
wszystkich zaprezentowanych spektakli zadecydowało o przyznaniu Grupie
Teatralnej „Berecik” z Łącka (inst. Bernadetta Wąchała-Gawełek) III miejsca

za spektakl „Dziady cz.II” na podstawie
Adama Mickiewicza.
Warto zaznaczyć, że aktorzy z Łącka
wystąpili jako jedyna grupa z powiatu
nowosądeckiego. Wśród strojów, w których zaprezentowali się na scenie, najstarsze były łąckie gurmany, które miały
ponad 100 lat, a ze swoich rodzinnych
zbiorów użyczył je Marcin Wnęk. Scenografię wykonał Józef Klimek, a o rekwizyty postarali się członkowie grupy.
Spektakl, a zwłaszcza pomysł rozbudowania scenariusza o współczesne
sceny, którego dokonali Bernadetta
Wąchała-Gawełek, Szymon Chlipała
i Marcin Wnęk, został bardzo pozytywnie oceniony przez jurorów. W trakcie omówień, jakie miały miejsce tuż

po konkursowym występie, komisja
udzieliła wielu cennych wskazówek,
podkreślając wielokrotnie i doceniając
wkład pracy całej, blisko 20-osobowej
grupy, jak również reżysera, w stworzenie tego wyjątkowego widowiska.
Wystąpili: Gabriela Opyd, Adrian
Najduch, Marek Jakób – włamywacze,
Marcin Wnęk – Guślarz, Marek Lipień
– Starzec, Karolina Gromala, Andrzej
Gawełek – aniołki, Ewelina Kutwa,
Krzysztof Trzepak – Ptaki, Szymon
Chlipała – widmo złego Pana, Monika
Duda – Zosia, Przemek Myjak – Widmo, Patrycja Adamczyk, Agnieszka Kurzeja, Ewelina Skupińska, Kacper Myjak, Grzegorz Duda, Stanisław Duda.
(b.g.)
zdj. Jan Ciepliński

Projekt pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego,
Typ projektu B (dokumentowanie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego).

Odkrywamy nasze dziedzictwo…

G

minny Ośrodek Kultury w Łącku
jest partnerem projektu „Odkrywanie skarbów dziedzictwa
południowej Polski”. Projekt rozpoczął
się w ubiegłoroczne wakacje i potrwa
do połowy 2020 r. Jego przebieg można
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śledzić na stronie www.skarbygorali.pl,
www.mapapasji.pl oraz na Facebooku.
Dzięki działaniom założonym w projekcie, poprzez zorganizowanie grupy
wolontariuszy, udało nam się napisać
pod okiem wykwalifikowanych trenerów

Anny Jarzębskiej i Krzysztofa Florysa,
pierwszy quest, czyli wierszowaną wyprawę odkrywców, w której wędrując po
Łącku i poznając jego historię oraz zwiedzając ciekawe miejsca docieramy do
skarbu. Godnym podkreślenia jest fakt,
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że jest to pionierskie przedsięwzięcie na
naszym terenie, zaś obrazki do powstającej ulotki, namalowały dzieci. Nie bez
znaczenia jest również to, że wyprawa pt.
„My se Łącowioki…” jest dostępna również w formie aplikacji mobilnej.
W ramach projektu zostały powołane dwie grupy: literacka i foto-video,
składające się z młodych ludzi, pasjonatów tradycji, ale i dziennikarstwa
oraz fotografii. Mieli oni okazję w trakcie spotkań warsztatowych poznać
młodzież z innych regionów etnograficznych, wymienić się wiadomościami
na temat swoich małych ojczyzn, ale
też rozwinąć swoje zainteresowania.
Aktualnie część literacka przygotowuje się do przeprowadzenia wywiadów
w terenie dotyczących sadownictwa,
ale również twórczości regionalnej
i obrzędów. Z kolei wolontariusze
z grupy foto-video przygotowują cykl
zdjęć (wespół z członkami warsztatów
teatralnych) dokumentujących dawne
tradycje, stroje i zwyczaje oraz są obecni jako fotoreporterzy na wszystkich
wydarzeniach regionalnych.
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Przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Łącku, w ramach projektu, działają warsztaty muzyczne i teatralne,
w których zaangażowanych jest blisko
40 osób. Pozwalają one na rozwijanie
własnych zainteresowań, ale również
poznanie swojego dziedzictwa kulturowego. W trakcie spotkań muzycznych
uczestnicy zapoznają się z tajnikami
muzyki regionalnej, ucząc się wedle
tradycji nie tylko grać, ale i śpiewać
łąckie pieśni, piosenki i przyśpiewki.
Z kolei warsztaty teatralne rozwijają
aktorskie zdolności. Dodatkowo ich
uczestnicy sięgają do tradycji, prezentując obrzędy regionalne, jak również
spektakle oparte na historii terenu, legendach i opowieściach ludowych.
Nie bez znaczenia pozostaje fakt,
że dzięki realizacji projektu zostały zakupione stroje regionalne dla potrzeb
działających warsztatów, ale i zespołu
regionalnego „Górale Łąccy”, rekwizyty i stroje dla uczestników warsztatów
teatralnych, oraz sprzęt dla wolontariuszy młodzieżowych z warsztatów
dziennikarskich i foto-video.
Warto zaznaczyć również, że odbyły się warsztaty na temat dziedzictwa
niematerialnego Górali Białych prowadzone przez Katarzynę Ceklarz etnologa, współredaktorkę książki „Kultura
ludowa Górali Sądeckich od Kamienicy, Łącka i Jazowska”.
Pragniemy również nadmienić, że
pomiędzy partnerami projektu nawiązały się przyjacielskie relacje, które
w przyszłości mogą zaowocować wy-

mianą kulturalną, ale i nawiązaniem
kontaktów w innych sferach życia społecznego.
Dodatkowo dzięki powstałemu
w ramach projektu portalowi www.
skarbygorali.pl oraz fp na facebooku,
mamy możliwość zaprezentowania
szerokiemu gronu odbiorców naszego
dziedzictwa kulturowego, naszej etnograficznej odmienności i piękna naszego regionu.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

PROJEKT POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURY ORAZ
ROZWÓJ TOŻSAMOSCI REGIONALNEJ I ZACHOWANIE
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZIEMI ŁĄCKIEJ

J

est to projekt realizowany przez
Gminę Łącko wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łącku,
a głównym celem jest poprawa infrastruktury, jak również innych elementów związanych z kulturą naszego regionu oraz dalszy jej rozwój. Głównymi
celami projektu są:
– modernizacja infrastruktury Amfiteatru na Górze Jeżowej polegająca na przebudowie posadzki sceny,
wymianie ławek na widowni, zakupie ławek i stołów, modernizacji
garderoby
– zakup elementów techniki estradowej takich jak aktywne kolumny,
mikrofony, zestaw oświetleniowy
– zakup sceny mobilnej
– zakup zestawu do rejestracji, obróbki i przekazu ,,na żywo” do internetu
– zakup instrumentów
– dokumentowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
– wydanie publikacji etnograficznej
– nagranie i wydanie płyty Zespołu
Górale Łąccy
– wznowienie 5 płyt, a w tym 2 płyt
Orkiestry Dętej im. T. Moryto
w Łącku, 1 płyty Kapeli ,,Fiyrloki’’,
1 płyty Kapeli ,,Kuźnicka’’, 1 płyty
Zespołu Górale Łąccy
– stworzenie aktywnego portalu regionalnego
– zakup strojów regionalnych – 20

kompletów żeńskich oraz 20 kompletów męskich
– zatrudnienie digitalizatora, muzyka, choreografa, specjalisty ds.
kultury ludowej. Realizacją zadania
zajmuje się grupa osób, i na chwilę obecną jest już w głębokim stadium, a niektóre zadania w niedalekiej przyszłości zostaną ukończone.
Zostały rozpisane przetargi oraz
zapytania ofertowe o wykonanie,
i realizację poszczególnych zadań,
w niektórych przypadkach już rozstrzygnięte oraz podpisane umowy.
Od chwili realizacji projektu odbyło się kilkanaście spotkań w różnych
gremiach, a ich celem było i jest nadal
przygotowanie do realizacji poszczególnych zadań i tak: w październiku 2017
roku została opracowana dokumentacja zawierająca dokładny opis oraz
fotografie dotyczące elementów naszego stroju regionalnego z naciskiem na
szczegóły takie jak wyszywanie ręczne,
gorsety wyszywane cekinami oraz inne
bardzo ważne detale, a powyższe zostało przekazane wykonawcy, który został
wybrany do realizacji tego zadania, odbył się cykl spotkań osób przygotowujących wydanie publikacji etnograficznej, trwa rozeznanie rynku dotyczące
wszystkich zadań, został sporządzony
spis instrumentów, i sprzętu estradowego oraz rozeznanie rynku również

jeśli idzie o scenę mobilną, bardzo intensywnie trwa praca szerokiej grupy
osób, która przygotowuje się do nagrania płyty z muzyką regionalną, został
wyłoniony wykonawca tego zadania
czyli realizacja nagrań i wydanie płyt.
W czasie ferii zimowych odbyły się
warsztaty folklorystyczne z młodzieżą
na temat gwary, stroju regionalnego,
historii Łącka połączone z nauką pieśni regionalnej oraz wyjściem do Izby
Regionalnej, podczas zajęć w Ognisku
Muzycznym dzieci również są uczone pieśni regionalnych oraz tak jak w
przypadku Świąt Bożego Narodzenia
kolęd, a wszystko w rodzimej gwarze,
trwa spisywanie powiedzeń i zwrotów
używanych kiedyś, i obecnie na naszym
terenie oczywiście w naszej gwarze.
Trwa zbieranie materiałów do digitalizacji, i sukcesywnie dostarczanie digitalizatorowi celem dokonania
obróbki, i dalej umieszczenia na stronie internetowej. Jak już napisałem
na wstępie projekt jest realizowany z
dużym zaangażowaniem co pozwoli
uzyskać wymierne korzyści dla naszej
lokalnej społeczności gdyż pozyskane
środki pozwolą podnieść jakość, i standard w dziedzinie działań kulturalnych
co z kolei zapewne wpłynie na podniesienie prestiżu i postrzegania Gminy
Łącko.
Marek Lipień

XVIII konkurs pn. „Łącko – moja mała ojczyzna” 2018
– rozstrzygnięty!!!
6 marca br. odbyła się 18 edycja
konkursu pn. „Łącko – moja mała ojczyzna” 2018.
W konkursie udział wzięli uczniowie gimnazjum w Zagorzynie i Jazowsku oraz klas pierwszych Zespołu Szkół
im. św. Kingi w Łącku.
W tym roku uczniowie, przez godzinę zegarową, rozwiązywali test
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

składający się z 50 pytań. Pytania
z historii Ziemi Łąckiej obejmowały
okres niewoli narodowej 1770-1918, ze
szczególnym uwzględnieniem I wojny
światowej, oraz życie, praca społeczna
i najbliższa rodzina dr. Henryka Chwaliboga, w 100-lecie śmierci. Pytania
przygotował Zarząd TMZŁ, a opiniował prof. Julian Dybiec, i określił je
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jako „średnio trudne”. W sumie można
było zdobyć 121 punktów, zwyciężczyni
zdobyła ich 69.
Jury konkursu w składzie: Jadwiga
Jastrzębska – przewodnicząca i członkowie jury: Magdalena Śliwińska, Rozalia Duda i Marcin Wnęk, przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia:
– I miejsce: Karolina Kwit – Gimnazjum w Zagorzynie
– II miejsce: Natalia Jawor – Gimnazjum w Zagorzynie
– III miejsce: Klaudia Symalczyk –
Gimnazjum w Zagorzynie
– IV miejsce: Wiktoria Lizoń – Gimnazjum w Jazowsku
– V miejsce: Kinga Cebula – Zespół
Szkół im. św. Kingi w Łącku
– Wyróżnienia: Agata Kulig /ZS
w Łącku/, Piotr Najduch /ZS w Łącku/, Piotr Tokarczyk /gimnazjum
w Jazowsku/, Alina Grońska /ZS
w Łącku/.
Nagrodę dla najmłodszego uczestnika, ufundowaną przez Jana Dziedzinę, wójta gminy Łącko, otrzymała Wiktoria Lizoń z Gimnazjum w Jazowsku.
Nagrodę dla najstarszego uczestnika, ufundowaną przez Jadwigę Jastrzębską, otrzymała Agata Kulig z Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku.
Nagrody uczestnikom konkursu
wręczyli: Jan Dziedzina, wójt gminy
Łącko i Wiesław Prostko, Dyrektor Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku. i p.
Rafał Skąpski.
Towarzystwo przygotowało także
dyplomy i upominki dla opiekunów:
Joanny Wnęk z gimnazjum w Jazowsku, Małgorzaty Moryto z Zespołu

Szkół im. Św. Kingi w Łącku, Zdzisława
Warzechy z Gimnazjum w Zagorzynie,
które wręczyła Jadwiga Jastrzębska,
prezes TMZŁ.
Nagrody w konkursie ufundowali:
• Maria Kurzeja-Świątek
• Jan Dziedzina – wójt gminy Łącko
• Jadwiga Jastrzębska
• Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Łącku
• Towarzystwo Miłośników Ziemi
Łąckiej w Łącku
• OWOPOL Rusnarczyk& Koza Spółka Jawna w Łącku

•

Pan Rafał Skąpski
Dyplomy i nagrody, zgodnie z tradycją konkursu, otrzymali wszyscy
uczestnicy.
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Łąckiej składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół im.
św. Kingi za poczęstunek i opiekę nad
sprawnym przeprowadzeniem konkursu, a także wszystkim fundatorom
nagród.
Jadwiga Jastrzębska
– prezes TMZŁ

Wykład audytoryjny dla słuchaczy
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Nowym Sączu
„Kultura Górali Łąckich”

W

Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, w dniu 1 marca 2018
roku, wykład audytoryjny pt. „Kultura
Górali Łąckich”, wygłosiła Jadwiga
Jastrzębska, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej. Część multimedialną, która była integralną częścią wykładu pokazała Anna Kawik,
członek Towarzystwa. Anna Kawik
przy okazji zaprezentowała kobiecy
strój Górali Łąckich. Wykładowi towarzyszyła także muzyka i piosenki
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ludowe w nagraniu Orkiestry Dętej
im. Tadeusza Moryto z Łącka. Wykładu wysłuchało około 300 słuchaczy
Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Zaproszonych gości i słuchaczy przywitał „po góralsku”, gwarą,
Adrian Najduch, uczeń II kl. Technikum Budowlanego w Nowym Sączu,
laureat II miejsca w Sabałowych Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej,
w 2017 roku. Przy tej okazji wszyscy
mogli obejrzeć strój Górali Łąckich,
w którym wystąpił.

Kultura Górali Łąckich to strój,
taniec, muzyka, śpiew, gwara, sztuka
i poezja, obyczaje i obrzędy, zwyczaje rodzinne, charakterystyczne dla tej
grupy i regionu, który zajmują. Górale
Łąccy zamieszkują prawie wszystkie
wsie wchodzące w skład gminy Łącko.
Dziedzictwo kulturalne Górali Łąckich przekazywane jest z pokolenia na
pokolenie.
Odkrycie folkloru Górali Łąckich
zawdzięczamy pokoleniu romantyków, bo chociaż Łącko należy do najWadomości Łąckie Nr 2/2018

starszych miejscowości na Sądecczyźnie, to aż do epoki romantyzmu, nie
ma żadnych informacji i dokumentów
mówiących o folklorze w tym regionie. W dobie romantyzmu, w kręgach
inteligencji zauważono piękno fokloru, a więc pieśni i przyśpiewek, tańca,
obrzędów, zwyczajów i gwary, oraz
ubioru- stroju.
Pierwszym, który opisał swoją
wędrówkę i wesele w Łącku był Żegota Pauli /1814-1895/, w 1831 roku.
Żegota Pauli „przetarł szlak”, po nim
przyszli następni, którzy utrwalali to
co zobaczyli i zastali, lub zostało przekazane im poprzez tradycję rodzinną .
Strój w kulturze górali łąckich,
odgrywał ważna rolę, był bowiem wyróżnikiem statusu materialnego, budził poczucie tożsamości i odrębności,
określał przynależność do lokalnej
społeczności i obok muzyki, gwary,
obyczajów, tradycji i obrzędów, odróżniał Górali Łąckich od okolicznych sąsiadów, a mianowicie Lachów
Limanowskich, Sądeckich, Górali
Ochotnickich, Pienińskich i Rusnaków. Dokładny opis stroju pochodzi
z początku XX wieku, jest to opracowanie Jana Ćwikowskiego Stroje
ludowe w parafii Łącko w powiecie
nowo-sądeckim, zamieszczone w XI
tomie Ludu Oskara Kolberga.
Tradycyjny strój Górali Łąckich
wywodzi się z dawnych strojów Górali Karpackich, widać także w nim
wpływy kultury pasterzy wołoskich
i Lachów Sądeckich.
Muzykę, taniec, piosenki i przyśpiewki, jak i strój przekazują nam,
współczesnym, zespoły regionalne,
kapele, stowarzyszenia, orkiestry,
poeci i muzycy, działający w naszym
regionie: Zespół Regionalny „Górale
Łąccy”, najstarszy na Sądecczyźnie,
założony w 1933r, najstarszy dziecięcy
zespół „Małe Łącko” /1952/„Mali Zagorzynianie” /2004/, „Mali Maszkowianie” /2007/, Kiyrpecki, Fiyrloki,
Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto,
Ognisko Muzyczne działające przy
przy GOK w Łącku, Związek Podhalan
w Łącku, Ciupaga, Chór „Zew Gór”,
Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi
Łąckiej, Towarzystwo Miłośników
Ziemi Łąckiej. Wiele miejsca w wykładzie poświęcono ludowym muzykom
poetom i artystom, nie mogło zabraknąć takich nazwisk jak: Stanisław
Wąchała /1931-2003/poeta i muzyk,
Stanisław Klimek /1906-1985/poeta,
Jan Myjak Myjkowski /1849-1927/
poeta ludowy, Bronek z Obidzy Kozieński, członek Związku Literatów
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Polskich, Franciszek Opyd z Maszkowic, Franciszek Kurzeja /1919-2014/
muzyk – prymista, Dominik Konopka,/1926-1990/ rzeźbiarz, Jan Myjak /1898-1963/rzeźbiarz i ceniony
stolarz, Józef Tokarz rzeźbiarz, Piotr
Duda rzeźbiarz, Mieczysław Kałużny /1934-2001/ artysta rzeźbiarz,
urodzony w Czarnym Potoku, Stanisław Ludwik Bocheński, ur. w 1860 r.
w Łącku, malarz, uczeń Jana Matejki,
Stanisław Berg /1926-1989/ „łącki
Nikifor”, Józef Niemiec /1932-2010/
malarz, Władysław Bartek Talarczyk,
artysta malarz, ur. w Czarnym Potoku,
Janina Koza z Jazowska, malarstwo
na szkle i pisanie ikon, Leszek Stanisz
z Zabrzeży malarstwo i rzeźba.
Zachowanie dziedzictwa kulturowego Górali Łąckich, to także zachowanie gwary . Jest to o tyle trudne, że
z racji zmian cywilizacyjnych, ustrojowych, stosunków społecznych i kulturowych gwara zanika. Odchodzi
najstarsze pokolenie, które było nośnikiem gwary. Gwara Górali Łąckich
przejęła też wiele od gwary sądeckiej
i podhalańskiej.
Zachowaniem gwary w jej najczystszej formie zajmuje się m. in.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckie, które w Almanachu Łąckim publikowało słowniczek gwary łąckiej
i okolic, oraz wydało drukiem „Słowniczek Gwary Ludowej Łącka i okolic”
/2012/autorstwa Andrzeja Urbańca,
Monika Kurzeja z Kiczni, jest autorką „Słownika gwary górali łackich”
/2012, wydawcą jest GOK w Łącku,
Związek Podhalan oddział Łącko
w 2017 roku wydał książkę „Coby godka i śpiywka z nomi pozostała”.
Wspomnieć także należy o postaciach, pochodzących z tego regionu
, które reprezentują różne dziedziny nauki i sztuki i wniosły ogromny
wkład w naukę i kulturę nie tylko Sądecczyzny, ale Polski i Europy: prof.
Julian Dybiec ur. w 1940 r. w Łącku, historyk, wykładowca akademicki,
prof. Bolesław Faron ur. w 1937 r.
w Czarnym Potoku, polonista, literaturoznawca, krytyk, przedsiębiorca, prof. Stanisław Moryto ur.
1947 r. w Łącku, wykładowca akademicki, muzyk, kompozytor, prof.
Zbigniew Rdzawski ur. w 1942 r.
w Czerńcu, profesor Politechniki Gliwickiej na Wydziale Metali Nieżelaznych, wynalazca i racjonalizator,
prof. Franciszek Maurer /19182010/, ur. w Łącku, architekt, malarz,
profesor, wykładowca na Politechnice
Gliwickiej, prof. Stanisław Majew-

ski ur. w 1940 r. w Woli Kosnowej,
pierwszy w dziejach Uniwersytetu
Jagiellońskiego profesor zwyczajny
nauk medycznych w dziedzinie protetyki stomatologicznej, wykładowca
akademicki., prof. Józef Myjak ur.
w 1940 r. w Czerńcu, matematyk, wykładowca na AGH w Krakowie i Uniwersytecie L’Aquila w Abruzji, we
Włoszech.
Wykład zakończył Adrian Najduch
gadką „List” autorstwa Stanisława
Wąchały.
Tak w bardzo dużym skrócie
przedstawiłam temat „Kultura Górali
Łąckich”, cały wykład ukaże się w Almanachu Łąckim nr.28, w maju 2018
roku.
Po wykładzie, w części artystycznej wystąpił zespół „Mali Maszkowianie” ze Szkoły Podstawowej w Maszkowicach.
W tym miejscu chciałabym gorąco
podziękować Dyrekcji GOK i osobiście
p. Józefowi Klimkowi z GOK w Łącku, za pomoc i przewiezienie z Łącka
do Nowego Sącza, dużej ilości materiałów promocyjnych /cztery ogromne torby/, Towarzystwa Miłośników
Ziemi Łąckiej , Gminy Łącko i GOK
w Łącku. Wszystkie materiały rozeszły
się „jak ciepłe bułeczki” i spotkały się
z uznaniem słuchaczy i gości Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Jadwiga Jastrzębska
– prezes TMZŁ
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FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE

N

a czas ferii zimowych Gminna
Biblioteka Publiczna w Łącku wraz z filiami w: Jazowsku,
Obidzy i Woli Kosnowej zaplanowała
szereg spotkań czytelniczo-plastycznych dla dzieci. W każdej jednostce
mali czytelnicy mogli spędzić czas na
wspólnym czytaniu bajek, układaniu
puzzli, grach planszowych, zabawie
masą solną itp.
Ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku upłynęły pod hasłem „Ja
też mogę zostać pisarzem”. Podczas naszych spotkań dzieci mogły poczuć się,
jak prawdziwi autorzy tworząc swoje
własne książeczki wraz z ilustracjami.
Filia w Jazowsku zorganizowała
kolejne spotkanie w Niepublicznym
Przedszkolu „Słowiczek”, w trakcie
którego odczytano wiersz Stanisława

Klimka „Idzie zima”. Motywem przewodnim zajęć plastycznych była oczywiście mroźna pora roku. Dzieci po wysłuchaniu wiersza zabrały się do pracy,
każdy przedszkolak zrobił swoja Panią
Zimę z papieru.
Filia w Obidzy zaplanowała ferie
zimowe ze Świnką Peppą, podczas
których dzieci poznawały jej przygody, malowały ilustracje do czytanych
opowiadań, robiły śnieżynki i stroiły
bibliotekę na zimowo.
Filia w Woli Kosnowej zapełniła się
małymi artystami plastykami, którzy
tworzyli wspaniałe rzeczy z papieru
i masy solnej, a także małymi myślicielami, którzy rozwiązywali łamigłówki,
krzyżówki, układali puzzle i grali w gry
planszowe.
Katarzyna Gromala

ZIMOWE SPOTKANIA CZYTELNICZE
W GBP FILIA W JAZOWSKU

W

zimowych spotkaniach czytelniczych organizowanych
przez GBP Filia w Jazowsku
uczestniczyły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Jazowsku oraz z Niepublicznego Przedszkola „Słowiczek”
w Jazowsku.
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15 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie z dziećmi z Przedszkola Samorządowego. Wysłuchały one bajki
o Mikołaju, który zgubił prezenty. Rozmawialiśmy o upominkach, które dzieci od niego dostały. W trakcie spotkania przedszkolaki wykonały Mikołaja

z kolorowego papieru. Na pożegnanie
zrobiono pamiątkowe zdjęcie, a pani
bibliotekarka otrzymała słodką niespodziankę w postaci pysznych pierniczków.
26 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie z poezją w Niepublicznym
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Przedszkolu „Słowiczek”. Tym razem
zostały odczytane wiersze znakomitego poety regionalnego - Stanisława
Klimka. Motywem przewodnim wierszy były góry. Po przeczytaniu odbyła
się krótka rozmowa na temat naszych
gór, po której dzieci wspólnie z panią
przedszkolanką wykonały ich makietę.

31 stycznia 2018 r. bibliotekę w Jazowsku odwiedzili mali czytelnicy
z Przedszkola Samorządowego w Jazowsku. Tematem spotkania była higiena jamy ustnej. Dzieci już w przedszkolu rozmawiały na ten temat,
a w bibliotece przeczytaliśmy bajkę
„Maks i dentysta”. Bajka była o tym,

jak ważne jest mycie zębów oraz o tym,
że wizyta u dentysty nie musi być tylko
wtedy, gdy bolą zęby. Po krótkiej rozmowie dzieci wykonały małe pudełeczka na swoje ząbki i oczywiście nie zapomnieliśmy o Wróżce Zębuszce.
Aneta Mikołajczyk-Kurzeja

ZIMOWE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ
W GBP FILIA W OBIDZY

Z

imowe, mroźne popołudnia nie
zniechęciły dzieci z osiedla Krupówki w Obidzy do spędzenia
wolnego czasu w filii Gminnej Biblioteki Publicznej. Jak zwykle mogły one
uczestniczyć w spotkaniach czytelniczych organizowanych przez bibliote-

kę, wykonywać piękne prace w kąciku
plastycznym, pograć w gry planszowe
z wolontariuszem Adamem Wyrostkiem, pobawić się a nawet pośpiewać.
18 grudnia 2017r. biblioteka zorganizowała Wigilię dla młodszych czytelników. Do wigilijnego stołu zasiedli
wszyscy śpiewając kolędy. Wspólnie
łamali się opłatkiem życząc wszystkim
wszystkiego dobrego w nadchodzącym
Nowym Roku. Na stole nie zabrakło
barszczu z uszkami i słodyczy oraz prezentów pod choinką.
26 lutego 2018r. odbyło się spotkanie czytelnicze „Śladami twórczości
Bronka z Obidzy”. Na prośbę małych
czytelników wspólnie czytaliśmy wiersze naszego poety z Obidzy. Wszyscy
byli zafascynowani i podziwiali cykl

wierszy „Wiklinowe ptaki”, a także jego
najnowszy tomik „To ja, złodziej”.
Barbara Szczepaniak
Katarzyna Gromala

ZIMOWE SPOTKANIA CZYTELNICZE
ORGANIZOWANE PRZEZ GBP W ŁĄCKU

G

minna Biblioteka Publiczna
w Łącku w ramach współpracy
z Przedszkolem Samorządowym w Łącku oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łącku realizuje cykl
comiesięcznych spotkań czytelniczych
dla dzieci podczas których wspólnie
czytamy, uczymy się i bawimy.
19 grudnia 2017r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku odbyły
się dwa spotkania czytelnicze. 5-6 latki po lekturze książki „Renifery Św.
Mikołaja” zostały przeszkolone jako
pomocnicy Św. Mikołaja w opiekowa-
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niu się reniferami i przygotowywaniu
prezentów, otrzymali dyplomy oraz
kolorowanki. 3-4 latki wysłuchały bajki „Niezwykła gwiazdka” i bawiły się
w naśladowanie ruchów.
31 stycznia 2018r. odbyły się kolejne
dwa spotkania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku oraz dwa w Przedszkolu Samorządowym w Łącku. Wszystkie grupy wysłuchały opowiadania Anny
Onichimowskiej „Śniegowe bamboszki”,
a także wierszy poetów polskich związanych z zimą. Były też zimowe zgadywanki, kolorowanki i zabawy.

27 lutego 2018r. 3-4 latki z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łącku wysłuchały książeczki T. Wolf „Przygoda
na biegunie”, a 5-6 latki dowiedziały się
co można robić w zimowe, śnieżne dni
z książeczki E. Stadtmüller „Jak skrzat
Jagódka oswajał zimę”. W tym samym
dniu odbyło się również kolejne spotkanie w Przedszkolu Samorządowym
w Łącku, na którym oprócz opowieści
o skarzcie Jagódce czytaliśmy wiersze
poetów polskich.
Katarzyna Gromala
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ZIMOWE SPOTKANIA CZYTELNICZE
W GBP FILIA W WOLI KOSNOWEJ

D

o uczestnictwa w zimowych spotkaniach czytelniczych i konkursach zaprosiliśmy dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Zagorzynie.
Kolejny już raz biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny „Miś - mój
najlepszy przyjaciel”. Cieszy się on
dużym zainteresowaniem, w związku
z czym komisja konkursowa musiała ocenić aż 54 prace wykonane różną
techniką. Nagrody zostały wręczone
na uroczystej akademii świątecznej
22 grudnia, każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek. Wyniki przedstawiają się następująco:
Grupa od 0 do 3:
• I miejsce: Patrycja Kozyra, Joanna
Krzyśko
• II miejsce: Michał Turek, Ewa
Ziemba

•
•

•
•
•
•

III miejsce: Emilia Kurnyta, Zuzanna Klimek
Wyróżnienia: Przemysław Szlęk,
Julia Weber, Piotr Turek
Grupa od 4 do 6:
I miejsce: Gabriela Krzyśko, Marlena Chlipała
II miejsce: Magdalena Bednarz,
Wiktoria Bednarczyk
III miejsce: Małgorzata Mąka, Weronika Kowalczyk
Wyróżnienia: Amelia Sopata, Maria
Gorczowska, Patrycja Tokarz

W grudniu też odbyło się kolejne spotkanie czytelnicze z klasami 0 w Szkole
Podstawowej w Zagorzynie. Dzieci wysłuchały bajki o Mikołaju, otrzymały
świąteczne kolorowanki i rozmawiały
o prezentach, jakie dostały.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia filia w Woli Kosnowej zorganizowała zajęcia z robienia ozdób
świątecznych „Święta tuż, tuż...” . Efekt
pracy został zaprezentowany na gazetce w bibliotece.
30 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie czytelnicze z klasami 0
w Szkole Podstawowej w Zagorzynie.
Przeczytaliśmy książkę „Maks i owocowy bal”. Po wysłuchaniu bajki dzieci
opowiadały za kogo będą przebrane na
zabawie karnawałowej. Na zakończenie otrzymały do pokolorowania maski karnawałowe: dziewczynki – kotki,
a chłopcy - pieski. Zabawa karnawałowa na pewno była udana.
Aneta Mikołajczyk-Kurzeja

Dzień Pluszowego Misia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
29 listopada w Zespole Szkolno
- Przedszkolnym w Czarnym Potoku miała miejsce uroczystość z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia.
Zebrani w sali gimnastycznej zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie
mieli niecodzienną okazję przenieść się
w świat dzieciństwa i bohaterów swoich ulubionych bajek. Przewodnikiem
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w tej magicznej, baśniowej podróży był
Kubuś Puchatek, który tego dnia przyjmował również urodzinowe życzenia.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły, która powitała zebranych
i przybliżyła ideę obchodów Dnia Pluszowego Misia. W tym roku obchodom
towarzyszyły następujące przedsięwzięcia: konkurs plastyczny dla klas I-

-III pn. „Urodziny Kubusia Puchatka”
oraz konkurs na projekt przestrzennej formy misia dedykowany klasom
starszym. Osobnym przedsięwzięciem
była zbiórka pluszowych zabawek, które dzięki współpracy z fundacją Mam
Marzenie zostały przekazane małym
pacjentom na oddziałach onkologicznych.
Wadomości Łąckie Nr 2/2018

W obchodach Dnia Pluszowego Misia nie mogło zabraknąć najmłodszych.
Dzieci z oddziału przedszkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego bardzo
aktywnie włączyły się we wspólne świętowanie.
Po krótkiej prezentacji nadeszła
najprzyjemniejsza chwila uroczystości.
Laureaci konkursów zostali uhonorowaniu pięknymi nagrodami. Lista nagrodzonych przedstawia się następująco:
Kategoria I-III
• I miejsce

•
•
•

Jakub Skonieczny kl. III
Maria Postrożny kl. III
II miejsce
Wiktoria Iwańska kl. II
Kamil Skonieczny kl. III
III miejsce
Grzegorz Aleksander kl. III
Artur Faron kl. kl. III
Wyróżnienie
Roksana Plata kl. I

Kategoria IV- VII
• I miejsce
Magdalena Piksa kl. V
• II miejsce

•

Renata Walasik kl. V
III miejsce
Emilia Mikulec kl. V
Dominik Tokarczyk kl. IV

Nagrody ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku, a uroczystego wręczenia dokonała Dyrektor
Szkoły w towarzystwie Katarzyny Gromala- kierownika GBP. Słodki upominek z okazji uroczystości ufundowała
Rada Rodziców. Wszystkim laureatom
serdecznie gratulujemy i już z niecierpliwością czekamy na spotkanie za rok.
Aneta Gaborek

„O poważnym traktowaniu małego człowieka”

W

szyscy cieszymy się nadejściem wiosny. Zniecierpliwieni wypatrujemy jej oznak.
Skrzętnie notujemy: jakie kwiaty zakwitły, które ptaki nadleciały, nasłuchujemy brzęczenia owadów, łapiemy
pierwsze promienie słońca i napawamy się świeżym powiewem wiosennego
wiatru.
Marzec to też czas przyjęć dzieci do
przedszkola na rok szkolny 2018/2019.
Wieloletnie obserwacje „moich” przedszkolaków uczęszczających do przedszkola, godziny przeprowadzonych rozmów
z rodzicami oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami stały się dla mnie
osobiście dobrą okazją do przemyśleń
i pochylenia się nad ważnym tematem:
„Rola przedszkola w wychowaniu
dziecka”.
Warto zadać sobie pytanie: „Kim
jest ta mała istota wkraczająca w progi
nowego, nieznanego mu miejsca? Jakie
oczekiwania wobec przedszkola ma ro-
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dzic, który pozostawia często na wiele
godzin swój największy skarb? Kim są
osoby, które pracują w przedszkolu?
Odpowiedź musi być jedna. To łańcuch
naczyń powiązanych: wszystkie podmioty są tak samo ważne i jednocześnie zależne od siebie. Ale w centrum
musi być dziecko! Od początku traktowane na serio, jako partner niezwykłej
współpracy i przygody, której celem
jest zdobycie dojrzałości do podjęcia nauki w klasie I. Bez tej świadomości wychowanie przedszkolne nie ma sensu.
Kształtowanie dojrzałości u dzieci
odbywa się na wielu płaszczyznach, jest
procesem wieloetapowym, obejmującym rozwój w wielu obszarach. W naszym przedszkolu staramy się podążać za
oczekiwaniami rodziców. Kształtujemy
charaktery i umysły ich dzieci tak, aby
w pełni sił fizycznych, bez lęku, a jednocześnie z dziecięcą radością mogły
uczestniczyć w społeczności szkolnej.
Czynimy to poprzez szereg zajęć tema-

tycznych, ciekawych spotkań z ludźmi,
wydarzenia kulturalne, organizację
konkursów, wyjazdy.
Pragniemy przedstawić w skrócie
różne wydarzenia, które miały miejsce w naszym przedszkolu od początku
roku.
JESIEŃ
Na radosne rozpoczęcie roku
przedszkolaki wybrały łącką Nibylandię, gdzie wspaniale się bawiły pokonując lęk, nieśmiałość i nabywając
samodzielności. Po miesiącu pobytu
w przedszkolu i wielu godzinach przygotowań przyjęliśmy do grona przedszkolaków nowoprzyjęte dzieci aktem
uroczystego „Pasowania”.
Trwając w jesiennej zadumie 9 listopada gościliśmy przedstawicieli
wszystkich przedszkoli z Gminy Łącko,
którzy prezentowali swój talent wokalny podczas Gminnego Konkur-
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su Wokalnego „Jesienne nutki”.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
oraz statuetki – złote nutki.
Na łamach Wiadomości Łąckich
składamy serdeczne podziękowania
sponsorom: Zastępcy Prezesa Łąckiego Banku Spółdzielczego – Pani
Lidii Bober oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – reprezentowanej przez Panią
Stanisławę Dybiec za środki pieniężne przekazane na cele konkursu oraz
Wójtowi – Panu Janie Dziedzinie
za objęcie patronatem naszej uroczystości i przekazanie gadżetów reklamujących naszą gminę.
Do spotkań miłych i ciekawych należy zaliczyć wizytę weterynarz łąckiego gabinetu weterynaryjnego – Pani
Karoliny Legutko, która odwiedziła nas
ze swym pupilem Abim. Ten cudowny,
dość dużych rozmiarów labrador retriever zaskarbił sobie sympatię przedszkolaków, którzy bez obaw tulili się
do niego, a przy okazji odebrali cenną
lekcję dotyczącą empatii.
O tym, że częste czytanie stanowi
dla dziecka wielką wartość kształcącą,
która wpływa na jego rozwój jak też
wzmacnianie więzi rodzinnych świadczy fakt codziennego czytania dzieciom
w naszym przedszkolu bajek, baśni
i legend. Możemy się również pochlu-
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bić tym, iż uruchomiliśmy w tym roku
wypożyczanie książek. Każde dziecko,
na swoją osobistą kartę biblioteczną,
na którą wypożycza wybraną pozycję z przedszkolnej biblioteczki. Do
przeczytanych bajek powstają barwne ilustracje oraz słowne streszczenia.
Wystawę prac naszych dzieci można
zobaczyć w Gminnej Bibliotece – filii
w Jazowsku. Do działań wspierających
akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”
zaliczamy comiesięczne spotkania
z pracownikami biblioteki. Również
nasze przedszkole odwiedzają rodzice, dziadkowie, którzy chętnie czytają
dzieciom przygotowaną przez siebie
literaturę. W listopadzie i styczniu odbyły się spotkania czytelnicze z przemiłymi babciami: Panią Zofią Ciesielką,
Panią Marią Hebdą ora Panią Marią
Słowik, która wystąpiła w podwójnej
roli: osoby czytającej oraz krawcowej.
Dbając o wysoki poziom „kultury”
u naszych dzieci, za zgodą rodziców
wzięliśmy udział w cyklu spotkań „Filminek” organizowanym przez MCK
„Sokół” w Nowym Sączu. Podczas
spotkania listopadowego dzieci miały okazję zapoznać się z salą kinową
oraz zapomnianą już trochę formą
animacji, jaką jest kreskówka w najlepszym polskim wydaniu. I tak, na
wielkim ekranie, oczom dzieci jawił

się niesforny Miś Kudłatek i jego liczne perypetie wśród przyjaciół lasu.
Efektem wizyty w kinie jest wspaniały
kalendarz na 2018 rok, którego jesteśmy współautorami. To nasze starszaki wykonały do niego wspaniałą
ilustrację. W grudniu zaś oprócz zimowych bajeczek dzieci spotkały się
ze św. Mikołajem.
ZIMA
Grudzień i styczeń to był magiczny,
ale i pracowity czas w naszym przedszkolu. Gorączkowo przygotowywaliśmy się do najwspanialszych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia poprzez
wykonywanie ozdób wspólnie z rodzicami podczas zajęć warsztatowych.
Piekliśmy pierniczki na stół wigilijny
oraz pieczołowicie trenowaliśmy teksty
i kolędy do przedstawienia jasełkowego. Tradycją w naszym przedszkolu
stał się kiermasz bożonarodzeniowy ze
wspaniałym udziałem rodziców, którzy wykonali piękne ozdoby, stroiki
oraz wyroby cukiernicze na sprzedaż.
Zwieńczeniem wspólnych wysiłków
było spotkanie wigilijne spędzone
w ciepłej rodzinnej atmosferze.
W styczniu uczestniczyliśmy we
wspaniałym koncercie kolęd w wykonaniu połączonych chórów oraz
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orkiestry Szkoły muzycznej I stopnia
w Łącku. Dzieci aktywnie słuchały wygrywanych i wyśpiewywanych dźwięków przez swoich starszych kolegów.
Dzień 24 stycznia był okazją do
świętowania w gronie najważniejszych
po rodzicach osób. Staraliśmy się okazać naszą miłość i wdzięczność kochanym Babciom i Dziadkom. Specjalnie
dla nich, w zacnym towarzystwie Pana
Wójta – Jana Dziedziny, przedszkolaki
zaprezentowały obszerny program artystyczny. Po złożeniu życzeń wszyscy
zasiedli do stołu gaworząc przy ciasteczku i herbacie.
Na zabawę karnawałową wybraliśmy się do ulubionego przez dzieci
miejsca rozrywki – Nibylandii. Czas
mile spędziliśmy na szalonych wspinaczkach, zjazdach i tańcach okraszonych konkursami i pysznym słodkim
poczęstunkiem.
W lutym uruchomiliśmy „ptasią
stołówkę” pomagając ptakom przeżyć
mroźne dni. Prowadzimy również szereg akcji na rzecz ochrony środowiska:
zbieramy baterie oraz makulaturę. Nie
przechodzimy obojętnie wobec krzywdy ludzkiej, dlatego też od kilku lat
zbieramy zakrętki plastikowe dla wyjątkowego chłopca – Kacperka Nosala,
który w zeszłym roku nas odwiedził.
WIOSNA
Czas, w którym obecnie się znajdujemy jest czasem pracowitym, ale i dającym wiele radości. Wraz z przyrodą,
która budzi się do życia starsze przedszkolaki nabywają rozpędu do lepszej
i owocnej pracy nad sobą. Wiedzą, że
ich czas w przedszkolu powoli zbliża
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się ku końcowi. Nie marnują go, z sukcesem podejmując próby czytania, czy
pisania. Podczas zajęć dzieci nabywają
umiejętności poprzez działanie, poszerzają wiedzę o otaczającym świecie
poprzez rozmowę, obserwację, zabawy
twórcze, zabawy ruchowe. Przedszkolaki są rozśpiewane dzięki zajęciom rytmicznym i roztańczone dzięki zajęciom
tanecznym prowadzonym regularnie
od początku roku szkolnego. Na lepszą sprawność dłoni mają niewątpliwie
wpływ zajęcia lepienia w glinie, które
przynoszą dzieciom niesamowitą frajdę.
Co nas jeszcze czeka?
W marcu odbędzie się w naszym
przedszkolu Rodzinny Konkurs Recytatorski „Przyjaciele natury”. Dlaczego rodzinny? To na barkach rodziców
spoczywa odpowiedzialność za dobór
wiersza i przygotowanie dzieci do solowego występu przed publicznością.
Odzew, jak zawsze jest zdumiewający
– 90% wszystkich dzieci bierze udział
w konkursie. Przed Wielkanocą na stołach znów staną piękne ozdoby wielkanocne: pisanki, zajączki, baranki, stroiki i pieczone baby, które będzie można
nabyć, a dochód ze sprzedaży przeznaczymy na wspólną wycieczkę.
Zasiejemy warzywa na naszej
przedszkolnej grządce, będziemy obserwować jak kiełkują nasionka i kwitną kwiaty na krzaczkach poziomek, by
w czerwcu delektować się ich dojrzałymi słodziutkimi owocami. Planów
i zadań jest wiele. Czas tylko ucieka
i przypomina o swojej przemijalności.
Łapmy więc i wykorzystujmy każdą
chwilę do bycia z dziećmi, gdyż one nadają sens naszemu życiu, a praca, którą

wykonujemy – my – nauczyciele wychowania przedszkolnego wbrew wielu
obiegowym opiniom nie jest ani łatwa,
ani bezsensowna! Może być naprawdę
owocna, twórcza i przyjemna w poczuciu pełnienia ważnej misji – wychowania młodego człowieka do pełnienia
ważnych ról w dalszym życiu.
Na zbliżające się Święta Wielkanocne, wszystkim czytelnikom „Wiadomości Łąckich” składamy życzenia:
Umęczony – daj ulgę cierpiącym
Upadający – pomóż wstać
grzeszącym
Umierający – tchnij życie
w wątpiących
Zmartwychwstały – daj nadzieję
zmartwychwstania…
Dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy obsługi oraz dzieci
z Przedszkola Samorządowego
w Jazowsku

31

„Lepiej zapobiegać…” – zajęcia profilaktyczne
w Szkole Podstawowej w Jazowsku

J

uż od dawna wiadomo, że jesteśmy tym, co jemy.
Chipsy, baton, kolorowa oranżada, czekoladowa drożdżówka – oto
lista produktów, po które dzieci i młodzież sięgają najchętniej. A może czas
coś w tej kwestii zmienić?
W związku z tym 6 lutego gościliśmy w naszej szkole pana Mateusza
Klimka, specjalistę dietetyka, który przeprowadził spotkania a także
warsztaty poświęcone zdrowemu odżywianiu. Wyjaśnił on między innymi
rolę i znaczenie odpowiednio skomponowanej i zbilansowanej diety. Uświadomił uczniom, jakie korzyści wynikają
ze zdrowego stylu życia, z dala od nałogów i uzależnień.
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Ciekawym okazał się temat, w którym pan dietetyk rozprawił się z mitami
krążącymi wokół odżywiania. Uczniowie dowiedzieli się, że paradoksalnie,
żeby schudnąć, trzeba jeść – regularnie
i z umiarem, odpowiednio dobierając
składniki i tym samym różnicując dietę. Podstawą jednak dobrego samopoczucia jest aktywność fizyczna i ruch na
świeżym powietrzu.
Na koniec gość wytłumaczył
uczniom, dlaczego spożywanie nadmiaru cukru oraz napoi energetyzujących ma niekorzystny wpływ na życie
i funkcjonowanie młodego człowieka.
Dodatkowo uczniowie klasy IV
a wzięli udział w warsztatach kulinarnych w ramach których przygotowali
przepyszne kanapki i sałatki owocowe.
Przysmaki te były wykonane zgodnie
z zleceniami dietetyka i pod jego czujnym okiem.
Pamiętajmy, im wcześniej zaczniemy się świadomie odżywiać, tym będziemy zdrowsi!
Dlatego czytajmy uważnie etykiety
na produktach, unikajmy konserwantów, nadmiaru soli i cukru. A przede
wszystkim jedzmy warzywa, owoce,
produkty zbożowe, nabiał, ryby oraz
chude mięso.
Czym jest agresja i przemoc, jak sobie z nią radzić?
Na te i inne pytania odpowiadała
młodzieży naszej szkoły przedstawicielka Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Ostoja” - Pani Halina Czerwińska, pedagog, mediator
i edukator. Zaprezentowała uczniom

ciekawy film, który przedstawiał pozycję ofiary przemocy, obserwatorów,
a także sprawców. W trakcie wystąpienia wielokrotnie podkreślała, że nigdy
nie należy być obojętnym na cudzą
krzywdę, a ignorowanie i poniżanie
drugiej osoby świadczy tylko o tchórzostwie i braku umiejętności właściwej
komunikacji. Prowadząca, za pomocą ciekawej prezentacji przedstawiła
także, na czym polega rola mediatora
w rozwiązywaniu konfliktów.
Na zakończenie zajęć wspólnie
wypracowano model skutecznego rozwiązywania konfliktów. 31 stycznia
2018 r. pani pedagog spotkała się także
z rodzicami uczniów i zaprezentowała
wykład na temat „Mocy rodzicielskiego słowa”. Podkreślała, jak ważny jest
sposób komunikowania się z własnymi
dziećmi i jaki ma on wpływ na kształtowanie ich własnej samooceny. Zwróciła również uwagę na znaczącą rolę
rozmowy z własnym dzieckiem. O tym
co czuje, myśli, przeżywa… oraz bycie
z nim i wspieranie go w każdej sytuacji.
Bezpieczeństwo w sieci to kolejny
ważny temat podejmowany w szkole.
Autorem wykładu dla uczniów na
ten temat był Pan Patryk Kapłon, specjalista w dziedzinie informatyki, który podczas dwugodzinnego spotkania
przedstawił zagrożenia wynikające
z nieumiejętnego korzystania z Internetu. Przestrzegał, że obdarzanie zaufaniem osób poznanych w sieci może
przynieść negatywne skutki. Zalecał
ostrożność i rozwagę przy umieszczaniu zdjęć w Internecie, tworzeniu ha-
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seł- im bardziej skomplikowane, tym
bezpieczniejsze. Zaznaczył, że każda
aktywność w sieci pozostawia ślad i tak
naprawdę nikt nie jest anonimowy.
Dodał, że jedyną receptą na to, by korzystać z Internetu i komputera w sposób niezagrażający ani sprzętowi, ani
naszemu bezpieczeństwu jest racjonalne myślenie i reagowanie w każdej niepokojącej sytuacji. Wskazał również,
gdzie i komu należy zgłaszać zauważone zachowania.
Ten pouczający cykl zajęć profilaktycznych dla uczniów i rodziców szkoły był elementem realizacji programu
wychowawczo – profilaktycznego,
a nade wszystko cennym doświadczeniem i wskazówką. Dzięki nim ucznio-

wie poznali, jak właściwie i należycie
dbać o swój rozwój z zachowaniem
zdrowych zasad odżywiania, właściwych relacji z otoczeniem i racjonalnego myślenia podczas korzystania z no-

woczesnych źródeł komunikacji jakim
jest Internet.
Materiały ze strony
www.spjazowsko.lacko.pl

Lekcja otwarta dla rodziców

D

nia 7 grudnia 2017r. w klasie
III Szkoły Podstawowej w Kiczni odbyła się lekcja otwarta. Na
zajęcia zostali zaproszeni rodzice i pani
dyrektor. Tematem lekcji były tradycje
związane ze świętami Bożego Narodzenia, które są kultywowane w rodzinach
moich uczniów. Na początku dzieci dowiedziały się jak obchodzone są Święta
Bożego Narodzenia na świecie. Były
bardzo zdziwione, że są kraje, gdzie nie
ubiera się choinki lub zamiast spędzania czasu przy suto zastawionym stole, spędza się go na plaży. Następnie
zaczęły się „ zajęcia praktyczne”, podczas których powstały piękne ozdoby
świąteczne i stroiki. Wszyscy- rodzice,
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pani dyrektor i dzieci- z ogromnym
zaangażowaniem, zgodnie z instrukcją
wychowawczyni, robili papierowego
aniołka. Praca, wbrew pozorom, wcale
nie była łatwa. Trud jednak opłacił się,
bo powstały piękne papierowe aniołki.
Następnie, już przy pomocy rodziców
dzieci wykonywały stroiki bożonarodzeniowe. Zajęcia były bardzo ciekawe, a dzieci pokazały, że wiele potrafią
zrobić. Warto zaznaczyć, że tego typu
lekcje w tej klasie odbywają się bardzo
często i cieszą się wielką popularnością.
Tekst i zdjęcia:
Jadwiga Dybiec
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PRZYSZLIŚMY TU PO KOLĘDZIE
6 stycznia 2018 roku Święto Objawienia Pańskiego tzw. Święto Trzech
Króli w Szkole Podstawowej
w Kiczni obchodzono bardzo uroczyście. Zaproszeni goście: Wójt Gminy
Łącko - pan Jan Dziedzina z żoną, dyrektor Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych Gminy Łącko – pani Lucyna Citak z mężem, radny gminy – pan
Stanisław Stec z żoną oraz mieszkańcy
Kiczni, mieli okazję obejrzeć występ
grupy kolędniczej. Najmłodsi kolędnicy tj. dzieci z oddziału przedszkolnego
i klasy I przy akompaniamencie pana

Jana Jędraczki wkroczyły barwnym
pochodem z gwiazdą i turoniem na
scenę, prezentując przepiękne stroje.
Byli królowie, aniołowie, diabeł, Żyd,
Cyganka, górale, góralki, Herod, marszałek, śmierć, dziad, gospodarz, gospodyni. Przedstawienie pod tytułem
„Przyszliśmy tu po kolędzie” opracowały i wyreżyserowały panie: Małgorzata
Plechta i Lidia Gonciarz. Mali aktorzy
wspaniale zagrali swoje role kultywując świąteczne tradycje ludowe.
Z ogromnym zaangażowaniem prezentowali poszczególne sceny zachwy-

cając i bawiąc wszystkich zgromadzonych. Na koniec kolędnicy zaprosili
gości do wspólnego śpiewania.
Występ nagrodzono gromkimi brawami i słodyczami. Pan Wójt serdecznie
podziękował za zaproszenie i występ,
a następnie złożył wszystkim życzenia
noworoczne. Również pani dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kiczni Danuta
Potoniec złożyła życzenia i zaprosiła zebranych na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.
(L.G.)
zdjęcia: A. Nowak

Ferie na sportowo – Turniej Tenisa Stołowego
w Szkole Podstawowej w Kiczni

W

poniedziałek, 12 lutego 2018 r. został rozegrany IV
Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kiczni. Miejscem
rozgrywek była sala gimnastyczna w szkole. Turniej był skierowany do młodzieży naszej placówki, a jego nadrzędnym
celem było krzewienie kultury fizycznej, popularyzacja tenisa stołowego oraz zagospodarowanie uczniom czasu wolnego z dala od nałogów. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem
wszystkich na sali oraz od oficjalnego otwarcia przez Panią
mgr Danutę Potoniec. Rozpoczęcie turnieju poprzedziło losowanie, które zadecydowało o kolejności rozgrywek w poszczególnych kategoriach. Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji trzy stoły. Nauczyciel wf czuwał nad prawidłowym
przebiegiem zawodów. W każdej z grup zawodników do
końca toczyły się zacięte rozgrywki o zwycięstwo w turnieju, a emocje udzielały się nawet doświadczonym graczom.
Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym. Podczas zawodów można było
zaobserwować duże zaangażowanie zawodników oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play – co bardzo cieszyło
organizatorów.
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W kategorii dziewcząt klas IV – VII końcowa kwalifikacja
przedstawiała się następująco:
I miejsce – Anna Mrówka kl. VI
II miejsce – Klaudia Wnęk kl. V
III miejsce – Klaudia Dąbrowska kl. V
W kategorii chłopców klas IV – VII końcowa kwalifikacja
przedstawiała się następująco:
I miejsce – Błażej Krupa kl. IV
II miejsce – Grzegorz Urban kl. VII
III miejsce – Sebastian Wnęk kl. VII.
Zawody zostały zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Kiczni przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Łącku. Wszystkim zawodnikom
dziękujemy za udział w turnieju i gratulujemy wysokiego poziomu sportowego oraz życzymy dalszej wytrwałości w pracy
nad doskonaleniem swoim umiejętności techniczno – taktycznych gry w tenisa stołowego. Tym samym zapraszamy
do brania udziału w kolejnych imprezach organizowanych
w naszej szkole.
Organizator: Małgorzata Twardowska
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Dzień Babci i Dziadka w ZSP w Łącku

W

zimowy styczeń wpisane są
takie dni, które wzbudzają
ogromne emocje – to święto
Babci i Dziadka. Dziadkowie to wielki
skarb dla wnuków, oni czynią dzieciństwo radosnym i szczęśliwym, dla nich
mają zawsze czas, umieją pocieszyć,
są cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją,
a przede wszystkim bezgranicznie kochają. Dlatego w podzięce za ich wielkie serce, w dniu 23 stycznia 2018r. odbyło się
uroczyste spotkanie w sali gimnastycz-

nej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Łącku. Pani Dyrektor Barbara Stolarska wraz z nauczycielkami powitała szanownych gości. Na uroczystość przybył
również pan wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. Seniorzy mogli podziwiać umiejętności swych wnuków prezentujących
wiersze, piosenki, tańce oraz inscenizację jasełek. Dzieci z dużym przejęciem
i zaangażowaniem odtwarzały swoje
role. W ten sposób mogli podziękować
za trud włożony w ich wychowanie. Po

występach wspólnie z kapelą Zespołu
Regionalnego „Małe Łącko” zaśpiewali
„Sto lat”, które bardzo wzruszyło gości.
Pani Dyrektor wraz z Panem Wójtem
złożyli życzenia przybyłym gościom. Na
zakończenie wszystkie wnuczęta obdarowały swoich bliskich własnoręcznie
przygotowanym upominkami. Zadbano
również o pamiątkowe zdjęcia. Święto
Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechu,
wrażeń i radości.
Beata Wąchała

Jak segregować śmieci? – pogadanka
w Przedszkolu nr 1 w Łącku
W czwartek 8 lutego dzieci z Przedszkola nr 1 w Łącku odwiedził pan Paweł
Czepielik – kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku. Rozmawiał
z nimi o tym, jak segregować śmieci
i jak zapobiec zanieczyszczeniom powietrza. Okazało się, że maluchy wiedzą już o tym bardzo dużo. Szczególną
uwagę dzieci zwróciły na segregowanie
odpadów oraz recykling. Przedszkolaki
z zainteresowaniem brały udział w roz-
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mowie i chętnie odpowiadały na zadane
pytania. Dzieci poznały kolory pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady. Nasz gość zwrócił
również uwagę na problem smogu na
naszym terenie. Bez powietrza nie możemy żyć, ale zanieczyszczane pyłami
i gazami pochodzącymi z domowych
pieców grzewczych jest trujące. Cała akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci
dowiedziały się, że należy dbać o przy-

rodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków. Jeśli świat będzie czysty - zdrowa
będzie żywność, powietrze, woda. To
wpajamy maluchom od najmłodszych
lat. Wierzymy, że prowadzone przez
nas działania proekologiczne wpłyną
pozytywnie na uwrażliwianie dzieci,
i że w przyszłości nasi wychowankowie
będą prawdziwymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.
Beata Wąchała

35

„Niech żyje bal,
bo to życie to bal jest nad bale,
niech żyje bal,
drugi raz nie zaproszą nas wcale”

Konkurs recytatorski
poezji
Agnieszki Osieckiej
02.02.2018 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Łącku odbył się konkurs recytatorski poezji Agnieszki Osieckiej (19361997).
W konkursie pn. „Agnieszka Osiecka w sercach młodzieży” zaprezentowało się 22 gimnazjalistów. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień
twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich uczniów oraz uwrażliwienie młodzieży na piękno żywego słowa.
Uczestnicy konkursu w indywidualnych interpretacjach wykazali się mistrzowskim opanowaniem tekstu i talentem aktorskim.
Jury w składzie:
P. Katarzyna Gromala – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łącku
P. Beata Jurkowska – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łącku
P. Marzena Żelazko- Skoczeń – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku
Przyznało następujące lokaty i wyróżnienia:
I miejsce – Łucja Jasiurkowska IIIB
II miejsce – Krzysztof Szlęk IIIB, Weronika Potoniec IIID
III miejsce – Katarzyna Faron IIIE, Aneta Kempa IIIB
Wyróżnienie – Klaudia Jawor IIA
Konkurs recytatorski stanowił jeden z elementów działań w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Nagrody dla zwycięzców ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku.

Sprostowanie
W poprzednim numerze Wiadomości Łąckich ukazał się artykuł o Konkursie Recytatorskim poezji Juliana Tuwima w Szkole Podstawowej w Łącku. W ramach sprostowania informujemy, że II miejsce zajął Szymon Adamczyk
z klasy I c.
Jednocześnie informujemy, że redakcja Wiadomości Łąckich nie bierze odpowiedzialności za treści i poprawność
dostarczanych informacji.

Informacje ze Szkoły Podstawowej
w Maszkowicach
20 stycznia 2018 r. odbył się już
po raz XIV Powiatowy Przegląd Grup
Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie”
w Mystkowie. Uczestniczyli w nim
uczniowie z naszej szkoły w składzie:
Jakub Baziak, Karol Majkrzak i Konrad Słabaszewski, którzy po eliminacjach gminnych zostali zakwalifikowani do dalszego etapu powiatowego.
Przygotowani przez p. Beatę Wąchałę
i Joannę Kozę zaprezentowali grupę
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kolędniczą „Z gwiazdą” i zajęli III miejsce w swojej kategorii wiekowej. 25
grup kolędnicze, w tym 8 dziecięcych,
8 młodzieżowych i 9 tworzonych przez
dorosłych wzięło udział w przeglądzie.
Występy oceniała komisja artystyczna
pod przewodnictwem etnografa Magdaleny Kroh. Zauważyła ona, że przegląd jest świadectwem bogactwa tradycyjnej kultury ludowej regionu, służy
podtrzymaniu zwyczajów bożonaroWadomości Łąckie Nr 2/2018

dzeniowych i ma ogromne znaczenie
edukacyjne. Prezentowane widowiska
z roku na rok mają wyższy poziom merytoryczny i artystyczny, a grupy kolędnicze, reprezentujące powiat nowosądecki na ogólnopolskich konkursach
zdobywają główne nagrody. Gratulujemy!!! :)

W dniu 1.03.2018 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny byli gośćmi
słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w
Nowym Sączu. Zostali oni zaproszeni przez p. Wiesławę Borczyk - prezes
stowarzyszenia w ramach współpracy,
którą udało się nawiązać 2 lata temu.
Na początku wystąpił Zespół Regional-

ny „Mali Maszkowianie”, a następnie
uczniowie klasy II w scenariuszu wielkanocnym przygotowanym specjalnie
z tę okazję. Widzowie byli zachwyceni
występami, dzieci nagrodzone gromkimi brawami.
Beata Wąchała

II Gminny Konkurs Plastyczno – Literacki
„W znajomości własnych gór
nie dajmy się ubiec obcym…, idźmy tam,
idźmy licznie” w SP w Obidzy
Dnia 27. 02. 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. prof. Kazimierza
Sosnowskiego w Obidzy odbyło się
podsumowanie II Gminnego Konkursu
Plastyczno – Literackiego „W znajomości własnych gór nie dajmy się ubiec
obcym…, idźmy tam, idźmy licznie”.
Celem tego konkursu było budzenie
wrażliwości na piękno Beskidów, Pienin i Gorców, propagowanie aktywnego wypoczynku w górach, promowanie
dokonań Patrona Szkoły – Kazimierza
Sosnowskiego i rozwijanie umiejętności polonistycznych oraz plastycznych.
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Wójt Gminy Łącko – pan Jan Dziedzina, prezes TMZŁ – pani Jadwiga Jastrzębska, członkowie komisji,
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

uczniowie i opiekunowie biorący udział
w konkursie oraz przedstawiciele Rady
Rodziców naszej szkoły.
Udział w tym konkursie wzięli uczniowie z 8 szkół naszej gminy:
Szkoły Podstawowej w Jazowsku,
Szkoły Podstawowej w Maszkowicach,
Szkoły Podstawowej w Szczereżu,
Szkoły Podstawowej w Kiczni, Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Kadczy,
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Czarnym Potoku i Szkoły Podstawowej w Obidzy.
W kategorii konkurs plastyczny kl.
I – III zgłoszono 24 prace, a rozstrzygnięcia dokonała komisja konkursowa w składzie: pani Janina Koza,

pani Małgorzata Gromala i pani Anna
Majerska. I miejsce zdobyła Magdalena Grońska (SP Jazowsko), II miejsce Weronika Słowik (SP Obidza), III
miejsce Wiktoria Sawina (SP Szczereż)
i Paulina Łatka (SP Szczereż), a wyróżnienia otrzymali: Edyta Drabik (SP Zarzecze), Tomasz Leszko (SP Kicznia),
Jakub Nowak (SP Maszkowice), Ilona
Tomasiak (SP Obidza) i Julia Biel (SP
Jazowsko).
W kategorii konkurs literacki klas
IV – VI zgłoszono 13 wypracowań
w formie listu, a wyboru dokonała
komisja konkursowa w składzie: pani
Rozalia Grońska, pani Edyta Mysior
i pani Dorota Bazielich. I miejsce zdobyła Justyna Słowik (SP Jazowsko), II
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miejsce Hubert Słowik (SP Obidza), III
miejsce Arkadiusz Łatka (SP Obidza),
a wyróżnienia otrzymali: Karolina Biel
(SP Jazowsko), Aleksandra Ligas (SP
Jazowsko) i Kacper Godawski (SP Obidza).
Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie uczestników konkursu oraz
pomysłowość i oryginalność, którymi
posłużyli się przy wykonywaniu prac.
W dniu podsumowania wręczono
nagrody uczestnikom oraz rozdano dyplomy. Nagrody ufundowali: Centralny
Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej i Wójt
Gminy Łącko. Zostały wręczone rów-

nież podziękowania wszystkim nauczycielom, którzy podjęli się trudu przygotowania uczniów do konkursu i wzięcia
w nim udziału.
Wójt Gminy Łącko, pan Jan Dziedzina, wręczył uczniom Szkoły Podstawowej w Obidzy Górskie Odznaki
Turystyczne PTTK – Weronice Słowik
– Popularną, a Hubertowi Słowikowi –
Brązową.
Dyrektor Szkoły, pani Krystyna
Zygadło, odczytała także treść listu
elektronicznego, który przesłał Starszy
Wizytator, pan Józef Nieć, pracownik Kuratorium Oświaty w Krakowie,
w Delegaturze w Nowym Sączu. Pan
Józef Nieć bardzo serdecznie podziękował za zaproszenie, jednakże z powodu

obowiązków nie był w stanie przybyć
na podsumowanie konkursu. Organizatorom, uczestnikom i ich opiekunom
przekazał serdeczne pozdrowienia,
a także podziękowania za zaangażowanie oraz umożliwienie rozwijania dzieciom zainteresowań i pasji.
Na koniec głos zabrał pan Jan Dziedzina, Wójt Gminy Łącko oraz pani Jadwiga Jastrzębska, prezes TMZŁ.
Dyrektor Szkoły i organizatorzy wyrażają szczere podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie,
sponsorom, a także przedstawicielom
Rady Rodziców, którzy przygotowali
poczęstunek.
Dorota Bazielich

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABRZEŻY
W Dniu Dziadka 22 stycznia
uczniowie oddziałów 0-3 z wychowawczyniami, Paniami: Barbarą Jaroszewską, Danutą Kurzeja, Anną
Nowak, Jolantą Jóźwik, zaprosili seniorów na uroczystą akademię z okazji
ich święta.
Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej, aby pokazać miłym gościom
nową część szkoły. Wszystkim podobała się jasna, przestronna sala.
Przybyło ponad 60 osób. Szacownych gości przywitał Pan dyrektor
Grzegorz Baran. Życzył zgromadzonym długich lat życia w zdrowiu i miło
spędzonego czasu w murach Szkoły
Podstawowej w Zabrzeży.
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Każdy oddział zaprezentował swój
program artystyczny. Były wierszyki, piosenki, tańce, zabawne scenki.
Tematem byli oczywiście dziadkowie
i babcie. Wszyscy podkreślali, że nie
wyobrażają sobie życia bez tych kochanych osób. Bardzo podobał się świetny
rap pierwszoklasistów, a także uroczy
„taniec babuszek” trzecioklasistek.
Kiedy umilkły brawa, goście zostali zaproszeni na ciąg dalszy spotkania
przy kawie i herbacie.
Dzień Babci i Dziadka to jedno z najmilszych świąt w ciągu roku
szkolnego.
Jadwiga Florian
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OTWARCIE SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABRZEŻY
18 stycznia 2018 roku odbyła się
uroczystość oddania i poświęcenia
nowej sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Zabrzeży. Zostali na
nią zaproszeni wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i oddania sali.
Na uroczystość przybyli więc: Wójt
Gminy Łącko Pan Jan Dziedzina oraz
Radni Gminy Łącko na czele z przewodniczącą Rady Gminy Panią Bernadettą Wąchała-Gawełek oraz byli wójtowie Gminy Łącko Pan Janusz Klag
i Pan Franciszek Młynarczyk. Przyjechała przewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Pani Urszula Nowogórska,
a także Radny Sejmiku Pan Stanisław
Pasoń. Zaszczycili społeczność szkolną
swą obecnością: przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie, wizytator,
Pan Józef Nieć, Wójt Gminy Kamienica Pan Władysław Sadowski, prezes
Oddziału ZNP Łącko Pani Magdalena
Śliwińska, Dyrektorzy szkół z terenu gminy Łącko, sołtys wsi Zabrzeż
Pan Stanisław Gałysa jak również ci,
którzy budowali i sprawowali nadzór
nad budową. Gościem honorowym
uroczystości był Pan Antoni Frączek,
przewodniczący pierwszego Komitetu
Rozbudowy Szkoły w Zabrzeży wraz
z małżonką, Panią Krystyną Frączek.
Nie brakło rodziców, uczniów, a także
nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Zabrzeży.
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Uroczystość rozpoczęła się od
wprowadzania pocztów flagowych
i odśpiewania hymnu państwowego.
Wszystkich przywitał dyrektor szkoły
Pan Grzegorz Baran. Następnie dokonano przecięcia wstęgi- symbolicznego
otwarcia sali. Chwilę później ksiądz
proboszcz parafii Zabrzeż, Tomasz
Sowa po pięknej modlitwie dokonał
poświęcenia nowej części szkoły.
Goście w swych wystąpieniach życzyli dzieciom i młodzieży ciekawych,
bezpiecznych zajęć w nowym obiekcie, rozwijania pasji sportowych, a nauczycielom satysfakcji z wykonywanej
pracy. Pani Magdalena Śliwińska pogratulowała Panu Dyrektorowi i Panu
Wójtowi oddanej inwestycji. Przypomniała wszystkim warunki do ćwiczeń
sprzed 20 lat i cieszyła się z rozwoju
szkoły, w której długie lata przepracowała.
Występujący kierowali również
słowa wdzięczności do Pani Krystyny
Gałysa, byłej Pani Dyrektor, której starania doprowadziły do powstania Sali.
Gdyby nie jej oszczędności na zakup
projektu i przychylność ówczesnych
władz Gminy na czele z Panem Januszem Klagiem, pewnie by obchodzonego święta nie było.
Po wyprowadzeniu flag nadszedł
czas na program artystyczny przygotowany przez uczniów. Był on bardzo urozmaicony, ciekawy i w duchu

sportowym. Przedstawiciel młodzieży
ślubował rywalizować we wszystkich
zawodach w duchu fair play. Pojawiły się boginie z kołami olimpijskimi
i zniczem, byli sportowcy, dziewczynki
w tańcu śnieżynek i piosenki, do których przygrywał szkolny zespół góralski. Nie mogło braknąć okolicznościowej piosenki, której fragment widniał
na dekoracji: „Krajuskom Zobrzezy
Dunajec se płynie, która wioska w gminie z takiej hali słynie”. Słowa do niej
napisali Panowie Jerzy Wojtas i Stanisław Nowak.
Uczniowie zademonstrowali również swoje umiejętności: podbijanie
piłki nożnej, piłeczki pingpongowej,
robienie gwiazd. Mistrz sztuk walk
wschodnich budo bushi Pan Stanisław
Majchrzak wraz ze swymi uczniami,
również z SP Zabrzeż, dał krótki pokaz
ich talentów.
Występy zakończyło gorące, od serca zagrane i odśpiewane „Sto Lat” dla
tych wszystkich, którzy przyczynili się
do wybudowania i oddania sali gimnastycznej.
Dzięki niej wszystkie ćwiczenia
sportowe, a także zajęcia ruchowe
uczniów szkoły i mieszkańców Zabrzeży nabrały nowego wymiaru. Nowa sala
została doposażona sprzętem o wartości ponad 60 tysięcy złotych.
Jadwiga Florian
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„Znani sportowcy z naszej gminy”

T

aki tytuł nosiła wystawa zorganizowana z okazji otwarcia
uroczystości otwarcia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Zabrzeży, z inicjatywy Dyrektora
szkoły, Pana Grzegorza Barana.
Na ekspozycji zagościły dyplomy,
medale, puchary, pamiątki, odznaczenia należące do utytułowanych sportowców z gminy Łącko.
Swoje laury udostępnili:
Edward Florian – kanadyjkarz
C-1, reprezentant Polski w kajakarstwie górskim, brązowy medalista na
slalomowych Mistrzostwach Świata
w Augsburgu w 1985r. w konkurencji
zespołowej kanadyjek jedynek ( C-1x3)
. W latach od 1978-1985r. ponad dwudziestokrotny mistrz Polski w slalomie
i zjeździe, indywidualnie i zespołowo,
wielokrotny zdobywca medali w międzynarodowych zawodach o Puchar
Wernera, Wstęgi Dunajca i Pucharu
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Ziemi Sądeckiej. Nagrodzony brązowym medalem przez Ministerstwo
Sportu za wybitne osiągnięcia sportowe.
Damian Zbozień – prawy obrońca
klubu Arki Gdynia, mieszkaniec Łącka.
W 2017 zdobył z drużyną Puchar Polski.
W swojej karierze był zawodnikiem takich klubów jak: Zagłębie Lubin. Piast
Gliwice, Legia Warszawa, Amkar Perm
w Rosji, GKS Bełchatów i Sandecja
Nowy Sącz. Piłkarz rozpoczął swą karierze w Zyndramie Łącko, a uczniowie
naszej szkoły mogli zobaczyć również
nagrodę Prezesa Rady Ministrów, Jarosława Kaczyńskiego, którą otrzymał
za osiągnięcie najwyższych wyników
nauczania w szkole średniej. Zawodnik
już w gimnazjum święcił sukcesy jako
najlepszy biegacz na powiatowych zawodach.
Katarzyna Dulak – mieszkanka Brzyny, biegaczka, uczestniczka

Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w Singapurze. Kasia obecnie studiuje na
AGH w Krakowie i ma za sobą spory
dorobek sportowy: kilkukrotne mistrzostwo Polski w biegach górskich,
wicemistrzostwo i mistrzostwo Polski juniorów w biegach przełajowych
i w dystansach na 5000 i 4000 metrów.
Adam Majerski – mieszkaniec Kadczy, młody zawodnik UKS Budowlani Nowy Sącz, mający spory dorobek
na swym koncie. W biegach górskich
wywalczył tytuł wicemistrza Polski juniorów, uczestniczył w Mistrzostwach
Świata Juniorów Młodszych w Bułgarii.
Przy okazji wystawy wspomniano
o Krzysztofie Bierycie – utytułowanym
kajakarzu rodem z Kadczy i braciach
Józefie i Kazimierzu Lipieniach, zapaśnikach, których ojciec pochodził z Zarzecza.
Jadwiga Florian
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Jesteśmy w projekcie:
„Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach
podstawowych powiatu nowosądeckiego”
Nasza szkoła jako jedna z trzech
szkół z terenu Gminy Łącko bierze
udział w projekcie: „Innowacyjne
rozwiązania cyfrowe w szkołach
podstawowych powiatu nowosądeckiego”. Projekt realizowany
jest przez Fundację Silver Economy
w partnerstwie z Województwem Małopolskim – Małopolskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Głównymi celami projektu są:
– nabycie kompetencji cyfrowych
wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych z gmin wiejskich i wiej-
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sko-miejskich powiatu nowosądeckiego;
– zwiększenie zasobów technicznych
szkół podstawowych;
– podniesienie dostępności i jakości do innowacyjnych rozwiązań
technologicznych w szkołach podstawowych.

dzie 2017 r., a zakończymy w kwietniu
2018 r. – mamy przed sobą 14 spotkań.
Bierze w nich udział 16 uczniów z kl. 1-3.
Ostatnie będą zajęciami wyjazdowymi
w formie wycieczki do Centrum Nauki
i Zabawy „Klockoland” w Krakowie.
Jolanta Jóźwik

W dniu 24.11.2017r. dotarły do naszej szkoły długo oczekiwane materiały
dydaktyczne:
– 4 tablety z klawiaturą,
– 4 roboty Smart Robots for Cusions
Minds (Dash & Dot),
– 8 zestawów „Scottie Go” – nauka
programowania dla najmłodszych,
– 16 książek „Hello Ruby”,
– 1 zestaw „Umiem programować”.
Zajęcia rozpoczęliśmy w listopa-
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„Postacie z bajek”

W

ostatnim czasie biblioteka
szkolna zorganizowała dla
uczniów klas I – III i IV – VI
konkurs plastyczny pod hasłem „Postacie z bajek”. Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim rozwijanie
uzdolnień plastycznych dzieci i ich
zainteresowań czytelniczych. Komisja
konkursowa oceniając zebrane prace
brała pod uwagę następujące kryteria:
pomysłowość, stopień trudności oraz
staranność wykonania. 1 lutego 2018
roku nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników. W pierwszej grupie wiekowej
najlepsi byli:

Gminny Konkurs
„Opowiadanie bajek”

•
•

I miejsce – Michał Turek (kl. I a)
II miejsce – Patrycja Kozyra ( kl. III)
Zuzanna Klimek ( kl. III)
• III miejsce – Julia Weber (kl. I b)
Ewa Ziemba (kl. I a)
• Wyróżnienie uzyskał Jakub Łukasiewicz – Karabin ( kl. III)
W drugiej kategorii wiekowej miejsca na podium zdobyli:
• I miejsce – Weronika Kowalczyk
(kl. IV a)
Marlena Chlipała ( kl.VI b)
• II miejsce – Aleksandra Jarek (kl.
VI b)
Katarzyna Baziak ( kl. V)

•

III miejsce – Martyna Kałużny (kl.
IV b)
Patrycja Tokarz (kl.IVb)

Dnia 08 lutego 2018r. roku w Szkole Podstawowej w Zagorzynie
odbył się Gminny Konkurs „Opowiadanie bajek” dla klas I – III szkół
podstawowych z terenu Gminy Łącko.
Celem konkursu było:
• rozwijanie zdolności opowiadania,
• upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci,
• wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych,
• prezentacja umiejętności uczniów.
Jury w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Gromala; Członkowie: Aneta Mikołajczyk – Kurzeja, Barbara Duda; przyznało następujące miejsca:
– I miejsce – Florian Hanna – Szkoła Podstawowa w Kadczy
– I miejsce – Cebula Bartłomiej – Szkoła Podstawowa w Jazowsku
– II miejsce – Gawełek Andrzej – Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Łącku
– II miejsce – Rusnarczyk Zuzanna – Szkoła Podstawowa w Zagorzynie
– III miejsce – Subik Emilia – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku
Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłymi umiejętnościami
aktorskimi i wysokim poziomem prezentacji, dlatego komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie.
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W uroczystym wręczeniu nagród
i dyplomów wzięli udział: wicedyrektor-Pani Jadwiga Wąchała, przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Małgorzata Król. Na zakończenie wszyscy
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Miło

było widzieć uśmiechnięte i zadowolone dzieci. Organizatorzy serdecznie
dziękują Radzie Rodziców, Panu Wójtowi za ufundowanie nagród w konkursie; nauczycielom, którzy włożyli trud
w przygotowanie uczniów oraz rodzi-

com za zaangażowanie w wykonanie
przepięknych strojów, a uczniom za
dostarczenie wrażeń.
Barbara Kowalczyk,
Katarzyna Duda

Międzynarodowe Pokazy Sztuk Walki
BUDO-BUSHI 2017
9 grudnia w Hali Widowiskowo
Sportowej w Łącku odbyła się już szósta Gala Budo Bushi 2017. Organizatorem imprezy był Pan Stanisław Majchrzak reprezentujący Stowarzyszenie
Samoobrony Sztuk Walki (International Self Defense Association), nato-
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miast Patronat nad imprezą objął Wójt
Gminy Łącko.
Gala rozpoczęła się od przeprowadzenia seminarium i egzaminów na
stopień DAN. O godz. 17:30 odbyły się
główne pokazy mistrzów ju jitsu, aikido, karate i wszelkich odmian sztuki

walki, którzy zaprezentowali bicie rekordu w rozbiciach, testy mieczy i organizmu oraz techniki powietrzne.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Łącko oraz przybyłych gości.
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SZKOŁA WOKÓŁ NAS

ORŁY WIEDZY W ZS
IM. ŚW. KINGI W ŁĄCKU
14 marca 2018 roku zorganizowana
została przez ZS im. św. Kingi w Łącku
pierwsza edycja konkursu „Orły wiedzy”. Przeznaczony był on dla uczniów
klasy VII Szkoły Podstawowej oraz klas
II i III Gimnazjum. Celem twórców tego
przedsięwzięcia było to, aby konkurs
motywował szkoły do podejmowania
różnorodnych działań w zakresie pracy
z uczniem uzdolnionym, wspierał i rozwijał uzdolnienia, zainteresowania i ciekawość poznawczą młodzieży, pogłębiał
wiedzę i cenną umiejętność, jaką jest
praca w zespole. Na zaproszenie organizatorów chętnie odpowiedziały: Szkoła
Podstawowa im. Bohaterów Warszawy
w Kamienicy, Zespól Szkolno-Przedszkolny w Łącku, Szkoła Podstawowa
w Jazowsku, Zespól Szkolno-Przedszkolny im. majora H.Sucharskiego
w Tylmanowej, Szkoła Podstawowa im.
Ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej, Szkoła Podstawowa im. Jana Matejki w Kamienicy, Szkoła Podstawowa
im. ks.prof. J.Tischnera w Ochotnicy
Dolnej, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej, Szkoła
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Podstawowa w Zarzeczu. Widocznym
efektem takiego zaangażowania było
pięćdziesięciu jeden młodych uczestników (łącznie 17 zespołów), którzy razem
z przygotowującymi ich do konkursu
nauczycielami pojawili się w murach
Św. Kingi.
Rywalizacja miała formę testu, który składał się ze stu pytań zamkniętych.
Uczniowie musieli sześćdziesiąt minut
zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi języka polskiego, matematyki, historii, języka angielskiego, geografii, chemii,
fizyki, biologii. Pytania były tak przygotowane, aby uwzględniać różne stopnie trudności. Rywalizujący pracowali
w trzyosobowych zespołach. Świetnie
sprawdził się ten model: działanie w drużynie pokazało, w jaki sposób uczniowie
dzielili się obowiązkami i odpowiedzialnością, jak wspólnie szukali właściwej
odpowiedzi, wzajemnie się dyscyplinowali i mobilizowali. Wszyscy zakończyli
pracę w wyznaczonym czasie. Następnie
jury wyznaczyło przerwę , aby sprawdzić
karty odpowiedzi. W tym czasie uczniowie trzecich i drugich klas gimnazjalnych
oraz klas siódmych zostali zaproszeni na
poczęstunek. Czekając na ogłoszenie wyników mogli pogawędzić na korytarzach
z „domownikami” (czyli naszą niezawodną młodzieżą), zajrzeć w różne szkolne
zakamarki.
Po takim odpoczynku należało
jeszcze wysłuchać werdyktu komisji
konkursowej. Pan Dyrektor Wiesław
Prostko podziękował wszystkim za
udział, wyraził swoją ogromną radość,
że tylu zaangażowanych i „chcących
chcieć więcej” gościło w murach szkoły
św. Kingi.
Podziękował opiekunom i wręczył
dyplomy za udział w konkursie wiedzowym. Pozostało jeszcze ogłosić zwycięzców, na co wszyscy z niecierpliwo-

ścią czekali. Pierwsze miejsce zdobyła
drużyna ze SP w Jazowsku w składzie:
Aleksandra Pyrdoł, Mateusz Słowik,
Przemysław Plata. Trzecioklasiści osiągnęli piękny wynik 81 punktów. Drugie
miejsce z wynikiem 72 pkt. wywalczyli:
Patrycja Tarchała, Wojciech Jagieła,
Jan Jagieła ze SP im. M. Konopnickiej
w Ochotnicy Górnej. Nagroda za trzecie miejsce - 66 pkt. trafiła w ręce Wojciecha Kowalczyka, Małgorzaty Czajki
i Kingi Jandury także ze SP im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej. Wszyscy laureaci otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Bezcenne stało
się także wspólne pamiątkowe zdjęcie
dziewięciu młodych ludzi, których bez
wątpienia należy nazwać orłami wiedzy!
Ze spotkania młodzieży z różnych
szkół w jednym miejscu, musiało wypłynąć coś pozytywnego i budującego,
dającego dobrą energię. Gratulujemy
wszystkim serdecznie!
Dziękujemy za tak liczne przybycie
i rywalizację na wysokim poziomie. Zapraszamy za rok… Pomyślcie tylko, ile
Wam wiedzy przybędzie.
Dzięki temu, Drodzy Młodzi, skutecznie podniesiecie nam, organizatorom poprzeczkę. I tak trzymać!
Do zobaczenia za rok!
Anna Brodowska
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Halowy Turniej
o Puchar Wójta
Gminy Łącko
27 stycznia 2018 r. odbył się Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Łącko w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku. Do rozgrywek
zgłosiło się 8 drużyn. Zwycięzcą turnieju została drużyna Viva Spajki,
pokonując drużynę Bogdański Team Nawojowa 4:0.
Można było obejrzeć wiele wspaniałych akcji rozgrywanych w duchu „fair play”. W ramach turnieju wyłoniono również najlepszego
Zawodnika oraz Bramkarza turnieju, którymi zostali: Kucek Daniel –
najlepszy zawodnik turnieju (drużyna Viva Spajki) i Pazgan Krzysztof
– najlepszy bramkarz turnieju (drużyna Bogdański Team Nawojowa
). Warto dodać, że turniej pod względem sportowym stał na bardzo
wysokim poziomie.
Celem turnieju było:
– propagowanie piłki nożnej wśród młodzieży,
– angażowanie społeczeństwa do aktywności ruchowej,
– rozwój sprawności fizycznej i umysłowej,
– zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
– sport lekiem na patologie i zagrożenia.
Gratulacje zwycięzcom oraz wszystkim drużynom za udział i zaangażowanie.
Dawid Słowik

Olimp Team mistrzem ALF w sezonie 2017/2018
28 stycznia 2018r. W Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyła się ostatnia kolejka rozgrywek
Amatorskiej Ligi Futsalu w sezonie
2017/2018.W najciekawszym meczu
w którym decydowały się losy mistrzostwa Olimp Team pokonał Zyndram
Łącko i sięgnął po tytuł mistrzowski.
Zyndram Łącko vice mistrzem. Miejsce
trzecie dla Proj-Budu Łącko. Czwarte
miejsce dla Kawalerki(brawa za ostatni
mecz mimo gry w czterech drużyna nie
oddała walkowera-super postawa ).Najlepszym strzelcem ALF został Karol Klimek z 23 bramkami na koncie. Najlepszym bramkarzem wybrano (bramkarza
i zawodnika wybierali przedstawiciele
drużyn) Konrad Skut z Kawalerki. Najlepszym graczem ALF wybranko Kry-
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stian Wiatr ze Szczawy Team.
Kolejność ligowej tabeli:
1. Olimp Team
2. Zyndram Łącko
3. Proj-Bud Łącko
4. Kawalerka
5. FC Kort Mordarka
6. Szczawa Team
7. Poziomki ,,Tespol” Łącko
8. Dream Team
9. Łobuzy
10. Bianco Neri

Podziękowania również dla Wójta
Gminy Łącko p. Jana Dziedziny, sędziów: Walentego Gajewskiego, Marian Tokarczyk, Paweł Hybel i Henryk
Szkaradek, wszystkich uczestników
rozgrywek ALF a także kibiców.
Dawid Słowik

Chcieliśmy podziękować również
sponsorom:
Karczma u Klaga(Bartłomiej Klag),DD-Bud (Damian Dąbrowski),Oberża Łącko (Marcin Klag),Olimp (Janusz
Pierzchała).
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Liga Oldbojów w grze…

D

o końca ligi pozostały już tylko dwie kolejki. Po rozegraniu czterech kolejek po tytuł zmierzają Oldboje
Woj- Tom Łącko. Drużyna z dużym zapasem punktowym prowadzi w tabeli i póki co nie ma sobie równych.
Można śmiało powiedzieć, że zdetronizowali tegoroczna
ligę. Zakończenie ligi już 7 kwietnia. Emocji nie zabraknie
do samego końca, niby teoretycznie Woj – Tom uciekł rywalom, ale o miejsce na przysłowiowym „pudle” walczą jeszcze
trzy zespoły. Która drużyna zostanie Wice Mistrzem, która

zdobędzie trzecie miejsce, a kto przegra rywalizację i zajmie
najgorsze miejsce dla sportowca czyli czwarte? Odpowiedzi
poznamy już niebawem. Serdecznie zapraszamy na Hale Widowiskowo – Sportową w Łącku.
Warto dodać i zawodnicy walczą również o tytuł „Króla
Strzelców’” Po 4 kolejkach na czele zawodnik Oldboje Łącko
- Mariusz Adamczyk z dorobkiem 24 goli.
Dawid Słowik

2 edycja Turnieju Piłkarzyków
to już historia!

M

imo dużego mrozu II edycja
Turnieju Piłkarzyków o Puchar Wójta Gminy Łącko cieszyła sie sporym zainteresowaniem.
Zawody rozpoczęły się o godzinie 16:00 i trwały do 21:00. Emocji
sportowych nie brakowało Zawodnicy musieli się wykazać zręcznością, szybkością i celnymi strzałami
do bramki:-) Walka trwała do końca
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- można było zaobserwować, że niektórzy nawet starali się stosować matematyczna taktykę
Warto również wspomnieć o najmłodszym zespole ( Piotr Talar i Dawid Rekucki), który nie dał się pokonać
presji starszych zawodników
Wyniku turnieju:
• I miejsce: Marcin Klag i Jacek Łazarz

•

II miejsce: Kamil Mozdyniewicz
i Grzegorz Kołodziej
• III miejsce: Paweł Ziemianek
i Grzegorz Chrobak
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim zawodnikom i zawodniczkom dziękujemy za udział w turnieju.
Do zobaczenia za rok
Dawid Słowik
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Spotkanie autorskie Franciszka Opyda
Wieczór poetycki Bronka z Obidzy Kozieńskiego

Wieczór Łącki na Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej

„Dziady cz.II” w wykonaniu
Grupy Teatralnej „Berecik”

Gminny Dzień Kobiet w Łącku

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Otwarcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zabrzeży

Inscenizacja historyczna ataku na niemiecki posterunek w wykonaniu GRH Żandarmeria
zdj. Agnieszka Uchman

