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POD JABŁONIĄ
    
Przyjemnie pod jabłonią
w majowy wieczór siąść.
Słuchać jak wietrzyk z ciszą gwarzy,
podumać, pomarzyć....
Kądziel nadziei prząść.

W gorące skwarne lato
przyjemnie zażyć cienia,
spocząć chwileczkę po pracy
albo się bawić w lenia. 

Stanisław Klimek



Odkażanie miejsc publicznych  
na terenie Gminy Łącko

Rozpoczęto budowę pumptrack’u  
nad Dunajcem w Łącku

Gmina Łącko podpisała umowę na 
dofinansowanie budowy wieży widokowej  
na Górze Modyń

Panująca pandemia wywołana 
przez covid-19 ma przełożenie 
na wszystkie dziedziny naszego 

życia. Wszelkie podejmowane przez 
gminę środki ostrożności mają na celu 
zapewnienie jak najlepszego bezpie-
czeństwa mieszkańcom oraz osobom 
przebywającym na terenie naszej gmi-
ny. Dzięki sprawnej organizacji Urzędu 
Gminy, klienci z terenu Gminy Łącko 
jak i z gmin ościennych, mogą załatwić 
niemalże każdą sprawę, czy to za po-
średnictwem poczty tradycyjnej, pocz-
ty elektronicznej, za pomocą platfor-
my www.obywatel.gov.pl lub poprzez 
kontakt telefoniczny z pracownikami 
urzędu. 

Natomiast z uwagi na decyzję Mi-
nistra Edukacji Narodowej i zarządze-
nie Wojewody Małopolskiego praca 
niektórych gminnych jednostek mu-
siała zostać ograniczona bądź zawie-
szona. 

Ponadto, aby ograniczyć ryzyko 
rozprzestrzeniania się koronawirusa 
w przestrzeni publicznej, na terenie 
Gminy Łącko prowadzone są akcje de-
zynfekcji miejsc publicznych. Pracow-
nicy Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Łącku przeprowadzają dezynfekcję 
przystanków, koszy na śmieci, ławek 
oraz chodników w miejscach gdzie 
w ciągu dnia mogło przebywać więcej 
ludzi.

Pod koniec stycznia br. w urzędzie 
gminy została podpisana umowa 
na zadanie p.n.: „Budowa toru 

rowerowego typu Pumptrack z infra-
strukturą towarzyszącą w Łącku w ra-
mach projekt pn. „Centra Aktywnego 
Wypoczynku, w tym trasy biegowe 
i biegowo – rowerowe” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

Zakres robót obejmuje wykona-
nie robót budowlano – montażowych, 
w zakres których wchodzi: wykonanie 

robót ziemnych, nasypów i podbudo-
wy, wykonanie toru z betonu asfaltowe-
go o długości 200 mb, malowanie linii, 
humusowanie i wykonanie chodników 
dywanowych oraz wykonanie drenażu.

Wartość planowanych robót wg za-
wartej umowy wyniesie 244 839,74 zł. 

Prace realizowane są przez BIKEU-
NIVERSE PL Filip Janiszewski, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę, jednak 
na chwilę obecną zostały one wstrzy-
mane, z uwagi na panującą pandemię 
koronawirusa.

24 stycznia br. Wójt Gminy Łąc-
ko Jan Dziedzina wraz ze Skarbni-
kiem Gminy Edytą Marczyk podpisali 
w Krakowie umowę na „Budowę wieży 
widokowej na Górze Modyń w miej-
scowości Wola Kosnowa”. Pozyskana 
przez gminę kwota dofinansowania to 
253 688 zł.

Wsparcie finansowe tej inwesty-
cji zadeklarowały również samorządy 
gmin Kamienica i Łukowica, którym 
jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Góra 
Modyń stanowi punkt „styczny” trzech 

naszych gmin. W najbliższym czasie 
ogłoszone zostanie postępowanie prze-
targowe, które wyłoni wykonawcę tej 
inwestycji.

Wniosek na budowę wieży został 
złożony w ramach programu „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność” objętego PROW 
na lata 2014-2020 w ramach naborów 
przeprowadzonych przez Lokalną Gru-
pę Działania Brama Beskidu.
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Gmina Łącko otrzymała promesę  
na ponad 4 mln zł na edukację

W Gminie Łącko powstaną kolejne kilometry 
sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie na 
przebudowę dróg gminnych w Czarnym Potoku 
oraz Szczereżu

18 lutego w Urzędzie Marszałkowski w Krakowie miało 
miejsce uroczyste wręczenie promes przyznanych w zakresie 
projektów badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw oraz 
przedsięwzięć edukacyjnych.

Gmina Łącko otrzymała dokument gwarantujący przy-
znanie dofinansowania kwotą ponad 4 mln zł na projekt pn.: 
Szkoły na „6” w Gminie Łącko, który przeszedł pozytywnie 
wszystkie etapy oceny. Zadanie to będzie realizowane we 
wszystkich szkołach podstawowych z terenu naszej gminy, 
a dzięki jego realizacji placówki otrzymają cały szereg pomo-
cy dydaktycznych i wyposażenia różnego typu, a także zosta-
ną uruchomione dodatkowe, bezpłatne zajęcia wyrównaw-
cze i rozwijające dla uczniów.

Wśród projektów edukacyjnych, które zostały wybrane 
do dofinansowania w Małopolsce, znalazły się 24 zadania 
o łącznej wartości ponad 47 mln zł, a ich głównym celem jest 
wspieranie uczniów i nauczycieli w rozwoju ich kompetencji 
i umiejętności.

Promesę z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki w imieniu 
Gminy Łącko odebrał Wójt Jan Dziedzina, a w przekazaniu 

uczestniczyli również radni województwa małopolskiego: 
Marta Mordarska, Stanisław Bisztyga i Grzegorz Biedroń 
oraz dyrektor MCP Rafał Solecki.

 Fot.: M. Książkiewicz

16 stycznia br. w Urzędzie Gminy 
została podpisana kolejna umowa na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w naszej gminie, tym razem w miejsco-
wości Łącko – osiedle Pożogi. Inwesty-
cja ta, zostanie zrealizowane w ramach 
projektu p.n. „Przebudowa oczyszczal-
ni ścieków w Łącku oraz budowa kana-
lizacji sanitarnej w Zabrzeży”.

Całkowita wartość zadania wy-
niesie 1 343 643,77 zł, z czego kwota 

928 534,31 zł stanowi dofinansowanie 
z RPO WM na lata 2014 – 2020.

Inwestycja ma zostać zakończo-
na do końca lipca br. Wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowa LELITO Tadeusz Le-
lito Frycowa 148, 33-335 Nawojowa.

W ramach zadania planowane jest 
powstanie kanalizacji sanitarnej o łącz-
nej długości ok. 4 km.

W połowie kwietnia br. Premier 
Mateusz Morawiecki zatwier-
dził listę zadań na dofinan-

sowanie ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych w ramach naboru 
wniosków na 2020 rok. Gminie Łącko 
zostało przyznane dofinansowanie na 

realizację dwóch zadań drogowych, 
a mianowicie na przebudowę drogi 
gminnej Czarny Potok – Pod Szkołą na 
odcinku dł. 526 mb oraz na przebudo-
wę drogi gminnej Szczereż – Olszanka 
w miejscowości Szczereż na odcinku 
dł. 600 mb.
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Rozdanie nagród i dyplomów 
w związku z rozstrzygnięciem 
konkursu plastycznego  
„Ekologiczny Plakat”

Przekazanie elementów stroju regionalnego  
dla Zespołu „Mali Zagorzynianie”

Wniosek o dofinansowanie prze-
budowy przedmiotowych dróg został 
złożony przez gminę do Wojewody Ma-
łopolskiego w sierpniu 2019 r.

Łączna wartość realizacji tych 
dwóch zadań wyniesie ponad 1,4 mln zł, 
z czego kwota ponad 853 tys. zł to do-
finansowanie pozyskane przez gminę. 

Wysokość dofinansowania z Fun-
duszu Dróg Samorządowych dla zadań 
powiatowych i gminnych jest uzależ-
niona od dochodów jednostek samo-
rządu terytorialnego. Im niższy dochód 
własny samorządu, tym większa szansa 
na otrzymanie wyższej wartości dofi-

nansowania, przy czym dofinansowa-
nie może wynieść maksymalnie 80% 
kosztów kwalifikowanych realizacji 
zadania. 

Należy zauważyć, że są to kolejne 
środki zewnętrzne pozyskane w ostat-
nich latach na poprawę infrastruktury 
drogowej, które gmina otrzyma dzię-
ki skutecznej i merytorycznej pracy 
pracowników urzędu. Śmiało można 
stwierdzić, że przygotowywane przez 
urząd gminy wnioski jak dotąd cechuje 
stuprocentowa skuteczność.

W ostatnim czasie tematem numer 
jeden jest panująca w kraju i na świe-

cie pandemia koronawirusa, a okres 
ten jest ciężkim czasem dla rodzin, do-
mostw, przedsiębiorstw oraz instytucji. 
Dlatego tak ważne są inwestycje, które 
pozwolą na dalszy rozwój infrastruktu-
ry gmin i powiatów.

Dzięki zatwierdzeniu przez Pana 
Premiera list zadań do realizacji, gmi-
na będzie mogła jeszcze w kwietniu 
rozstrzygnąć postępowanie przetargo-
we, które ogłosiła w styczniu bieżącego 
roku i podpisać umowę na realizację 
robót, co umożliwi dotrzymanie zakła-
danych terminów zakończenia robót, 
które ustalono na październik 2020 r.

24 lutego 2020 r. odbyło się Rozda-
nie nagród i dyplomów związane z roz-
strzygnięciem konkursu plastycznego 
„Ekologiczny Plakat”. Konkurs był or-
ganizowany przez Urząd Gminy Łącko 
we współpracy z Samorządowym Cen-
trum Usług Wspólnych w Łącku pod 
patronatem Wójta Gminy Łącko.

Konkurs dedykowany był do 
uczniów wszystkich przedszkoli i szkół 
podstawowych znajdujących się na te-
renie Gminy Łącko. 

Uczestnicy zostali podzieleni na trzy 
grupy wiekowe: przedszkola, klasy I-III 
oraz klasy IV-VIII. Ich zadaniem było 

wykonanie dowolną techniką plastycz-
ną plakatu o tematyce ekologicznej.

W każdej grupie wiekowej rozdano 
wartościowe nagrody za zajęcie trzech 
pierwszych miejsc oraz upominki dla 
wyróżnionych.

Wręczenie nagród i dyplomów po-
przedzone zostało proekologiczną pre-
lekcją przeprowadzoną przez Ekodo-
radcę Gminy Łącko. Prelekcja ta, miała 
na celu poprawę świadomości ekolo-
gicznej wśród dzieci i ich opiekunów.

Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za wzięcie udziału w konkursie, 
zwycięzcom Gratulujemy.

Tegoroczne święto Dnia Babci 
i Dziadka obchodzone uroczy-
ście w Szkole Podstawowej w Za-

gorzynie stało się okazją do przekaza-
nia zakupionych w ramach projektu 
pn. Poprawa infrastruktury kultury 
oraz rozwój tożsamości regionalnej 
i zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego Ziemi Łąckiej elementów stroju 
regionalnego. Stroje te na ręce Pani 
dyrektor Barbary Legutko przekazał 
Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina. 
W ramach projektu zakupiono koszu-
le chłopięce i dziewczęce, kapelusze, 
spódnice czerwone, pasy góralskie, 

korale, ciupagi, skarpety wełniane 
i kierpce.

Po części oficjalnej dzieci z klas 0-3 
zadedykowały swoim drogim Babciom 
i Dziadkom przedstawienie ,,Powróćmy 
jak za dawnych lat" deklamowali win-
szujące wierszyki i tańczyli do znanych 
utwór. Z wielkim zaangażowaniem za-
prezentował się zespół ,,Mali Zagorzy-
nianie", który bawił i tańcem i pięknym 
śpiewam. Babcie i Dziadkowie z podzi-
wem oglądali swoje pociechy.

Na koniec wszystkie Babcie i Dziad-
ków zaproszono na słodki poczęstunek, 
przygotowany przez rodziców.
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66 laptopów dla uczniów  
z terenu Gminy Łącko 

Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Pracowników 
Samorządowych

1 kwietnia 2020 roku ruszył pro-
gram Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna 
szkoła“, dzięki któremu samorządy 
miały możliwość zakupu laptopów 
dla uczniów i nauczycieli. Sprzęt ma 
usprawnić funkcjonowanie nauki 
zdalnej i wspomóc tych nauczycieli 
i uczniów, którzy nie mają dostępu do 
komputera lub Internetu. 

Gmina Łącko otrzymała na ten cel 
grant w wysokości 79 999,92 zł. W ra-
mach przeprowadzonego zmówienia 
publicznego zakupionych zostało 66 
laptopów poleasingowych, które otrzy-
mało 11 szkół z terenu Gmina Łącko. 
Dostawa całej partii zamówionych 
komputerów nastąpiła 21 kwietnia 
br. Następnego dnia dyrektorzy szkól 

W sobotę 22 lutego w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej w Łącku 
odbył się Powiatowy Halowy 

Turniej Piłki Nożnej Pracowników Sa-
morządowych pod patronatem Staro-
sty Nowosądeckiego i Wójta Gminy 
Łącko. Organizatorem wydarzenia był 
Uczniowski Klub Sportowy „Gol” w Łąc-
ku. W imprezie udział wzięły drużyny 
samorządów z 5 gmin naszego powiatu 
tj. z Grybowa, Korzennej, Muszyny, Ry-
tra i Łącka, a także drużyna starostwa 
powiatowego, Komendy Miejskiej Poli-
cji w Nowym Sączu, Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Sączu, Straży Gra-
nicznej w Nowym Sączu oraz zespół re-
prezentujący UKS Gol Łącko.

Rozgrywki przebiegły w sportowej 
atmosferze i dostarczyły wielu pozy-
tywnych emocji, a drużyny prezento-
wały bardzo wysoki poziom rywaliza-
cji. Zwycięzcą turnieju została drużyna 
PSP w Nowym Sączu, która po serii 
rzutów karnych pokonała zespół Staro-
stwa Powiatowego. Na trzecim miejscu 
znalazła się drużyna Straży Granicznej. 

Wśród zawodników biorących 
udział w zawodach znaleźli się: Senator 
RP Wiktor Durlak, który stał na bramce 
zespołu z Grybowa, Starosta Nowosą-
decki Marek Kwiatkowski reprezentu-
jący drużynę Starostwa Powiatowego, 
Przewodniczący Rady Powiatu No-
wosądeckiego Roman Potoniec, który 

wraz z Wójtem Janem Dziedziną i Za-
stępcą Wójta Pawłem Dybcem grali 
w barwach Gminy Łącko, a także wój-
towie gmin, reprezentujących zgłoszo-
ne do turnieju drużyny.

Zawodnikom kibicowali: członek 
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Ma-
rian Dobosz oraz radna Rady Powiatu 
Nowosądeckiego Joanna Szewczyk-
-Kubacka, a także Radni Gminy Łąc-
ko z Przewodniczącą Rady Bernadettą 
Wąchała – Gawełek na czele. 

Nagrody na zakończenie turnieju 
zawodnikom wręczyli wicewojewoda 
małopolski Józef Leśniak wraz ze sta-
rostą nowosądeckim Markiem Kwiat-
kowskim, który złożył podziękowania 
za organizację rozgrywek wójtowi Ja-
nowi Dziedzinie oraz prezesowi UKS 
GOL Łącko Janowi Mrówce.

przekazali na podstawie umowy uży-
czenia laptopy rodzicom dzieci, które 
najbardziej ich potrzebują w obecnej 
sytuacji związanej z wprowadzeniem 
na terenie Polski stanu epidemii. Do-
celowo, po ustaniu okresu użyczenia, 
laptopy pozostaną w pracowniach in-
formatycznych danej szkoły.

Projekt jest finansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Oś I Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu” Działanie 1.1 
„Wyeliminowanie terytorialnych róż-
nic w możliwości dostępu do szeroko-
pasmowego Internetu o wysokich prze-
pustowościach”.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko  5



Koncert Noworoczny w Łącku

Koncert Noworoczny w Łącku 
odbył się 5 stycznia. To wielkie 
wydarzenie artystyczne na stałe 

wpisało się już do naszego kalendarza 
imprez, a otwierał je już tradycyjnie 
wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. 

Tegoroczny repertuar w wykonaniu 
doskonałej Orkiestry Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej z Nowego Sącza pod 
dyr. ppłk. SG Leszka Mieczkowskiego 
obejmował muzykę filmową i musica-
lową. Usłyszeć można było utwory z ta-
kich musicali jak "Jesus Christ Super 
Star”, "Cats" czy "Piloci". W koncercie 
śpiewali wyjątkowi soliści Paulina Jan-
czak i Jakub Wocial. To dwoje niezwy-
kle zdolnych artystów, z których każde 
idzie swoją ścieżką artystyczną nazna-
czoną wieloma sukcesami.

Paulina Janczak – to polska aktorka 
teatralno-musicalowa, wokalistka. Od 
2007 związana z Teatrem Muzycznym 
„Roma” w Warszawie, w którym od-
twarzała m.in. rolę Christine w musi-
calu Upiór w Operze oraz Cosette w Les 
Misérables (według powieści Wiktora 
Hugo Nędznicy). Współpracuje także 
z innymi teatrami w całej Polsce.

Jakub Wocial – jest również pol-
skim aktorem musicalowym i wo-
kalistą oraz reżyserem. Występował 
w wielu musicalach w kraju i zagrani-
cą. Obecnie występuje w Operze i Fil-

harmonii Podlaskiej w musicalu "Upiór 
w operze". Wciela się w role Monsieur 
Reyer oraz Andre. Od września 2012 
pełni funkcję Kierownika Artystyczne-
go Teatru Rampa w Warszawie. Stwo-
rzył projekty musicalowe takie, jak: 
Broadway Street – The show (2011), 
Musicalove (2014).

W znanej piosence "Bo jo cię ko-
chom" zaśpiewał solista orkiestry, ale 
również zespołu Lachersi Tomasz Ja-
rosz. Koncert prowadziła Małgorzata 
Broda.

Był on prawdziwą ucztą duchową, 
a więc i oklaski po jego zakończeniu nie 
milkły długo. Nie zabrakło również ży-
czeń od przedstawicielek polskiego par-
lamentu, a więc pań posłanek – Urszuli 
Nowogórskiej i Anny Paluch, a także 
przedstawicieli łąckiego samorządu: 
Przewodniczącej Rady Gminy Łącko 
Bernadetty Wąchały-Gawełek oraz Wój-
ta Gminy Łącko Jana Dziedziny. Potem 
nastąpiły podziękowania dla artystów, 
ale również dla zastępcy Komendanta 
Karpackiego Oddziału Straży Granicz-
nej płk. Marka Marcisza, który przybył 
na koncert wraz z małżonką.

Następnie wszyscy widzowie wraz 
z artystami wykonali ponownie utwór 
"Przekażcie sobie znak pokoju" oraz 
czynnie włączyli się w "Marsz Radetz-
ky'ego".

Organizatorem koncertu był Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Łącku.

(b.g.)
Zdj. Tomasz Łakoma
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Okres świąteczny  
w wydarzeniach kulturalnych

Okres świąteczny obfituje od lat 
w wiele wydarzeń kulturalnych. 
Oto garść informacji na temat 

kilku z nich. 
Już tradycyjnie 6 stycznia ulicami 

Łącka przeszedł Orszak Trzech Króli 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Łącku przy współpracy z Pa-
rafią pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku.

Około godziny 11.15 barwny i roz-
śpiewany orszak wyruszył z łąckiego 
Rynku. Na przedzie, tuż za gwiazdą 
wędrowali Trzej Królowie: Kacper, 
Melchior i Baltazar niosąc Nowonaro-
dzonemu Dzieciątku dary: złoto, kadzi-
dło i mirrę. Po drodze cały orszak za-
trzymał się na chwilę na dworze króla 
Heroda, aby zapytać o dalszą drogę.

Pod kościołem parafialnym w Łącku 
nastąpiło uroczyste powitanie, którego 
dokonał ks. proboszcz Czesław Noworol-
nik, a potem wszyscy weszli do świątyni. 
Dzieciątku Jezus swoje dary złożyli Trzej 
Mędrcy, kolędnicy misyjni oraz przed-
stawiciele rodzin. Potem rozpoczęło się 
wspólne kolędowanie. Wzięli w nim 
udział: scholka dziecięca pod kierunkiem 
Anny Muszyńskiej, młodzieżowy zespół 
LOL, Chór Parafialny "Zew gór" pod dyr. 
Marcina Wnęka oraz Zespół Regionalny 
"Górale Łąccy" pod kierunkiem Łukasza 
Uklei. Śpiewali kolędy również wszyscy 
zgromadzeni w łąckim kościele. 

Potem rozpoczęła się uroczysta 
Msza Święta.

* * *

10 stycznia w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Łącku odbył się XXX 
Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. 

Występy konkursowe oceniała komisja 
w składzie: Marta Smólczyńska – etno-
log, MCK Sokół, Monika Kurzeja – mu-
zyk, dialektolog, MCK Sokół i Benedykt 
Kafel – etnograf, postanowiła przyznać 
następujące miejsca:
kat. dziecięca
• I miejsce – grupa z Gwiazdą 

z Maszkowic (Szkoła Podstawowa), 
grupa Nowolecięta z Łącka (Grupa 
Teatralna "Berecik")

kat. dorosła
• I miejsce – grupa z Konikiem z Łąc-

ka (stowarzyszenie "Kiyrpecki")
Komisja podkresliła niezwykle wy-

równany poziom występów. Reprezn-
tować gminę Łącko na Sądeckim Ko-
lędowaniu w Mystkowie będą grupy 
Z gwiazdą z Maszkowic, Z konikiem 
z Łącka. Grupy otrzymały dyplomy 
i nagrody finansowe ufundowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.

* * *
23 stycznia odbył się Koncert Ko-

lęd i Pastorałek w wykonaniu uczniów 
Ogniska Muzycznego w Łącku. Koncert 
ten był jednocześnie okazją do pod-
sumowania półrocznej pracy w roku 
szkolnym 2019/2020.

W wykonaniu młodych artystów 
można było usłyszeć najpiękniejsze ko-
lędy i pastorałki. Wykonawcy grali na 
następujących instrumentach: skrzypce 
(inst. Agata Życzyńska), pianino (inst. 
Mariusz Gorczowski), akordeon, gitara, 
klarnet (inst. Piotr Matusiewicz), trąbka 
i instrumenty dęte (inst. Marek Lipień). 

Na koniec wszyscy wspólnie, z to-
warzyszeniem zespołu muzycznego zło-

żonego z uczniów Ogniska zaśpiewali: 
To juz pora na wilijo i Gore gwiazda.

Noworoczne życzenia, ale również 
te związane z rozpoczynającymi feriami 
złożyli wójt gminy Łącko Jan Dziedzina 
oraz dyrektor GOK Józef Strączek.

(b.g.)
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WSPÓLNE KONCERTY ORKIESTRY DĘTEJ IM. TADEUSZA 
MORYTO W ŁĄCKU WRAZ Z MŁODZIEŻOWYM ZESPOŁEM 
PROMYCZKI DOBRA Z NOWEGO SĄCZA

Koniec starego i początek nowego 
roku był bardzo intensywnym 
okresem dla członków naszej Or-

kiestry Dętej im. Tadeusza Moryto, a to 
za sprawą wielu wydarzeń, które miały 
miejsce w krótkich odstępach czaso-
wych. Pod koniec października 2019 
roku Orkiestra otrzymała propozycję 
uczestnictwa we wspólnym projekcie 
koncertów kolędowo-pastorałkowych 
wraz z Młodzieżowym Zespołem „Pro-
myczki Dobra” z Nowego Sącza i ta 
propozycja została przyjęta. Orkiestra 
przystąpiła do prób najpierw samo-
dzielnie, ponieważ repertuar był ob-
szerny, a aranżacje znacznie odbiegały 
od tych będących w dotychczasowym 
repertuarze, poza tym pojawiło się kil-
ka utworów nowych. Oczywiście samo 
wyćwiczenie jak również dostarczenie 
materiału nutowego to w dzisiejszych 
czasach kserokopiarek, drukarek nie 
stanowi najmniejszego problemu, co 
innego lata 70 – te i wcześniej kiedy 
cały materiał nutowy od partytur po-
przez konkretne głosy trzeba było pi-
sać ręcznie, więc takie przedsięwzięcie 
wtedy wymagało co najmniej półrocz-
nego przygotowania. Rozpoczęła się 
więc mozolna praca nad każdym utwo-
rem, najpierw zajęcia sekcyjne, potem 

zgrywanie poszczególnych głosów, 
ustalenia dotyczące instrumentarium 
i co najważniejsze składu osobowego, 
który musiał być pewny na każdy wy-
jazd, tym bardziej, że trasa koncerto-
wa zaplanowana została w kilkunastu 
miastach Małopolski, Podkarpacia 
oraz w Strasburgu i Metz we Francji. 
Obie grupy ćwiczyły samodzielnie pod 
okiem prowadzących, aby w końcu spo-
tkać się na wspólnej próbie pod koniec 
grudnia przed Świętami Bożego Na-
rodzenia. Tak duża grupa osób z trud-
nością mieściła się w naszej sali prób, 
a do tego nagłośnienie, instrumenta-
rium perkusyjne wzbogacone między 
innymi o kotły i nie tylko. Wszystko się 
udało i próba chociaż długa odbyła się 
sprawnie, ustalono wszystkie szczegó-
ły dotyczące składu osobowego do po-
szczególnych utworów, scenki takie jak 
składanie darów, pokłon kolędników, 
które wykonywały dzieci oraz inne de-
tale jak chociażby sprzęt nagłaśniający. 

Cała grupa obejmowała bardzo 
duży przedział wiekowy począwszy od 
dzieci i młodzieży szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych, studentów, mło-
dzieży pracującej aż po osoby dorosłe, 
co w żadnym stopniu nie przeszko-
dziło w powstaniu czegoś pięknego, 

a najlepszym dowodem były gromkie 
brawa na każdym z koncertów. Był to 
czas bardzo pracowity, bo oczywiście 
były Święta więc nie mogło zabraknąć 
Orkiestry jak co roku na Pasterce, po-
tem w drugi dzień Świąt 26.12.2019. 
Orkiestra uświetniła Uroczystość Za-
ślubin naszego orkiestrowego solisty 
wokalisty Marcina Wnęka z dobrze 
wszystkim znaną z racji wspólnych 
koncertów chórzystką z Parafialnego 
Chóru ,,Zew Gór” Moniką Faron, by 
wreszcie 29.12.2019 rozpocząć trasę 
koncertową. 

W sumie odbyło się osiem kon-
certów: 29.12.2019. w Krako-
wie, 05.01.2020 w Nowym Sączu, 
06.01.2020. w Rzeszowie, 08.01.2020. 
w Dębicy, 17.01.2020 – 20.01.2020 
w Strasburgu oraz Metz we Francji, 
25.01.2020 w Bochni, 26.01.2020. 
w Nowym Sączu i na zakończenie 
02.02.2020. w Łącku. 

Kilka słów o pobycie we Francji, bo 
to była jakby taka wisienka na torcie 
z racji tego, że mogliśmy zobaczyć jak 
wygląda Okres Bożonarodzeniowy za 
granicami naszej Ojczyzny. Gościliśmy 
w Parafii pod wezwaniem Matki Bożej 
z Lourdes w Strasburgu, gdzie dotarli-
śmy przed południem 18.01.2020. i po 
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wypakowaniu bagażu udaliśmy się na 
zwiedzanie miasta najpierw indywidu-
alnie, a potem z przewodniczką – Polką 
mieszkającą na stałe we Francji. Miasto 
jest bardzo ładne, leży w Alzacji i Lota-
ryngii, a więc na pograniczu niemiec-
ko – francuskim toteż jego historia 
jest bardzo burzliwa, a architektura to 
mieszanka stylów w zależności od przy-
należności bądź to do Niemiec, bądź 
do Francji. Największe wrażenie robi 
tamtejsza Cathedrale Notre – Dame, 
czyli Katedra Najświętszej Marii Pan-
ny łącząca cechy późnego romanizmu 
z wczesnym gotykiem francuskim i doj-
rzałym gotykiem niemieckim. Z racji la-
ickości Francji, katedra należy do pań-
stwa, więc wszystkie sprawy związane 
z utrzymaniem, zarządzaniem, remon-
tami spoczywają na barkach państwa, 
a co się z tym wiąże nie można tak jak 
w naszym kraju swobodnie odprawiać 
Mszy Świętych i innych nabożeństw, 
nie ma Najświętszego Sakramentu, co 
pomimo pięknego świątecznego wy-
stroju dawało uczucie pustki. Wszelkie 
uroczystości, które odbywają się w Ka-
tedrze muszą być wcześniej ustalone 
z zarządcą, który wydaje pozwolenie 
i na ten czas jest ona zamykana dla 
zwiedzających, sprowadzany jest Naj-
świętszy Sakrament, a potem wszystko 
wraca do stanu pierwotnego. Późnym 
popołudniem po powrocie ze zwiedza-
nia miasta zostaliśmy podjęci przez 
polskie rodziny należące do podejmu-
jącej nas polskiej Parafii i udaliśmy się 
po dwie, trzy osoby do ich domów na 
kolację oraz nocleg. Spotkania z Roda-
kami do późnych godzin nocnych były 
okazją do bardzo długich rozmów, opo-
wiadań o ich często skomplikowanych 
trudnych losach, o emigracji, o chęci 
i planach powrotu do Polski o wiel-
kiej tęsknocie, a podczas niedzielnych 
koncertów można było zaobserwować 
łzy wzruszenia. Niedziela była bardzo 
ale to bardzo intensywna bo związana 
z koncertami najpierw w Strasburgu 
gdzie uczestniczyliśmy w Mszy Świętej 
i koncercie, po czym szybkie pakowa-
nie bagaży, obiad i przejazd ok. 200 
km do Metz i znów instalacja, koncert 
dla Polonii, pakowanie, obfita typowo 
polska kolacja, i powrót do Łącka gdzie 
dotarliśmy w poniedziałek 20.02.2020 
ok. godz. 13:00. 

Kiedy minął świąteczny czas, znik-
nęły choinki, kolorowy wystrój, kiedy 
wróciła szara rzeczywistość, wróciły 
wspomnienia to nasunęła się refleksja, 
że żyjemy tu i teraz w pięknym Kraju 
nad Wisłą, w Łącku nad Dunajcem, że 
jesteśmy szczęśliwi i dumni tak z tej 
Dużej jak i Małej Ojczyzny, że nasza 
tradycja, regionalizm są czymś wyjąt-
kowo pięknym, czymś o czym tak na 

co dzień nie myślimy, nie doceniamy, 
a o czym inni marzą, do czego tęsknią 
nie kryjąc łez.

W tym miejscu słowa gorących po-
dziękowań dla Wójta Gminy Łącko 
Pana Jana Dziedziny za dofinansowa-
nie wyjazdu. 

Dla Orkiestry był to oczywiście jakiś 
etap, który przeszedł już do historii, a że 
życie nie znosi próżni to w bardzo szyb-
kim czasie po powrocie czekały kolejne 
wyzwania, a mianowicie wspomnia-
ne już koncerty. Finalnym akcentem 
wspólnego muzykowania był koncert 
02.02.2020. w naszym łąckim kościele 
wieńczący całe przedsięwzięcie. 

Niedługo po tym przeżywaliśmy 
piękną Uroczystość Zaślubin naszej or-
kiestrowej pary: saksofonistki Marysi 
Lorczyk i klarnecisty Rafała Kurzei. Od 
bardzo dawna przyjęło się mówić, że 
Orkiestra to taka wielka rodzina, a fakt 
że muzyka połączyła miłością dwoje 
ludzi jest pierwszym takim w długiej 
historii Orkiestry co świadczy o tym, 
że muzyka była i jest wyjątkowa sama 
w sobie rodząc pozytywne emocje i po-
stawy. Bardzo cieszy nas fakt małżeń-
stwa dwojga muzyków Orkiestry bo 
to daje nadzieję na to, że kiedyś tego 

bakcyla zaszczepią swoim dzieciom, 
a też i to że może za jakiś czas znów bę-
dziemy świętować bo przecież w szere-
gach muzyków są chłopcy i dziewczęta, 
a wszyscy piękni i młodzi. 

Życie oczywiście w szalonym tem-
pie gna naprzód i jeszcze nie zdążyły 
przebrzmieć echa wesela, a już pojawiła 
się smutna wiadomość o śmierci Pana 
Franciszka Dudka – Taty naszego kole-
gi Adama Dudka równocześnie Teścia 
Dyrektora GOK-u u Józefa Strączka, 
a także Dziadka Grzegorza Strączka – 
perkusisty. Śp. Pan Franciszek długo-
letni lekarz oraz kierownik w naszym 
Ośrodku Zdrowia, inicjator powstania 
Punktu Analitycznego jak również sa-
mej rozbudowy Ośrodka był wielkim 
przyjacielem Orkiestry i kiedy pozwa-
lał mu tylko czas jak również zdrowie 
jeździł prywatnie na nasze koncerty 
i oczywiście w razie potrzeby wszyst-
kich nas leczył. Przed Orkiestrą kolejne 
wyzwania związane z różnymi wyda-
rzeniami i sytuacjami, nie wszystkimi 
dającymi się przewidzieć i zaplanować 
bo jak pokazuje życie czasami stajemy, 
wyhamowujemy nagle zderzając się 
z realiami, od których nie sposób uciec. 

Marek Lipień 
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28 rekordowy Finał WOŚP w Łącku

ARiMR wspiera dzieci – pakiety edukacyjne 

12 stycznia w całej Polsce, ale 
i w wielu miejscach na świecie grała 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
dla dziecięcej medycyny zabiegowej. 
28. Finał WOŚP w Łącku odbył się 
w hali widowiskowo-sportowej.

Dla licznie zgromadzonej publicz-
ności zaprezentowali się: Przedszko-
laki z Samorządowego Przedszkola 
w Jazowsku przygotowane przez pp. 
Annę Gromalę i Magdalenę Leszko, 
Balet 2BD Magdalena Lippa, wokalist-
ki: Klaudia Rams, Justyna Mrówka, 
Martyna Dybiec i Łucja Jasiurkowska, 
a także Zespół Regionalny "Górale 
Łąccy" pod kierunkiem Łukasza Uklei. 
Pokazy pierwszej pomocy oraz tory 
przeszkód przygotowali strażacy z OSP 
w Czerncu i Łącku, Mini-turniej rzu-
tów karnych przeprowadził Jan Mrów-
ka, a warsztaty plastyczne Magdalena 
Leszko. Nie zabrakło loterii fantowej, 
a także wzbudzających wielu emocji li-
cytacji, w trakcie których kwotę 4000 
zł osiągnął finałowy tort przygotowany 
przez Cukiernię u Gromali.

Wynik tegorocznego finału to 

38.124,98 zł
Wszystkim serdecznie dziękujemy!

24 stycznia odbyło się przekazanie 
pakietów gier i materiałów plastycz-
nych na zajęcia pozalekcyjne organi-
zowane w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry w Łącku. Dokonał tego kierownik 
oddziału Powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa Roman Potoniec. W tej niezwykle 

przyjemnej uroczystości uczestniczyły 
dzieci biorące udział w zajęciach po-
zalekcyjnych, instruktorzy tych zajęć, 
a także dyrektor GOK w Łącku Józef 
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Aktywnie, atrakcyjnie, feryjnie… 

Strączek. Te niezwykle atrakcyjne gry 
edukacyjne oraz materiały plastyczne 
zostały wykorzystane w trakcie licz-
nych zajęć w okresie ferii zimowych.

Bardzo dziękujemy za przekaza-
ne materiały. Z wnioskiem wystąpiło 
stowarzyszenie Amatorski Ruch Ar-
tystyczny Ziemi Łąckiej. Pakiety edu-

kacyjne zostały przekazane w ramach 
akcji "ARiMR wspiera dzieci".

 (b.g.)

Dużym zainteresowanie cieszyła 
się oferta Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łącku na tegoroczne ferie. 

Zajęcia były niezwykle różnorodne. 
W ramach tegorocznych ferii można 
było skorzystać z wyjazdów do kina, 
a także wycieczki do stadniny koni 
Nasko Zagroda w Kadczy. Dzieci na 
warsztatach plastycznych wykonywały 
płaskorzeźby z masy solnej, lalki szma-
cianki, kolorowe mandale czy wreszcie 

koszulki z motywami regionalnymi. 
Odbyło się również spotkanie z leśni-
czym, a także przestawienie lalkowe pt. 
"Kruszynka". Każdego dnia można było 
zagrać w gry planszowe i edukacyjne 
podarowane przez Agencję Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w ra-
mach akcji "ARiMR wspiera dzieci" 
na wniosek Stowarzyszenia Amatorski 
Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej, albo 
obejrzeć jakąś bajkę.
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„Folkowy marketing, czyli promocja południowej 
Małopolski przez twórczość ludową i produkt regionalny” 
– seminarium w Łącku

29 lutego w Remizie OSP w Łącku 
odbyło się seminarium pn. „Folkowy 
marketing, czyli promocja południowej 
Małopolski przez twórczość ludową 
i produkt regionalny” z cyklu „Poznaj 
Górala spoza Podhala”. Zorganizo-
wane zostało przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Łącku w ramach realizowa-
nego wspólnie z partnerami projek-
tu „Odkrywanie skarbów dziedzictwa 
południowej Małopolski”. Pierwsze 
tego typu seminarium miało miejsce 
w grudniu, a odbyło się w Rytrze, w re-
gionie Górali Nadpopradzkich. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 
stu regionalistów, twórców ludowych, 
pasjonatów kultury ludowej, uczestni-
ków projektu „Skarby Górali” z połu-
dniowej Małopolski jak również przed-
stawicieli władz samorządowych. 

Seminarium otworzyli wspól-
nie Jan Dziedzina wójt gminy Łącko 
oraz Józef Strączek dyrektor łąckiego 
GOKu, którzy podziękowali wszyst-
kim za tak liczny udział. Następnie re-
zultaty projektu trwającego już blisko 
trzy lata, przedstawiła Anna Jarzębska 
z Fundacji Mapa Pasji, opowiadając 
również niezwykle wyczerpująco na te-
mat dziedzictwa niematerialnego oraz 
odkrywania góralskich skarbów przez 
wolontariuszy młodzieżowych zaanga-
żowanych do projektu. Jednym z rezul-
tatów projektu są również questy, czyli 
wyprawy odkrywców. Na ten temat 
mówił trener questowy Krzysztof Flo-
rys. Pod jego opieką w poszczególnych 

regionach powstało wiele tego typu 
gier terenowych, przybliżających histo-
rię, tradycję, przyrodę, ale również cie-
kawostki danego obszaru, poruszając 
się po szlaku wyznaczonym przez wier-
szowane wskazówki. Na naszym tere-
nie w ramach projektu zrealizowaliśmy 
trzy questy – w Łącku, Maszkowicach 
i Jazowsku, a także po sąsiedzku w Ka-
mienicy, dzięki zaangażowaniu wielu 
osób. Warto niewątpliwie wyruszyć 
w te wyprawy, aby odkryć na nowo, to, 
co wydaje się tak dobrze znane. Odzna-
ką honorową i tytułem Ambasadora 
Questów została wyróżniona Bernadet-
ta Wąchała-Gawełek, animator lokalny 
z regionu Górali Białych. 

Następnie przyszła pora na prezen-
tacje prac wolontariuszy w ramach blo-
ku pt. „Twórcy ludowi z południowej 
Małopolski oczami młodzieży”. Zoba-
czyć można było zdjęcia Kuby Mrówki 
z naszego regionu, przedstawiające kil-
ku twórców regionalnych przy pracy, 
a także posłuchać o tym, jak te zdjęcia 
powstawały. Był również film z regionu 
Kliszczaków autorstwa Michała Le-
śniaka pt. „Franciszek Jędrocha – rzeź-
ba ludowa”, a mówił o nim Bartłomiej 
Dyrcz – dyrektor CKiS w Tokarni. Po 
tej pierwszej części prezentacji gadkę 
ludową swojego autorstwa zatytuło-
waną „Kora bosko” powiedział Marek 
Lipień, a po nim wystąpił Zespół Re-
gionalny „Górale Łąccy” po kierunkiem 
Łukasza Uklei w wiązance łąckich tań-
ców i śpiewów. Po tych występach głos 

zabrali Stanisław Pasoń radny Woje-
wództwa Małopolskiego i Roman Po-
toniec przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego, którzy podziękowali 
organizatorom za zaproszenie na semi-
narium doceniając jednocześnie jego 
ważność dla społeczności lokalnych 
południowej Małopolski. 

W trakcie przerwy można było obej-
rzeć prace twórców ludowych z wszyst-
kich regionów biorących udział w pro-
jekcie „Skarby Górali”, gdyż pod taką 
również nazwą ten projekt funkcjonu-
je. Wzbudziły one wielkie zaintereso-
wanie, ale i zasłużony podziw u wszyst-
kich uczestników, były to rzeczywiste, 
tym razem materialne, skarby dzie-
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dzictwa kulturowego. Czas przerwy 
wypełniony był rozmowami i wymianą 
doświadczeń pomiędzy uczestnikami 
seminarium. 

Po przerwie nastąpił ciąg dalszy 
prezentacji dokonań młodzieży. Obej-
rzeć można było film Julii Buckiej 
z regionu Zagórzan pt. „Rzeźba – Zyg-
munt Wójtowicz”, opowiedziała o nim 
Małgorzata Wierzbicka-Wójtowicz 
z Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-
-Zdroju. Tę część zakończyła projekcja 
filmu „Splecione ręce” Wioletty Bara-
nowskiej i Anieli Kulig z regionu Gó-
rali Nadpopradzkich z komentarzem 
Izabeli Kulig – animatorki lokalnej. 
Najciekawsze prace dziennikarskie 
i fotograficzne młodzieży są opubliko-
wane w książce zatytułowanej „Skarby 
Górali. Poznaj Górala spoza Podhala”. 
Właśnie tę publikację otrzymali wszy-
scy uczestnicy spotkania. Z naszego 
regionu znajdują się tam prace Magda-
leny Słabaszewskiej, Łukasza Setlaka, 

Gabrieli Matusiewicz, Klaudii Jawor, 
Łukasza Szeleca, Grzegorza Setlaka 
i Kuby Mrówki. Dodam tylko, że otrzy-
mały one bardzo wysokie lokaty w ra-
mach konkursu rozgrywanego wśród 
wszystkich wolontariuszy biorących 
udział w projekcie. 

Efekty badań naukowych u Górali 
Łąckich przedstawił dr Łukasz Sochac-
ki z Instytutu Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Koordynatorką na naszym tere-
nie była etnolożka Anna Barbasz-Bie-
lecka, pracująca w Polskiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie, pisząca pra-
cę doktorską nt. muzealnictwa na wol-
nym powietrzu. Spostrzeżenia tak swo-
je jak i studentów, którzy spotykali się 
z mieszkańcami naszej gminy zawarła 
w rozdziale pt. „O krajobrazie, pokucie 
za grzechy i certyfikowanym produk-
cie. Refleksja z etnograficznego poby-
tu w Łącku” w książce „Góralszczyzna 
mniej znana. W poszukiwaniu lokal-
nych tradycji”. 

Ostatnim punktem programu semi-
narium był panel dyskusyjny nt. „Czym 
jest twórczość ludowa i produkt regio-
nalny? Jak mogą wpływać na rozwój 

regionu i jak skutecznie je promować?” 
W dyskusji jako paneliści wzięli udział: 
Agata Turczyn – przedstawicielka 
Warsztatów Kultury w Lublinie orga-
nizujących Jarmark Jagielloński, od-
powiedzialna za kiermasz rękodzieła, 
koordynatorka projektu Masterklasy 
rozwijającego kompetencje twórców 
ludowych, Małgorzata i Antoni Plech-
towie – regionaliści, związani z łąckim 
folklorem, tradycją i kulturą od wielu 
lat, prowadzący Sklep Ola Folk i Styl 
z pamiątkami, jak również właścicie-
le Regionalnego Żłobka i Przedszkola 
„Mały Baca”, w którym zaszczepiają 
zamiłowanie do folkloru od najmłod-
szych lat, Małgorzata Polańska-Kubiak 
– twórczyni regionalna zajmująca się 
tkactwem charakterystycznym dla jej 
regionu, ale i innymi formami ręko-
dzieła, reprezentująca Górali Nadpo-
pradzkich, regionalistka, Joanna Dziu-
bińska – właścicielka Galerii Krzywa 
Jabłonka w Szczawnicy /Górale Pie-
nińscy/, w której można nabyć prace 
wykonane przez twórców ludowych, 
pamiątki i upominki regionalne, or-
ganizowane są tam również wystawy, 
Krzysztof Maurer – właściciel PPHU 
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Tłocznia Maurer w Zarzeczu /Górale 
Łąccy/, który kontynuuje pokoleniowe 
rodzinne tradycje sadownicze, prze-
kształcił on mały zakład produkcyjny 
w świetnie prosperujące przedsię-
biorstwo produkujące znane nie tylko 
w Polsce naturalne soki, ale również 
w ostatnich latach uzyskał koncesję 
na produkcję destylatów owocowych, 
w tym łąckiej śliwowicy. Była to nie-
zwykle ciekawa dyskusja, pokazująca 
blaski i cienie twórczości regionalnej, 
tworzenia marki produktu, ale również 
uświadamiająca, że pasją i zapałem 
można osiągnąć wspaniałe efekty. 

Seminarium zakończyło się w go-
dzinach popołudniowych. Ze strony 
organizatorów możemy powiedzieć, że 
zainteresowanie tematem, jak również 
tak liczny udział wielu osób z różnych 
regionów, przeszedł nasze najśmiel-
sze oczekiwania, co tylko utwierdza 
w przekonaniu, że był to temat ważny 
dla środowisk lokalnych i ze wszech 
miar potrzebny. 

(b.g.)
/zdj. Łukasz Setlak,  

fp Skarby Górali/

Projekt pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” 
jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie: www.skarbygorali.pl

Ja ze swej strony chciałam podziękować młodym ludziom, którzy byli 
wolontariuszami w tym projekcie, za ich zaangażowanie, pasję i zapał. Wie-
rzę, że wszystko to, co robiliście, przyniesie kiedyś piękne efekty. A byli to:

2017/2018
Sekcja dziennikarska: Magdalena Słabaszewska, Kamila Tomasiak, Ja-

kub Stapkowicz, Dominik Majerski, Krystian Pustułka
Sekcja foto-video: Edyta Gromala, Klaudia Jawor, Mateusz Mróz, Łu-

kasz Setlak, Kuba Mrówka

2018/2019
Sekcja dziennikarska: Klaudia Jawor, Edyta Gromala, Anna Chlipała, 

Jakub Lipień, Łukasz Setlak, Grzegorz Setlak
Sekcja foto-video: Gabriela Matusiewicz, Wojciech Citak, Szymon Citak, 

Zbigniew Turek, Łukasz Szelec.

Dziękuję również z całego serca Marzenie Setlak – za wsparcie przy 
warsztatach terenowych oraz Agnieszce Szlęk, Małgorzacie Bieniek, Edy-
cie Gromali, Klaudii Jawor i Łukaszowi Setlakowi za pracę przy rejestracji 
uczestników seminarium. 

(b.g.) 

Gminny Dzień Kobiet

Już po raz trzeci w Remizie OSP 
w Łącku odbył się Gminny Dzień 
Kobiet, na którym spotkały się pa-

nie z naszej gminy, aby w dniu swojego 
święta miło spędzić czas.

Już od 16.00 można było wypić 
pyszną kawę, zjeść smakowity deser, 
a przy okazji obejrzeć stoiska promo-
cyjne dedykowane specjalnie Paniom. 
O godz. 17.00 rozpoczęła się wspólna 

zabawa, ale na jej początek życzenia 
wszystkim obecnym złożyli: Jan Duda 
poseł na Sejm RP, Jan Dziedzina wójt 
gminy Łącko oraz Józef Strączek dy-
rektor GOK.

Potem wśród uczestniczek zostały 
rozlosowane atrakcyjne nagrody ufun-
dowane przez licznych sponsorów. 
Następnie rozpoczął się niezwykle za-
bawny spektakl komediowy pt. "Daj się 

zabić kochanie" w wykonaniu Teatru 
Nowego z Nowego Sącza.

Gminny Dzień Kobiet został zorga-
nizowany przez Amatorski Ruch Arty-
styczny Ziemi Łąckiej przy współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łąc-
ku przy wsparciu finansowym Gminy 
Łącko w ramach projektu "Kulturalne 
Łącko – cykl wydarzeń kulturalnych".
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„Berecik” wyróżniony na Posiadach Teatralnych na Orawie 

Sponsorzy nagród: 
– Cukiernia u Gromali
–  Dekor – studio ślubne
–  Drogeria Sekret Urody – Łącko
–  Karczma u Klagów
–  Londmar – Łącko 
–  Makijaż Permanentny, Wizaż, Styli-

zacja Paznokci – Jolanta Faron-Ko-
zielec

–  Oberża
–  Oriflame – Bożena Jachymiak
–  Stylizacja Rzęs&Paznokci – Kata-

rzyna Potoniec
–  Teatr Nowy w Nowym Sączu
–  Tupperware – Irena Leśniak
–  Venus – studio urody i depilacji la-

serowej
–  Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina 
–  Stowarzyszenie Amatorski Ruch 

Artystyczny Ziemi Łąckiej

(b.g.)

8. Małopolskie Spotkania Teatrów 
Amatorskich Posiady Teatralne na 
Orawie odbyły się w Orawskim Cen-
trum Kultury w Jabłonce w dniach 
8-10 marca. Grupa Teatralna "Berecik" 
zaprezentowała spektakl pt. "Życie jak 
teatr – Anna i Jan Bucykowie" w kate-
gorii „Inscenizacja tekstów literackich 
(dowolna forma prezentacji scenicz-
nej)”, w której udział wzięło 12 grup.

Była to opowieść o nauczycielach 
Szkoły Podstawowej w Zabrzeży, którzy 

zaczęli pracę zaraz po II wojnie świa-
towej i nie bacząc na trudności, dzięki 
niezwykłej charyzmie i zaangażowaniu, 
stworzyli placówkę zaliczaną do wiodą-
cych w województwie. Jan Bucyk jako 
kierownik szkoły pozyskał dotację, któ-
ra pozwoliła na remont zniszczonego 
w wyniku działań wojennych nowego 
budynku i przeniesienie właśnie tam 
działań edukacyjnych i wychowaw-
czych. Wespół z żoną Anna powołali 
do życia teatr lalkowy „Bajdurka”, któ-

ry w krótkim czasie stał się wizytówką 
szkoły, ale również regionu. Brał udział 
w przeglądach i festiwalach uzyskując 
wysokie lokaty, a przy tym również or-
ganizował przedstawienia dla społecz-
ności lokalnej. Sława tego teatru szyb-
ko poszła w Polskę za pośrednictwem 
ówczesnych mediów. Zabrzeż zaczęli 
odwiedzać znani pisarze, instruktorzy, 
aktorzy. Wspomnieć tu należy Marię 
Kownacką, która zafascynowana dzia-
łalnością Bucyków i ich teatru podaro-
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wała im scenariusz spektaklu „O Bidzie 
i złotych jabłkach”. Bucykowie przygo-
towywali również ciekawe prezentacje 
z olbrzymimi lalkami uatrakcyjniając 
pochody na Święcie Kwitnącej Jabłoni. 
To naprawdę skrótowy opis szerokiej 
działalności Bucyków, jak również ich 
pomysłów na integrację środowiska za-
brzeskiego.

To przedstawienie było równie du-
żym przedsięwzięciem, bowiem na sce-
nie wystąpiło w sumie 27 osób, w tym 
również dzieci, bo jakże inaczej można 
było pokazać pracę w szkole. Na ich na-
turalność zwróciła uwagę szczególnie p. 
Urszula Gieroń – etnografka. Nie moż-
na pominąć faktu, że do grupy dołą-
czyli już jako aktorzy, ci którzy w ubie-
głym roku występowali jako chórzyści 
w spektaklu o Tadeuszu Morycie. Na-
sze przedstawienie zostało wyróżnione, 
otrzymując niezwykle przychylne opi-
nie od jury w składzie: Inka Dowlasz 
– reżyser, Urszula Gieroń – etnograf, 

Janusz Michalik – animator teatralny 
i Jan Zdziarski – instruktor teatralny.

Największą jednak nagrodą okazały 
się łzy wzruszenia ze strony dzieci pp. 
Bucyków – p. Barbary i p. Krzysztofa, 
którzy również siebie mogli zobaczyć 
na scenie odtworzonych przez młod-
szych aktorów. Miłą niespodzianką był 
komentarz na naszym fb, zamieszczo-
ny pod zdjęciami ze spektaklu przez p. 
dr Inkę Dowlasz – członkinię jury, ale 
przede wszystkim reżyser teatralną, 
scenarzystkę, psychologa i wykładow-
cę akademickiego, która napisała: Wi-
działam bardzo ciekawy spektakl. Kibi-
cuję Waszemu zespołowi. 

Skład Grupy Teatralnej "Berecik": 
Joanna Pyrdoł – Anna Bucykowa, Mar-
cin Wnęk – Jan Bucyk, Krzysztof Trze-
pak – Wawrzyniec Gałysa, Wojciech 
Pyrdoł – starosta, Anna Muszyńska 
– Maria Kownacka, Wojciech Zasad-
ni – Stanisław Iłowski, Jolanta Sopa-
ta, Marta Hebda, Małgorzata Zygadło, 
Gabriela Gromala, Agnieszka Kurzeja, 
Klaudia Rams, Kacper Myjak, Dawid 
Kunicki – mieszkańcy Zabrzeży, Patry-
cja Adamczyk – dziennikarka, Krystian 
Pustułka – kamerzysta tv oraz dzieci – 
Andrzej Gawełek, Karolina Gromala, 
Tomasz Kulig, Kamil Gromala, Wikto-
ria Pierzchała, Paweł Korona, Zuzanna 
Gromala, Emilia Tokarczyk, Gabriela 

Chrobak, Jadwiga Pawlikowska i Rita 
Zygadło; scenariusz i reżyseria – Ber-
nadetta Wąchała-Gawełek, muzyka – 
Marcin Wnęk, scenografia – Magdale-
na i Piotr Leszkowie. 

 (b.g.) 
Zdj. Monika Wnęk,  

Małgorzata Zygadło
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GOK w Łącku w czasie stanu epidemii

Od 12 marca br. odpowiednimi 
przepisami została zawieszona 
działalność edukacyjna w pla-

cówkach oświatowych oraz wycho-
wawczo-opiekuńczych, wprowadzono 
również ograniczenia związane m.in. 
z organizacją imprez i prowadzeniem 
działalności kulturalnej. W Gminnym 
Ośrodku Kultury w Łącku musieliśmy 
się również dostosować do panującej 
sytuacji. Z wielkim żalem również mu-
sieliśmy pogodzić się z tym, że tego-
roczne Święto Kwitnącej Jabłoni się nie 
odbędzie. To pierwsza taka sytuacja od 
stanu wojennego, kiedy również „kwit-
nięcie” zostało odwołane…

Mimo odwołanych imprez i zawie-
szonych zajęć w tzw. realu przenie-
śliśmy się do sieci, a więc na stronę 
internetową i media społecznościowe. 
Tam właśnie możecie przeczytać i do-
wiedzieć się co słychać i co planujemy 
w najbliższym czasie. Nie pomijamy 
również bieżącej działalności oraz re-
alizowania projektów z funduszy ze-
wnętrznych. 

Oto kilka informacji:
– na bieżąco na naszym fp pojawia-

ją się filmiki prezentujące uczniów 
naszego Ogniska Muzycznego, któ-
rzy trenują swój warsztat muzycz-
ny, a także krótkie migawki z naszej 
bieżącej działalności,

– zorganizowaliśmy konkurs online 
na Najpiękniejszą Palmę wspól-
nie z Forum mieszkańców Gminy 
Łącko, w którym wzięło udział 32 
uczestników,

– na okres Świąt Wielkanocnych na 
łąckim Rynku stanęła piękna palma 
wykonana przez pp. Marię i Toma-
sza Pogwizdów,

– Grupa Teatralna „Berecik” prezen-
tuje bajki online, do których dzieci 
w ramach mini-konkursów wyko-
nują ilustracje,

– ogłosiliśmy Gminny Konkurs Po-
ezji Regionalnej i Gadek Ludowych, 
oczywiście online,

– powiększamy, zabezpieczamy i ka-
talogujemy zbiory w naszej Izbie 
Regionalnej, a dodatkowo co jakiś 
czas na naszym fp pojawia się kon-
kurs „Z dziadkowy chałupy”, który 
ma na celu rozszyfrowanie prezen-
towanego eksponatu oraz wyjaśnie-
nie do czego służył; zwracamy się 
jednocześnie z apelem, do wszyst-

kich, którzy mają rzeczy mogące 
wzbogacić nasze zbiory o kontakt 
z nami, 

– dla swoich sympatyków Orkiestra 
Dęta im. Tadeusza Moryto szykuje 
muzyczną niespodziankę,

– pojawią się również nagrania Ze-
społu Regionalnego „Górale Łąccy”, 
w tym z archiwalnych występów, 

– obejrzeć będzie można galerię prac 
uczestników warsztatów plastycz-
nych

– będziemy udostępniać również fil-
my i zdjęcia z naszych wydarzeń 
z przeszłości oraz kronik, w tym 
również wiele ciekawostek. 

Do zobaczenia w sieci, a mamy na-
dzieję, że niedługo również w normal-
nym, zwyczajnym życiu 😊

KORA BOSKO

Nad Młojnowkom, bo tak sie 
nazywała mało gromada scho-
wono kojsi miodzy pagorkomi, 

noo wiycie poro chałp, stajnie, stodo-
ły, śpiklyrze i to co boło nojwoźniejse 
młojno w dolinie nad potokom – cyr-
wono zachodziuło słonko. Widziało sie, 
ze za kwilo całe krzoki sie zapolo łod te 

cyrwoności. Pochniało siono w kłopak 
i kwiotki Lipiny, a kojsi het daleko swy-
chać boło jak dzwon kłościelny zwału-
woł na wiecorowo. W młojnie terlikało 
sie zboze, jakisi chłopina targuwoł sie 
z pytlorzom ło zapłato za mołko, dzie-
ciarnia zagoniała bydło ku chałpom, 
gdziesi za potokom rozkielacos dar sie 

Dulikac, bo latom boł jego cas to tyz 
sie wiecoromi dziyroł w harcak. W ba-
gnisku nad młojnom ślobrały sie kacki 
i gosi, chodoki naposali trusie, gołobie, 
łowce, wsoj niesło sie wiecorne ryco-
nie krow do dojonio. Wszystko pomału 
brało sie do sponio ino duchota boła 
przełokropno i choć w kłozdo noc prze-

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko  17



lywało piyknie dromnym dyscykom to 
ta duchota nie nalzywała tak, ze boła 
juz cheba ze dwa tyźnie. 

Cosi boło nie barz, bo z bagniska 
wylatuwały bule kiejby sie co warzoło 
jak w gorku na blase. Staro Jaga co to 
sie zajmuwała ziołomi i lyconiom ga-
duwała, ze to zły znak, ze złe boginki 
wlazły do bagna i sie ciaprajo ino, ze ik 
nie widać i bez to te bule na wodzie i ze 
łony kiedysi wylezo z bagniska, a w ton 
cos niek Pon Bog broni. Zaś potok co 
sie wlywoł do bagniska i łobracoł koło 
w młojnie tyz boł jakisi zmioniony – 
zielonkawy, komionie łobślizgłe no, 
a co najgłorse to bydło nie kciało pić 
z niego wody. Tak wej tu wielki kłopot 
bo boły ino śtyry stunnie. Boło jesce 
źrodołko za przykłopom ino, ze doś 
kawołek za chałpomi. Jak sie komu 
zakciało zimne wody to tom chodzoł. 
Źrodołko biuło zpod wielkiego komio-
nia co ło nim starzy ludzie gaduwali, ze 
go onioł straciuł jak lecioł za diabłom. 
Woda boła cyściutko, zimno i tak dobro 
jak zonno inno. Jaga biyrała najwiocy 
te wody i gaduwała, ze mo bosko moc 
i daje siuło jak kto zaniemog. Kiej lu-
dziska wychodzili do pola to i kłozdy 
cyrpoł wodo do zbonka, bo na spieko-
cie nie boło nic lepsego tak, ze nawet 
kwaśne mlyko z piwnice nie boło tak 
dobre jak ta woda.

Zacoli sie ludziska tropić i zacho-
dzić w głowo co tu pocoć no bo bydło za 
nic nie kciało pić wody z potoka, a prze-
cioz we wsi boła kupa zywiny. Jas noj-
starsy Wojciech ugodoł jennego wieco-
ra chłopow co by uradzić nad wodom 
lo bydła. Nooooo zacoło sie łod wadźby, 
bo Jasiek co go nazywali Wiyrzbowy li-
stek tomu, ze boł suchy jak nicyj pies 
zacoł godać, ze u Jozka jes nojwiokso 
stunnia to niek by ino som Jozek broł 
z nie wodo i jesce by starcoło lo bydła 
we wsi, a reśta zeby brała na jedzonie 
z tyk trzek stunni no, i ze jes jesce źro-
dołko. Jozek sie zjezoł i godo do Jaśka: 
– Jak se wykopies stunnio to se bedzies 
niom rzodziuł. Jak my jo wybiyrali to 
ino Maciek z Bronisławom mi pumo-
gali, jas sie widziało, ze sie flaki bedo 
za nomi ciogły tako boła jakosi twiyrdz. 
Ty ześ cały tydzioj piuł i jak ześ sie to-
coł ku chałpie toś stoł nad nomi i susoł 
zoby, ze mogomy se kłopać do usrone 
śmierci, a tu wody i tak nie bedzie to se 
teroz dali sus zoby. Znaloz sie hoj za-
rzodca, momroł Jozek.

Przestojcie sie zryć godo Maciej, bo 
tak to i mogomy do rona rezykuwać 
i nic nie uradzomy. Zrobiomy tak – po-
prosomy Jontka Pyrcika, bo tak na nie-
go wołali Pyrcik, a bez to, ze zawse ło-
kropnie sporo i dromno chodziuł zeby 
nom pozwoliuł nizy źrodołka wykopać 
stunnio to by my mieli wodo do jedzo-

nio i lo bydła ino trza by boło nosić ku 
chałpom we wiaderkak na nosidołak, 
albo wozić w beckak. Wyryktuwali-
bymy tys drewnione płoidło zeby nie 
babrać wody i tom by my płoili bydło 
ino, ze mogomy se tu radzić, a i tak nic 
z tego, bo ni ma z nomi Pyrcika bez to, 
ze pojechoł z chodokomi do troca po 
descki. Jutro zaroz z rona ty Stasek, 
Ignac, Wojciech i jo weznomy jako ma-
zioro i pudomy pogodać z Pyrcikom.

Jak uradzili tak zrobili i zaroz 
z rona zachodzo do Pyrcika, a łon z ba-
bom siedzo pod łorzechom i jedzo ja-
jeśnico. Niek bedzie pokwolony Jezus 
Chrystus – godo Maciej. Na wieki wie-
kow odburkła Honusia ino, ze jakosi to 
błoskie przywitonie boło nie za barz, 
bo Pyrcik z babom boły jakieś łofuco-
ne i nie kcieli z chłopomi godać. Maciej 
postawiuł flasko na stole i godo: – Jon-
toni my tu przyśli prosić co byście po-
zwoliuł wybrać stunnio na wasym nizy 
źrodołka, bo jak wiycie woda z potoka 
jakosi zcaruwono cy cosi i bydło nie 
kce je pić. Jak tu Pyrcik nie sorgnie 
jak nie zacnie pyskuwać i Honusia na 
pospolitacko z nim tak, ze sie widziało, 
ze juz sie wceśni łod kogosi zwiedzie-
li, ze chłopy przyjdo prosić o wodo, bo 
mieli tak gotko wyryktuwono, a cze-
sceli łoboje jak dupa z maślonki. Nie 
dom grzebać w polu bo mi bydło bedzie 
w skłodo właziuło, namarasi, naślobro 
włody, narobi młaki. Hipkoł, a jorgoł 
sie jas godo: – Biercie to flascyno i za-
biyrojcie sie tom skodeście przyśli, a je-
sce wom powiom tak: jak mi łojskiego 
roku koboła zaniemogła to mi nikto nie 
pumog, a ty Stasek mos poro kłoni i tys 
ześ mi nie porzycoł jas mi sie siono tak 
wyblychuwało, zem musioł nim pościy-
lać. Nie dom wody i jak uwidzo, ze mi 
kto łazi do źrodołka to kulosy poprze-
trocom. Tyyyyy nos tu nie stros godo 
Maciej, bo jo juz w zyciu nie takik mo-
droli widzioł, a downi gaduwali, ze jak 
kto komu wody nie kce dać to i roz dwa 
sie mu ta woda przyzre.

Pyrcik boł niedobry cłowiek, kupa 
ciyrnia i nie za barz boło sie go jak chy-
cić. Wiecnie sie ło cosi wadziuł, a to ze 
mu ktosi nakrod liści buroconyk, a to 
ze mu sie wiecnie ktosi włoroł, a to ze 
dzieciska jak chodziuły do źrodołka po 
wodo to naumyśnie właziuły mu w zyto 
i siorały, a jak juz co komu zgiyrnoł to 
sie widziało, ze łodrobku nie bedzie 
kłojca.

Chłopy pospuscali głowy i zafra-
suwoni śli ku chałpom, a Stasek wy-
klinoł jaz łognia dawało. Wygrozoł sie 
Pyrcikowi, ze łon mu pokoze, ze sko-
ro łon do nik z zobomi to dostonie to 
somo jaz Wojciech go łochuloł, ze tak 
sie nie godzi katolikowi mysleć, a co 
dopiyro bluzgać jak łostatni plugoc. 

Za Wojciechowym śpiklyrzom logli se 
na trowniku, wyciognoli to mazioro co 
nie wypili u Pyrcika i zacoli z te zgryzo-
ty popijać, a i radzić co tu teroz pocoć. 
Na to wszystko nasła Jaga bo niesła do 
chałpy macierzonko, dziorawiec, mioto 
i zielone łorzechy do zytniowki na bo-
leści brzucha. Przycupła przy nik i sie 
pyto: – Co zeście uradziuły z Pyrcikom?

Maciej ino machnoł rokom i godo: 
– Pyrcik nie doł sie tykać, a hipkoł kiej-
by go kto po dupie pokrzywomi parzoł 
i zakozoł brać włody ze źrodołka.

Co to za casy ido godo Jaga – ale 
Sybilio przepowiadała, ze na koniec 
swiata ludzie bedo łokropnie niedobre, 
ze bedzie głod i mor i łokropne cho-
roby, ze bedo wojny, ze wszystko sto-
nie do gory nogomi. A wiycie Macieju 
ta naromnica z pieronomi co boła we 
Wielkim Tyźniu cosi barz złego wrozo-
ła. Płoźni te jasności co przysły w maju 
na Świoto Matki Boskie, ze ło pónocy 
mozna boło igły sukać, złe to znaki i go-
dom wom cosi sie ryktuje niedobrego, 
a tu jedon drugiego by w łysce wody 
utopiuł.

W soboto wiecor przylecioł Pyrcik 
do Macieja rozindorzony, wygrozoł ro-
komi, hipkoł i pyskuwoł widziało sie, 
ze za kwilo wyskocy, ze skłory: – Takie 
zeście psiekwie modreeeeeee, pocekoj-
cie jo wom jesce pokozo gdzie krowa 
cić, jo sie wom wypłaco, popomiyto-
cie mnie do śmierci wyyyyyyyyyyyyy. 
No tak bluzgoł i laptoł jak krowa z pod 
łogona. Cooooo, gdzieeee no godojze 
chłopie ło co ci idzie coz jo ci jes wi-
nion, ze tak łokropnie pomstujes godo 
Maciej ? Taaaak niby nic nie wiycie, to 
wom powiom. Jakisi parsywiec spaproł 
włodo gnojowkom tak, ze całe źrodoł-
ko trza cyścić, a i tak nie wiom cy to co 
pumoze, to tak sie robi, umściuł sie ja-
kiś parchoc zem nie pozwoliuł stunnie 
wykopać?

Biydok Maciej tak sie łokropnie za-
frasuwoł, ze mało brakło, a by sie boł 
przewrociuł i jas se przysiod: – Boze, 
Boze co to sie wyrobio cy to jako kora 
bosko cy co, ze takie łokropne rzecy sie 
dziejo i cheba Jaga prowdo godała ło 
Sybili i ło tyk znakak.

Gdziesi przed zbiorkomi u Ignaca 
wyzdychały trusie, śtyry łowce, indyc-
ka, a Wickowi padła jałowka. Jak sie 
zacoło to tak sie juz ciogło, ze w kłozdy 
chałpie cosi zdechło, a jak chłopy przy-
jyzdzali do młojna to godali ze wsoj jes 
pomor na zywino. Jaga zaś godała, ze 
jak zdycho zywina to ino cekać jak bedo 
umiyrali ludzie bo przecio pijo mlyko, 
jedzo jojka, mioso, syr, masło.

Jas tu roz ku wiecorowi przyjechoł 
ksiodz z parobkom i kozoł zegnać cało 
wieś do kupy, bo mo łokropnie wozno 
sprawo. Tak tyz jak to zawse bywało 
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nojstarsy Wojciech wygnoł chodokow 
zeby łoblecieli po chałpach i pozwału-
wali wszystkik pod tom nojwioksom 
Lipom co sie zawse zbiyrali jak boło 
co woznego. Ludziska jak stoli tak ciśli 
roboto i przygnali prodko, a łokropnie 
zachodzili w głowo co tyz sie mogło wy-
darzyć, ze som ksiodz jegomoś sie faty-
guwoł w tako duchoć.

Ksiodz stonoł na brycce i godo: – 
Siostry i bracia moi, przyjechałem tu-
taj aby was prosić o modlitwę, poku-
tę, o umartwienie, o wzajemną miłość 
względem siebie, bo grzeszny świat 
obraża Pana Boga tak bardzo, że ścią-
gnął na siebie Jego gniew i słuszną 
karę. Ze wszystkich stron dochodzą 
wieści o wielkiej zarazie, a ludzie zda 
się powiedzieć kapią jak muchy. Jutro 
po wieczorowej Mszy Świętej, zbiera-
my się wszyscy parafianie w kościele 
na Nowennę aby przepraszać i prosić 
Pana Boga o zmiłowanie nad nami. 
Zachęcam do spowiedzi i komunii 
tym bardziej, że doszły mnie słuchy 
o jakichś zatargach między wami i to 
ponoć o wodę? Oooooj biada temu co 
nie chce użyczyć wody bratu swemu, 
biaaaaaada. Zostańcie z Bogiem ja mu-
szę dotrzeć do wszystkich parafian. Ło-
kropnie sie ludziska zlokli – baby zaco-
ły lamontuwać, chłopy chodziuły tom 
i na zod kiejby im kto piorko do dupy 
wscypiuł, ino dzieciarnia jak to dzie-
ciarnia nic se z tego nie robiuła. 

Piyrsego dopadło Pyrcika zaroz po 
zbiorkak i jak zaleg to jus nie wstoł. Ło-
kropnie go morduwało: ciogło z niego 
na łobie strony tak kiejby kto wymiysoł 
wodo z mołkom, wyscurzoł na gobie, 
ślypia sie mu zapadły, a skłora na nim 
boła tako jak baby miywały na rokak 
po proniu – cyściutko, wyzmorscono. 
Jaga mu dawała przerozne rzecy do 
picio z miodom, z łorzechomi i na zyt-
niowce, piołyn – no nic nie pumogło jas 
umar. Ale wiycie pochowali go nie na 
smontorzu ino pod somymi krzokomi 
nad paryjom, bo tak nakozoł ksiodz. 
Podmno ze to przysło łod biskupa, a bi-
skup dostoł jesce z wyzsa, ze tak trza bo 
to zoraza. Za jakisi cas umarło Pyrci-
kowe chłodaco, łokropnie Honusia do-
wodziuła, bo miało ino siedym rokow. 
Przed Adwontom umarła Kaśka Gar-
gulonka, a boła babaaaaaa jak safarnia 
i tys jo zmogło. Przed Świotomi Wiel-
kie Nocy przysła do Macieja Honusia 
i godo zeby chłopy wykopały to stunnio 
co ło nio prosili nieboscyka Pyrcika po-
nizy źrodołka. Aaaaaa dy wiycie Macie-
ju nie wiadomu komu przyjdzie umiy-
rać to niek, ze ludzie majo dobro wodo. 
Noooo ale Maciej godo tak: – Wiys 
Honuś my juz nie kcomy te wody, bo 
u wos jus dwoje posło: twoj i chłodco. 
Moze to bez to wodo, bo zeście jo ino 

wy pili. Na roz Honusia jas zesiniała ze 
złosci, łobrociuła sie ku drzwiom i godo 
do Macieja: – A całujcie sie w rijć, 
na wos tys przyjdzie kłoniec. Trzasła 
drzwiomi i posła. 

Zoraza boła łokropno i zabiyrała 
kogo popadło tak, ze niektóre mniejse 
wioscyny zostały bez ludzi, a jak jus 

ustała to wtedy ludziska dłooooogo je-
sce gaduwali jak to Pyrcik nie kcioł dać 
wody ludziom. Jak go piyrsego dopadła 
kora Bosko, a tys i ło tym, ze ton kto nie 
kce dać drugiomu wody to sie mu roz 
dwa ta woda przyzre. 

 Marek Lipień

Znaczenie słów i zwrotów:

– czesceli łoboje jak dupa z maślonki – strasznie głośno, hałaśliwie mówili, 
maślanka – produkt uboczny przy wyrobie masła 

– ciogło z niego na łobie strony – miał biegunkę oraz wymiotował
– dar sie Dulikac – specyficzny odgłos ptaka przypominający niski przeraź-

liwy krzyk
– hipkoł a jorgoł sie – był strasznie wzburzony
– jajeśnica – jajecznica
– jo wom pokozo gdzie krowa cić – tu rodzaj pogróżek, gróźb kierowanych 

ku innym
– kulosy – nogi
– kupa ciyrnia – o człowieku nieżyczliwym, nieprzystępnym
– kwiotki Lipiny – kwiaty Lipy
– łochuloł go – reprymenda za przekleństwa
– łofucone – naburmuszone, nieprzyjaźnie usposobione
– maziora – duża butelka o pojemności około jednego litra
– młojno – młyn
– na pospolitacko – na przemian, kto szybciej 
– nad paryjom – na wąwozem 
– namarasi – podepta
– narobi młaki – narobi błota
– naromnica – gwałtowna burza
– naślobro – narozlewa wody
– nosidołka – rodzaj drewnianego drążka zakończonego po ubu stronach 

hakami zakładanego na barki do noszenia wody w wiadrach
– parchoc – wyzwisko
– parsywiec spaproł włodo – obraźliwie o kimś kto zanieczyścił wodę 
– plugoc - ktoś bardzo wulgarny
– pomstujes – ubliżasz, straszysz, wygrażasz się, wyzywasz
– przykłop – rodzaj rowu odprowadzającego wodę ze źródełka do potoka
– psie kwie – tu obraźliwie o innych od słowa psia krew
– pytlorz – w wiejskim żargonie o młynarzu
– safarnia – określenie wielkiej skrzyni z przegrodami do magazynowania 

zboża to też w taki sposób określano kobietę dużych rozmiarów, otyłą
– siono sie wyblychuwało – siano zbyt długo było w polu do tego często pa-

dał deszcz, i przez to było złej jakości 
– Sybilio – proroctwa
– ślobrały sie kacki, gosi – kąpały się kaczki, gęsi
– terlikało sie zbłoze – męło się zboże w młynie
– trusie – króliki
– widziało sie, ze sie flaki bedo za nomi ciogły – o wielkim wysiłku
– zaleg – zachorował 
– zbiorki – żniwa
– zbonek – metalowe naczynie z pokrywką wchodzącą do wnętrza dosyć 

szczelnie z uchwytem do przenoszenia podobnym jak przy wiadrze o cy-
lindrycznym kształcie służące do przenoszenia wody, mleka, kawy

– zlokli sie – przestraszyli się
– susoł zoby – śmiał się, naigrawał
– troc – tartak
– wadźba – sprzeczka
– wyscurzoł na gobie – strasznie wyszczuplał na twarzy – tu w czasie choro-

by
– to sie mu roz dwa ta woda przyzre – bardzo szybko mu ta woda zaszkodzi, 

nie wyjdzie na dobre
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„Pielgrzym 66 wierszy” – nowy tomik poezji  
Bronka z Obidzy

Dziwne jest serce kobiece... 
Wspomnienia galicyjskie

Dnia 7 stycznia 2020 roku, w XIX 
– wiecznych murach Biblioteki 
Sądeckiej im. Józefa Szujskiego 

w Nowym Sączu, odbył się wieczorek 
promujący kolejny niezwykły tomik 
wierszy Bronka z Obidzy pt. ,,Piel-
grzym 66 wierszy”. Patronat nad tym 
wydarzeniem objął Prezydent Miasta 
Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Bronisław Kozieński ma już na 
swoim koncie pięć tomów poezji: de-
biutancki „Orły nad Sokolicą” (2009) 
oraz „Nie szkoda gadać”, „Strefa ciszy”, 
„Wiklinowe ptaki”, „To ja, złodziej”. 
Wiersze autora stały się inspiracją dla 
muzyków. Melodie do jego tekstów 
skomponowali m.in. Renata Widerow-
ska ,,Popatrz na niebo" oraz zespół Byle 
do góry np: „Bukowina” czy „Naucz 
mnie słuchać”. Mieszkańcom naszego 
regionu są również znane jego wiersze 
publikowane w „Almanachu Łąckim” 
oraz „Wiadomościach Łąckich”. W naj-
nowszym numerze Almanachu ukaże 
się również proza Bronka pt. „Opo-
wieść o człowieku".

Spotkanie promocyjne w Nowym 
Sączu prowadził po raz kolejny prof. 
Bolesław Faron. Rozpoczęło się ono od 
prezentacji filmu Lecha Strzałkowskie-
go pt. „Bronek z Obidzy”, przybliżają-
cego nam osobę i twórczość poety. 

Po emisji filmu, kilka wybranych 
wierszy z tomiku „To ja, złodziej” oraz 
„Pielgrzym” przeczytały urocze miesz-
kanki ziemi łąckiej: Marzena Setlak, 
Małgorzata Bieniek, Joanna Liwerska 
oraz Agnieszka Szlęk. Jeden z 66 wier-
szy przytoczył również obecny na pro-
mocji dyrektor Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Kultury – Marcin Poręba, 
gratulując poecie twórczości promują-
cej walory naszego regionu. 

Wiersze Bronka z ostatniego tomi-
ku poruszają tematy związane z Obi-
dzą, doliną Dunajca, sławią piękno 
niedalekich Pienin, Tatr i Podhala. 
Artysta maluje liryczne obrazy polskiej 
wsi. Nawiązuje także do miejsca swojej 
pracy w Austrii. W utworach porusza 
ważne tematy, zadaje trudne pytania, 
z którymi niejednokrotnie zostawia 

czytelnika, by sam odkrył odpowiedzi. 
Wzrusza, ale i zmusza do przemyśleń. 
Jak mówi on sam: „W poezji zawsze 
jest wiele do odkrycia. Niby wszyst-
ko już było, ale można to przedstawić 
w inny sposób np. coś błahego tak, by 
było zaskoczeniem”. I takie właśnie są 
jego wiersze.

W spotkaniu wzięło udział wiele 
osób wspierających twórczość poety 
m.in.: wójt gminy Łącko Jan Dziedzi-
na, prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Łąckiej i redaktor Almanachu 
Łąckiego Jadwiga Jastrzębska. Spotkać 
można było także wielu jego przyjaciół 
oraz wielbicieli twórczości. Spośród 
wymienionych, szczególnie ucieszyła 
artystę obecność mieszkańców jego ro-
dzinnej miejscowości.

Gratulujemy szczerze i serdecznie 
Bronkowi, życząc kolejnych mądrych 
i pełnych przemyśleń utworów poetyc-
kich, które znajdą się, mamy nadzieję, 
w kolejnym zbiorze. 

Agnieszka Szlęk

28 lutego 2020 r. w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Łącku odbyło się 
spotkanie promujące wspomnienia 
Zofii Odrowąż z Pieniążków-Skąpskiej 
wydane w książce Dziwne jest serce 
kobiece... Wspomnienia galicyjskie, 
a opracowane przez jej wnuka Pana 
Rafała Skąpskiego. Prowadził je Profe-
sor Bolesław Faron pochodzący z Czar-
nego Potoku.

Zofia Odrowąż pozostawiła 21 stu-
kartkowych zeszytów zapisanych trud-
no czytelnym pismem, a obejmujących 
osiemdziesiąt lat życia, przeżywanych 
w tym czasie wydarzeń, emocji, rado-
ści i smutków wielu osób. Odczytanie 
i przepisanie ich sprawiło, że stała się 

bardzo bliska wnukowi, który widział 
ją może dwa, trzy razy w życiu. Miał też 
szansę dowiedzieć się wielu szczegółów 
z życia swojego ojca.

Najlepszą zachętą do zapoznania 
się z wspomnieniami Zofii Odrowąż 
z Pieniążków-Skąpskiej niech będzie 
recenzja Wiesława Myśliwskiego: 
„Autorka tego pamiętnika to postać 
niezwykła, wyrastająca nie tylko po-
nad miarę swoich czasów. Tuż po ma-
turze, w wieku osiemnastu lat wycho-
dzi za mąż za Jana Skąpskiego i przez 
siedemnaście lat (od 1903 do 1920) 
dzierżawią z mężem dworskie mająt-
ki na Sądecczyźnie. Jeszcze młódka, 
a szybko przeobraża się w światłą, 
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Ferie zimowe w bibliotece

nowoczesną gospodynię, dzięki cze-
mu dzierżawione majątki zaczynają 
kwitnąć. Studiuje podręczniki za-
równo dotyczące wychowania dzieci, 
jak i wszelkich upraw, także hodowli 
zwierząt gospodarskich. Obarczona 
siedmiorgiem potomstwa, znajduje 
czas na systematyczne czytanie, inte-
resuje się nawet psychologią i filozofią 
(Freud, Platon). Zbiera pieśni ludowe, 
zajmuje się działalnością społeczną 
(m.in. zakłada Szkołę Gospodyń Wiej-
skich). A przy tym jest utalentowaną 
pianistką, występuje nawet z publicz-
nymi recitalami. Wiodą z mężem niby 
prowincjonalne życie, lecz przeglą-
da się w nim niemal cała epoka. Nie 
brak w jej życiu i zdarzeń tragicznych. 
Z godnością jednak znosi śmierć dwoj-
ga dzieci, jak i lata wojny, która na te-
renie Sądecczyzny przebiegała wyjąt-
kowo okrutnie. Pisze o tym wszystkim 
w sposób rzeczowy, konkretny, niekie-

dy drobiazgowy, wciągając nas w swój 
świat, że mamy wrażenie, jakbyśmy 
w tamtych czasach żyli.”

Organizatorami spotkania byli: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Łąc-

ku, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku 
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Łąckiej.

Katarzyna Gromala

Na czas ferii zimowych Gminna 
Biblioteka Publiczna w Łącku 
wraz z filiami przygotowały dla 

dzieci ofertę zajęć bibliotecznych, łą-
czących czytanie z zabawą.

Łącka biblioteka została udekoro-
wana przez dzieci zimowymi ozdobami 
wykonanymi z papieru podczas zajęć 
plastycznych. Stała się też miejscem, 
w którym mali czytelnicy mogli uczest-
niczyć w grach, zabawach, układaniu 
puzzli, rozwiązywaniu łamigłówek czy 
wspólnym czytaniu książek.

Ferie w Filii w Jazowsku upłynęły 
pod znakiem „Niesamowitych przygód 
dziesięciu skarpetek”. Książka pod tym 
tytułem, autorstwa Justyny Bednarek, 
zachwyciła dzieci, które z wielkim za-
interesowaniem słuchały o przygodach 

skarpetek. W ramach zajęć praktycz-
nych powstały różnorodne prace pla-
styczne. Dzieci przekonały się także, co 
ciekawego można zrobić ze skarpetki.

Filie w Obidzy i w Woli Kosnowej za-
oferowały dzieciom zajęcia plastyczne, 
zagadki, rebusy, gry planszowe, czyta-
nie bajek o Muminkach, wykonanie te-
atrzyku, zabawy dydaktyczne i ruchowe.

Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za ogromne zaangażowanie!

Spotkania z czytelnikami

Podczas zajęć organizowanych 
przez biblioteki staramy się łączyć czy-
tanie z zabawą. Większość z nich to 
spotkania cykliczne, które odbywają 

się w przedszkolach, szkołach i biblio-
tekach. W tym roku zorganizowaliśmy: 
walentynki w bibliotece, wykonanie 
laurek dla babci i dziadka, spotkania 
z Misiem Uszatkiem, kwiaty z papieru 
na Dzień Kobiet itp. Stają się one za-
chętą do odwiedzania biblioteki i się-
gania po książkę, co nas bardzo cieszy.

Maria Najduch
Katarzyna Gromala
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Z życia Samorządowego  
Przedszkola w Łącku

W Samorządowym Przedszko-
lu w Łącku w roku szkolnym 
2019/20 szczególnie skupio-

no się na pobudzaniu i wyzwalaniu 
zainteresowań książką, jako źródłem 
wiedzy o świecie, zgodnie z hasłem: 
„Książka naszym przyjacielem, który 
leczy, bawi i wychowuje”. W związku 
z tym, nie tylko, jak zawsze, codzien-
nie kilkakrotnie czytano literaturę 
dziecięcą, ale i co miesiąc odbywały 
się spotkania czytelnicze z paniami bi-
bliotekarkami Katarzyną Gromala oraz 
Marią Najduch. Zaznajamiały one dzie-
ci z bohaterami książek Czesława Jan-
czarskiego. Kilkukrotnie przedszkolaki 
odwiedziły także Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Łącku. Zapoznały się tam 
z pracą bibliotekarki, księgozbiorem 
biblioteki oraz wypożyczały książki. 
Oprócz tego bardzo ciekawą literaturę 
dzieci poznały także podczas spotkań 
z zaproszonymi gośćmi, m.in. preze-

sem Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Łąckiej panią Jadwigą Jastrzębską, au-
torką książek dla dzieci panią Jadwigą 
Marzec, znanym poetą Bronisławem 
Kozieńskim. 

Podczas codziennego czytania sto-
sowana była także bajkoterapia, która 
pomaga w rozwiązywaniu problemów 
emocjonalnych dzieci. Rozwijana była 
niełatwa umiejętność radzenia sobie 
z niepowodzeniami, rozwiązywania 
problemów poprzez negocjowanie oraz 
kształtowania postaw moralnych.

Przez cały czas organizowano za-
jęcia mające na celu poznanie i prze-
strzeganie zasad bezpiecznego zacho-
wania się w przedszkolu, na drodze 
oraz w domu (m.in. praktyczna nauka 
przechodzenia przez jezdnię, spotkanie 
z ratownikiem medycznym), a także 
wdrażane były zachowania służące hi-
gienie osobistej, czystości najbliższego 
otoczenia oraz zapobieganiu choro-
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bom (np. systematyczne mycie zębów, 
mycie rąk po każdym wyjściu z toalety 
oraz przed posiłkami, segregowanie raz 
w miesiącu klocków, itp.).

W sali zabaw dzieci mogły korzystać 
z kącików zainteresowań: przyrodni-
czego, konstrukcyjnego, czytelnicze-
go oraz innych, tworzonych zgodnie 
z omawianymi treściami. 

We wrześniu braliśmy udział 
w warsztatach ekologicznych „Czysta 
powietrze wokół nas” zorganizowanych 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Łącku. W tym półroczu uczestniczy-
liśmy także w wycieczkach do lasu, nad 
Dunajec, do teatru na przedstawienie 
„Czerwony Kapturek i Księżniczka na 
Ziarnku Grochu”. Oglądaliśmy teatrzyk 
kukiełkowy „Królowa Śniegu”. Wesoło 
bawiliśmy się podczas Dnia Pluszowego 
Misia oraz spotkania z Mikołajem w Ni-
bylandii. Poznaliśmy dawne tradycje 

bożonarodzeniowe łąckiej ziemi pod-
czas spotkania z gawędziarzem, panem 
Markiem Lipieniem oraz kolędowali-
śmy z dziećmi z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Łącku oraz z Ogniska Mu-
zycznego w Starym Sączu. Przedszkolaki 
przygotowały występy artystyczne na 
szczególne uroczystości: Pasowanie 
na Przedszkolaka, Bożonarodzeniowe 
Spotkanie z Rodzicami, Dzień Babci 
i Dziadka. Przedstawiły Jasełka i zło-

żyły życzenia Seniorom z naszej gminy 
w Klubie Seniora.

Nasze dalsze plany zakłócił sieją-
cy strach koronawirus. Jesteśmy jed-
nak w stałym kontakcie internetowym 
z naszymi Kochanymi Wychowankami 
oraz Ich Rodzicami i tęsknimy za Nimi. 
Mamy nadzieję na rychłe spotkanie 
w zdrowych, bezpiecznych czasach.

Marzena Setlak

 „Zaśpiewam Jezuskowi” – konkurs kolęd i pastorałek
„Zaśpiewam Jezuskowi  

najpiękniej, jak potrafię
i zaraz z pastuszkami  

do stajenki trafię..”

Słowa tej kolędy stały się inspi-
racją do zorganizowania w naszym 
przedszkolu (przy ZSP w Łącku) I We-
wnątrzprzedszkolnego Konkursu 
Wokalnego pod hasłem „Zaśpie-
wam Jezuskowi”. Celem konkursu 
było promowanie młodych talentów, 
ukazanie kreatywności artystycznej 
dzieci, a przede wszystkim podtrzyma-
nie w młodym pokoleniu tradycji śpie-
wu kolęd i radości płynącej z ich wyko-
nywania.

Ku wielkiemu zadowoleniu organi-
zatorów chętnych nie brakowało. Zgło-
siło się aż 25 uczestników w wieku od 
3 do 7 lat. Konkurs został przeprowa-
dzony 16 stycznia w dwóch kategoriach 
wiekowych 3-4 latki i 5-6 latki. Przed-
szkolaki były oceniane przez powołane 
specjalnie na tę okazje jury w składzie: 
p. Marek Lipień, p. Dorota Piszczek i p. 
Barbara Baziak. 

Dzieci śpiewały najpiękniej, jak po-
trafiły, zachwycając publiczność i juro-
rów. Po burzliwych debatach jury przy-
znało następujące nagrody:

• kategoria wiekowa 3-4 latki:
– I miejsce Józefa Matusiewicz
– II miejsce Liliana Czelusta i Hanna Klimek
– III miejsce Helena Duda

• kategoria wiekowa 5-6 latki
– I miejsce Zofia Czelusta
– II miejsce Łucja Krukowska i Aleksandra Rompalska
– III miejsce Alicja Gorczowska

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Podczas obrad jury dzieci i rodzice mieli możliwość obejrzenia przedstawie-

nia teatralnego pt. „Noc w Betlejem” przygotowanego przez grupę „Kangurków” 
i „Tygrysków”.

Konkurs przygotowały: p. Justyna Zając, p. Paulina Myjak, p. Paulina Talar-
czyk, p. Anna Muszyńska. 

Anna Muszyńska 
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Świąteczne warsztaty plastyczne w przedszkolu

Koziołek Matołek w przedszkolu

„Za kilka dni, gdy spadnie 
śnieg, zapłonie pierwsza gwiazd-
ka Spotkamy się by spędzić czas 
w rodzinnych ciepłych gniazd-
kach…”

Okres przedświąteczny, to niezwy-
kły czas. Wtedy właśnie więzi rodzinne 
zacieśniają się jeszcze bardziej. Dzieci 
starają się pomagać rodzicom w co-
dziennych domowych obowiązkach, 
a dorośli, wprowadzając swoje pocie-
chy w świąteczne tradycje, uczą je, jak 
najlepiej przygotować się do mającego 
niebawem nadejść Bożego Narodzenia. 

12 grudnia w naszym przedszkolu 
też można było poczuć niezwykły ma-
giczny klimat. W miłej rodzinnej at-
mosferze odbyły się warsztaty plastycz-
ne, na których dzieci wraz z rodzicami 
wykonywały świąteczne ozdoby. Celem 
warsztatów było rozbudzenie aktyw-
ności twórczej, poznanie zwyczajów 
związanych ze świętami Bożego Naro-
dzenia, a przede wszystkim rozbudze-
nie radości wypływającej ze wspólnego 
działania. 

Mali i duzi artyści wykazali się nie-
zwykłą kreatywnością i pomysłowo-
ścią podczas tworzenia świątecznych 

ozdób. Powstały piękne stroiki, cho-
inki, gwiazdy, a nawet skrzaty, które 
oprócz walorów dekoracyjnych świet-
nie sprawdzały się jako przytulanki dla 
ich twórców. 

Było to niezwykle miłe spotkanie 
pełne artystycznych doznań i rodzin-
nego działania. Magia świąt rodzi się 
w cieple rodzinnej miłości, więc pamię-
tajmy, czekając na pierwszą gwiazdkę 
zwiastującą przyjście na świat małe-
go Jezuska, przygotowujmy te święta 
wspólnie – całymi rodzinami.

Anna Muszyńska 

„W Pacanowie, kozy kują, 
więc Koziołek, mądra głowa, 
błąka się po całym świecie, aby 
dojść do Pacanowa...”

W ramach akcji: „Cała Polska czyta 
dzieciom”, w dniu 17.12.2019r. nasze 
przedszkole odwiedziła pani Magdale-
na Zając z Sądeckiej Biblioteki Publicz-
nej w Nowym Sączu. Dzieci zapoznały 
się z zasadami funkcjonowania biblio-
teki, sposobami wypożyczania książek 
i pracą bibliotekarza. Główną atrakcja 
przeprowadzonych zajęć były gry i za-
bawy z Koziołkiem Matołkiem.

Koziołek Matołek to postać lubia-
na przez całe pokolenia. Czytelników 

przyciąga humor książki i liczne przy-
gody tytułowego bohatera. 

W poszukiwaniu Pacanowa, gdzie 
"kozy kują", wyrusza w daleką podróż. 
Wędruje po różnych krajach, spotyka eg-
zotycznych ludzi i dzikie zwierzęta. Prze-
żywa liczne niebezpieczeństwa, ale za-
wsze wychodzi z nich cało. Matołek jest 
troszeczkę niezdarnym, łatwowiernym 
a zarazem sympatycznym spryciarzem.

Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej 
pogawędki na temat pracy biblioteka-
rza, uświadomienia roli książki w życiu 
człowieka, przedstawienia wychowaw-
com i dzieciom nowości wydawniczych 
i ciekawych książek dla młodych czytel-
ników. Pani Magdalena przeczytała też 

fragment przygód Koziołka Matołka, 
przygotowała liczne gry i zabawy zain-
spirowane przygodami najsłynniejszej 
polskiej kozy. Wspólnie z Koziołkiem 
dzieci rozwiązywały zagadki, odpowia-
dały na pytania, wzięły udział w kon-
kursie układania puzzli. Na koniec zajęć 
przedszkolaki otrzymały „słodką nie-
spodziankę”, zakładki do książek oraz 
kolorowanki związane z tematem zajęć.

Celem zorganizowanego spotkania 
było zachęcenie dzieci do czytania ksią-
żek. Pamiętajmy, że nawyk czytania na-
leży kształtować w dzieciach od najmłod-
szych lat, a biblioteka może być w tym 
procesie nieodłącznym elementem.

Justyna Zając
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Informacje ze Szkoły Podstawowej w Maszkowicach

Listopad – grudzień – styczeń pod znakiem teatru 
w naszej szkole!!!

XVI Powiatowy Przegląd Grup 
Kolędniczych w Mystkowie

18 stycznia 2020 r. odbył się już 
po raz XVI Powiatowy Przegląd Grup 
Kolędniczych "Sądeckie Kolędowanie" 
w Mystkowie. Uczestniczyli w nim 
uczniowie z naszej szkoły w składzie: 
Jakub Baziak, Konrad Słabaszewski 
i Konrad Wójcik, którzy po elimi-
nacjach gminnych zostali zakwalifi-
kowani do dalszego etapu powiato-
wego. Przygotowani przez p. Beatę 
Wąchałę zaprezentowali grupę kolęd-
niczą "Z gwiazdą" i zajęli III miejsce 
w swojej kategorii wiekowej. 24 grup 
kolędnicze, w tym 8 dziecięcych, 4 
młodzieżowych i 12 tworzonych przez 
dorosłych wzięło udział w przeglądzie. 
Występy oceniała komisja artystycz-
na pod przewodnictwem etnografa 
Magdaleny Kroh. Zauważyła ona, że 
przegląd jest świadectwem bogactwa 
tradycyjnej kultury ludowej regio-
nu, służy podtrzymaniu zwyczajów 
bożonarodzeniowych i ma ogromne 
znaczenie edukacyjne, już w trakcie 
przeglądu mówiła, że tegoroczny kon-
kurs ma niezwykle wysoki poziom. 

Prezentowane widowiska z roku na 
rok mają wyższy poziom merytorycz-
ny i artystyczny, a grupy kolędnicze, 
reprezentujące powiat nowosądecki 
na ogólnopolskich konkursach zdoby-
wają główne nagrody. Gratulujemy!!! 

Dzień Babci i Dziadka 2020

Styczeń to miesiąc zimowy, pełen 
mroźnych chwil, ale są w nim jednak 
takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, 
kiedy każdemu robi się cieplej na ser-
cu – to Święto naszych Kochanych 
Babć i Dziadków. Kiedyś każdy z nas 
był dzieckiem i pamięta, jak ważną 
rolę w naszym życiu odgrywają dziad-
kowie. Obchodzone 21 stycznia Święto 
Babci i dzień później Święto Dziadka to 
symboliczna uroczystość w kalendarzu 
Szkoły Podstawowej w Maszkowicach. 
Tak naprawdę każdego dnia w roku, 
dziadkowie myślą i troszczą się o swoje 
wnuki. To właśnie oni potrafią cierpli-
wie wysłuchać zwierzeń i marzeń, któ-
re rodzą się w małych główkach dzieci. 
W tym roku ta niecodzienna uroczy-
stość odbyła się 24 stycznia 2020r. 
Zaproszeni goście, kochani Seniorzy, 

licznie przybyli w szkolne mury naszej 
szkoły, gdzie wypatrywały ich podeks-
cytowane i roziskrzone oczy wnucząt. 
Były więc występy wokalne, taneczne 
i recytatorskie. Mali artyści z przeję-
ciem prezentowali swoje umiejętności, 
a czcigodni goście ze wzruszeniem od-
bierali czułe słowa kierowane pod ich 
adresem.

Uroczystość zwieńczył słodki poczę-
stunek, podczas którego nie brakowało 
okazji do rozmów i wspomnień. Był to 
niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale 
przede wszystkim dla ich Babć i Dziad-
ków. Dzień, w którym gościło wiele 
uśmiechów, wzruszeń i radości…

Beata Wąchała

„Życie to jest teatr,  
mówisz ciągle, opowiadasz.

Maski coraz inne,  
coraz mylne się nakłada.

Wszystko to zabawa,  
wszystko to jest jedna gra,

Przy otwartych  
i zamkniętych drzwiach.

To jest gra!”

Edward Stachura

W ostatnim czasie uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli 
w wyjazdach do Nowego Są-

cza, gdzie w Miejskim Ośrodku Kultury 
mieli możliwość zapoznać się ze sztu-

kami teatralnymi w wykonaniu arty-
stów scen krakowskich: Teatru Stare-
go, Teatru Bagatela, Teatru Groteska, 
działających w Teatrze Cracovia.

Klasa VII obejrzała „Zemstę”, kla-
syczną inscenizację komedii A. Fredry 
oraz „Balladynę” J. Słowackiego – wi-
dowiskowy spektakl o żądzy władzy 
i złu w naturze człowieka.

Uczniowie klasy VI zobaczyli „Ma-
łego Księcia” – wzruszającą muzyczną 
opowieść o miłości i przyjaźni, spektakl 
o międzyplanetarnej podróży tytułowe-
go bohatera, której zwieńczeniem jest 
wizyta na Ziemi.

Piątoklasiści mieli przyjemność 
obejrzeć „Anię z Zielonego Wzgó-
rza”, spektakl ujęty w formę musica-
lu, inscenizację znanej powieści L.M. 
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Montgomery o niezwykłej dziewczynce 
o płomiennorudych włosach, równie 
ognistym temperamencie i wielkim 
serduszku.

Uczniowie klas młodszych z uwa-
gą śledzili wzruszającą, świąteczną 
opowieść „Wigilijna noc Piotrusia”, 
w której Pan Andersen w noc wigilijną 
pozwala tytułowemu bohaterowi zmie-
nić zakończenie smutnej baśni „Dziew-
czynka z zapałkami”.

Wyjazdy teatralne wprowadziły na-
szych uczniów w świat sztuki. Poznali 
oni aktorów, scenografię, choreografię, 
mieli kontakt z żywym słowem. Po-
przez udział w spektaklach podnieśli 

swoje kompetencje kulturalne w zakre-
sie odbioru przedstawienia i zachowa-
nia w teatrze. Uczniowie doświadczali 
też wielu przeżyć i z ogromnym zain-
teresowaniem śledzili losy bohaterów, 
a obcowanie z występami teatralnymi 
rozwinęły ich zdolności poznawcze.

Sztuka jest idealnym narzędziem, 
które rozbudza ciekawość światem 
i ludźmi.

Warto bawić się i cieszyć ze wszyst-
kich możliwości, jakie daje kontakt ze 
sztuką.

Edyta Mysior, Dorota Bazielich

W znajomości własnych gór…
„W znajomości własnych gór
nie dajmy się ubiec obcym…,

idźmy tam, idźmy licznie”.

Kazimierz Sosnowski

Dnia 27. 02. 2020 r. w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 im. prof. Kazimierza So-
snowskiego w Obidzy spotkaliśmy się 
już po raz czwarty na podsumowaniu 
Gminnego Konkursu Plastycznego i Li-
terackiego. 

Celem tego konkursu jest budzenie 
wrażliwości na piękno Beskidów, Pie-
nin i Gorców, propagowanie aktywne-
go wypoczynku w górach, promowanie 
dokonań Patrona Szkoły, Kazimierza 
Sosnowskiego, rozwijanie umiejętno-
ści polonistycznych oraz plastycznych, 
promowanie osiągnięć uczniów. 

Swoją obecnością zaszczycił nas 
Wójt Gminy Łącko, Pan Jan Dziedzina, 
oraz uczniowie i opiekunowie biorący 
udział w konkursie, a także przedstawi-
ciele Rady Rodziców naszej Szkoły. 

Udział w tym konkursie wzięli 
uczniowie z ośmiu szkół naszej gmi-
ny: Szkoły Podstawowej w Jazowsku, 
Szkoły Podstawowej w Maszkowicach, 
Szkoły Podstawowej w Szczereżu, 
Szkoły Podstawowej w Kiczni, Szkoły 
Podstawowej w Obidzy, Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Czarnym Poto-
ku, Szkoły Podstawowej w Zagorzynie, 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Łącku i Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Kadczy. 

W konkursie plastycznym kl. I – III 
zgłoszono 28 prac, a rozstrzygnięcia 
dokonała komisja konkursowa w skła-
dzie: Pani Janina Koza, Pani Małgorza-
ta Gromala, Pani Anna Majerska i Pan 
Mariusz Obrzud. Komisja przyznała 
następujące miejsca:
• I miejsce – Karolina Koza (Jazow-

sko), Krzysztof Adamczyk (Łącko),
• II miejsce – Joanna Piksa (Maszko-

wice), Nikodem Tyrkiel (Szczereż),
• III miejsce – Kinga Domek (Łącko), 

Hanna Kurzawa (Obidza),

• wyróżnienia otrzymali: Krystian 
Błaszczyk (Szczereż), Jakub Sawina 
(Szczereż), Kalina Szewczyk (Łąc-
ko), Wojciech Wandas (Łącko), Mi-
lena Potoniec (Kadcza), Magdalena 
Grońska (Jazowsko), Piotr Faron 
(Jazowsko), Roksana Plata (Czarny 
Potok), Anna Rams (Maszkowice), 
Lena Rychlec (Kicznia), Ilona To-
masiak (Obidza).
W konkursie literackim klas IV – 

VIII zgłoszono 23 wypracowania. Oce-
ny prac dokonała komisja konkursowa 
w składzie: Pani Rozalia Grońska, Pani 
Edyta Mysior i Pani Dorota Bazielich. 
Uczniowie naszej Szkoły, Sylwia Saj-
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dak, Klaudia Słowik, Weronika Słowik, 
Ignacy Obrzud i Eryk Jastrząb odczyta-
li prace literackie, których autorzy zdo-
byli I, II i III miejsca. 

W kategorii klas IV – VI: 
• I miejsce – Aleksandra Ligas (Ja-

zowsko), 
• II miejsce – Agnieszka Kaliniecki 

(Szczereż),
• III miejsce – Zuzanna Niemiec 

(Obidza), 
• wyróżnienia otrzymali: Weronika 

Słowik (Obidza), Kinga Bochniarz 
(Czarny Potok). 

W kategorii klas VII – VIII: 
• I miejsce – Justyna Słowik (Jazow-

sko), 
• II miejsce – Karolina Biel (Jazow-

sko), Emilia Trzajna (Jazowsko)
• III miejsce – Sylwia Sajdak (Obi-

dza), 
• wyróżnienia otrzymali: Patrycja 

Kozik (Kadcza), Hubert Słowik 
(Obidza), Tomasz Duda (Czarny 
Potok).

Nauczyciele – opiekunowie oraz 
uczniowie zasługują na podziw, a także 
podziękowanie za trud i zaangażowa-
nie włożone w przygotowanie prac.

W dniu podsumowania wręczono 
nagrody uczestnikom oraz rozdano 
dyplomy. Zostały przekazane również 
podziękowania członkom komisji kon-
kursowych, a także wszystkim nauczy-
cielom, którzy podjęli się trudu przygo-
towania uczniów do konkursu i wzięcia 
w nim udziału.

Uroczystość uświetnili uczniowie 
kl. V, którzy śpiewem piosenek tury-
stycznych wprowadzali nas w nastrój 
tematyki konkursowej.

Następnie Wójt Gminy Łącko, pan 
Jan Dziedzina, wręczył uczniowi naszej 
Szkoły, Arkadiuszowi Łatce, Popular-
ną Górską Odznakę Turystyczną PTTK 
oraz zabrał głos.

Dyrektor Szkoły i organizatorzy 
wyrażają szczere podziękowania spon-
sorom nagród: Centralnemu Ośrodko-
wi Turystyki Górskiej w Krakowie, Ra-
dzie Rodziców, Wydawnictwom WSiP 
oraz Nowa Era, a także Radzie Rodzi-
ców za poczęstunek oraz Panu K. Ka-
weckiemu za udostępnienie i obsługę 
nagłośnienia.

Cieszymy się, że w konkursie orga-
nizowanym przez naszą Szkołę bierze 
udział tak wielu uczestników. Mamy 
nadzieję, że jest to wyraz świadomości 
naszej Małej Ojczyzny, którą warto za-
chować dla następnych pokoleń. Niech 
wyrazem tego będzie fragment pracy 
laureatki konkursu Justyny Słowik: „ 
Warto promować okolice, w których 

mieszkamy. Pamiętajmy, że nie prze-
mawia przez nas pycha, ale duma. 
A człowiek dumny ze swego regionu, 
to człowiek świadomy swojej wartości 

i potrafiący docenić wyjątkowość miej-
sca, w którym żyje. Do zobaczenia na 
turystycznych szlakach”.

Dorota Bazielich, Edyta Mysior
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Przeżyjmy to jeszcze raz ...

Podsumowanie imprez kulturalnych i sportowych w Hali Widowiskowo – Sportowej
w Łącku w roku 2019 ⏰
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Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Łącko
– junior Starszy rocznik 2001 i młodsi

W dniu 28.12.2019 r. odbył się Halowy Turniej o Pu-
char Wójta Gminy Łącko w Hali Widowiskowo – Sportowej 
w Łącku. Do rozgrywek zgłosiło się 9 drużyn. Zwycięzcą tur-
nieju została drużyna Wiatr, pokonując drużynę El Wariatos 
4:2

Podczas turnieju można było obejrzeć wiele wspaniałych 
akcji, rozgrywanych w duchu „fair play”. W ramach turnieju 
wyłoniono również najlepszego zawodnika oraz bramkarza 
turnieju, którymi zostali:

Michał Żółtek– najlepszy zawodnik turnieju (drużyna 
Wiatr) i Piotr Jawor – najlepszy bramkarz turnieju (El Wa-
riatos).

Warto dodać, że turniej pod względem sportowym stał na 
bardzo wysokim poziomie.

D.S
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Hala również pomaga … 
W dniach 15-16 stycznia 2020 r. od-

był się Charytatywny Turniej Piłki Ha-
lowej.  32 drużyny, 80 meczy w dwa dni 
zmagań – to wszystko mogli zobaczyć 
nasi kibice w łąckiej hali na turnieju 
charytatywnym Dom Weselny Sylwia 
Cup dla Łukasza Derbicha.

Na turnieju odbyła się loteria fanto-
wa do wygrania były m.in. koszulki me-
czowe piłkarzy takich jak: Michał Nale-
pa (Lechia Gdańsk), Damian Zbozień 
(Arka Gdynia), Piotr Parzyszek (Piast 

Gliwice), Jakub Słowik (Vegalta Sendai) 
i wiele innych atrakcyjnych nagród.

Była również zorganizowana strefa 
gastronomiczna przez Dom Weselny 
Sylwia, gdzie każdy zawodnik oraz kibic 
mógł zakupić coś na ząb, a cały dochód 
był przeznaczony na leczenie piłkarza.

Imprezę poprowadził lubiany spi-
ker Franciszek Bartula znany jako 
„Francesco”, a odbywała się ona pod 
patronatem Wójta Gminy Łącko Jana 
Dziedziny. 

Cały dochód przeznaczony był dla 
Łukasza Derbicha – byłego zawodni-
ka Sandecji Nowy Sącz, którego karie-
rę sportową przerwała choroba. Teraz 
piłkarz przebywa w szpitalu, gdzie 
przechodzi badania oraz utrzymujące 
go przy życiu dializy. Czeka na dawcę 
i przeszczep, a potem walkę do powro-
tu do zdrowia. To właśnie na rehabili-
tację zbierane są środki pieniężne.

D.S

Świąteczny Turniej Piłki Halowej dla dzieci
27 grudnia 2019 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej od-

był się Świąteczny Turniej piłki halowej dla dzieci z rocznika 
2007 i młodszych. W turnieju startowało w sumie 5 drużyn, 
a dokładnie około 60 młodych zawodników i zawodniczek. 
Drużyny rywalizowały ze sobą w systemem każdy z każdym. 
Najlepszą drużyną okazała się drużyna szkółki piłkarskiej 
GOL Łącko (rocznik 2007 i młodsi). Pierwsze trzy zespoły 
otrzymały puchary, ponadto każdy zawodnik, który wziął 
udział w Świątecznym Turnieju otrzymał pamiątkowy medal 
za uczestnictwo.

Warto również dodać, że podczas Turnieju zostali nagro-
dzeni:
• Szymon Talarczyk – najlepszy zawodnik (Gol Łącko)
• Kamil Watrak – najlepszy bramkarz (Trzciana)

Turniej zorganizowany przez hale miał na celu:
• zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom w naszej gmi-

nie w okresie świątecznym,
• propagowanie piłki nożnej wśród dzieci,
• angażowanie dzieci do aktywności ruchowej,
• rozwój sprawności fizycznej i umysłowej,

• zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
Gratulacje zwycięzcom oraz wszystkim drużynom za 

udział i zaangażowanie.
D.S
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Amatorska Liga Futsalu 
Podsumowanie 
I miejsce w ALF w tym sezonie.
Ekipa Olimp Team   

Drużyna Olimp Team obroniła tytuł mistrzowski wywal-
czony rok temu. O obronie tytułu zadecydowała ostatnia ko-
lejka. Gratulacje.

II miejsce w ALF w tym sezonie.
Ekipa Sokoły.   

Debiutant w naszej Lidze. Świetny sezon, tytuł mistrzow-
ski stracony rzutem na taśmę w ostatniej kolejce ale i tak 
chyba drużyna zapisze tą przygodę w naszej Lidze na plus. 
Gratulujemy bardzo dobrej i fajnej gry.

III miejsce w ALF w tym sezonie.
Ekipa Młodych Wików    

Ekipa Młodych Wików rzutem na taśmę staje na najniż-
szym podium rywalizacji w tym sezonie w ALF. Zadecydo-
wały wyniki ostatnich spotkań. W ostatniej chwili zepchnęli 
z podium graczy Palacz Team. Gratulujemy !!!

Najlepszy gracz Amatorskiej Ligi Futsalu: SZYMON 
WITEK    

Szymon Witek gracz drużyny Olimp Team został wy-
brany MVP rozgrywek Amatorskiej Ligi Futsalu w sezonie 
2019/2020.

To już drugie z rzędu trofeum tego zawodnika bo przed 
rokiem również zdobył on to trofeum. Szymon Witek to na 
co dzień zawodnik czwartoligowej Limanovii Limanowa. 
Wychowanek klubu Grom Grzechynia. Na swoim koncie 
ma również debiut w ekstraklasie w drużynie Wisły Kraków 
w sezonie 2015/2016.

Szymon Witek wyprzedził w głosowaniu Kacpra Tokar-
czyka z drużyny Sokoły oraz Grzegorza Króla. Wielkie gra-
tulacje !!!    

Najlepszy strzelec Amatorskiej Ligi Futsalu: KACPER 
TOKARCZYK    

Kacper Tokarczyk zawodnik drużyny Sokoły został naj-
skuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek Amatorskiej Ligi 
Futsalu w sezonie 2019/2020.Zawodnik ten w minionym se-
zonie zdobył aż 25 bramek w ośmiu spotkaniach co daje nam 
średnią 3,12 bramki na mecz, czyli prawie 48% jakie ogólnie 
zdobyła drużyna Sokoły w tym sezonie w ALF.

Drugiego w klasyfikacji strzelców Wiktora Webera 
z Olimp Teamu wyprzedził o osiem trafień (17 bramek w 9 
meczach).

Wychowanek Sokoła Stary Sącz zaliczył również grę 
w Wiśle Kraków (U -19) a przez dwa sezony był również 
w kadrze drużyny Sandecji Nowy Sącz. Obecnie znów jest 
zawodnikiem Sokoła Stary Sącz.
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Najlepszy zawodnik – Odkrycie ALF: GRZEGORZ 
KRÓL    

Najlepszym zawodnikiem w kategorii Zawodnik Odkry-
cie ALF w sezonie 2019/2020 został zawodnik drużyny Pa-
lacz Team Grzegorz Król.

Grzegorz Król jest wychowankiem klubu sportowego 
Tymbark. Reprezentował również barwy Unii Tarnów i Li-
manovii Limanowa jako zawodnik drużyn młodzieżowych.

Ostatnio Grzegorz Król podpisał profesjonalny kontrakt 
z klubem Sandecja Nowy Sącz, z którym związany jest od 
dwóch lat.

W naszej lidze pojawił się w tym sezonie wraz z drużyną 
Palacz Team i szybko pokazał się z bardzo dobrej strony co 
zaowocowało między innymi wyborem go na Zawodnika Od-
krycie w ALF.

Najlepszy zawodnik młodego pokolenia w ALF:  
SEBASTIAN ADAMCZYK    

Najlepszym zawodnikiem w kategorii Najlepszy Zawod-
nik Młodego Pokolenia w ALF w sezonie 2019/2020 został 
zawodnik drużyny Młode Wilki Sebastian Adamczyk.

Sebastian Adamczyk to wychowanek Lubania Tylmano-
wa.

W tej kategorii miał kilku rywali ale to on otrzymał naj-
więcej głosów od przedstawicieli innych drużyn. Zresztą Se-
bastian gra w Amatorskiej Lidze Futsalu już kolejny sezon 
z nami ale ten sezon był wyjątkowy dla niego i dla drużyny 
która powtórzyła wynik z przed roku i zajęła trzecie miejsce.

Najlepszy bramkarz Amatorskiej Ligi Futsalu:  
JAKUB FAŁOWSKI

Najlepszym bramkarzem rozgrywek Amatorskiej Ligi 
Futsalu w sezonie 2019/2020 wybrany został zawodnik dru-
żyny Sokoły Jakub Fałowski,

To młody zdolny bramkarz również drużyny Sokoła Stary 
Sącz występującej w klasie okręgowej. Ale jest także bramka-
rzem w drużynie Bastek Niskowa czyli w drugoligowej dru-
żynie występującej w rozgrywkach Sufigs Liga Orlika.

W rozgrywkach Amatorskiej Ligi Futsalu bronił we 
wszystkich dziewięciu meczach swojej drużyny i puścił 
w nich 34 bramki. W całych rozgrywkach zaprezentował się 
z bardzo dobrej strony wielokrotnie ratując drużynie ,,skórę" 
przed porażką.

Poniżej przedstawiamy tabelę Amatorskiej Ligi Futsalu 
po sezonie 2019/2020 

1.   Olimp Team
2.   Sokoły
3.   Młode Wilki
4.  Zyndram Łącko
5.  Palacz Team
6.  Drink Team
7.  DD-Bud Łącko
8.  FC Wola 
9.  MS Ubezpieczenia
10.  FC Kort Mordarka

D.S
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Szyjemy maseczki – piękna 
charytatywna akcja  
w gminie Łącko

W związku ze stanem ogłosze-
nia epidemii na terenie na-
szego kraju i realnym zagro-

żeniem koronawirusem okazało się, 
że niezwykle potrzebne są maseczki 
ochronne. Od 17 kwietnia jest obowią-
zek zasłaniania ust i nosa. Chcemy więc 
przybliżyć działalność grupy Szyjemy 
maseczki, okolice Łącka, która na na-
szym terenie działa niezwykle aktywnie 
już od połowy marca, a 20 marca po-
wstała grupa na facebooku o takiej wła-
śnie nazwie, gdzie można dowiedzieć 
się o tej pięknej akcji. 

Sztab główny mieści się w sklepie 
„Dziecko” i „Patryk” w Łącku, tam nie 
tylko szyte są maseczki, ale rozdziela-
ne są pakiety dla wspaniałych kraw-
cowych z naszej gminy, które chary-
tatywnie je szyją. W ramach takiego 
pakietu, każda szyjąca osoba dostaje 
materiał, gumki i druciki. Wśród licz-
nej grupy pań krawcowych, jest jeden 
męski rodzynek. Maseczki produko-
wane w łąckiej „manufakturze” dotarły 
już bezpłatnie do jednostek OSP naszej 
gminy, przychodni, sklepów, instytucji, 
seniorów, ale również poza gminą – do 
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hospicjów, szpitali i DPSów. Zapotrze-
bowanie na nie jest ogromne. Na wielki 
podziw zasługuje fakt, że każda z szy-
jących osób dzieli swój czas pomiędzy 
pracę, rodzinę i zaangażowanie w ak-
cję. Liczby robią wrażenie, tygodniowo 
grupa potrafi wyprodukować ponad 
2000 maseczek, a od początku akcji 
zostało uszytych 15.000 maseczek!!! 
Tysiąc czeka jeszcze na warsztacie… co 
będzie dalej? Czas pokaże.

Co ważne, Panie same i przy po-
mocy zaprzyjaźnionych firm, instytucji 
i osób prywatnych pozyskują materia-
ły. Zaangażowanych jest wielu wolon-
tariuszy od dzieci po dorosłych, którzy 
tną druciki, gumki. Działania te można 
wesprzeć również finansowo – z prze-
znaczeniem na zakup kolejnych ma-
teriałów za pośrednictwem wpłaty na 
konto udostępnione przez 

KGW w Maszkowicach 
Koło Gospodyń Wiejskich 

Maszkowice, 
33-390 Łącko 

nr konta: 
54 8805 0009 0047 7641 2000 0010.

To piękna akcja ludzkich serc. Wiel-
kie podziękowania dla wszystkich za-
angażowanych ❤❤❤

Krawcowe: 54 osoby
Monika Krzak, Maria Madziar, 

Bożena Stawiarska, Basia Piksa, Mał-
gorzata Kotas, Józefa Gucwa, Iwona 
Gucwa, Małgorzata Chwast-Piksa, Ka-
tarzyna Chwast, Anna Nieć, Maria Sło-
wik, Elżbieta Sopata, Bogusława Faron, 
Anna Pasoń, Anna Czepielik, Jadwiga 
Kutwa, Siostra Nazaria Majerska, Da-
nuta Wysopal, Urszula Piwowar, Wła-
dysława Koza, Edyta Piksa, Izabela Pa-
chowicz, Maria Florjan, Anna Szlaga, 
Bożena Pogwizd, Zofia Pierzga, Bar-
bara Korona, Marta Majewska, Helena 
Potoniec, Halina Warzecha, Aneta No-
wak, Agnieszka Maciuszek, Małgorzata 
i Teresa Wojtas, Dorota Dudek, Nata-
lia Wójcik, Barbara Sajdak, Barbara 
Mikołajczyk, Bożena Babik, Izabela 
Myjak, Stanisława Cebula, Małgorzata 
Wojtas – Łącko, Beata Faron, Broni-
sława Gierczyk, Ewelina Gołdyn, Beata 
Mrówka, Agnieszka Tworek, Zdzisław 
Majda, Maria Wysopal, Edyta Turek, 
Stanisława Posobiec, Dorota Chęciń-
ska, Bożena Pogwizd, Anna Gromala.

Osoby krojące materiał, drucik 
i gumkę: 38 osób

Firma Wolatex, Małgorzata Czech, 
Maria Biel, Krystyna Sukiennik, Iwo-
na, Martyna i Stanisław Piszczkowie, 
Anna i Mariusz Gorczowscy, Agata 
Młynarczyk, Agata Liszkowska, Mał-
gorzata Kutwa, Katarzyna Kutwa, Ma-

riusz Kutwa, Dorota Jurek, Łukasz 
Jurek, Marek Lipień, Stanisława Fran-
czyk, Marcel Franczyk, Anna Sopata, 
Patryk Farganus, Emilia Majerska – 
Słowikowska, Anna Klag, Aneta Lis, 
Jan Mrówka, Katarzyna Gromala, Ber-
nadetta, Andrzej i Robert Gawełkowie, 
Kinga Czechowska, Józefa i Wojciech 
Piksowie, Bogusława Krzysztof, Ewa 
Opyd, Joanna Gromala, Aleksandra 
Gromala, Stanisław Gromala, Jadwiga 
Baziak, Stanisław Leszko. 

Osoby wspomagające: Irena Klag, 
Elżbieta Jawor, Józefa Złotnik, Kata-
rzyna Farganus.

Łącznie około 100 osób było czynnie 
zaangażowanych w akcję szycia mase-
czek, może jeszcze inni, o których nie 
wiemy, ale również mieli swój udział. 
Wielkie podziękowania kierujemy do 
wszystkich darczyńców materiałów, 
a także tych, którzy swoimi wpłatami 
zasilali akcję. Niech to podziękowanie 
będzie kierowane również do wszyst-
kich tych, którzy chcieli pozostać ano-
nimowi. Pamiętajmy, dobro wraca! 

„Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem 
z najbardziej niespodziewanej strony” 
– Paulo Coelho.

Maseczkowa ekipa
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