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Początki zespołu to rok 2010. Zaczęło się przez przypadek – w naszej szkole 

zaplanowano dużą uroczystość z okazji otwarcia boiska „Orlik”, na którą zaproszono wielu 

gości. Ponieważ było to wielkie święto w naszej szkole – nareszcie piaszczyste klepisko 

zastąpiono pięknym boiskiem – postanowiliśmy to hucznie uczcić. Ktoś wpadł na pomysł, 

żeby wykorzystać umiejętności muzyczne i wokalne naszych uczennic i przygotować koncert 

pieśni regionalnych. Wcale nie było łatwo przekonać młodzież do tego pomysłu. U nas w 

miejscowości od lat nie działał zespół góralski, młodzież nie ubierała się w stroje regionalne, 

więc pierwsze wystąpienie 

„po góralsku” to był ogromny 

stres. Ale wszystko wyszło 

koncertowo, więc 

postanowiliśmy wykorzystać 

zapał dziewczyn (chłopcy do 

dzisiaj  niechętnie angażują 

się w działalność zespołu, 

nad czym ubolewam). 

 

14. 11. 2010r. 

Pierwszy występ zespołu 

Po prawej dziewczęta z 

ówczesnym wójtem gminy 

Ochotnica Dolna 

Kazimierzem Konopką 

 

Zapadła decyzja o kontynuowaniu działalności grupy. Z czasem zaczęła się ona 

rozrastać - dołączyły do niej także dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Ochotnicy Dolnej. Było to bardzo naturalne, gdyż szkoły mieszczą się w jednym budynku, a 



opiekunka zespołu Agata Chlipała pracuje w obydwu szkołach.  Grupa zaliczyła upadki i 

wzloty, ale działała nieprzerwanie, przygotowując oprawę muzyczną uroczystości szkolnych, 

ale także lokalnych. Nie ograniczyliśmy się do repertuaru regionalnego – przygotowywaliśmy 

koncerty pieśni patriotycznych i oazowych, także tych poświęconych Janowi Pawłowi II, a 

nawet pieśni kościelnych. Graliśmy i śpiewaliśmy na opłatkach Związku Podhalan, 

dożynkach, imprezach kulturalnych organizowanych przez Wiejski Ośrodek Kultury. Co roku 

przygotowywaliśmy koncert kolęd, prezentowanych w szkole i w kościele parafialnym. 

Zespół na 

uroczystościach w 

kościele i w Wiejskim 

Ośrodku Kultury w 

Ochotnicy Dolnej 

 

 

 

W roku szkolnym 

2013/2014 zespół wybrał swoją 

nazwę – NUCICKI. Wtedy też 

zespół nawiązał bliską współpracę 

z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w 

Ochotnicy Dolnej. Naszym celem 

było stworzenie młodzieży 

możliwości dalszego rozwoju, aby 

mogli poszerzyć wiedzę o śpiewie 

i muzyce regionu, poznali tańce 

góralskie. Wspólnie zaplanowaliśmy i zapisaliśmy działania w dwóch wnioskach unijnych 

aplikowanych za pośrednictwem LGD Gorce - Pieniny. Gimnazjum było partnerem jednego z 

nich, a opiekunka zespołu Agata Chlipała koordynowała obydwa projekty. Dzięki temu zespół 

zyskał bazę – część strojów , instrumenty (3 skrzypiec, 2 basów) i doświadczonych 

instruktorów tańca i muzyki góralskiej. I tak od września 2014 nasze NUCICKI ćwiczą w 

szkole, ale także w WOK-u pod okiem instruktorów Magdaleny i Leszka Szewczyków. Dzięki 

temu mogą się rozwijać, uczyć się tańca góralskiego i gry na instrumentach oraz lepiej 

poznawać muzykę góralską. Cieszy bardzo fakt, że także nasi absolwenci nadal chcą i mogą 

tańczyć, grać i śpiewać w zespole działającym w WOK-u.  



Święto Szkoły 2015 

        NUCICKI na                           

I Małopolskim 

Przeglądzie Szkolnych 

Zespołów Regionalnych 

„To, co u nas 

najpiękniejsze” 

 

W 2015 roku NUCICKI 

wzięły udział w I 

Małopolskim Przeglądzie 

Szkolnych Zespołów 

Regionalnych „To, co u nas 

najpiękniejsze”  w Jabłonce 

oraz  w XI Przeglądzie 

Pieśni Patriotycznej "...A 

dziewczęta z wojskiem 

szły...". w Lubniu 

 

Cały czas pracujemy ciężko i uczymy się nowych rzeczy o naszym regionie, jego 

kulturze, historii i muzyce.  Próby w szkole i w WOK-u, występy i spotkania oraz przeglądy i 

konkursy, w których uczestniczymy, są dla nas okazją do doskonalenia swoich umiejętności. 

Ponadto wdrażają młodzież i dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i 

kulturalnym regionu oraz poszanowania dla dziedzictwa kulturowego naszych przodków. 

 

 

Agata Chlipała 


