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 Nowa parafia w gminie

Wybitny Polski historyk Henryk Samso-
nowicz uważał,  że Polska odzyskiwała 
niepodległość trzy razy: 3 maja 1791 roku,  
11 listopada 1918 roku  i 4 czerwca 1989 
r. Szukając analogii - bo to też znamienne, 
że w 100-lecie odzyskania niepodległości  
w małej wioseczce na dawnej łemkowsz-
czyźnie biskup diecezjalny eryguje nową 
parafię – Bogusza powstawała też trzy razy.
W połowie XV wieku, kiedy wieś nale-

żała do starostwa niegrodowego  
w Grybowie, będącego dzierżawą królew-
ską, w roku 1947 kiedy po akcji „Wisła”  
i wysiedleniu rozpoczęto zasiedlać, łem-
kowską dotychczas Boguszę, mieszkań-
cami pobliskich polskich wsi i 16 marca  
2018 r. kiedy biskup tarnowski Andrzej Jeż  
utworzył samodzielną parafię. To może 
zbyt daleko idąca paralela, ale w historii 
Boguszy brak wydarzeń spektakularnych, 
bo wielka historia (nie licząc tragedii wysie-
dlanych Łemków) omijała wioskę leżącą  
w pięknie położonej dolinie u wrót Łemko-
wyny. Samodzielna parafia to bez wątpie-
nia dla Boguszy wydarzenie historyczne.

Parafia to nowe wyzwania, cele i odpowie-
dzialność. Dlatego, gdy odczytano doku-
ment erygujący nową parafię, ks. biskup 

przypomniał mieszkańcom o najważniej-
szym zadaniu do wypełnienia:  
- Modlę się, aby to miejsce atrakcyjne pod 
względem krajobrazowym, perspektywy 
rozbudowy nowych domów, atrakcyjne 
ze względu na zaradność, pracowitość  
i sumienność mieszkańców, było przede 
wszystkim parafią ludzi, którzy są atrak-
cyjni w oczach Bożych, a więc parafią ludzi 
świętych.
- Ludzi w Boguszy cechuje głęboka, świa-
doma wiara. Są także bardzo odpowie-
dzialni za swój kościół parafialny. Ustano-
wienie parafii w Boguszy to uszanowanie 
trudu, pracy, ofiarności tutejszej wspólnoty, 
która od dawna pragnęła powstania parafii 
– mówił witając ordynariusza tarnowskiego 
ks. Nowak. 

Dokończenie na str. 4

Bogusza dopięła swego

Biskup ordynariusz Andrzej 
Jeż utworzył nową parafię 
pw. św. Antoniego Padew-
skiego, a ks. Józef Nowak 
odebrał proboszczowską 
nominację.  
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„Bezpieczna przyszłość – nauka pływania dla dzieci  
z Gminy Kamionka Wielka”
 Z dniem 26 marca 2018 roku Gmina Kamionka 
Wielka przystąpiła do realizacji Projektu powszechnej 
nauki pływania „Umiem pływać”. 
 Głównym celem programu jest:
F nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności 
pływania, 
F upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,
F profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad 
postawy,
F edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania  
z akwenów.

 Programem objętym jest 120 uczniów klas III ze 
szkół podstawowych z terenu gminy. Zajęcia odbywają się 
na krytej pływalni w Nowym Sączu,  jeden raz w tygodniu 
po 2 godziny lekcyjne (1,5 h). Każdy uczestnik bierze udział 
w kursie obejmującym 20 godzin lekcyjnych. Prowadzone 
są w 8 grupach przez wykwalifikowanych instruktorów pod 
nadzorem ratownika oraz opiekuna grupy. Na zakończenie 
zajęć zostanie przeprowadzony sprawdzian poziomu opa-
nowania podstawowych umiejętności pływackich. 
 Termin realizacji projektu obejmuje okres od 
1.02.2018 r. do 4.07.2018 r. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 Na realizację projektu „Umiem pływać” udało się 
pozyskać 15 000,00 zł dofinansowania ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla uczniów,  w ramach dotacji  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostałą kwotę 19 
900,00 zł dofinansuje Gmina Kamionka Wielka.

M.G.
Fot. archiwum
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Sesja w gminie Nowa parafia
c.d.

Wielokrotnie podczas uroczystości  podkreślano zasługi 
ks. Mieczysława Czekaja, który przykładem i słowem 
mobilizował, zachęcał, dopingował, podpowiadał. Wyko-
nał ogromną pracę, ogromną pracę wykonali Bogusza-
nie i dziś mogą się cieszyć ze swojej parafii. Na ogół 
bowiem parafią zostają wspólnoty liczące co najmniej 
1000 wiernych. Wyjątkiem stała się Bogusza. Tutaj do 
kościoła uczęszcza niespełna 700 osób, ale ze względu 
na duże zaangażowanie wiernych w rozwój tego miej-
sca biskup postanowił wydać pozytywną decyzję w tej 
sprawie. Dzieło księdza prałata kontynuował ks. Józef 
Nowak. Społeczność w Boguszy od dawna opieko-
wała się cerkwią pw. św. Dymitra (dziś kościół katolicki 
pw. św. Antoniego Padewskiego). Kiedy do Boguszy 
przybył ks. Mieczysław Czekaj znawca, miłośnik sztuki 
sakralnej, rozpoczęto starania o uratowania od degra-
dacji cerkwi prawosławnej. W 2000 roku własnymi środ-
kami i pracą rozpoczęli remont kościoła pod wezwa-
niem Najświętszego Zbawiciela. Przez lata popadał  
w ruinę, dopiero po przejęciu przez gminę,  
a potem przekazaniu parafii( wówczs Bogusza należała 
do parafii w Królowej Górnej). Boguszanie  z biegiem 
czasu doprowadzili go do obecnego nienagannego stanu.

Bogusza miała kiedyś parafię, tyle że unicką i było 
to 233 lata temu. Choć pierwsza wzmianka o Bogu-
szy pochodzi z 1460 roku, a mieszkańcami wsi byli 
polscy rolnicy, później zaczęli również napływać Rusini  
i Bogusza stała się częścią Łemkowszczyzny.  
W 1626 r. powstała w Boguszy parafia unicka, ale w 1785 
r. cesarz Józef II zniósł parafię, istniejącą zaś wspólnotę 
wiernych podporządkował parafii w Królowej Ruskiej (dzi-
siaj Królowej Górnej). Uniccy parafianie wybudowali we 
wsi cerkiew drewnianą pw. św. Dymitra. W latach między-
wojennych nastąpił w miejscowości rozłam, część miesz-
kańców przeszła na prawosławie i wybudowała cerkiew 
murowaną pw. Najświętszego Zbawiciela.
– Jesteście taką parafią, która przypomina Rodzinę 
Rodzin. Jesteście wspólnotą, która się wspiera, angażuje 
się w życie i wychowanie młodego pokolenia. Jesteście 
pracowici, zaangażowani w życie parafii i zorganizowani. 
To będzie mocna wspólnota – powiedział podczas homilii 
Andrzej Jeż. Podczas uroczystości ks. Józef Nowak otrzy-
mał też nominację proboszczowską. 
- To dla mnie wielkie wyróżnienie i będę się starał służyć 
jak najlepiej Panu Bogu i ludziom. Jest to wyzwanie, ale ja 
się cieszę bo tutaj są ludzie chętni do działania – przyznaje 
ks. Józef Nowak.

Rafał Kamieński
Fot. autora

W dniu 26 marca 2018 roku roku odbyła się XXXVII sesja zwyczajna Rady 
Gminy obecnej kadencji. Głównym tematem porządku posiedzenia było 
podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kamionka Wielka na okręgi 
wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych  
w każdym okręgu wyborczym oraz uchwały w sprawie utworzenia stałych 
obwodów głosowania,  ustalenia ich granic i numerów  obwodów głoso-
wania  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kamionka 
Wielka. Rada Gminy podjęła także m.in. uchwałę w sprawie zmian  
w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2018, w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka,  
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w św. Ap. Filipa 
i Jakuba Mł. w Mystkowie na prace konserwatorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt  na terenie Gminy Kamionka Wielka w 2018 roku”, w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXII/276/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 
31 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego  
planu  zagospodarowania przestrzennego  Gminy  Kamionka Wielka, – 
wieś Mystków część działek nr 1405/1, 1405/8, 1405/9, w sprawie uchwale-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kamionka Wielka, w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Kamionka 
Wielka, w sprawie zaliczenia dróg  do kategorii dróg gminnych, w spra-
wie przyjęcia apelu. Rada Gminy przyjęła też raport z wykonania Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok oraz zapoznała 
się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2017 w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.
W dniu 23 kwietnia 2018 roku odbyło się XXXVIII nadzwyczajne posiedze-
nie Rady Gminy obecnej kadencji. Głównym tematem porządku posiedze-
nia było podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Kamionka 
Wielka na rok 2018 oraz w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewita-
lizacji Gminy Kamionka Wielka na lata 2016 – 2023. Rada Gminy podjęła 
także uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kamionka Wielka, w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla pedagogów, psycho-
logów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych, 
dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Kamionka Wielka, w sprawie określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, punktach 
przedszkolnych oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.  Radni 
przyjęli także sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 
Gminy Kamionka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie za 2017 rok.

Z treścią podjętych uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informa-
cji Publicznej na naszej stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/
ugkamionkawielka.

 Przewodniczący Rady Gminy
Zenon KRUCZEK
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Posiadasz plastikową Kartę Dużej Rodziny 
i chcesz uzyskać dostęp do elektronicznej 
formy Karty?
 W związku ze zmianą ustawy 
z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej 
Rodziny, od dnia 1 stycznia 2018 r. weszły 
w życie przepisy dotyczące możliwości 
przyznawania członkom rodzin wielodziet-
nych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, 
która ma formę aplikacji na smartfony.
 Aplikacja posiadała kilka funkcji:
- rodzic może posiadać na swoim smart-
fonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
- aplikacja umożliwia wyszukiwanie part-
nerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
- funkcja geolokalizacji pozwola na wyszu-
kiwanie partnerów udzielających zniżek  

w okolicy przebywania użytkownika apli-
kacji a użytkownik aplikacji może doda-
wać partnerów KDR do listy „ulubionych”;
- aplikacja pozwala także na przekazy-
wanie informacji członkom rodzin wielo-
dzietnych zarówno o aktualnych zniżkach 
i nowych partnerach jak i o konieczności 
złożenia wniosku przed terminem ważno-
ści karty np. w przypadku dzieci przed 18 
rokiem życia.
Jak uzyskać mKDR ?                                                                                                                            
- Korzystać z mobilnej Karty Dużej 
Rodziny można po złożeniu wniosku on-
-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub 
osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kamionce Wielkiej ( wnioski dostępne 
na stronie: http://www.kamionkaw.
naszops.pl
 Po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku, na adres e-mail, który wska-
zał wnioskodawca zostanie przesłany 
numer karty. Osoba otrzymuje również 
sms, w którym podane zostaje jednora-
zowe hasło do zalogowania się w aplika-
cji.  Następnie należy pobrać  bezpłatną 

aplikację mobilną z Google Play lub Apple 
Store na swój telefon.  Aplikacja popro-
wadzi automatycznie do uruchomienia 
mKDR na smartfonie. 
W przypadku osób, które do dnia 31 grud-
nia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej 
Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej 
będzie bezpłatne jeżeli złożą wniosek  
o przyznanie dodatkowej formy Karty  
(w postaci elektronicznej) do dnia 31 
grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, 
jak również w przypadkach, gdy od dnia 
1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielo-
dzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty 
Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a 
następnie po jej przyznaniu złożył wnio-
sek o dodatkową formę Karty, do wniosku 
musi załączyć dowód wniesienia opłaty za 
dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł. 
 
Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny 
będzie przyznawana również rodzicom, 
którzy posiadali kiedykolwiek trójkę dzieci.

Janina Gruca

Karta Dużej Rodziny

INFORMACJA    

 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kamionce Wielkiej informuje, że wyra-
ził chęć wsparcia realizacji projektu pn. 
„Małopolski Tele-Anioł”.
     Projekt „Małopolski Tele-Anioł” jest 
realizowany przez Województwo Mało-
polskie, Caritas Diecezji Kieleckiej, Sto-
warzyszenie Europejski Instytut Rozwoju 
Regionalnego. Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego  w ramach 9 Osi 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, Działanie 9.2. Usługi spo-
łeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1.       
Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, 
zakres wsparcia: D Wsparcie projektów  
z zakresu teleopieki.
     Projekt ten skierowany jest do osób 

niesamodzielnych ze względu na wiek, 
stan zdrowia lub niepełnosprawność, 
które nie mogą samodzielnie wykonywać 
co najmniej jednej z podstawowych czyn-
ności dnia codziennego. 
     W ramach projektu będą mogły one 
uzyskać wsparcie, w zakresie usług,  
w Centrum Teleopieki; każdy uczestnik/
czka projektu otrzyma opaskę bezpie-
czeństwa na nadgarstek wyposażoną  
w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM  
z możliwością połączenia głosowego        
z Centrum Teleopieki. Dodatkowo część 
uczestników/czek będzie miała także 
możliwość skorzystania ze specjalnych 
usług opiekuńczych świadczonych w ich 
domu – zarówno przez fachowców jak 
 i w ramach pomocy sąsiedzkiej, poprzez 
wsparcie w codziennych obowiązkach 
(zakupach, przygotowaniu posiłków, 
drobnych porządkach, czy załatwieniu 

urzędowych formalności). Projekt realizo-
wany będzie przez trzy lata. 
     Warunkiem przystąpienia do projektu 
jest spełnienie wymogów formalnych oraz 
złożenie      poprawnie wypełnionego For-
mularza Zgłoszeniowego w wyznaczo-
nym przez realizatora projektu terminie  
i miejscu. 
     Szczegółowe informacje na temat 
projektu oraz Formularze Zgłoszeniowe                
do pobrania dostępne są na stronie inter-
netowej www.malopolska.pl/teleaniol
     Osobom samotnym, w rozumieniu art. 
6 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej, pomoc w wypełnie-
niu wniosku oferują pracownicy socjalni 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamionce 
Wielkiej.

Janina Gruca
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Inwestycje w naszej gminie

1. Budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w 

Jamnicy

Szkoła Podstawowa w Jamnicy jest pla-
cówką istniejącą od 1923 roku. Uczęsz-
czają do niej dzieci z Jamnicy i przyle-
głej części Nowego Sącza. Do tej pory 
szkoła pozbawiona byłą sali gimnastycz-
nej. Zajęcia wychowania fizycznego 
odbywają się w zaadaptowanej do tego 
celu klasie lekcyjnej o powierzchni około  
40 m². W warunkach tych nie ma moż-
liwości przeprowadzania zajęć zgodnie  
z podstawą programową. Mogą odby-
wać się jedynie ćwiczenia ruchowe, nato-
miast nie ma możliwości organizacji gier 
zespołowych. 
Po wielu latach starań, Gminie Kamionka 
Wielka udało się nabyć sąsiadującą 
nieruchomość z przeznaczeniem pod 
budowę sali sportowej. Opracowano 
dokumentację projektową i uzyskano 
decyzję pozwolenia na budowę. Na 

części działki w roku 2014 powstał kom-
pleks boisk wielofunkcyjnych.
Zaprojektowany budynek sali sportowej 
jest obiektem jednokondygnacyjnym 
wyposażonym szatnie i węzły sanitarne 
(dostosowane również dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych), pomieszczenia 
socjalne i obsługi.
W 2017 roku Gmina Kamionka Wielka 
rozpoczęła realizację inwestycji, jednak 
z uwagi na ograniczenia budżetowe 
proces ten został rozłożony na dwa lata, 
z terminem zakończenia w 2018 r.
Wybudowanie sali sportowej przyczyni 
się do zaspokajania potrzeb i zaintere-
sowań uczniów oraz będzie ośrodkiem 
integrującym lokalną społeczność.
Grupą docelową powstałego obiektu 
będzie ogół społeczeństwa wsi Jamnica. 
W pierwszej kolejności będzie służył on 
uczniom Szkoły Podstawowej w Jamnicy 
w ramach lekcji wychowania fizycznego. 
Sala gimnastyczna będzie stanowiła też 
zaplecze dla uprawiania sportów halo-
wych w ramach zajęć lekcyjnych i poza-

lekcyjnych, oraz będzie udostępniany 
społeczności lokalnej. Obiekt będzie 
doskonałym przyczynkiem do rozwijania 
zainteresowań sportowych młodzieży  
w ramach zajęć pozaszkolnych. Planuje 
się tu zorganizowanie kilku sekcji m.in. 
piłki siatkowej, koszykówki.

2. Budowa hali sportowej  
w m. Kamionka Wielka – etap II

W bieżącym roku kontynuowane będą 
roboty budowlane przy hali sportowej 
w Kamionce Wielkiej. Planowany zakres 
robót obejmuje wykonanie stanu suro-
wego otwartego wraz z drenażem opa-
skowym, kanalizacją deszczową i wylo-
tem do potoku Kamionka. 
W wyniku przeprowadzonego postę-
powania o udzielenie zamówienia 
publicznego wybrano ofertę konsorcjum 
firm FHUB „ZŁOCKI” Robert Złocki  
z Kamionki Wielkiej oraz PPHU Bogdan 
Romanek ze Starego Sącza. Koszt tych 
robót to niespełna 1,8 mln złotych. 
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Zaprojektowany budynek hali sporto-
wej zlokalizowany jest przy istniejących 
boiskach sportowych. 
W budowanym obiekcie znajdować się 
będą:
- wielofunkcyjna arena sportowa do gry 
w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, 
tenisa i innych, których pole mieści się na 
powierzchni o wymiarach min. 44,0x22,0 
m;
- dwa zespoły szatniowo – sanitarne 
dla zawodników, pokoje dla trenerów  
i sędziów oraz obsługi budynku;
- magazyny sprzętu sportowego  
i wyposażenia;
- widownię;
- pomieszczenia sanitarne oddzielnie dla 

widzów;
- pomieszczenia techniczne;
- hall wejściowy, szatnię dla widzów oraz 
niezbędną powierzchnię komunikacyjną.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej  
w m. Mystków

 
Kontynuowane są roboty budowlane 
związane z budową kanalizacji sanitarnej 
w Mystkowie. Projekt pn.: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w m. Mystków” 
realizowany  jest w ramach działania 2.3 
Gospodarka wodno-ściekowa w aglome-
racjach, oś priorytetowa II Ochrona środo-
wiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014 – 2020.

Na realizację Projektu gmina uzy-
skała dofinansowanie z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (Umowa nr 
POIS.02.03.00-00-0172/16-00).
Zakres rzeczowy projektu obejmuje 
budowę kanalizacji sanitarnej o długości 
11,38 km. Inwestycja obejmuje budowę 
sieci kanalizacji ściekowej w układzie 
grawitacyjno-pompowym (8 prze-
pompowni) oraz ciśnieniowym. Ścieki  
z wybudowanej kanalizacji będą odpro-
wadzane do Miejskiej Oczyszczalni Ście-
ków w Nowym Sączu.

J.S.
Fot.: Archiwum gminy
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Smog nas zabija

 Po raz drugi, Gminny Ośrodek 
Kultury w Kamionce Wielkiej z  Gminą 
Kamionka Wielka, w ramach projektu  
LIFE, zorganizował Konkurs Plastyczny,  
tym razem pod tytułem „Smog nas 
zabija”. Celem tego konkursu było 
podniesienie świadomości z zakresu 
ochrony powietrza, głównych źródeł 
zanieczyszczenia powietrza i wpływu 
niskiej emisji, w tym również spalania 
odpadów na zdrowie ludzi oraz pre-
zentacja twórczego spojrzenia młodych 
ludzi  na ten temat.
 Konkurs odbył się w trzech 
kategoriach: klasy I-III  szkoły podsta-
wowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej 
oraz VII klasa szkoły podstawowej wraz 
z klasami gimnazjum. Komisja ocenia-
jąc prace,  wzięła pod uwagę przede 
wszystkim zgodność z tematyką, 
pomysłowość, samodzielność i este-
tykę wykonanych prac.
Nagrody dla  laureatów konkursu sfi-
nansowano ze środków Projektu Zinte-
growanego LIFE „Wdrożenie programu 
ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego – Małopolska w zdrowej 
atmosferze”.
 Wszystkim uczestnikom gra-
tulujemy wspaniałych prac. Słowa 
podziękowania kierujemy również do 
opiekunów i nauczycieli, którzy zachę-
cili swoich uczniów do udziału w tym 
konkursie. 

Wyniki konkursu:
W kategorii I:

I miejsce otrzymała Oliwia Kogut ze 
Szkoły Podstawowa w Mszalnicy
II miejsca zdobyła Nikola Jawor  ze 
Szkoły Podstawowej w Mszalnicy
III miejsce ex aequo otrzymały:  Julia 
Bochenek ze Świetlicy Wiejskiej  
w Mszalnicy i Gabriela Bochenek ze 
Szkoły Podstawowej w Mszalnicy.
Wyróżnienie zdobyła Karolina Czy-
życka ze Szkoły Podstawowej  w Kró-
lowej Górnej.

W kategorii II:
I miejsce otrzymała Martyna Bochenek 
ze Szkoły Podstawowej w Mszalnicy, 

II miejsce ex aequo otrzymały:   
Agnieszka Poręba ze Szkoły Podstawo-
wej w Boguszy i Kacper Janus ze Szkoły 
Podstawowej w Królowej Górnej,
III miejsce ex aequo przyznano: Gabrieli 
Kiełbasa ze Szkoły Podstawowej  
w Mszalnicy, i Aleksandrze Kocem-
bie ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w 
Kamionce Wielkiej.
Wyróżnienie zdobyła Kinga Siedlarz ze 
Szkoły Podstawowej  nr 2 w Kamionce 
Wielkiej.

W kategorii III:

I miejsce otrzymał Paweł  Chełminiak 
z Gimnazjum Publicznego w Królowej 
Górnej, 
II miejsce zdobył Stanisław Dobosz ze 
Szkoły Podstawowej w Boguszy,
III miejsce otrzymał  Filip Mółka ze 
Szkoły Podstawowej Mszalnicy.

G.M.
Fot.: Przemysław Lebda
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Stowarzyszenie dobrych uczynków

Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, 
które z ludzkich cech są najbardziej 
pożądane wśród działaczy społecz-
ności lokalnych? Wytrwałość? Cierpli-
wość? Opanowanie? Komunikatywność?  
A może po prostu uczciwość i chęć 
pomocy najbliższemu środowisku? 
 Bez względu na to, jakiej 
odpowiedzi udzielili sobie w duchu 
nasi czytelnicy, trzeba przyznać, że 
działacze Stowarzyszenia Mystków-
-Wola z pewnością spełniają więk-
szość z nich. Stowarzyszenie powstało, 
by łączyć mieszkańców wsi, działać 
na rzecz środowiska lokalnego, dbać  
o dobro wspólne mieszkańców.  
W tym celu zorganizowano wiele wyda-
rzeń, które przyjemnie aktywizowały 
Mystkowian.
 Już w lipcu 2016 roku miał miej-
sce festyn rodzinny pod hasłem: "Święto 
Rodziny". Gdy działacze zauważyli duże 
zainteresowanie wśród mieszkańców 
wsi, postanowili powtórzyć wydarzenie. 
Uśmiechy na twarzach dzieci i rodziców 
świadczyły o świetnie spędzonej niedzieli. 
Akcja pomogła zacieśnić więzy między 
rodzinami. Atrakcje zapewnione podczas 

festynu angażowały zarówno młodszych, 
jak i starszych. Z relacji uczestników 
wynikało, że tego typu wydarzenia są 
potrzebne. 
 W tym samym roku działacze 
Stowarzyszenia organizowali inne akcje 
wspierające lokalną społeczność. We 
wrześniu odbył się konkurs, z cieka-
wymi nagrodami, pod hasłem  „Łączy 
nas piękno Mystkowa”. Był to rodzaj 
promocji naszej okolicy. W grudniu, by 
pomóc potrzebującym mieszkańcom 
wsi Mystków, podjęto akcję „Szlachetna 
Paczka”, podczas której obdarowane 
zostały odpowiednie osoby. Również w 
grudniu Stowarzyszenie zorganizowało 
kampanię na rzecz podziału sołectwa 
celem pozyskania większej puli pieniędzy  
z budżetu. 
 Rok 2017 rozpoczął się kuli-
giem, organizowanym w dwa różne dni  
z powodu ogromnego zainteresowania. 
W kwietniu, by zadbać o nasze najbliższe 
środowisko  miała miejsce akcja „Czyste 
lasy w Mystkowie”, ponieważ działania 
ekologiczne to najlepsza inwestycja dla 
przyszłości naszych dzieci. Rok szkolny 
został zakończony festynem pod hasłem 

„Święto Rodziny - Ojców naszych oby-
czajem”, który realizowany był z projektu 
„Mecenat Małopolski”. Również wtedy 
widoczna była mocna integracja spo-
łeczności, animacja czasu wolnego dla 
najmłodszych oraz wspomnienie tradycji 
naszych przodków. 
 Zgodnie z dewizą Stowarzysze-
nia Mystków-Wola: pomagać wszystkim 
mieszkańcom wsi, w 2018 roku zorgani-
zowano wraz z Klubem Seniora, ćwicze-
nia oraz gimnastykę pod okiem profesjo-
nalnej rehabilitantki. Działacze pokazali 
wówczas, że dbają nie tylko o młodą 
część społeczności. W lutym, wzorem 
poprzednich kuligów, duża liczba miesz-
kańców wzięła udział w kolejnym zimo-
wym wydarzeniu. 
 Cóż można rzec podsumowując 
pracę Stowarzyszenia Mystków-Wola?  
Z pewnością można wyrazić wdzięczność 
ich inicjatywom na rzecz naszej lokal-
nej społeczności. Miejmy nadzieję, że to 
dopiero początek ich planów na urozma-
icenie codzienności naszej wsi.

Tekst i fot.: Krystyna Ogorzałek

czyli kilka słów o Stowarzyszeniu Mystków-Wola
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Droga do niepodległości Polski

 Klub Seniora z Gminnej Biblio-
teki Publicznej i Klub „3razyR” z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kamionce 
Wielkiej opracował plan obchodów 
100 rocznicy odzyskania niepodległo-
ści Polski. Zgodnie z planem odbyło 
się spotkanie z dziećmi klas 0 – III ze 
szkół: Kamionka Wielka nr 1 i 2, Królowa 
Polska, Królowa Górna i Bogusza, na 
którym prowadzono zajęcia warszta-
towe dla 351 dzieci. Niezwykle interesu-

jące były kolejne spotkania: opracowany 
panie z biblioteki film o „Orle białym   
i pierwszej stolicy Polski”, o symbolach 
- Godło państwowe, Flaga i Hymn Naro-
dowy oraz o dalszych losach Polaków  
w drodze do niepodległości.   
Zwrócono uwagę na fakt historyczny, że 
Polska zniknęła z mapy Europy na 123 
lata i była pod zaborami, nawet nazwa 
kraju się nie zachowała. Nie udało się 
Polakom wywalczyć niepodległości  

z bronią w ręku w powstaniach narodo-
wych, postanowili odbudować Ojczy-
znę ciężka pracą społeczno-kulturalną, 
uczyli sami dzieci języka polskiego, 
miłości do Ojczyzny. Przekazywali poko-
leniom tradycje narodowe, podtrzymy-
wali polskie zwyczaje, obchodzili patrio-
tyczne rocznice, śpiewali polskie pieśni, 
czytali polskie książki, choć groziły za to 
wysokie kary, a nawet więzienie.
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Nie wolno o tym patriotycznym, bohater-
skim czynie Polaków zapominać, gdyż 
walczyli oni o zachowanie polskiej kul-
tury a wiemy, że jeśli wyniszczy się naro-
dowi kulturę to naród sam wyginie. Przy-
toczono dzieciom wiersz Władysława 
Bełzy napisany przeszło 100 lat temu pt. 
„Katechizm Polskiego Dziecka” – Kto ty 
jesteś?... Należy docenić nauczycieli tych 
klas, ponieważ wszystkie dzieci pięknie 
recytowały wiersz. 11 listopada 1918 
roku Polska odzyskała niepodległość. 
Obecnie cały rok świętujemy 100-rocz-
nicę; z tej okazji seniorzy i Klub „3 razyR” 
prowadzili warsztaty plastyczne ucząc 
młodych wykonania kotylionów w bar-
wach narodowych i szacunku do symboli 
państwa.

 Członkowie Klubu Seniora  
w Mystkowie odbyli spotkania z dziećmi 
klas 0-III w Szkole Podstawowej  
w Mystkowie i Mszalnicy. Oprócz filmu  
i treści historycznych, jakie przeka-
zano dzieciom, seniorzy przygotowali 
niespodziankę, którą było spotka-
nie ze szlachcicem polskim w stroju 
narodowym z XVII wieku. Ubrany był  
w strój składający się z czapy, kontusza 
przewiązanego pasem, żupana, spodni  
i butów. Przy boku nosił szablę, a w ręku 
czekan. Rekwizyty dla dzieci, były wielka 
atrakcją i urozmaiceniem. Około 100-tu 
dzieci wykonywało kotyliony i odznaki 
dla zuchów w barwach narodowych.
 Również w Szkole Podstawo-
wej w Jamnicy odbyło się spotkanie  
z dziećmi klas 0-III  z członkami Stowa-
rzyszenia Seniorów w Jamnicy. Podob-
nie jak w innych szkołach dzieci z przy-
jemnością wykonywały kotyliony.
Radość jaką można było  zauważyć 
w oczach dzieci przyniosła seniorom 

satysfakcję i przekonanie, że mogą się 
jeszcze na coś przydać. 
 Dla klas starszych Szkoły Pod-
stawowej nr 1 i 2 w Kamionce Wielkiej 
oraz Królowej Polskie Klub Seniora wraz 
z zespołem „Kamionczanki” w sali Gmin-
nego Ośrodka Kultury wystawił dwukrot-
nie przedstawienie pt. „Cztery pokolenia 
na wsi”. Treść została oparta na praw-
dziwych wydarzeniach historycznych 
wsi Kamionka Wielka i Królowa Polska. 
Akcja toczy się od około 1850 roku 
po czasy współczesne. Zastosowano 
gwarę i dawne zwroty, które wcześniej 
objaśniono uczniom. Słowa podziękowa-
nia należą się zarówno aktorom jak też 
uczniom za skupienie uwagi i kulturalne 
zachowanie się w czasie lekcji rodzimej 
historii w jakiej brali udział. 

(P.Z.)
Fot.: Kazimierz Ogorzałek

Droga do
niepodległości

(dokończenie)

Życie jest jak morska podróż,  wyjeż-
dżamy żegnając się i płacząc  
z powodu oddalenia od osób nam dro-
gich. Kiedy przybijamy do drugiego 
brzegu są inne osoby, które stoją już  
w porcie i na nas czekają.
Ci co zostali na miejscu wspominają  
i chcą się tymi wspomnieniami 
podzielić.

Poznaliśmy Ignacego Gomułkę w 1970 
roku, kiedy to objął funkcję kierownika 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamionce 
Wielkiej. W 1975 roku rozpoczął pracę 
w Technikum Kolejowym w Nowym 
Sączu, uczył tam historii, szczególnie 
zwracał uwagę na historię regionalną, 
na tradycję i kulturę narodową. Od 
1985 roku, aż do emerytury zwią-
zał się ponownie z Kamionką Wielką 
- pełnił funkcję Inspektora Oświaty  
w Gminie Kamionka Wielka, a następ-
nie uczył historii w Królowej Polskiej. 
Jak widać wiele lat poświęcił pracy 
zawodowej na rzecz dzieci i młodzieży 
w naszej gminie. Pełnił wiele funkcji 
społecznych poświęcając swój wolny 
czas dla dobra innych, był zaangażo-
wanym Kuratorem Sądowym dla nie-
letnich oraz przewodnikiem górskim. 
Zawsze cechowała go życzliwość, 
serdeczność, pracowitość, wrażliwość 

na potrzeby dzieci i środowiska. Wła-
dysław Bartoszewski słynny filozof  
i polityk powiedział: „Jeśli nie wiesz jak 
się zachować, zachowaj się przyzwo-
icie” - i tak całe życie zachowywał się 
Ignacy. Cieszył się ogromnym autory-
tetem wśród nauczycieli i młodzieży.
Informacja o jego nagłej śmierci wydaje 
się nieprawdopodobna w konfrontacji 
z jego energią życiową. Na pogrzebie 
w Nowym Sączu żegnały go tłumy 
ludzi, rodzina, przyjaciele, znajomi, 
nie zabrakło wdzięcznych wychowan-
ków,  ich rodziców i nauczycieli z gminy 
Kamionka Wielka.
Pozostanie na zawsze w naszej 
pamięci. 

(T.P.)

Wspomnienia Ignacego Gomółki
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KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY
GMINY KAMIONKA WIELKA

 Pierwsza wojna światowa 
(1914-1918) dobiegała końca, gdy mój 
ojciec Michał Nowak (1900- 1984) 
znalazł się na froncie włoskim.
Działania wojenne stopniowo doga-
sały, natomiast wśród żołnierzy dwu-
dziestego austriackiego pułku pie-
choty panowała atmosfera wielkiego 
podniecenia i dużej ruchliwości pol-
skiej kadry wojskowej.

 - Była to pamiętna noc - 
opowiadał ojciec.  W ciemności 
przemykały się szare postacie przez 
gęste leje i rowy strzeleckie ku jed-
nemu miejscu. W oddali słychać było 
odgłosy wojny. Powietrze przesycone 
było zapachem prochu. Zmęczeni 
żołnierze - Polacy - siłą wcieleni do 
wojska austriackiego odpoczywali, 
gdzie popadło. A w małej  zadymionej 
ziemiance, kilka zmordowanych długą 
walką osób ze skupieniem słuchało 
kapitana Jerzego Dobrodzickiego, 
który przedstawiał plany polskiej nie-
dalekiej przyszłości”.
 Uczestnikami spotkania byli 
oficerowie – Polacy, pełniący przy-
musowo służbę w szeregach 20-go 
pułku piechoty byłej armii austriackiej,  
w których serca biły pragnieniem 
wolnej Polski. Byli tam ci, którzy 
musieli opuścić szeregi I Brygady 
Legionów Józefa Piłsudskiego po 
odmówieniu przysięgi po proklamo-
waniu przez Niemcy i Austrię okrojo-
nej Ojczyzny w postaci Kongresówki. 
Byli tam ci, którzy przez całe lata 
służby głosili hasła wolności Polski  
i jej odrodzenia z własnym wojskiem. 
Takich narad, spotkań było wiele  m.in. 
służyły one przygotowaniu działań  
i powrotu żołnierzy polskiego pocho-
dzenia do kraju. Podjęto więc decyzję 
o nawiązaniu kontaktu z kadrą 20-go 
pułku piechoty w Tarnowie, polecając, 
by oszczędzała siły polskie pozosta-
wiając je w kraju oraz zabezpieczała 
wszelkie materiały wojenne (broń, 
amunicję) dla mającej powstać Ojczy-

zny. Postanowiono też porozumieć 
się z tajną organizacją P.O.W. (Polska 
Organizacja Wojskowa), aby wspólnie 
przygotować ten wielki dzień „Zmar-
twychwstania Polski”.
 Zaświtał poranek 31 paź-
dziernika 1918 r., a z nim upadek 
Austrii i Niemiec. Tajna organizacja 
Polaków w kadrze 20-go pułku pie-
choty w Tarnowie wydała pierwszy 
polski rozkaz do żołnierzy, oznaj-
miając, że prawdziwym rządem jest 
Rząd Polski w Warszawie, pułk od 
tej pory nosi nazwę 20-go Pułku Pol-
skiej Piechoty. Tymczasem bratnie 
szeregi z 20-go pułku austriackiego 
po ciężkich walkach we Włoszech 
wracały do Polski przez Lublanę, 
Graz i Wiedeń. 18 listopada 1918 r. 
na dworcu w Nowym Sączu licznie 
zgromadzona ludność miasta i okolic 
witała swoich żołnierzy z ogromną 
radością i entuzjazmem. Przed szere-
gami wojskowymi pochyliły się liczne 
sztandary. Nastąpiły wiwaty, nawoły-
wania ojców, matek synów, braci żon  
i córek.
 Od 1-go grudnia 1918 r. pułk 
przyjął nazwę 1-go Pułku Strzel-
ców Podhalańskich. W późniejszych 
latach żołnierze tego pułku wsławili 
się w kolejnych wojnach, a historia 
jego bohaterstwa i patriotyzmu prze-
trwała do dzisiaj we wszystkich poko-
leniach ludności naszego regionu.

Tekst i fot: Kawone

Wspomnienia żołnierza

Michał Nowak ( ur.1900-1984) 
w Kamionce Wielkiej. Uczest-
nik pierwszej wojny światowej  
i wojny polsko-bolszewic-
kiej oraz Bitwy Warszawskiej  
w 1920 r. „Cud    nad    Wisłą”. 
Żołnierz kampanii wrze-
śniowej 1939 roku. Wię-
zień obozu jenieckiego  
w Woldembergu.
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Plastyczne sukcesy dzieci

Praca plastyczna Zofii Tuczyńskiej z 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z 
Kamionki Wielkiej, zajęła II miejsce w 
konkursie pn.  "Woda na wesoło, czyli 
tradycja śmigusa-dyngusa" organizo-
wanym przez Sądeckie Wodociągi! 
Ponadto Sabina Gomółka ze Szkoły 
Podstawowej w Królowej Polskiej otrzy-
mała wyróżnienie w tym konkursie. W 
piątek (20 kwietnia) odbyła się uroczy-
sta gala w sądeckim ratuszu, podczas 
której nasze laureatki odebrały nagrody 

i dyplomy. Nagrody wręczali m.in. prezy-
dent Nowego Sącza pan Ryszard Nowak 
i wójt naszej gminy pan Kazimierz Sie-
dlarz. W konkursie promującym ochronę 
środowiska oraz czystą i zdrową wodę 
wzięło udział prawie 1200 uczniów z 66 
placówek. Z prac laureatów powstanie 
kalendarz na 2019 rok. 
– Prace były bardzo zróżnicowane pod 
względem techniki – podsumowuje 
Wacław Jagielski, artysta-malarz, prze-
wodniczący jury komisji konkursowej. 

– Czasami zawierały ślady myślenia 
dorosłych… Wybraliśmy jednak te zro-
bione sercem dzieci. Mam nadzieję, że to 
piękno płynące z prac, najmłodsi zacho-
wają w sobie przez całe życie – dodał. 
Nagrodzonym dziewczynkom, ich 
rodzicom i wychowawcom serdecznie 
gratulujemy.
 

M.G.
Fot. Archiwum

Sądeckich Wodociągów
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 GRAND PRIX FESTIWALU  
ZR Skalnik

 
22 kwietnia br Zespół Regionalny Skalnik 
z Kamionki Wielkiej wziął udział w jubile-
uszowym X Międzykulturowym Festiwalu 
Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi  
w Dąbrowie Górniczej.
W trzydniowym festiwalu wzięło udział 
26 grup dziecięcych i 50 grup dorosłych, 
które prezentowały swój rodzimy folklor. 
Jury w składzie: Marek Piotrowski - prze-
wodniczący, etnomuzykolog, Wiesława 
Hazuka - choreograf, Zofia Marcinek 
- choreograf, Adam Pastuch - dyrek-
tor RIK w Katowicach - po obejrzeniu  

i wysłuchaniu wszystkich prezentują-
cych się grup uznało, że ZR „Skalnik”  
z Kamionki Wielkiej jest najlepszy spo-
śród wszystkich zespołów festiwalu,  
i przyznał mu nagrodę główną GRAND 
PRIX.
Ten sukces był bardzo dużym zaskocze-
niem, ale też powodem do radości i dumy 
dla wszystkich tancerzy „Skalnika”. Zdo-
bycie głównej nagrody w tak poważnym 
festiwalu, będzie najlepszą motywacją 
do dalszej pracy dla całego zespołu. 
Poprzez  niezwykle udany udział w festi-
walu, zespół z Kamionki Wielkiej w naj-
lepszy sposób promował naszą gminę  
i miejscowość.

"Skalnik" zaprezentował na festiwalu 
wiązankę piosenek i tańców regionu 
lachowskiego. Program ten opracował 
choreograf Józef Trojan. Kierownikiem 
prawie 40 letniego „Skalnika”  jest Halina 
Siedlarz, która odpowiada za sprawy 
organizacyjne. 
Sukces zespołu z Kamionki Wielkiej jest 
zasługą wszystkich członków grupy, 
którzy z miłości do folkloru poświęcają 
swój wolny czas, aby rozwijać i promo-
wać naszą kulturę ludową. Próby odby-
wają się w każdy czwartek o godzinie 
19:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury, 
na które wszystkich chętnych zespół ser-
decznie zaprasza. 

Ponad 1000 artystów ludowych, wzięło udział w jubileuszowym X Międzykulturo-
wym Festiwalu Folklorystycznym „Zagłębie i Sąsiedzi”, który odbył się w Pałacu Kul-
tury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Na festiwalowej scenie można było podziwiać, 
kapele ludowe, zespoły regionalne (autentyczne i artystycznie opracowane), zespoły 
taneczne, zespoły śpiewu grupowego. Czołowe miejsca na festiwalu zdobyły zespoły 
z gminy Kamionka Wielka „Skalnik” i Mali Mystkowianie”.
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II MIEJSCE MAŁYCH MYSTKOWIAN 
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

II miejsce w kategorii zespołów tanecz-
nych 7-13 lat zdobył  Zespół Regionalny 
"Mali Mystkowianie" z Mystkowa.
- To dla nas świetne rozpoczęcie sezonu 
2018 – mówi Patryk Rutkowski cho-
reograf zespołu.  Jesteśmy dumni, że 
wśród tylu wspaniałych wykonawców, 

prezentacja lokalnego folkloru znalazła 
uznanie w oczach jury. Nagroda jest dla 
nas wyjątkowa ze względu na to, że po 
raz pierwszy na konkursie tanecznym 
zaprezentowaliśmy suitę tańców z okolic 
Mystkowa.
Co więcej, wspaniały debiut zaliczyła 
dziewczęca grupa śpiewacza, która rów-
nież zajęła II miejsce. Rok 2018 zapo-
wiada się wyjątkowo, ze względu na fakt 
bycia gospodarzem tegorocznej edycji 

Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu. 
Zespół "Mali Mystkowianie”  powstał w 
1984 roku. Działa przy Wiejskim Domu 
Kultury w Mystkowie pod patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce 
Wielkiej oraz Stowarzyszenia Mystkowia-
nie. Kierownikiem zespołu jest Hanna 
Poręba, choreografem Patryk Rutkowski.

Kazimierz Ogorzałek
Fot. Archiwa zespołów
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1. Odpowiedni proces prowadzi  
do odpowiednich wyników

Amerykański pisarz Richard Bach powie-
dział: „Każde marzenie jest nam dane wraz  
z mocą potrzebną do jego spełnienia",  
a „świat ustępuje z drogi temu, kto wie, 
dokąd zdąża” (David Starr Jordan).
Rok szkolny 2017/2018 dla Szkoły Podsta-
wowej w Królowej Polskiej rozpoczął się 
od intensywnych zmian. Przekształcenie 
się sześcioklasowej szkoły podstawowej 
w szkołę ośmioklasową spowodowało, 
że powiększyło się grono pedagogiczne.  
W szkole podjęło pracę dziesięcioro nowych 
nauczycieli. Nastąpiła również zmiana 
na stanowisku dyrektorskim. Długoletnią  
i bardzo  zasłużoną dla naszej społeczno-
ści panią dyrektor Lucynę Nowak zastąpiła 
pani Anna Dudzińska. Nowa pani dyrektor 
miała wysoko postawioną poprzeczkę, 
więc od samego początku roku szkolnego 
wszyscy zakasali rękawy i zabrali się do 
wytężonej pracy. Wspólny wysiłek uczniów, 
rodziców i pracowników szkoły powoduje 
nieustanne zmiany, na takich płaszczy-
znach jak:  wygląd szkoły,  metody naucza-
nia, wizerunek szkoły (papier firmowy, 
wizytówki, strona internetowa itp.). Ponadto 

podejmowanych jest wiele wspaniałych 
inicjatyw, w których uczestniczy nie tylko 
społeczność szkolna. Szkoła Podstawowa  
w Królowej Polskiej zmierza do obrazu 
szkoły osiągającej sukcesy. To szkoła 
wsparta na dwóch filarach: ciągłej poprawie 
i szacunku dla ludzi.

2. Mamy najlepszą stronę internetową

Jednym z priorytetów pani dyrektor Anny 
Dudzińskiej, od momentu objęcia urzędu, 
była nowa strona internetowa. I tak już od 
października 2017 roku pod adresem: spkro-
lowapolska.wixsite.com/szkola  można na 
bieżąco obserwować wszystko, co dzieje 
się w naszej placówce oświatowej. A DZIEJE 
SIĘ NAPRAWDĘ DUŻO!

3. Kochamy naszą ojczyznę, więc 
wykonamy 100 ZADAŃ NA 100 LAT 

NIEPODLEGŁOŚCI

Po  feriach w naszej szkole odbyła się uro-
czysta akademia, która miała na celu zaini-
cjowanie działań służących uczczeniu setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości Polski  
i kształtowaniu postaw patriotycznych 
wśród dzieci i młodzieży.  Uczniowie oraz 
pracownicy, ubrani w barwy narodowe, 

odśpiewali wspólnie wszystkie zwrotki 
hymnu Polski. Przypomniane zostały drogi 
Polaków do odzyskania niepodległości,  
a pani dyrektor poinformowała uczniów, że 
do 11 listopada 2018 r. (dzień 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości) odbędzie się 
w sumie 100 akcji i inicjatyw  na 100 lat 
niepodległości, które będą miały na celu 
lepsze przygotowanie się do obchodów tak 
ważnego dla Polski i Polaków święta. 
Wszystkie akcje i inicjatywy podjęte  
w ramach 100 zadań można na bieżąco 
śledzić na stronie internetowej w zakładce: 
ROK DLA NIEPODLEGŁEJ. A oto kilka ze 
zrealizowanych zadań:
• „Schody do Niepodległej” – specjalnie 
udekorowano i przygotowano klatkę scho-
dową naszej szkoły, gdzie umieszczono 
również podpisany przez całą społeczność 
Szkoły – „Alfabet Współczesnego Patrioty”.
• „Czym dla mnie jest patriotyzm?” – czytanie 
wypracowań napisanych przez uczniów VII 
klasy.
• Oglądanie filmów dokumentalnych  
o tematyce patriotycznej.
• Zasadzenie RÓŻY NIEPODLEGŁOŚCI  
w szkolnym ogrodzie.
• Udział w warsztatach przygotowanych 
przez panie z Klubu Seniora w Kamionce

Nauczanie i uczenie się są procesami, więc wymagają okre-
ślonych działań, a pożądane wyniki pracy są ściśle uzależ-
nione od zastosowania właściwych procesów. 
Jaki przepis na sukces mają pracownicy i uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Królowej Polskiej?

Królewskie 
sposoby  

na sukces
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Wielkiej, na których wyko-
nano różnego rodzaju kotyliony. 
• Obejrzenie spektaklu „Cztery poko-
lenia na wsi” – przygotowanego przez 
Klub Seniora w Kamionce Wielkiej. 
• Wykonanie plakatów dotyczących 
setnej rocznicy odzyskania niepod-
ległości w ramach szkolnego kon-
kursu plastycznego (prace można 
podziwiać w korytarzu szkolnym). 
• Wykonanie plakatu „Kraków – śladami 
historii”.
• Przygotowanie klasowego konkursu pio-
senki patriotycznej.
• Udział w Gminnym Konkursie Recy-
tatorskim, do którego włączono treści  
o charakterze patriotycznym.
Realizacja programu 100 zadań na 100 lat 
niepodległości ma na celu wzmacnianie  
w uczniach poczucia tożsamości naro-
dowej, przywiązania do historii i tradycji 
narodowej.

4. Czytanie książek kształtuje naszą 
inteligencję!

W naszej szkole, dzięki pani Annie Sie-
dlarz, prężnie rozwija się i działa biblio-
teka szkolna. Podjęto w niej następujące 
inicjatywy:
- zorganizowano wspólne czytanie   
z okazji Światowego Dnia Głośnego 
Czytania,
- przeprowadzono konkurs plastyczny: 
„Książka nas łączy”,
- przygotowano Dzień Pluszowego Misia, 
- pasowano na czytelnika uczniów klas 
pierwszych – uroczystość odbyła się  
w gościnnych murach Szkoły Podstawo-
wej w Mystkowie,
- zorganizowano akcje: „Wypożycz 
książkę niespodziankę” oraz „Wielką 
loterię książkową”.

5. Jesteśmy WOLONTARIUSZAMI!

Nasi uczniowie nie są obojętni na krzywdę 
innych, dlatego bardzo prężnie rozwija się 
wolontariat, w ramach którego podjęto 
następujące akcje (dokładne relacje i zdjęcia     
w zakładce Uczniowie – Wolontariat na stornie 
szkoły):
- comiesięczna pomoc w nauce, utrzyma-
niu i wyżywieniu naszej koleżanki z Wysp 
Zielonego Przylądka – Isis,
- pomoc dla podopiecznych Gminnego 
Schroniska dla Zwierząt w Wielogłowach,
- zbiórka na rzecz Fundacji dla Osób Nie-

widomych i Niepełnosprawnych – „Pomóż 
i Ty”,
- pamięć o naszych seniorach - akcja „Od 
Juniora dla Seniora” – wykonanie ozdób 
wielkanocnych,
- pomoc koleżeńska w nauce organizo-
wana przez uczniów uczniom słabszym.

6. Współpracujemy z wieloma instytu-
cjami, bierzemy czynny udział w wielu 

programach

Chcemy, aby nasi uczniowie byli otwarci 
na nowości, nie bali się wyzwań, które 
stawia przed nimi świat i wyszli z naszej 
szkoły pewni siebie, bez komplek-
sów i dlatego uczestniczymy w wielu 
ogólnopolskich akcjach, m.in. Odbla-
skowa Szkoła, Śniadanie daje moc  
i programach: EuroWeek (międzynaro-
dowy program integrujący młodzież), 
programach przy współpracy z Sane-
pidem: Trzymaj formę, Bieg po zdrowie, 
Nie pal przy mnie, proszę, Znajdź wła-
ściwe rozwiązanie, Czyste powietrze 
wokół nas. A także w Programie dla 
Szkół (Mleko i Owoce w Szkole). Współ-
pracujemy również ze Stowarzyszeniem 
Doliny Królówki    (serdecznie dziękujemy 
za przekazanie flag!), Państwową Strażą 
Pożarną w Nowym Sączu  i Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Królowej Górnej, której 
członkom pragniemy podziękować za 
profesjonalny pokaz akcji ratowniczej.  
W szczególności podziękowania kieru-
jemy do panów: Mirosława Marszałka, 
Kamila Kruczka, Krystiana Radzika  
i Fabiana Barana.
Cenna jest dla nas również współpraca  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Kamionce Wielkiej, Gminną Biblioteką, 
Klubem Seniora, Sądecką Biblioteką 
Publiczną i Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową w Nowym Sączu, która 
gościła nas na warsztatach plastycznych 
i od kilku lat docenia twórczość pla-
styczną naszych uczniów, wielokrotnie 
nagradzając ich  w odbywającym się każ-
dego roku konkursie pt. Pejzaż sądecki.

7. Cyfryzacja nie jest nam obca, czyli  
z internetem za pan brat!

Udział w ministerialnym programie 
„Aktywna Tablica” umożliwił nam zakup 
tablicy interaktywnej i interaktywnego 
monitora dotykowego. Tym samym posia-
damy już 4 tablice, a w każdej klasie znaj-

duje się komputer z dostępem do inter-
netu, co pozwala nauczycielom na wyko-
rzystywanie technologii informacyjnej  
w dydaktyce. Nauczyciele, odpowiadając 
na wyzwania współczesności, chcą, sto-
sując postęp technologiczny, wspierać 
rozwój poznawczy i proces uczenia się, 
zarówno tych najlepszych, jak i tych słab-
szych, którzy razem tworzą społeczność 
uczących się. Uczniowie komunikują się 
z nauczycielami m.in. przez skrzynkę 
pocztową, rozwiązują testy podsumowu-
jące lekcję na swoich telefonach, tworzą 
prezentacje, wykorzystują na matema-
tyce program GeoGebra,  różne apli-
kacje, m.in. „Czyj to liść?” (w zajęciach 
terenowych) i inne programy ułatwia-
jące przyswojenie i utrwalenie wiedzy, 
jednocześnie ucząc się roztropnego  
i umiejętnego korzystania z internetu. 

8. Mamy sukcesy!

Odpowiednie podejście do nauczania 
daje efekty, gdyż możemy się pochwalić 
wieloma sukcesami:
• Martynka Książkiewicz zajęła I miejsce  
w Gminnym Konkursie Opowiadania Bajek,
• Aleksandra Nowak wywalczyła III miej-
sce również w Gminnym Konkursie Opo-
wiadania Bajek,
• Zosia Jaworska otrzymała III miejsce  
w Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycz-
nej oraz I miejsce w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim,  
• praca Sabinki Gomółki została wyróż-
niona w konkursie "Woda na wesoło, 
czyli tradycja śmigusa-dyngusa",  
• Julia Groń zdobyła Nagrodę w Woje-
wódzkim Przeglądzie Działań Artystycz-
nych „W krainie bajek i baśni polskich" 
(konkurs plastyczny),
• Mateusz Jaworski wywalczył I miej-
sce, wchodząc w skład zespołu TRIO 
MAD, w X Powiatowym Konkursie 
Zespołów Instrumentalnych i Wokalno 
– Instrumentalnych,
• Patrycja Zielińska i Arkadiusz Zieliński 
zajęli II miejsca w konkursie Tanecznych 
Talentów - styl: street dance,  w kategorii  
duet 12-15 lat, 
• Arkadiusz Zieliński zajął I miejsce   
w tym samym stylu, tylko w kategorii solo 
8 - 12 lat,
• Mateusz Jaworski zajął I miejsce w X 
Konfrontacjach Instrumentów Dętych - 
Nowy Targ 2018,

- dokończenie na stronie 22
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Piękne, święte życie Hanny Chrzanowskiej

Kiedy myślę Ojczyzna

Często zjawiała się w mieszkaniach, 
o których wszyscy zapomnieli.  
A tam, zamiast potłuczonych bute-

lek, brudnych szmat czy pcheł widziała 
po prostu cierpiącego człowieka. Wiecz-
nie uśmiechnięta, w białym wykrochma-
lonym fartuchu. Mawiała, że z zawodu 
jest „posługaczką i pośredniczką od 
wszystkiego”. „Moja praca to nie tylko mój 
zawód, ale – powołanie. Powołanie to zro-
zumiem, jeśli przeniknę i przyswoję sobie 
słowa Chrystusa: nie przyszedłem, aby 
mnie służono, ale abym służył”.
Hanna Chrzanowska urodziła się 7 paź-
dziernika 1902 r. w Warszawie. Jej rodzi-
cami byli Wanda Szlenkier i Ignacy Chrza-
nowski – późniejszy profesor literatury 
polskiej na UJ. „Oboje byli niewierzący: 
i moja matka (w paszporcie wyznania 
ewangelicko-augsburskiego), długie lata 
w mękach ateistycznego pesymizmu  
i mój ojciec (w paszporcie rzymski kato-
lik) pozytywistyczny wówczas liberał co 
się zowie!”, pisała w pamiętnikach. Ale to 
właśnie ojciec zaszczepił w Hannie huma-
nistyczną wrażliwość i miłość do literatury. 
Nikogo nie dziwiło więc, że wybrała studia 
polonistyczne.
 W 1920 r. zgłosiła się jednak na 
kurs dla adeptek pielęgniarstwa orga-
nizowany przez amerykański Czerwony 
Krzyż. Już wtedy wiedziała, że służba 
pacjentowi stanie się misją jej życia, dla-
tego zrezygnowała ze studiów i wstąpiła 
do Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. 
Uczyła się podstaw pielęgnacji chorego 
– jak rozbierać go pod kocem, kąpać  
w łóżku, zmieniać pościel, gdy pacjent 
leży na boku. Na zawsze zapamiętała też, 
że odleżyny są hańbą dla pielęgniarki i że 

należy pracować tak, aby chory nie czuł 
pośpiechu.
 Choć Hanna uwielbiała robić 
koleżankom dowcipy, nie uciekała od 
nauki. Była w tym naprawdę dobra. Nie 
dziwi więc fakt, że otrzymała roczne sty-
pendium w Paryżu. To właśnie tam po 
raz pierwszy zetknęła się z pielęgniar-
stwem społecznym. Po powrocie przyjęła 
posadę instruktorki w Uniwersyteckiej 
Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krako-
wie. Potem wyjechała jeszcze na stypen-
dium do Belgii.
 W latach 30. pracowała jako 
redaktor naczelna nowego czasopisma 
Pielęgniarka Polska. Jej pracę przerwał 
wybuch II wojny światowej. W listopadzie 
1939 r. ojciec Hanny został aresztowany 
w ramach Sonderaktion Krakau. Zmarł 
po kilku miesiącach w obozie Sachsen-
hausen. Wkrótce w Katyniu zginął także 
starszy brat Hanny, Bogdan.

Wujek i cioteczka

 Hanna zaangażowała się  
w pracę na rzecz przesiedlonych  
i uchodźców. Szkoliła ochotniczki i przy-
dzielała im pod opiekę poszczególne 
krakowskie dzielnice. Tak rodziło się pie-
lęgniarstwo domowe.
Z biegiem czasu Chrzanowskiej zaczęło 

zależeć na uzyskaniu wsparcia od kra-
kowskich parafii. Postanowiła poprosić  
o pomoc „Wujka” – Karola Wojtyłę. 
„Spóźnił się. Czekałyśmy w jego dość 
dużym i dość zagraconym pokoju, w któ-
rymś z księżowskich domów na Kanoni-
czej. Rozmowa była krótka. We mnie się 
paliło: musisz dopomóc! Słuchał z tym 
swoim dowcipnym uśmiechem, jakby 
lekko drwiącym. Nie wiedziałam jesz-
cze, że mam przed sobą najwspanial-
szego słuchacza wszelkich spraw. (…) 
Nie mogę określić inaczej mojego uczu-
cia jak: wściekła pasja. Niechby odmó-
wił! Niechby nie pojął! Przygotowałam  
w sobie na ten wypadek mnóstwo strzał 
– zamieniłam się cała w kołczan”. Strzały 
nie były jednak potrzebne. Karol Wojtyła 
zaprowadził Hannę do ks. Ferdynanda 
Machaya, który wspierał ją przez lata.

Chrzanowska poświęcała 
chorym wszystko: siły, czas i 

oszczędności. Biegała do nich 
od rana do wieczora, zanosiła im 

paczki na święta i imieniny.

Wprowadziła też zwyczaj odprawiania 
mszy św. w ich domach. „Długie lata 
byłam instruktorką, dyrektorką. Kiero-
wałam, rządziłam, egzaminowałam. Co 
za radość na stare lata dorwać się do 
chorych: myć, szorować, otrząsać pchły. 
Prostota, zwyczajność zabiegów – to naj-
ważniejsze dla chorego. Wycofać siebie, 
puścić się na szerokie wody miłości, nie 
z zaciśniętymi zębami, nie dla umartwie-
nia, nie dla przymusu, nie traktować cho-
rego jako „drabiny do nieba”. Chyba tylko 
wtedy, kiedy jesteśmy wolne od siebie, 
naprawdę służymy Chrystusowi w cho-
rych” - pisała.
Kochała swoją pracę, ale pamiętała też 
o odpoczynku. Uwielbiała skrywać się  
w Tyńcu (w latach 50. została oblatką 
benedyktyńską) i na górskich ścieżkach. 

Gdy drzwi do pacjenta były 
zamknięte, wskakiwała oknem. 
Kochała góry i Beethovena. 
W każdym, nawet najbar-
dziej zdeformowanym ciele, 
widziała człowieka. 

strona 18



GMINNE WIEŚCI    Nr 70

Sadzimy drzewa i walczymy 
o czyste powietrze

 Z okazji Dnia Ziemi, Gmina Kamionka Wielka zorganizo-
wała akcję ,,Sadzimy drzewa i walczymy o czyste powietrze”. Podczas 
tego wydarzenia na skwerku w centrum Kamionki Wielkiej zostało 
posadzonych kilkanaście drzew liściastych. W akcji uczestniczyły 
dzieci z Przedszkola Publicznego w Kamionce Wielkiej, które wraz  
z panem wójtem oraz gminnym ekodoradcą dokonały nasadzeń. Dzieci 
dowiedziały się, że drzewa to nasi najwięksi sprzymierzeńcy w walce  
o czyste powietrze. Celem akcji był wzrost świadomości najmłodszych 
mieszkańców gminy. Sadzenie i ochrona drzew to bardzo skuteczny 
sposób na oczyszczanie powietrza. 
 Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, produkują tlen oraz 
neutralizują substancje toksyczne w postaci dwutlenku siarki i metali 
ciężkich. W ciągu jednej doby człowiek potrzebuje od 60 do 200g tlenu, 
w zależności od podejmowanej aktywności fizycznej. To zapotrzebo-
wanie jest w stanie pokryć jedno dorodne drzewo. W ciągu okresu 
wegetacyjnego z 1 m2 powierzchni liściowej drzew i krzewów do 
powietrza trafia od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu. Do drzew dostar-

czających największe ilości tlenu należą: buk, klon, robinia akacjowa, 
wierzba, dąb, lipa i jesion. Drzewa wytwarzają korzystny mikroklimat 
dla człowieka. Pomagają zwalczać wysoką temperaturę i zanieczysz-
czenie powietrza. W okresie letnim kiedy ściany budynków i ulice łatwo 
się nagrzewają od słońca wilgotność powietrza ulega zmniejszeniu,  
a nasze samopoczucie - pogarsza się. Drzewa pomagają utrzymywać 
równowagę wilgotności, gdyż pobraną z ziemi wodę wprowadzają 
przez transpirację do powietrza. Dorosłe drzewo jest w stanie w ciągu 
sezonu wegetacyjnego, wprowadzić do atmosfery kilkaset litrów wody. 
Gałęzie i liście drzew zatrzymują zanieczyszczenia pyłowe znajdujące 
się w powietrzu przez co oczyszczają je mechanicznie. 
 Wszyscy powinniśmy sadzić nowe drzewa i zapobiegać 
nieuzasadnionej wycince. Podejmując tego typu działania, poma-
gamy nie tylko przyrodzie, ale też sobie i przyszłym pokoleniom. 
       

Tekst i fot.:Przemysław Lebda

Piękne, święte życie...
(dokończenie)

Zachwycała się naturą i ceniła sobie ciszę – 
gdy była w Krakowie, jej telefon dzwonił bez 
przerwy, o najdziwniejszych porach. Nawet 
wtedy, gdy – otoczona przyjaciółmi – umie-
rała na raka.

Hanna Chrzanowska, nazywana przez 
wszystkich „Cioteczką”, odeszła 29 kwietnia 
1973 r. Zostawiła po sobie niezwykły życiorys.
Kondukt pogrzebowy poprowadził kard. Woj-
tyła. Przy jej trumnie powiedział: „Dziękujemy 
Ci Pani Hanno, że byłaś wśród nas, że byłaś 
taką jaką byłaś z tą Twoją wielką prostotą, z 
tym wewnętrznym żarem, że byłaś wśród nas 
jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosła-

wieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, 
które mówi: błogosławieni miłosierni”.
W sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Krakowie 
odbyła się beatyfikacja prekursorki pielę-
gniarstwa Hanny Chrzanowskiej. Jej postawa 
uczy nas, jak patrzeć na drugiego człowieka, 
który nie radzi sobie w codziennym życiu.

Beata Filipowicz
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Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas 
kiedy nie tylko w sercach czuć radość 
i piękno. Dookoła otaczają nas dekoracje, 
choinki, światełka i hasła, które zwiastują 
radosną nowinę o przyjściu na świat naszego 
Zbawiciela. 
Korzystając więc z tej okazji Niepubliczne 
Przedszkole AKADEMIA UŚMIECHU posta-
nowiło zorganizować I Międzyprzedszkolny 
Konkurs Stroików Świątecznych. Akcja obej-
mowała żłobki, przedszkola i szkoły nie tylko  
z terenu gminy Kamionka Wielka, ale również  
z powiatu nowosądeckiego i miasta Nowy Sącz. 
Zasady konkursu były proste – należało 
własnoręcznie wykonać stroik, który będzie 
utrzymany w bożonarodzeniowym nastroju. 
Metoda i materiały dowolne, zaś fantazja  
i innowacyjność mile widziana. Zgłoszenia  
i wykonane prace zbierane były do 21.12.2017 
r. w budynku przedszkola. Do konkursu zgło-
siło się kilkanaście placówek, również z poza 
terenu gminy Kamionka Wielka. Organizato-
rów konkursu mile zaskoczyła pomysłowość  
i dbałość wykonania, którą dało się zauważyć 
w każdej z nadesłanych prac. Różnorodność 
materiałów użytych do tworzenia stroików 
zadziwiała i wprawiała w zachwyt. Gdy upłynął 
termin składania prac, nadszedł czas ocen.
W dniu 5 stycznia br. w AKADEMII UŚMIE-
CHU zebrało się jury w skład którego weszły 

następujące osoby: Maria Ruśniak – była 
dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. św. Kingi  
w Kamionce Wielkiej, Bartłomiej Kłębczyk – 
sołtys wsi Kamionka Wielka,
Stanisław Kaim – dyrektor Niepublicznego 
Przedszkola AKADEMIA UŚMIECHU.
Komisja miała ciężki orzech do zgryzienia, 
ponieważ musiała wybrać zwycięzcę spo-
śród 21 nadesłanych stroików. Jury zwra-
cało uwagę na pomysłowość, oryginalność, 
estetykę wykonania oraz ogólne wrażenie 
artystyczne. Po burzliwych obradach i pod-
liczeniu punktacji wyłonieni zostali laureaci:
I miejsce  - Laura Jurkiewicz, lat 6 – Szkoła 
Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królo-
wej Górnej, wychowawca  Anna Witek,
II miejsce - Nikola Laciuga, lat 5 – Gminne 
Przedszkole w Podegrodziu,
III miejsce - Kacper Połomski, lat 3 – 
Niepubliczne Przedszkole AKADEMIA                      
UŚMIECHU w Kamionce Wielkiej, wycho-
wawca  Aneta Krawczyk,
IV miejsce - Julia Sekuła, lat 2; Lilianna 
Pawlus, lat 2 – Żłobek „Przystanek Maluszka” 
w Chełmcu, wychowawca  Ewelina Jeż,
V miejsce - Piotr Frączek, lat 5 – Niepu-
bliczne przedszkole AKADEMIA UŚMIECHU 
w Kamionce Wielkiej, wychowawca  Joanna 
Olesiak.
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręcze-

nie nagród odbyło się 10 stycznia 2018 r.  
w budynku Niepublicznego Przedszkola 
AKADEMIA UŚMIECHU w Kamionce Wiel-
kiej. Pierwsze pięć miejsc uhonorowano 
nagrodami rzeczowymi, zaś pozostali uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodki 
upominek. Liczne delegacje z placówek, które 
wzięły udział w konkursie zapełniły przed-
szkolną salę po brzegi. Swoją obecnością 
uświetnił spotkanie również proboszcz parafii 
p.w. MBNP w Kamionce Wielkiej – ks. Stani-
sław Ruchała. Tym samym wyraził poparcie 
dla idei pielęgnowania tradycji oraz pochwalił 
inicjatywę przedszkola. Wręczenie nagród 
poprzedził barwny występ przedszkolaków, 
które przygotowane przez p. Joannę Olesiak 
oraz p. Adrianę Zelek, przedstawiły „Małe 
Jasełka”. Po zakończeniu części oficjalnej 
wszyscy goście zostali zaproszeni na poczę-
stunek oraz zwiedzanie przedszkola. 
 Dyrekcja AKADEMII UŚMIECHU 
była szczerze wzruszona tak licznym zaanga-
żowaniem i udziałem w świątecznym konkur-
sie. Ma również nadzieję, że w bieżącym roku 
odbędzie się podobna uroczystość z równie 
dużym sukcesem.

Katarzyna Kruczek
Fot. autora

"Poczuj magię tych Świąt…”
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 Z życia szkoły w Jamnicy

Ogólnopolski Konkurs Historyczny

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jamnicy: Mateusz Kowalski, 
Franciszek Głąb oraz Jakub Kruczek wzięli udział w Ogólno-
polskim Konkursie: Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym 
na lekcjach historii –konkurs dla uczniów szkół podstawowych  
i dotychczasowych gimnazjów. 
Konkurs ma na celu upamiętnienie postaci gen. Brygady, pilota 
Stanisława Skalskiego, jednego z najwybitniejszych  polskich 
pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera bitwy o Anglię; 
postaci ks. ppłk. Jana Leona Ziółkowskiego, ostatniego kape-
lana Kozielska, zamordowanego w Katyniu; postaci gen. broni 
Józefa Dowbor-Muśnickiego dowódcy zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego; oraz 100-lecia Polskiego Lotnictwa Wojsko-
wego i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczniowie mogli zaprezentować swoje umiejętności w trzech 
kategoriach konkursowych (praca plastyczna, praca multime-
dialna, modelarstwo). Mateusz i Jakub wybrali modelarstwo. 
Przygotowali modele samolotów, na jakich latał gen. brygady 
Stanisław Skalski: Mustanga oraz Spitfire. Natomiast Franciszek 
przygotował pracę plastyczną poświęconą gen. Stanisławowi 
Skalskiemu. 
Chłopcom życzymy powodzenia i trzymamy za nich bardzo 
mocno kciuki.

Szkolny wolontariat - pomagamy Julii
Wolontariusze naszej szkoły postanowili pomóc podopiecznej 
Stowarzyszenia Sursum Corda – Julii, która choruje m.in. na epi-
lepsję. Dziewczynka mówi, że: ,,Największym moim marzeniem 
jest być zdrową. Będę dążyć do tego celu”. Leczenie chorób Julii 
jest bardzo drogie. Chcąc ją wesprzeć, uczniowie własnoręcznie 
upiekli smaczne babeczki, a dochód z ich sprzedaży został prze-
znaczony na leczenie koleżanki.

Dzień Czekolady
12 kwietnia, z okazji nietypowego święta - Dnia Czekolady, 
uczniowie naszej szkoły kosztowali czekolady o różnych sma-
kach oraz dowiedzieli się o jej pochodzeniu i wielu zaletach pły-

nących z rozkoszowania się tym smakołykiem.
Czekolada uwielbiana jest na całym świecie od ponad 200 lat. 
Ukazuje się w coraz bardziej wymyślnych osłonach. To już nie 
tylko ciastka, batony czy lody, ale również piwo, mydło, a nawet 
masaż. Co prawda, specjalnym napojem czekoladowym rozko-
szowali się już Majowie i Aztekowie, ale ziarna kakaowca przy-
wiózł do Europy Krzysztof Kolumb z jednej ze swoich wypraw 
dopiero w XV wieku. Następnie minąć musiało kilkaset lat, zanim 
w Niemczech powstała pierwsza tabliczka czekolady. Oprócz 
tego, że jest pyszna, czekolada spożywana w umiarkowanych 
ilościach może mieć pozytywny wpływ na zdrowie. Badania 
wskazują, że substancje zawarte w czekoladzie dobrze wpły-
wają na układ krążenia i pracę mózgu oraz poprawiają nastrój. 
Na całym świecie ludzie wydają na ten smakołyk łącznie ponad 
7 miliardów dolarów rocznie.

Mleko na majówce
Jakie wartości odżywcze ma mleko oraz jak wpływa na nasze 
zdrowie? Na to pytanie odpowiedź znają uczniowie klas 1-3, 
którzy biorą udział w projekcie pt. „Mamy kota na punkcie mleka”. 
Celem programu jest wzmocnienie wizerunku mleka. 
 Wiosenna aura sprzyja aktywnemu spędzaniu wolnego czasu 
i spacerom. Ważne jest wówczas odpowiednie nawodnienie 
organizmu, dlatego też mleko może być doskonałą alternatywą. 
Istotne jest przyzwyczajenie najmłodszych do spożywania mleka 
i różnego rodzaju produktów mlecznych. Uczniowie klas młod-
szych, nawet podczas majowego wypoczynku, nie zapominają o 
cennym składniku naszej diety jakim jest mleko. 

„Kościoły Miasta Ruin”
Od 24.04.br. przez kilka dni w Szkole Podstawowej w Jam-
nicy uczniowie i mieszkańcy Jamnicy mogli oglądać niezwykłą 
wystawę fotografii.
Wystawa powstała z okazji 70. rocznicy Powstania Warszaw-
skiego z inicjatywy Fundacji „Skarby Narodu” i parafii Świętego 
Krzyża w Warszawie. Na fotografiach oraz innych pamiątkach, 
pozostałych po warszawskich kościołach, pokazany został  
ogrom zniszczeń, które dokonały się w stolicy podczas II wojny 
światowej. Do każdego zdjęcia dołączony jest opis materialnych 
strat, jakie poniósł dany kościół. Dodatkowo można zobaczyć 
zdjęcia powstańców walczących o zdobycie kościoła Świę-
tego Krzyża. To z tej świątyni od 38 lat transmitowana jest, 
przez Polskie Radio niedzielna Msza Święta. Do elementów 
ekspozycji należą również fragmenty wyposażenia kościoła 
Świętego Krzyża, które uległy zniszczeniu w czasie Powstania 
Warszawskiego.

Dorota Kupiec
Fot. Archiwum SP w Jamnicy
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Majówka z piłką nożną

 Dnia 03 maja 2018 r. na boiskach Orlika w Królowej 
Górnej odbył się turniej pn.: „Majówka z Piłką Nożną”. Turniej zor-
ganizowany został przez Animatorów Orlika, Gminę Kamionka 
Wielka oraz Radę Gminną Zrzeszenie LZS w Kamionce Wielkiej.
  W turnieju udział wzięło 5 drużyn: drużyna z Mszalnicy, 
2 drużyny z Królowej Górnej – „Królovia I” i „Królovia II”, drużyna 
z Nowego Sącza – „Chruślice Nowy Sącz” oraz drużyna z Klubu 
Sportowego „Polany Berest”. Byli to chłopcy w kat. wiekowej 
2001 i młodsi. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. 

Rywalizacja była niezwykle pasjonująca i zacięta. 
Końcowe wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

 I miejsce – Mszalnica
 II miejsce – Królovia I
 III miejsce – Królovia II
 IV miejsce – Chruślice
 V miejsce – Berest Polany
Laureaci uhonorowani zostali medalami.
 Dziękujemy wszystkim za przybycie i zaangażowanie 
oraz zapraszamy na kolejne rozgrywki.

Tekst i fot.: MG

 

Gminne Wieści można nabyć:
w parafiach w Mystkowie i Kamionce Wielkiej, w szkołach i świetlicach wiejskich, w kiosku 
„Ruch” w Kamionce Wielkiej, w sklepie państwa Kmaków w Kamionce Wielkiej, w sklepie 
Andrzeja Poręby w Mystkowie i Tomasza Kiełbasy w Mszalnicy oraz w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Kamionce Wielkiej.

Bardzo dziękujemy wyżej wymienionym za bezinteresowne rozprowadzanie naszej gazety.
      R e d a k c j a

Królewskie sposoby 
na sukces (c.d.)

• Natalia Szmit zajęła I miej-
sce w Międzynarodowym Kon-
kursie Plastycznym „Mieszkam  
w Beskidach",
• Mateusz otrzymał I miejsce w XXIII 
Powiatowym Konkursie Młodych Muzy-
ków – Instrumentalistów,
• Martyna Książkiewicz została wyróż-

niona  
w XXIII Powiatowym Konkursie Młodych 

Muzyków – Instrumentalistów. 

9. Analizujemy losy absolwentów naszej 
szkoły

Od wielu lat w naszej szkole prowadzi się 
analizę losów uczniów, którzy chodzili do 
SP w Królowej Polskiej. Z dumą można 

przyznać, że większość z nich kończy 
szkoły średnie i z powodzeniem zdaje 
egzamin maturalny. Wielu absolwentów 
podejmuje naukę na studiach wyższych. 
Cieszymy się, że stanowią dla swoich 
młodszych kolegów prawdziwy wzór do 
naśladowania. 

10. Jesteśmy ogromnie wdzięczni 
wszystkim rodzicom uczniów Szkoły 

Podstawowej w Królowej Polskiej! 
Na dużą uwagę zasługuje również wkład 
rodziców w pracę szkoły oraz jej wygląd. 
Pani Dorota Potoniec z własnych funduszy 
zainicjowała akcję przesadzania kwiatów  
w szkole i  wraz z pomocą uczniów prze-
sadziła 20 roślin do nowych doniczek. Pani 
Małgosia Jaworska wybrała się z uczniami 
do schroniska w Wielogłowach i wciąż 
zaskakuje nas swoimi zdolnościami kuli-

narnymi. Przygotowując przepyszne dania 
z różnych stron świata, znakomicie wpisuje 
się w tematykę lekcji przyrody czy też języka 
angielskiego. 
Wielu rodziców docenia fakt, że jesteśmy 
małą szkołą, w której klasy nie są liczne. 
Zdarza się, że mówią: „Mamy prywatną 
szkołę za darmo”. Na łamach „Gminnych 
Wieści” chcemy  zatem gorąco podzię-
kować wszystkim rodzicom za wsparcie  
w wychowaniu Waszych pociech. Bez Was 
byłoby to trudne, a wręcz niemożliwe. DZIĘ-
KUJEMY! Serce naszej szkoły bije mocniej  
i silniej dzięki wysiłkowi naszych uczniów, ich 
rodziców oraz pracowników. Taka wspólnota 
buduje!

(A.A.B.)
Fot. archiwum szkolne
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Stowarzyszenie DOLINA KRÓLÓWKI serdecznie zaprasza 
do Królowej Górnej na:

III Międzysołeckie Dożynki

 Razem dla Niepodległej

19.08. 2018 r.

Świętojanki
w Królowej Górnej

24.06. 2018 r.

Program: "Szkolny klub sportowy" (SKS)

 Od dnia 15 stycznia 2018 roku szkoły podstawowe   
z terenu Gminy Kamionka Wielka przystąpiły do realizacji pro-
gramu pn: „Szkolny Klub Sportowy” (SKS). Program skierowany 
jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów bez względu 
na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.
 Głównym celem programu jest:
umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej 
realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod 
opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycz-
nego w danej szkole, w wymiarze 2 razy w tygodniu w 60 -minu-
towych jednostkach ćwiczebnych,
v promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,
v tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań 
sportowych.

 Program realizowany jest w dwóch edycjach:
 v wiosenna od 15.01.2018 r. do 22.06.2018 r.
 v jesienna od 3.09.2018 r. do 15.12.2018 r.

Wszystkie  szkoły z terenu gminy Kamionka Wielka, zgłosiły 
chęć uczestnictwa w programie i wszystkie zostały do niego 
zakwalifikowane.  Większość szkół  zgłosiła po dwie, a niektóre 
z nich nawet po trzy grupy ćwiczeniowe. Ogółem w programie 
bierze udział 16 grup z 8 szkół,  łącznie  256 uczniów.
 Projekt SKS współfinansowany jest ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w wysokości 44 800,00 zł.,  natomiast 
przez Gminę Kamionka Wielka w wysokości 2 560,00 zł.

 Mamy nadzieję, że nowe możliwości uprawiania sportu 
i aktywnego spędzania wolnego czasu dadzą naszym dzieciom 
i młodzieży  bodziec do zdrowszego stylu życia w przyszłości.

(M.G.)
fot. archiwa szkolne
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 W oczekiwaniu na 
kolejny artykuł Tadeusza 
Myjaka dowiedziałem się 
o jego chorobie, a później 
śmierci. Zamiast spotkania 
przy redakcji materiału do 
gazety, spotkaliśmy się na 
jego pogrzebie. Po kilku 
dniach dowiedziałem się, 
że pozostawił przed śmier-
cią niedokończony artykuł. 
Dlatego  po raz ostatni 
publikujemy jego słowa.
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Niedokończony artykuł

 „Szczególny sen
 
Zbliżały się dni Wielkiego Tygodnia 
2018 roku. Przebywałem w szpitalu, tam 
odwiedził mnie swat, miał przy sobie 
dwa krzyżyki znane jako papieskie, 
wykonane z metalu, wielkości małej 
dłoni, zakupione wcześniej. Jeden 
miał po to, aby założyć gdzieś tam  
w potężnych, a zarazem pięknych 
górach okalających Piwniczną, ku 
pokrzepieniu serc wędrowców, zasta-
nowienia dokąd zmierzają tą czy też 
inną drogą, zadumy nad wielką miłością 
Bożą. Drugi krzyż dał mi, a ja wziąłem 
Go do domu. Tu też, nad Kamionką 
Wielką, górują nie mniej urocze, lecz 
nieco niższe góry zachodniej części 
pasma Beskidu Niskiego, ciągnącego 
się, aż po Bieszczady. W nocy przyśnił 
mi się ten krzyż, że jest ze mną na szpi-
talnym łóżku. Takie łóżko to symbol, to 
ślady ludzkiego cierpienia, ale przede 
wszystkim radości, ufności, nadziei, 
łaski i nieskończonego miłosierdzia 
Bożego. Niezwłocznie krzyż ten poświę-
ciliśmy, przypadło to na pierwszy dzień 

Wielkiego Tygodnia. Bóg zapewnił, 
że jest przy każdym z nas dokądkol-
wiek pójdziemy. Bóg jest Prawdą Bóg 
nie może się mylić. Radujmy się więc  
w każdym położeniu...

    Tadeusz Myjak”

 Wydaje się, że ten niedo-
kończony list obrazuje, jaki Tadeusz 
był. Choroba i cierpienie nie przy-
gasiły jego wrodzonej wrażliwości. 
Urodził się i wychował w Kamionce 
Wielkiej, tutaj spędził swoje życie, 
to tu kształtowała się jego wiara  
i miłość do Boga, ludzi i przyrody. 
Pochodził z Łącka; jego rodzice kupili  
w Kamionce dwór i się osiedlili. W latach 
młodzieńczych pomagał budować nowy 
kościół w Kamionce. Pracę zawodową  
rozpoczął w ówczesnym „Stolbudzie”  
w Grybowie. Następnie przez kilka lat 
pracował w ZNTK w Nowym Sączu 
i przez ten czas kontynuował naukę 
w technikum, a później na studiach. 
Na emeryturę odszedł po długoletniej 
pracy  w policji.  
 Był synem polskiego żoł-
nierza, który walczył pod Monte 
Cassino i był więziony  w Dachau. 
To w prosty sposób tłumaczy duże 
zainteresowanie Tadeusza histo-
rią, zwłaszcza II Wojny Światowej  

i czasów powojennych. Jego 
wzorem był ks. Władysław Gur-
gacz, który swoje życie oddał 
za Ojczyznę i przyjaciół. O tych  
i innych tematach pisał wielokrotnie  
w "Wieściach Gminnych".  
 Poza tym był wielkim miło-
śnikiem przyrody. Znając wszystkie 
otaczające nas wzniesienia Beskidu 
Niskiego, wymieniał z pamięci ich 
nazwy i wysokości. Często przemie-
rzał  te szlaki, dziękując Bogu, za  hojne 
dary:  grzyby, maliny i in. , które zbierał 
z pasją, aby później dzielić się z  sąsia-
dami i znajomymi.  
 Był osobą głęboko wierzącą, 
dobrym człowiekiem, dobrym mężem, 
ojcem i dziadkiem.  
Syn Ireneusz wspomina ostatni jego 
zapis: 
"Łóżko szpitalne to symbol, to ślady 
ludzkiego cierpienia, ale przede wszyst-
kim radości, ufności, nadziei, a zwłasz-
cza łaski i nieskończonego Miłosierdzia 
Bożego".
 Można po ludzku powiedzieć, 
że nie tak miało być.  Planowaliśmy 
jeszcze o niejednym napisać, bo Tade-
usz miał wiele dobrych pomysłów. Ale 
też zawsze powtarzał, że  Pan Bóg ma 
swój plan dla każdego i z każdego cier-
pienia wyprowadzi dobro. 
 - Wiosnę – mawiał Tadeusz – 
zawsze odczuwam, jako stan budzenia 
się wszystkiego do życia. Ta wiosna 
była jednak  dla niego  ziemskim 
zaśnięciem, ale mamy nadzieję, że też 
przebudzeniem się w innej, niebieskiej 
rzeczywistości,  gdzie nie ma bólu, ani 
łez. 
Wierzymy, że dobry,  miłosierny Bóg 
przyjął go do siebie.  A  śp. Tadeusz 
teraz będzie miał dużo czasu, aby roz-
pisywać się tam na wysokościach…. 

Odpoczywaj w pokoju!  

Kogo
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 Święcenie palm to najważniejsza uroczystość Niedzieli 
Palmowej. Zwyczaj ten został wprowadzony do liturgii kościoła 
katolickiego w XI w. Niedziela Palmowa to też okazja do kon-
kursu na najładniejszą palmę. Do pielęgnowania tej pięknej tra-
dycji nie trzeba w Boguszy nikogo specjalnie zachęcać, a uczest-
nicy konkursu prześcigali się w pomysłach na zdobienie palm.   
W konkursie wzięło udział 19 uczestników, a jury najwyżej oce-
niło dzieło Gustawa Gawlika, drugie miejsce przypadło Sylwii 
Turskiej, a trzecie Arkadiuszowi Motyce. Nagrody rzeczowe 
ufundował  Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej.
 Obecnie w całej Polsce bardzo popularne są tzw. 
palmy wileńskie, które mają kształt barwnych pałek. Robi się je  
z kwiatów, farbowanych kłosów, z różnych suszonych traw 
misternie układanych i wiązanych na patykach. W przeszłości 
ten typ występował wyłącznie w okolicach Wilna oraz na przy-
granicznych terenach polsko-litewskich, współcześnie palmy 
wileńskie znane są i wytwarzane w całej Polsce.
 W kilku regionach Polski, do których i nasz należy,  ist-
nieje tradycja robienia okazałych palm osiągających kilka, albo 
kilkanaście metrów wysokości. Są to jeszcze Karpaty Zachodnie, 
Podhale i Pogórze, okolice Myślenic, Bochni i Wieliczki, a także 
Kurpie. Istniał kiedyś zwyczaj, by zaraz po wyjściu z kościoła, 
młodzież uderzała się palmami. Pierwotnie bowiem wierzono, 
że uderzenie kogoś przekazuje żywotność i witalność zielonej 
gałązki, zabezpiecza od choroby, zapewnia zdrowie, bogactwo.
Ale palmy w Boguszy były na to za ciężkie i zbyt piękne...

Rafał Kamieński
Fot. Jan Głód

Piękne symbole Wielkiej Nocy

Wielkanocne inspiracje

W przededniu zbliżających się Świąt Wielkanocnych Gminny 
Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej zorganizował wystawę 
prac Klubu „3 razy R”. Na ekspozycji można było podziwiać 
piękne, misternie przygotowane stroiki, jajka wielkanocne, prze-
piękne serwetki koronkowe 
i wiele innych rękodzieł artystycznych, przygotowanych przez 
członkinie klubu. Pokazane prace zachwycają  precyzją wyko-
nania, pomysłowością i różnorodnością. Na wystawie tradycja 
zderza się z nowoczesnością, co widać na zaprezentowanych 
ozdobach wielkanocnych.
Klub „Trzy razy R” (Rękodzieło – Rozwój – Rekreacja) powstał  
w 2012 roku i jest kontynuacją projektu „Nie zapomnijmy co 
nasze - organizacja warsztatów rękodzieła ludowego”.  Skupia 
kilkunastu członków, których działalność odbywa się na cotygo-
dniowych spotkaniach w GOK.

Tekst i fot.: Kogo
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Konkurs Recytatorski

 Po raz 28. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Kamionce Wielkiej wybrano naj-
lepszych recytatorów. Do rywalizacji przy-
stąpiła rekordowa ilość, 42. młodych recy-
tatorów – laureatów konkursów ze szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz placówek 
kultury z gminy Kamionka Wielka. Komisja 
Artystyczna w składzie:  Bożena Patla, Anna 
Łukasik oraz  Kazimierz Ogorzałek  - po 
wysłuchaniu wszystkich wykonawców oraz 
wnikliwej ocenie  jakości przedstawionych 
recytacji przyznała następujące nagrody:

w kategorii I ( klasy 0-III):
I miejsce przyznano Emilii  Ociepce ze 
Szkoły Podstawowej w Mszalnicy  za wyko-
nanie utworów „Asiunia” -J. Papuzińska  
i „Ptasie radio”- J.Tuwim,  
II miejsce otrzymała Katarzyna Kowalska ze 
Szkoły Podstawowej w Jamnicy za przed-
stawienie utworów „Tajna wiadomość”-  
Z. Stanecka  i „Ojczyzna” –M. Konopnicka,
III miejsce zdobyła Kamila Kiełbasa  ze 
Szkoły Podstawowej w Mszalnicy  za utwory 
„Legenda o Warsie i Sawie”- W. Chotomska  
i „Wycieczka”- D.Gellner.

w kategorii II ( klasy IV-VI):
I miejsce  zdobyła Zofia Jaworska  ze Szkoły 
Podstawowej   w Królowej Polskiej za 
utwory: „Hobbit czyli tam i z powrotem”- Tol-

kien John Ronald Renel , „Hymn do miłości 
Ojczyzny”- I. Krasicki,
Dwa II miejsca otrzymały  Maria Kmak  ze 
Szkoły Podstawowej w Boguszy  za prezen-
tację utworów  „Niech żyje Oleńka”- T. Mał-
kowski  i „Pieśń o domu”- M. Konopnicka  
i Szymon Koziak  ze Szkoły Podstawowej  
w Boguszy  za wykonanie utworów „Świnka” 
– M. Musierowicz i „Moja piosnka II” C. K. 
Norwid,
Trzy III miejsca zdobyły Hanna Biskupska  ze 
Szkoły Podstawowej w Mszalnicy za utwory 
„Legenda o dwóch wieżach”  i „ Ojczyzna” 
–M. Konopnicka,  Anna Migacz  ze Szkoły 
Podstawowej w Jamnicy za wykonanie 
utworów „Czarny Rycerz” – E. Nowacka  
i „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” –  
K. I. Gałczyński oraz Oliwia Leśniak ze SP  
w Mystkowie za „Kłamczuchę” M. Musiero-
wicz i „Gawędę o miłości do ziemi ojczystej” 
W. Szymborskiej.

w kategorii III (Gimnazja):
I miejsce  zdobyła Karolina Kiełbasa z GP 
nr 1 w Kamionce Wielkiej za przedstawienie 
utworów „Oskar i Pani Róża” –E.E. Schmitt  
i „Golgota” – M.Wolski,
Dwa  II miejsca przyznano dla Aleksandry 
Surmy z GP nr 1 w Kamionce Wielkiej  za 
utwory  „Syzyfowe prace”- S. Żeromski  
i „Kot w pustym mieszkaniu”- W. Szymbor-

ska i Dominika Siedlarza za utwory „Mówili-
śmy przez radio” fragment książki Mikołajek 
–Sempe i Gościnny i „Do broni” – anoni-
mowa poezja jakobińska,
III miejsce otrzymał: Łukasz Cisowski   
z GP nr 2  w Kamionce Wielkiej  za recytację 
utworów  „Kamienie na szaniec”- A. Kamiń-
ski i „Pieśń XXV” –J. Kochanowskiego.

 Ponadto zdobywcy I i II miejsc  
w kategorii I i II otrzymali kwalifikacje do 
kolejnego etapu konkursu w Pałacu Mło-
dzieży w Nowym Sączu.

 Zgodnie z regulaminem uczest-
nicy konkursu mieli zaprezentować dwa 
utwory;  utwór poetycki i prozę. Jeden z nich  
miał nawiązywać do tematyki patriotycznej 
z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległo-
ści Polski. Z tego też względu uczestnicy 
konkursu zostali udekorowani kotylionami, 
wykonanymi przez Klub „3 razy R” – działa-
jący przy GOK.
 Gminny Ośrodek Kultury gratu-
luje nagrodzonym recytatorom, dziękując 
wszystkim wykonawcom i przygotowującym 
ich nauczycielom za udział w konkursie.

Kazimierz Ogorzałek
Fot. G. Michalik
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Misterium paschalne w Mszalnicy

Zwyczaj wystawiania Misterium Męki 
Pańskiej sięga średniowiecza. Ta forma 
dramatu scenicznego, prezentująca treści  
ewangeliczne, została przedstawiona  
w „Historyi o Chwalebnym Zmartwych-
wstaniu Pańskim” Mikołaja z Wilkowiecka.  
Początkowo przedstawienia odbywały się 
wyłącznie w kościołach jako obrzęd litur-
giczny, z czasem jednak na tej podsta-
wie - odpowiadając na potrzeby ludności 
– były wystawiane w teatrach, salach i w 
plenerze.
Grupa teatralna działająca przy Świetlicy 
Wiejskiej w Mszalnicy, w Niedzielę Pal-
mową, wystawiła Misterium Męki Pań-
skiej. Scenariusz przedstawienia napi-
sały: Edyta Kiełbasa (kierownik świetlicy) 
oraz Marta Witek i Sylwia Witkowska. Na 

scenie świetlicy w Mszalnicy, w ośmiu 
odsłonach, wystąpiło ponad trzydzieści 
aktorów. Przedstawienie połączyło mło-
dzież z Mszalnicy, Mystkowa, Boguszy, 
Królowej Polskiej, Królowej Górnej, Cie-
niawy, Ptaszkowej i Mogilna. Młodzi sami 
się skrzyknęli i znaleźli czas na udział 
w przygotowaniu spektaklu, mimo, że 
każdy z nich albo się uczy (studiuje), albo 
pracuje.
Spektakl rozpoczęła scena tryumfalnego 
wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, póź-
niej poprzez modlitwę w Ogrodzie Oliw-
nym, pojmanie, sąd, drogę krzyżową 
– przedstawienie zakończyło się ukrzy-
żowaniem. Przedstawienie reżyserowała 
Edyta Kiełbasa.

W zgromadzonej po brzegi sali, widzowie 
mogli dogłębnie przeżyć treść pasyjnego 
dramatu i podziwiać ciekawie zestawione 
sceny Misterium Pasyjnego. Brawami 
kończącymi każdą scenę spektaklu, 
widzowie docenili kunszt młodych akto-
rów, oryginalne stroje, wspaniałe deko-
racje i ciekawą oprawę muzyczną. Na 
zakończenie wszyscy aktorzy i widzowie 
odśpiewali pieśń „Nie zdejmę krzyża  
z mojej ściany”.

Kazimierz Ogorzałek
Fot. Aneta Kiełbasa

Sami się skrzyknęli, by odegrać Mekę Pańską

  
"Szukać prawdy kochać piękno, chcieć dobra, 
czynić najlepsze - to zadanie i cel człowieka." 

Moses Mendelssohn   
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Sukcesy grupy tanecznej „Tańczyć, ale jak?”

24 lutego 2018 r. grupa taneczna „Tań-
czyć, ale jak?” działająca w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kamionce Wielkiej, 
wzięła udział w konkursie „X Bitwa 
Breakdance”, który odbył się w MGOK  
w Piwnicznej - Zdroju. Miło nam poinfor-
mować, że nasze uczestniczki zdobyły 
medalowe miejsca. A oto one: w kate-
gorii solo, II miejsce zdobyła Zuzanna 
Homoncik, natomiast w kategorii duety 
wszystkie miejsca medalowe zdobyli 

nasi reprezentanci; 
– I miejsce Kinga Homoncik i Kinga 
Poremba, 
II miejsce Kinga i Dawid Matusik, 
III miejsce Wiktoria Sawicka i Aleksandra 
Nosal. 
Wszystkim uczestnikom konkursu gra-
tulujemy sukcesów, a instruktorce, pani 
Justynie, życzymy dalszej, również owoc-
nej pracy z uzdolnioną grupą tancerzy.

Warto dodać, że grupa ta powstała  
w wyniku projektu zorganizowanego 
przez Stowarzyszenie Kulturalne „Z tra-
dycją w przyszłość” w Kamionce Wielkiej 
w 2017 roku, który otrzymał dofinanso-
wanie przez Powiat Nowosądecki. Dzięki 
staraniom GOK i rodziców dzieci, grupa 
nadal działa, a powyższy sukces tance-
rzy pokazuje, że wiedzą oni jak tańczyć.

Kogo
Fot. archiwum grupy
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