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Peregrynacja figury
św. Michała Archanioła
Tuż przed Wielkanocą, w parafii Mystków, odbyły się rekolekcje wielkopostne. Połączono je z peregrynacją
figury św. Michała Archanioła, z najstarszego Sanktuarium w Europie Zachodniej na Górze Gargano. Figurą opiekują
się księża ze zgromadzenia Michalitów,
którzy głosili rekolekcje w mystkowskiej
świątyni. W specjalnie przystosowanym
do przewozu samochodzie (kaplicy
samochodowej), figura dotarła do Mystkowa z Nowej Cerkwi w diecezji elbląskiej, eskortowana przez policję i straż
pożarną.

Po przywitaniu i ucałowaniu
figury przez prałata Józefa Głowę – proboszcza parafii w Mystkowie, wniesiono
postać Księcia Wojsk Niebieskich do
kościoła w uroczystej procesji, z udziałem kapłanów i służby liturgicznej, strażaków, zespołów, orkiestry dętej, pocztów sztandarowych.
W czasie każdej mszy świętej odmawiana była modlitwa do św. Michała
Archanioła - egzorcyzm prosty papieża
Leona XIII. Zostało odprawione specjalne
nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie
i uwolnienie.

Dwa dni pobytu św. Michała
Archanioła w parafii Mystków były okazją
do wspólnotowego przeżywania Jego
obecności, jak również indywidualnych
modlitw i kontemplacji wiernych. Sprzyjały temu nauki głoszone przez ojców
michalitów.
Czas peregrynacji figury św. Michała
Archanioła, przypominać będą modlitwy
i pieśni przygotowane przez parafię na tę
okazję.

Kogo
Fot. autora
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W dniu 27 marca 2017 roku odbyła się XXV
sesja zwyczajna Rady Gminy obecnej kadencji.
Głównym tematem porządku posiedzenia było
podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe.
Rada Gminy podjęła też uchwały m.in. w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kamionka Wielka, w sprawie zmiany w Uchwale
Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2017,
w sprawie nabycia nieruchomości na własność
Gminy, w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka,
w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do uchwały
nr XVIII/168/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 25 sierpnia 2016 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka,
w sprawie przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”.
Ponadto Rada Gminy przyjęła raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2016 oraz zapoznała się ze
sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego za rok 2016 w szkołach
prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.
W dniu 08 maja 2017 roku odbyła się XXVI sesja
nadzwyczajna Rady Gminy obecnej kadencji.
Głównym tematem porządku posiedzenia było
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXI/198/2016 Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 05 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie gminy Kamionka Wielka.
Z treścią podjętych uchwał można zapoznać
się w Biuletynie Informacji Publicznej na naszej
stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/
ugkamionkawielka.

str. 24 Konkurs Recytatorski

Przewodniczący Rady Gminy
Zenon Kruczek
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„Jak możemy chronić powietrze?”
"Jak możemy chronić powietrze?", to temat konkursu plastycznego,
który odbył się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kamionce Wielkiej. Tematyka
ekologiczna niespodziewanie okazała się
interesująca dla uczniów szkół i gimnazjów w całej gminie. Komisja artystyczna:
Marta Kocemba (nauczyciel plastyki),
Kazimierz Ogorzałek (dyrektor GOK)
i Przemysław Lebda (ekodoradca Urzędu
Gminy), miała niełatwy orzech do zgryzienia przy wyborze najlepszych prac.
Przede wszystkim komisja stwierdziła, że
większość nadesłanych na konkurs prac
została wykonana przez dzieci samodzielnie. Po obejrzeniu wszystkich prac, Jury
ostatecznie zdecydowało o nagrodzeniu
następujących autorów prac:
w kategorii I (klasy I-III):
I miejsce otrzymała Nina Kruczek ze

Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamionce
Wielkiej,
II miejsca zdobyły: Wiktoria Poręba ze
Szkoły Podstawowej w Jamnicy oraz
Julia Pazgan ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Kamionce Wielkiej,
III miejsce otrzymali: Karol Kościółek ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce
Wielkiej oraz Gabriela Kiełbasa ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy.
W tej kategorii przyznano wyróżnienie dla
Adriana Janus ze Szkoły Podstawowej
w Królowej Górnej.
W kategorii II (klasy IV-VI):
I miejsce otrzymała Katarzyna Pogwizd
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce
Wielkiej,
II miejsce zdobył Kamil Kiełbasa ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy,
III miejsce otrzymała Zofia Zawiłowicz ze

Szkoły Podstawowej w Boguszy.
W tej kategorii przyznano wyróżnienie
dla Anny Pazgan ze Szkoły Podstawowej
w Mystkowie.
W kategorii III (gimnazja):
w tej kategorii przyznano nagrodę specjalną dla Julii Górka ze Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy.
Nagrody dla laureatów konkursu sfinansowano ze środków Projektu Zintegrowanego LIFE „Wdrożenie programu
ochrony powietrza dla województwa
małopolskiego – Małopolska w zdrowej
atmosferze”.

G.M.

fot. Kazimierz Ogorzałek
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Klub Seniora w Jamnicy

Z inicjatywy Stowarzyszenia na
rzecz rozwoju Jamnicy został założony
w naszej miejscowości Klub Seniora.
Pierwsze spotkanie odbyło się 6 lutego
2017 roku. Przybyli wtedy zaproszeni
goście, członkowie Klubu Seniora działającego przy Bibliotece Publicznej
w Kamionce Wielkiej, aby zaprezentować
pozytywne aspekty przynależności do
klubu, cele, formy działalności i podzielić się swoimi doświadczeniami w tym
zakresie. My, dorośli mieszkańcy, przystąpiliśmy do dzieła. Klub, choć istnieje
dopiero niecałe dwa miesiące, zrzesza

już ponad 20 członków i, co warto zaznaczyć, na każde kolejne spotkania przychodzą następni chętni. Są to mieszkańcy
nie tylko Jamnicy, także Kamionki Małej,
a nawet Nowego Sącza.
Jako klubowicze mamy się już
czym pochwalić. Otóż 8 marca udaliśmy
się do wspomnianej wcześniej biblioteki
na spotkanie z klubami seniora z terenu
gminy Kamionka Wielka. 18 marca byliśmy w Oświęcimiu na drodze krzyżowej.
Zorganizowaliśmy także uroczyste pożegnanie karnawału i zaczęliśmy wykonywać ozdoby wielkanocne.

Spotykamy się co tydzień przy herbatce
i poczęstunku klubowym, aby w miłej
atmosferze powspominać minione lata,
porozmawiać, nawiązać nowe znajomości
i twórczo spędzić czas. W planie na kwiecień mamy wyjazd do Szaflar na baseny
termalne.
Spotkania w Klubie Seniora dają
nam wiele radości i pozytywnej energii.
Zapraszamy do nas (bez ograniczeń wiekowych). U nas znajdziesz swoje miejsce.

Krytykuj przyjaciela w cztery oczy
a chwal przy świadkach
Leonardo da Vinci

E.K.
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Uczennica ze SP w Jamnicy wśród najlepszych w Małopolskim Konkursie Humanistycznym

Z życia SP w Jamnicy

24.04.17r. odbyło się zakończenie Małopolskiego Konkursu Humanistycznego, którego finalistką została
Jolanta Ziobrowska - uczennica kl. VI
Szkoły Podstawowej w Jamnicy. Na
uroczystości w Szkole Podstawowej nr
21 w Nowym Sączu nagrody i dyplomy
wręczyła pani Halina Cimer - Małopolski
Wicekurator Oświaty, w obecności pana

Dariusza Leśniaka – dyrektora Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty
w Nowym Sączu oraz pana Józefa Klimka
- dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta Nowego Sącza. Jeszcze raz gratulujemy Joli i pani mgr Elżbiecie Kulig za
przygotowanie.
Jola znalazła się wśród czworga
uczniów z powiatu nowosądeckiego,

którzy zdobyli tytuł finalisty konkursu.
Przygotowując się do kolejnych etapów,
przeczytała stos książek i kilkanaście
innych tekstów, a także napisała ogromną
ilość wypracowań.
Podziwiamy talent, pracowitość i gratulujemy sukcesu.

E.K.

Fot. Archiwum szkolne
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Podsumowanie Projektu usuwania wyrobów
azbestowych w gminie Kamionka Wielka
W marcu bieżącego roku została zakończona rzeczowa realizacja projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”
w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy,
w którym Gmina Kamionka Wielka uczestniczyła jako partner,
w latach 2015 – 2017.
Podstawowym celem projektu była poprawa stanu naturalnego
środowiska i podniesienie świadomości o szkodliwości azbestu
wśród mieszkańców województwa małopolskiego. Rzeczowym
efektem projektu było uwalnianie od wyrobów azbestowych

poprzez demontaże eternitowych pokryć dachowych, jak też
wywóz odpadów azbestowych z posesji mieszkańców gmin
partnerskich projektu.
Z terenu gminy Kamionka Wielka usunięto 517 ton wyrobów
azbestowych łącznie z 193 posesji. Zdemontowano pokrycia zawierające azbest z 79 budynków, w tym z 58 budynków
mieszkalnych. Udzielono wsparcia w postaci nowego pokrycia
dachowego 40 beneficjentom znajdującym się w ciężkiej sytuacji
materialnej. Odpady azbestowe zostały poddane składowaniu
na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Rodzaj działania

Mg

m2

szt

demontaże pokryć dachowych z budynków mieszkalnych

176,085

9640

58

demontaże pokryć dachowych z budynków gospodarczych

62,195

3635

21

odbiór gruzu azbestowego złożonego na posesjach

278,96

15938

114

x

6556

40

dostarczenie blachy na nowe pokrycia dachowe

Całkowity koszt działań związanych z projektem tj. demontażu,
transportu, składowania wyrobów azbestowych, dostawy blachy
dachowej oraz promocji, wyniósł 381 832 zł. Zadanie dofinansowane było w 85% ze środków szwajcarskich, natomiast 15%

stanowił udział własny z budżetu Gminy Kamionka Wielka.

Jolanta Rutkowska - Mężyk

Klub Seniora z Kamionki Wielkiej i Mystkowa składa serdeczne podziękowania pani dyrektor Zofii Tomczyk, gronu nauczycielskiemu i wychowawcom za zaproszenie nas na Misterium Męki Pańskiej wystawione przez dzieci z Niepublicznego Przedszkola
FAUSTYNKA w Mystkowie dnia 28 kwietnia br.
Jesteśmy zachwyceni występem małych aktorów, scenerią, dobranymi strojami i podkładem muzycznym, wszystkim
tym co wprawiło nas w radosny nastrój. Należy dodać, że dzieci w sposób naturalny, niezwykle wdzięczny potrafią wcielić się
w rolę aktora, ale tylko pod okiem dobrze przygotowanych nauczycieli. Ważne, że dzieci uczą się wychowania kulturalnego,
estetycznego od najmłodszych lat.
Każde wydarzenie kulturalne: film, sztuka, koncert buduje w nas wartości ludzkie, najwyższą wartością jest dobro,
piękno, prawda - bez wartości nie da się żyć.
Cisną się tu na usta słowa ks. Mieczysława Malińskiego, że „jesteśmy zbudowani z uśmiechów, ciepła, serdeczności, melodii,
miłości, mądrości, z bezinteresowności.”
				
Za to wszystko, z całego serca wyrażamy wdzięczność.
									Seniorzy
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mystkowie
Gmina Kamionka Wielka zawarła
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę
na dofinansowanie projektu: „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”
w ramach działania 2.3 Gospodarka
wodno – ściekowa w aglomeracjach
oś priorytetowa II Ochrona Środowiska
w tym adaptacja do zmian klimatu.
Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje
budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na
nieskanalizowanym obszarze gminy
Kamionka Wielka w miejscowości Mystków. Projekt realizowany będzie na terenie aglomeracji Nowy Sącz. Trasę kanałów wytyczono tak aby możliwe było
podłączenie jak największej liczby mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych.
Dzięki realizacji inwestycji w zaplanowanej lokalizacji możliwe będzie podłączenie do kanalizacji 830 mieszkańców oraz
podmiotów użyteczności publicznej (340
RLM).
Zakres rzeczowy projektu obejmuje

budowę kanalizacji sanitarnej o długości
11,38 km. Inwestycja obejmuje budowę
sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-pompowym (8 przepompowni)
oraz ciśnieniowym. Ścieki z wybudowanej kanalizacji będą odprowadzane do
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym
Sączu.
Planowany całkowity koszt realizacji
projektu wynosi 7 627 647,13 złotych
z tego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie wynosiła
3 989 401,96 złotych.
Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków
komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, poprzez
budowę kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Nowy Sącz w Gminie
Kamionka Wielka.
Cele szczegółowe:
- ograniczenie procesu przedostawania
się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody
i gleby, oraz dotrzymywania bezpiecznych
wskaźników emisyjnych w odniesieniu do

pozostałych substancji zagrażających
ekosystemom wodnym,
- dostosowanie gospodarki ściekowej
Gminy do wymogów prawa polskiego
i unijnego,
- poprawa stanu czystości wód powierzchniowych, powstrzymanie degradacji
wód podziemnych poprzez zmniejszenie
ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntu, eliminację zrzutu
nieoczyszczonych ścieków,
- zapobieganie dalszej degradacji środowiska przyrodniczego na terenie aglomeracji (roślinność, gleby, woda) oraz
skażeniom żywności produkowanej na
przedmiotowym terenie,
- poprawa warunków życia mieszkańców
terenów nieskanalizowanych oraz usunięcie zagrożeń sanitarnych związanych
z eksploatacją przydomowych zbiorników bezodpływowych i usuwaniem z nich
nieczystości,
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
gminy,
- rozwój turystyki i agroturystyki w gminie.

M.P. T.K.

Powstaną siłownie i plac zabaw
Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej otrzymało pomoc finansową w wysokości blisko 300 tys. zł. z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW ) w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Korona
Sądecka” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Z pozyskanych środków zrealizowane zostanie zadanie pn.:
Utworzenie centrum turystyczno- rekreacyjnego na terenie Gminy Kamionka Wielka.
W ramach tego zadania zostanie utworzonych 6 siłowni zewnętrznych w miejscowościach:
Bogusza, Królowa Górna, Królowa Polska, Kamionka Wielka, Kamionka Mała i Jamnica oraz placu zabaw w Królowej Górnej.
Infrastruktura ta powstanie w obszarach, które przez społeczność lokalną są postrzegane jako miejsca sprzyjające aktywnemu
spędzaniu czasu wolnego, dzięki wysokim walorom przyrodniczo – krajobrazowym.
K.H.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Kiedy myślę Ojczyzna…

Związek św. Andrzeja Boboli
ze Ślubami Jasnogórskimi
Komańcza jest znaną miejscowością w Bieszczadach. W tej miejscowości znajduje się klasztor Sióstr
Nazaretanek, w którym przebywał, jako
więzień, kard. Stefan Wyszyński. Tutaj
napisał on słynne Śluby Jasnogórskie
i tutaj także powstał program duszpasterski, zwany Wielką Nowenną Narodu
dla Kościoła w Polsce.
W dniu 16 maja, gdy w liturgii wspomina się św. Andrzeja Bobolę,
warto na to, co się stało, spojrzeć nieco
głębiej. Kto zna życiorys św. Andrzeja
Boboli, od razu wie, że w tym, co się
stało, nie było przypadku.
Św. Andrzej pochodził z rodziny Bobolów, która w Polsce znana była ze
swoich patriotycznych przekonań. Sam,
choć był zakonnikiem, także dawał
dowody swojej miłości do Ojczyzny
i mówiono o nim „polski ksiądz”. Tę polskość wyznawał Bobola wśród ludności, z którą pracował, a byli to Litwini,
Rusini, Białorusini, Kozacy, Ukraińcy.
Dlatego podczas męczeństwa wołano:
„To ten Polak, ksiądz rzymskiej wiary,
który od naszej wiary odciąga i na swoją
polską nawraca!” A gdy go powiesili u
sufitu za nogi, głową w dół, naśmiewali
się z ciała rzucającego się w konwulsjach i skurczach nerwowych: „Patrzcie,
jak Lach tańczy”.
Miłość do Ojczyzny nie zakończyła się wraz z jego śmiercią. Dostrzegamy ją także u początku kultu św.
Andrzeja w Kościele. Gdy w 1702 r. po
raz pierwszy objawił się w Pińsku, domagając się odszukania swojej trumny,
miało to związek z niebezpieczeństwem
ze strony Szwedów, którzy zbliżali się
do Pińska. Ówczesny rektor kolegium
Jezuitów, o. Marcin Godebski, zmartwiony tym, co może się stać, zastanawiał się, do kogo się zwrócić o pomoc.
I wtedy pojawiła mu się nieznana postać
zakonnika.
Kazimierz Drzymała w książce
„Św. Andrzej Bobola”, tak opisuje to
wydarzenie: „Kiedy po modlitwach
wieczornych w niedzielę 16 kwietnia
1702 r. skłopotany troskami Godeb-

ski ułożył się na spoczynek - ukazał
mu się wtedy nieznany jezuita, z którego miłej i pociągającej twarzy biła
jakby nieziemska jasność. Uczynił
on najpierw Godebskiemu wyrzut,
że szuka protektorów tam, gdzie ich
znaleźć niepodobna, i zapowiedział,
iż on sam, Andrzej Bobola, zamordowany przez Kozaków, otoczy kolegium opieką pod warunkiem, że rektor
poleci odszukać jego ciało, pochowane
we wspólnej krypcie pod kościołem,
i umieści je oddzielnie od innych. Po
tych słowach Męczennik znikł”. I nieco
dalej pisze: „Jezuici pińscy powierzyli
swe losy Męczennikowi, i wnet doznali
jego opieki. Rosyjski dowódca pułków
riazańskiego, azowskiego i nowogrodzkiego, po zajęciu Pińska, wystawił rektorowi kolegium z własnej inicjatywy
dyplom chroniący kolegium pińskie
i jego majątki od postojów i rekwizycji
wojskowych. Tak samo poczynili później
inni dowódcy rosyjscy. Podobnej opieki
doznawali też ludzie w całej wiosce. Inne

nieco wydarzenie, ale też świadczące
o miłości św. Andrzeja do Ojczyzny,
miało miejsce w Wilnie w roku 1819.
Przebywający w Wilnie dominikanin, o.
Korzeniewski, uciekał się często w swej
modlitwie do wstawiennictwa Męczennika - jezuity, szczególnie w intencji
odzyskania przez Polskę niepodległości. Kiedy pewnego wieczoru zakończył już modlitwy, spostrzegł nagle
przed sobą postać, która przedstawiła
mu się jako Andrzej Bobola i zwróciła
uwagę na wizję ukazaną za oknem:
obraz wielkiej bitwy narodów, obejmującej również wschodnie kresy dawnej
Rzeczypospolitej - teren misyjnej pracy
zmarłego. Sens widzenia wyjaśnił
Andrzej tak: „Kiedy ludzie doczekają
się takiej wojny, za przywróceniem
pokoju nastąpi wskrzeszenie Polski, a ja
zostanę uznany jej głównym patronem”.
O tym wydarzeniu pamiętano szczególnie wtedy, gdy Ojczyzna znajdowała się
w zagrożeniu i przywoływano wtedy
pomocy bł. Andrzeja Boboli.
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Tak było w 1920 r., gdy po odzyskanej wolności nastąpiło zagrożenie ze
strony Rosjan. Wtedy biskupi polscy
zwrócili się do Benedykta XV z prośbą
o kanonizację bł. Andrzeja i ogłoszenie
go patronem odrodzonej Polski (list z 28
lipca 1920 r.). Co więcej, kard. Kakowski, arcybiskup Warszawy, dostrzegając szczególne zagrożenie, zarządził
odprawianie w kościołach archidiecezji
w dniach 6-15 sierpnia nowenny do bł.
Andrzeja, by swym wstawiennictwem
dopomógł w obronie odzyskanej niepodległości. I cóż... w ostatnim dniu
nowenny nastąpił zwrot w walkach. Cud
nad Wisłą dokonał się w dniu Wniebowzięcia. Ale, czy w tym cudzie nie ma
udziału św. Andrzeja?
Podobnie i w tym wydarzeniu
z Komańczy. Znowu nowe zagrożenie
dla wiary i Kościoła w Polsce. Kard.
Wyszyński za słynne „non possumus”
zostaje uwięziony. Opatrzność Boża
sprawia, że ostatnim miejscem „uwięzienia” jest miejscowość oddalona kilkadziesiąt kilometrów od Strachociny.
I to w dniu św. Andrzeja Boboli, 16 maja
wczesnym rankiem, Prymas Wyszyński pisze słynne Śluby Jasnogórskie,
o genezie których tak mówił: „Myśli
o odnowieniu Kazimierzowych Ślubów
w ich trzechsetlecie zrodziły się w mej
duszy w Prudniku, w pobliżu Głogówka,
gdzie król i prymas przed 300 laty myśleli
nad tym, jak uwolnić Naród z podwójnej
niewoli: najazdu obcych sił i niedoli społecznej. Gdy z kolei i mnie powieziono
tym samym niemal szlakiem, z Prudnika
na południowy wschód (do Komań-

czy ), w góry, jechałem z myślą: Musi
powstać nowy akt ślubowań odnowionych! I powstał właśnie tam, na południowym wschodzie, wśród gór”. Tam
został napisany i stamtąd przekazany
na Jasną Górę.
Początkowo Prymas wzbraniał się przed napisaniem w niewoli
tekstu ślubów. Przekonał go dopiero
argument, że św. Paweł pisał z więzienia listy do wiernych. W przesłanym 22 maja 1956 r. liście do generała
Paulinów o. Wrzalika, kard. Wyszyński pisał, że jako Prymas Polski, to on
powinien odczytać przekazane teksty
ślubów, ale rezygnuje z tego dla większej chwały Matki Najświętszej, Królowej Polski. Tajemnica w jakiej trzymano
tekst ślubów z obawy przed interwencją
władz była tak wielka, że przed uroczystością nie znał jej nawet Episkopat. 26
sierpnia 1956 r. na Jasnej Górze zgromadziło się ponad milion pielgrzymów.
W tym samym czasie kard. Wyszyński stanął przed obrazem Matki Bożej
w Komańczy i odczytał akt ślubowania,
mniej więcej w tym samym czasie, co bp
Klepacz, przewodniczący tymczasowo
Episkopatu Polski, na Jasnej Górze.
W kraju rządzonym przez
komunistów rozległy się m.in. takie
słowa: „Królowo Polski! Odnawiamy
dziś śluby przodków naszych i Ciebie
za Patronkę naszą i Królową Narodu
polskiego uznajemy. Zarówno siebie
samych, jak i wszystkie ziemie polskie
i wszystek Lud polecamy Twojej szczególnej opiece i obronie... Przyrzekamy
uczynić wszystko, co leży w naszej

mocy, aby Polska była rzeczywistym
Królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie
w życiu naszym osobistym, rodzinnym,
zawodowym i społecznym...”.
Jak pisze Andrzej Micewski:
„Było to rzeczywiście wydarzenie niecodzienne nawet w całkiem świeckich
kategoriach. U schyłku okresu stalinowskiego Matce Bożej ślubował naród,
reprezentowany przez episkopat i milion
pielgrzymów. Władza komunistyczna
stała wobec tego faktu bezradna.
Prymas mógł spokojnie stwierdzić
wobec swych bliskich: „Dzieci, Matka
Boża zwyciężyła”. Minęły dwa miesiące
i Prymas musiał zostać uwolniony.
Św. Andrzej jest jakby
w cieniu tego, co stało się w Komańczy.
Jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt,
że Święty podczas pracy duszpasterskiej prowadził ludzi do Maryi i zakładając Sodalicję Mariańską łączył ludzi
z Matką Bożą. Ona w życiu św. Andrzeja
Boboli była szczególnie czczona, gdyż
w latach nowicjatu Jej się zawierzył
i - jak sam przez swoje życie wyznawał
- Ona ocaliła jego powołanie zakonne.
Dlatego w duchu wdzięczności, innym
ludziom wskazywał na Maryję, która
spełnia niezastąpioną rolę w jednoczeniu ludzi z Bogiem.

Beata Filipowicz

Gminne Wieści można nabyć:
w parafiach w Kamionce Wielkiej, Królowej Górnej i Mystkowie, w szkołach i świetlicach
wiejskich, w kiosku „Ruch” w Kamionce Wielkiej, w sklepie pastwa 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.
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Świat jest teatrem, ludzie aktorami ... czyli

Święto Patrona w ZSP-G nr 1 w Kamionce

Zmieniają się treści i cele kształcenia, a dotychczasowe metody pracy
z dziećmi nie zawsze dają zadowalające efekty. Już nie wystarcza wyposażyć ucznia w odpowiedni zasób wiedzy
z różnych dziedzin życia, nie wystarcza
bezmyślne przepisywanie ćwiczeń, czytanie tekstów oderwanych od otaczającej
rzeczywistości czy zapamiętywanie zawiłych reguł i skomplikowanych twierdzeń.
Nie rozwija to twórczej inwencji dziecka,
wprost przeciwnie, ogranicza ją. Na współczesnej szkole spoczywa więc obowiązek
podejmowania wciąż nowych przedsięwzięć, mogących sprostać nie tylko aktualnym społecznym oczekiwaniom, ale
i zainteresowaniom dziecka. Sprostać
temu zapewne może wprowadzenie niekonwencjonalnych form i metod pracy,
zezwolenie dzieciom na pewną swobodę
działania, dokonywanie wyborów.
Dla uczniów naszej szkoły uroczystości związane z dniem patrona
zawsze mają wyjątkowy charakter. Są
przykładem na to, w jaki sposób można
zachęcić dzieci i młodzież do rozwijania swoich zdolności, a przy tym uczyć
historii i tradycji minionych wieków. W tym
roku dzień patrona szkoły przebiegał pod
hasłem „Średniowiecze-czasy, w których

żył król Władysław Jagiełło”. 		
Nawiązując do nowych, innowacyjnych
działań, które wdrażamy pod hasłem
„Teatr syntezą sztuk - historia nauczycielką
życia”, zmieniłyśmy formę naszej uroczystości, nadając jej niecodzienny charakter.
Chcąc wprowadzić wszystkich w nastrój
epoki w jakiej żył nasz patron, zaplanowałyśmy przygotowania, które trwały
kilka tygodni przed uroczystością. Przede
wszystkim wypracowane z uczniami gimnazjum treści, związane z tematyką średniowiecza na lekcjach historii, zajęć artystycznych, plastyki, muzyki, stały się podstawą do działań związanych z prezentacją charakterystycznych elementów życia,
kultury, obyczajów epoki średniowiecza.
Dodatkowo młodzież klas I gimnazjum, na zajęciach technicznych zapoznała się z kuchnią z czasów panowania
Władysława Jagiełły. Opracowane zostały
przepisy na bazie starych receptur, według
których uczniowie piekli różne rodzaje pieczywa i ciast. Tak przygotowane smakołyki stały się wyjątkową formą dekoracji
straganu piekarza i poczęstunkiem dla
widzów niecodziennego widowiska obrazującego epokę średniowiecza. Okazuje
się, że przez żołądek można trafić nie tylko
do serca, ale także świetnie się bawić

i przy okazji w sposób niekonwencjonalny
czegoś ciekawego się nauczyć.
Wyzwaniem dla wielu uczniów
stało się pismo gotyckie - rodzina krojów
pisma opartych na alfabecie łacińskim,
o łamanych i bardzo ozdobnych konturach. Oglądając napisy utworzone z liter
wykonanych odręcznie przez uczniów
można powiedzieć, że sztuka kaligrafii nie
taka straszna jak o niej mówią. Zostały
przygotowane specjalne afisze-obwieszczenia informujące o szczegółach przebiegu Dnia Patrona, które nawiązywały do
średniowiecznych kart ksiąg. Omówiona
została architektura epoki, na podstawie ruin zamku w Nowym Sączu a więc
miejsca gdzie pobierali nauki królewscy
synowie. Ponadto trzecioklasiści wykonali
ramy złocone, które posłużyły do prezentacji miejsc, osób, rzeczy związanych
z królem Władysławem Jagiełłą i czasem,
w którym żył. Powstały projekty szyldów
średniowiecznych cechów kowala, piekarza, sukiennika i garncarza.
W klasach III zostały zorganizowane zajęcia ceramiczne. Prowadziła je właścicielka
miejscowej pracowni ceramicznej „Irma”
pani Irena Majka .
dokończenie na str. 13
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Wakacyjne pielgrzymowanie

Na początku szlaku, który
wiedzie z Krościenka na Trzy Korony,
w miejscu, gdzie zaczyna się leśne podejście, stoi duży krzyż przydrożny, a na nim
widnieje napis: „Turysto, zanim pójdziesz
dalej, podziękuj Bogu za to, że masz
oczy.” To zdanie w takim miejscu zawsze
robi na mnie wrażenie. Rzeczywiście
jest za co dziękować Bogu. Stworzył on
tyle piękna wokół nas i pozwolił nam go
doświadczyć. To piękno najlepiej widać
w przyrodzie nietkniętej ludzką ręką. Nie
popsutej przez człowieka. Niewiele jest
już takich miejsc, ale nadal można znaleźć
sporo obszarów, gdzie pierwotne piękno
zostało zachowane i mówi, a czasem
wręcz woła o Bogu. Można wiele o Nim
powiedzieć bardzo uczonymi słowami,
ale nikt nie wyraził lepiej natury Boga od
św. Jana, który jak echo powtórzył myśl
Jezusa – Bóg jest miłością. Po prostu.
Można by dodać: Bóg jest piękny - po
prostu. A poczucie piękna w nas, podobnie jak pragnienie miłości, to ślad po
naszym Stwórcy, na którego obraz zostaliśmy stworzeni. Dlatego nasz zachwyt
nad pięknem przyrody jest przeżyciem

religijnym. Można się do tego nie przyznawać, ale nie uzasadnimy tych estetycznych przeżyć niczym obecnym tylko
w nas – piękno zawsze będzie nas odnosić do czegoś, albo lepiej - Kogoś poza
nami – nieskończenie doskonałego
i dobrego.
Piszę o tym myśląc już powoli
o nadchodzących wakacjach – o czasie,
gdy wielu z nas będzie szukać nie tylko
spokoju i odpoczynku, ale na urlop wybierze się w jakieś ciekawe i piękne miejsce.
I wcale nie musi to być coś spektakularnego, czy modnego. Piękno można znaleźć wszędzie. Wystarczy dobrze się wokół
rozejrzeć. Pochylić się nad kroplami rosy
rozpiętymi jak sznur diamentów na nici
pajęczyny, żeby zobaczyć w nich światło
budzącego się dnia. Posłuchać szumu
wiatru w koronach drzew, albo szmeru
strumienia tam, gdzie nie dociera już gwar
codziennych spraw. Albo wyjść wcześnie
rano w góry. Przejść przez pogrążone
jeszcze w cieniu nocy leśne doliny spowite zimną poranną mgłą, aby, gdy słońce
wychyli się zza horyzontu, być już na grani
i patrzeć jak świt wydobywa kolory z gór-

skich grzbietów przed chwilą jeszcze szarych i ciemnych. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Wielu z nas mieszka w takich
miejscach, że wystarczy im po prostu
otworzyć okno, aby kontemplować piękno
tego, co może już spowszedniało. Mamy to
na co dzień – ci, którym przyszło gospodarzyć na górskich zboczach, w swej ciężkiej
pracy dotykają piękna natury, choć spoglądają na nią często przez pot zalewający
czoło. Nawet mieszkańcy Nowego Sącza
po przejechaniu kilku kilometrów rowerem,
albo kilku przystanków autobusem, mogą
się cieszyć panoramami nieustępującymi
w niczym widokom z pocztówek albo
plakatów. Bóg sprawił, że mieszkamy
w atrakcyjnym krajoznawczo regionie, nie
sposób tego nie docenić.
Jestem przekonany, że obcowanie z przyrodą wyrabia w ludzkiej duszy
tą szczególną wrażliwość, ale i jednocześnie hart ducha, którego nie nabędzie się
siedząc w kapciach przed telewizorem.
Dlatego warto jest zadbać o możliwość
spędzania czasu blisko natury, czy to na
zorganizowanej całodniowej wyprawie, czy
na kilkunastominutowym spacerze.

GMINNE WIEŚCI
Warto podejmować wysiłek
i mierzyć się z własną słabością. Przyroda daje nam możliwość konfrontacji
z samym sobą, a czasem stawia przed
koniecznością przekroczenia własnych
uwarunkowań. W tym pierwotnym i naturalnym kontekście odnajdujemy prawdę
o sobie i możemy ją redefiniować:
kształtować nowego siebie. Dzieje się to
zawsze w trudzie i z wysiłkiem, ale ten
wysiłek przypomina nam o konieczności nieustannej walki o siebie, o własne
miejsce w pięknym, choć wymagającym
świecie. Dlatego warto jest zmierzyć się
z drogą. Chwycić w ręce mapę i kompas,
ująć wiosło, by dać się ponieść nurtowi rzeki, albo zacisnąć rękę na sterze
i linie od żagla by poczuć siłę wiatru
ciągnącego nas niewidzialnym szlakiem
na wodzie. Można też zwyczajnie wziąć
w ręce kierownicę własnego samochodu,
i wyznaczyć cel na GPS-ie. Człowiek
formuje się w drodze i dłuższe pozostawanie w jednym miejscu hamuje jego
rozwój. Podjęcie trudu wędrowania górskim szlakiem, czy podróż w nieznane,
nowe strony, gdzieś głęboko w nas budzi
zew do kontynuowania tej najważniejszej
wyprawy, którą jest życie. Jest to podróż
natury duchowej, ciągłe odchodzenie
od własnych słabości i tego, co się już
w moim życiu wyeksploatowało i przeminęło, ku temu co przede mną, co może
nadać memu istnieniu nowy sens. Na
taką wyprawę nie są potrzebne pieniądze, ani nawet siły fizyczne, lecz chęci
i trochę odwagi, by coś w sobie i wokół
siebie zmienić.
W takim kontekście podróż
zaczyna być pielgrzymką. Pielgrzymowanie jest w naszym środowisku
wciąż popularnym sposobem na łączenie potrzeby modlitwy i szukania Boga
z pasją poznawania świata. I w te wakacje wielu z nas wyruszy na pielgrzymi
szlak, czy to pieszo na Jasną Górę, czy
autokarem, pociągiem, samolotem do
miejsc szczególnego działania Bożej
łaski w Polsce, w Europie, na świecie.
Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w tym uświęcającym wysiłku,
abyśmy wracali lepsi, by ciągle na nowo
wyruszać każdego dnia w kolejny etap
życiowej wędrówki.

Ks. Hieronim Kosiarski
Fot. Archiwum Parafii Kamionka Wielka
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Święto Patrona
(dokończenie)

Wielkim wyzwaniem okazało się opracowanie czterogłosowej wersji „Gaude
Mater Polonia" na chór mieszany, jak również pieśń żaków krakowskich „ Breve
Regnum”. Dodatkowym wydarzeniem dla uczniów stało się wykonanie tych utworów
po łacinie.
Tłem dla epoki średniowiecza były oryginalne stroje, które zostały specjalnie
wypożyczone z teatru. Dodatkowo podkreślały charakter i stan poszczególnych postaci
występujących w przedstawieniu. Można było zobaczyć: rycerza z giermkiem, bakałarza z przyszłymi żakami, kandydata na czeladnika, mnicha w tynieckim klasztorze oraz
parę królewską otoczoną pannami dworskimi i dziatwą krakowską.
Przy okazji przypomniana została historia hejnału i juwenaliów. Uczniowie
naszej szkoły mogli nabyć pamiątkową pieczęć królewską i zobaczyć jak karano ludzi
za przewinienia przez zakuwanie w dyby. Ważną częścią była prezentacja wybranych
cechów rzemieślniczych. Ta nietypowa lekcja historii zakończona została testem, na
spostrzegawczość i uważne słuchanie oraz wyciąganie wniosków na temat podejmowanych działań na lekcjach i zajęciach dodatkowych.
Zaangażowanie uczniów i poświęcony przez nas czas, przyniosło rezultat, którego na początku pracy nie wszyscy się spodziewali. Wiemy, że jeśli uczeń samodzielnie
coś wykona, dotknie, zobaczy czuje się szczęśliwy, ponieważ jego wkład w przedsięwzięcie przynosi efekt. Taka forma pracy staje się kopalnią wiedzy dla człowieka. Zatem
śmiało możemy powiedzieć, że osiągnęłyśmy założony cel – nasze wspólne działania
dały uczniom satysfakcję i pozwoliły bliżej poznać czasy, w których żył nasz patron król Władysław Jagiełło. Kolejnym celem, który sobie założyłyśmy, jest chęć prezentacji
niekonwencjonalnych osiągnięć naszych uczniów w cyklu spotkań w szerszym gronie
społeczności lokalnej lub cyklicznych artykułów pod tytułem: „Świat jest teatrem, aktorami ludzie…”.

Marta Jeziak i Beata Filipowicz
Fot. Archiwum szkolne
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ZSP-G w Królowej Górnej

Wielkie sukcesy młodych muzyków
9 marca odbył się Wielki Finał XXII Starosądeckiego Konkursu Młodych Wokalistów, pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka organizowany
przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu, przy współudziale
Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari.
Do finału zakwalifikowało się 70 osób
wyłonionych spośród ponad 200 uczestników eliminacji, które odbyły się w czterech zaprzyjaźnionych placówkach kulturalnych na terenie powiatu (Korzennej,
Łącku, Muszynie oraz Podegrodziu). Jury
w składzie: Izabela Mytnik – organizator
wielu kursów i warsztatów wokalnych,
wykładowca w Krakowskim Instytucie
Sztuki Wokalnej i członek Międzynaro-

dowego Stowarzyszenia Natural Voice
Perfection, finalistka II edycji X – Factor,
Maciej Nieć – kompozytor, pianista,
nauczyciel, członek zespołu Lachersi,
Renata Gierczyk – nauczyciel PMDK,
Jarosław Kuśnierz – nauczyciel PMDK
wyłoniło laureatów, wśród których znalazło się, aż czworo wokalistów z Królowej
Górnej.
W dziecięcej kategorii wiekowej na
podium znalazła się Magdalena Siedlarz
(I miejsce) oraz Daria Siedlarz ( III miejsce).
W kategorii gimnazjalnej na najwyższym stopniu podium
ex aequo stanęli: Karolina Sekuła i Mateusz Poręba.

Szczególnym osiągnięciem dla
dwojga młodych instrumentalistów z Królowej Górnej był udział w Wielkim Finale
IV edycji Sądeckich Młodych Talentów.
W dniu 29 marca, w gronie 29 finalistów,
podczas Wielkiej Gali „Sądecki Diament”, znalazła się Magdalena Siedlarz
(skrzypce) oraz Michał Siedlarz (gitara
elektryczna) wyłonieni wcześniej spośród
160 uczestników trzydniowych eliminacji.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

S.S.

Fot. Archiwum PMDK Stary Sącz

Lato
w Dolinie
Kamionki
Kamionka Mała, 9 lipca 2017
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Z życia SP w Mszalnicy
22.03.2017 roku w Małopolskim
Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu
odbyła się trzecia edycja konferencji
„Nauczyciel z pasją” p.t. „Wolontariat –
pasja pomagania”, zorganizowana przez
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
w Nowym Sączu. Patronat honorowy
sprawowali: Marszałek Województwa
Małopolskiego - Jacek Krupa, Prezydent
Miasta Nowego Sącza - Ryszard Nowak
oraz Małopolski Kurator Oświaty - Barbara Nowak.

Podczas konferencji nauczyciele i uczniowie działający w Szkolnych
Klubach Wolontariatu i Szkolnych Kołach
Caritas, mogli podzielić się z pozostałymi
uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami. Na zakończenie spotkania ogłoszono wyniki konkursu na plakat p.t. „ Warto pomagać”.
Uczennice klasy III Gimnazjum
– Kinga Ogorzałek, Anna Popiela, Anna
Siedlarz, Anna Pogwizd, Wioletta Jelito,
Róża Wiercioch – zostały zwyciężczy-

niami konkursu w kategorii gimnazjalnej.
Zadaniem uczennic było przedstawienie
- w formie plakatu - działań podejmowanych przez Szkolne Koło „Caritas”, istniejące przy Zespole Szkół w Mszalnicy.
Na konkurs wpłynęło ponad 40 prac,
dlatego zwycięstwo w nim jest ogromnym
sukcesem.

E.D.

Fot. Archiwum szkolne

W środku zdjęcia nagrodzony I miejscem plakat GP w Mszalnicy
Klasa V Szkoły Podstawowej
w Mszalnicy rozpoczęła w bieżącym
semestrze realizację programu profilaktycznego pt. „Mali detektywi – Jaś
i Małgosia na tropie”. Zgodnie z zaleceniami autorów programu, zorganizowane
zostało zebranie z rodzicami uczniów.
Przedstawiono założenia programu
i materiały, na których uczestnicy będą
pracować. Rodzice zostali poproszeni
o aprobatę i zaangażowanie się w działania wynikające z programu. Reakcja
rodziców była pozytywna, zadeklarowali
swoje zainteresowanie i pomoc.

Na kolejnych zajęciach dzieci
szczegółowo zostały zapoznane z harmonogramem prac, wyłoniono liderów, dokonano podziału klasy na drużyny. Wykonana została „Tablica Jasia i Małgosi”, na
której zapisywana jest ilość wykonanych
przez poszczególne dziecko zadań, którą
umieszczono na widocznym miejscu
w klasie.
Obecnie dzieci, wraz ze swoimi domowymi drużynami pracują nad drugim
zeszytem. Na wspólnych zajęciach rodzą
się ciekawe polemiki i pytania, na które
poszukiwane są odpowiedzi. Zaplano-

wano dyskusję o reklamach alkoholu,
którą zainspirowana zostanie druga część
przygód Jasia i Małgosi. Uczestnicy programu obejrzą kilka popularnych reklam
piwa, starając się dostrzec, co sugerują nam ich twórcy i jak to się ma do
rzeczywistości.
Ważne jest, aby młody człowiek poznał
zabiegi marketingowe koncernów piwowarskich, działanie reklamy na podświadomość ludzką i wiedział, jak się przed
nimi bronić.

I.B.
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"Gość oczekiwany” w Mszalnicy
Grupa Teatralna, działająca przy Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy, zaprezentowała spektakl pt. „Gość
oczekiwany” na podstawie dramatu Zofii
Kossak – Szczuckiej. Sztukę wystawiono
w niedzielę 2 kwietnia oraz w piątek
7 kwietnia dla Zespołu Szkół w Mszalnicy.
„Gość oczekiwany” jest historią
o wierze i pokorze biedaka Józefa, a także
o pysze i głupocie bogacza Filipa. Ilustruje różne postawy wobec Boga i mówi,

że Jezus przychodzi do każdego kto go
zaprosi. To od człowieka zależy czy i jak
Go przyjmie.
Sztuka została przygotowana
przez Edytę Kiełbasę, Martę Witek oraz
Sylwię Witkowską, przy wsparciu młodzieży z Mszalnicy. Sala wypełniona
była po brzeg, przybyło ok. 200 osób
zarówno na pierwszy jak i drugi spektakl.
W przedstawieniu wzięli udział: Angelika
Bednorz, Marcelina Gaborek, Karol Gie-

niec, Zofia Górka, Krzysztof Jasiurkowski,
Roman Jelito, Jan Kalisz, Emil Kiełbasa,
Rafał Kiełbasa, Damian Michalik, Emilia
Ociepka, Mateusz Sroka, Krzysztof Witek
oraz Dominika Witkowska.
Dobrowolne datki zostały przekazane na potrzeby Szkolnego Koła Caritas w Mszalnicy.

E.K.

Fot. autora
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Laureaci z Boguszy

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Boguszy świetnie znają dzieje
Sądecczyzny. Potwierdzili to biorąc udział
w konkursie „Mój Region – Moja Duma,
Moje Miasto – Moja Duma”, organizowanym przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 im. J. Długosza
w Nowym Sączu.
Konkurs był 3- etapowy. Uczniowie klasy VI: Maksymilian Kruczek, Stanisław Dobosz, Zofia Zawiłowicz, Weronika
Katan i Julia Głód przez 6 miesięcy systematycznie pracowali pod kierunkiem
nauczyciela. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat historii Sądec-

czyzny, jej zabytków, wybitnych postaci,
folkloru oraz kształtowanie postawy szacunku wobec Małej Ojczyzny.
Do I etapu (9 grudnia 2016 r.)
przystąpiły 552 osoby (w tym prawie 300
uczniów szkół podstawowych), drugi etap
miał miejsce 14 lutego 2017 r., a do finału
zakwalifikowało się 146 uczestników,
w tym 73 uczniów szkół podstawowych.
Czworo uczniów naszej szkoły uzyskało
bardzo wysokie wyniki w finale i otrzymało
tytuł Laureata Konkursu „Mój Region –
Moja Duma”. 29 marca 2017 r. podczas
Gali „Sadeckiego Diamentu” uczniowie:
Maksymilian Kruczek, Stanisław Dobosz,
Zofia Zawiłowicz, Weronika Katan ode-

brali dyplomy oraz nagrody książkowe
z rąk Dariusza Leśniaka – dyrektora
Sądeckiej Delegatury Kuratorium Oświaty
w Nowym Sączu, Wojciecha Piecha –
zastępcy prezydenta Nowego Sącza oraz
Zygmunta Berdychowskiego – prezesa
Fundacji Sądeckiej. Maksymilian Kruczek
- laureat II miejsca - otrzymał również stypendium im. Braci Potoczków.
Społeczność Szkoły Podstawowej w Boguszy jest dumna z osiągnięć
swoich uczniów.

I.M.

Fot. Archiwum szkolne
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Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jamnicy
"Wymagajcie od siebie, chociażby i złą decyzją byłoby na tym zakończyć. w kwocie 10 zł. Stowarzyszenie prowaPodjęliśmy decyzję o powołaniu do dzi księgowość oraz pełną dokumentainni od was nie wymagali."
Według nas powstanie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Jamnicy zadaje
kłam powszechnemu twierdzeniu, że
dzisiaj ludziom nie chce się angażować w działalność społeczną i wolą
osobistą wygodę w zaciszu domowym.
Postawilibyśmy nawet tezę, że w naszej
jamnickiej społeczności stał się mały
cud, który ugruntowany i potwierdzony
został poprzez nauczanie papieża Franciszka podczas ubiegłorocznej wizyty
w Polsce. Papież wołał, aby pozostawić
swoje kanapy, założyć buty i ruszyć do
działania. Nasze pragnienie zrobienia
"czegoś" zostało więc pobudzone przez
słowa papieża. Po takim apelu trudno
stać w miejscu, nie można się wycofać
i zawrócić. Ponadto udowadniamy, że
papieża Franciszka nie słuchali jedynie
młodzi ludzie zebrani podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, ale również my "trochę starsza
młodzież". Po drugie, działalność Stowarzyszenia, pomimo tego, że nie ma
charakteru ściśle duchowego, na pewno
ma charakter społeczny, jednoczący
osoby, dla których ważne jest miejsce,
gdzie żyjemy.
Zaczęło się od pragnienia paru
osób, aby wesprzeć panią Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Jamnicy, Dorotę
Kupiec, w działaniu na rzecz budowy
sali gimnastycznej. Wiemy, że jest ona
bardzo potrzebna dla naszych dzieci.
Pierwsze spotkania pani dyrektor organizowała na terenie szkoły i dotyczyły
przewodniego tematu budowy sali gimnastycznej. Akcję tę wspierał i nadal
wspiera pan sołtys. Do nich dołączyli
pozostali. W pewnym momencie pojawiła się myśl, aby na tym nie poprzestać. Tak wiele rzeczy jest do zrobienia

życia Stowarzyszenia na rzecz rozwoju
Jamnicy. Zrealizowaliśmy zamiar dnia
14.07.2016 r. przy współudziale wielu
zaangażowanych osób. W tym momencie chcielibyśmy wyrazić słowa podziękowania wszystkim tym, którzy czynnie
nas wspierali i nadal wspierają przy
załatwianiu spraw formalnych, tworzeniu Statutu Stowarzyszenia, jego rejestracji i prowadzeniu finansów.
Stowarzyszenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Głównymi celami
Stowarzyszenia są:
1) promowanie atrakcyjności regionu,
jego walorów przyrodniczych,
2) popularyzowanie lokalnych tradycji,
3) inicjowanie działań o charakterze
inwestycyjnym, szczególnie w zakresie urządzeń kulturalnych, sportowych
i turystycznych,
4) podejmowanie działań na rzecz
ochrony środowiska naturalnego,
5) wspieranie inicjatyw społecznych na
rzecz rozbudowy i modernizacji szeroko
rozumianej infrastruktury,
6) wypowiadanie się w sprawach
publicznych związanych z celami
Stowarzyszenia,
7) promowanie zdrowego trybu życia
poprzez
podejmowanie
inicjatyw
w zakresie rozwoju kultury fizycznej
i sportu oraz turystyki i wypoczynku.
Dzięki uprzejmości pani dyrektor
siedzibą Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Jamnicy nadal pozostaje szkoła
podstawowa.
Oczywiście, aby Stowarzyszenie
działało, potrzebne są również środki
finansowe.
Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie liczy
24 członków zwyczajnych i 2 członków
wspierających, którzy co miesiąc zasilają fundusze składkami członkowskimi

cję działalności, która jest do wglądu.
Wszystkie nasze działania są transparentne i czytelne.
Obecnie zredagowaliśmy ankietę
skierowaną do wszystkich mieszkańców
Jamnicy, w której prosimy o podzielenie
się swoim doświadczeniem i sugestiami
potrzebnymi do dalszej działalności.
Praca działaczy Stowarzyszenia ukierunkowana jest na dobro nas wszystkich
i dlatego mieszkańcy Jamnicy zawsze
będą mieć decydujący głos w planowaniu działań na przyszłość. Liczymy
na wsparcie mieszkańców i wierzymy,
że ankieta pozwoli nam rozeznać opinię
wszystkich.
Mamy wielkie plany, pragniemy zjednoczyć siły tych, którzy chcą pracować
dla ulepszenia i rozwoju Jamnicy.
Statut oraz deklaracje wstąpienia
w szeregi Stowarzyszenia znajdują się
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Jamnicy. Chętnych do współpracy oraz do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia serdecznie zapraszamy.
Wystarczy tylko wypełnić deklarację
członkowską i przekazać ją na ręce
pana sołtysa lub pani dyrektor szkoły.
Zróbmy coś dla naszego wspólnego
dobra i dobra naszych dzieci.
Zło dobrem zwyciężaj! Myślę, że to
dobre motto naszej działalności. Nie
ma co narzekać i nic nie robić. Zejdźmy
więc z naszych tapczanów, zakaszmy
przysłowiowe rękawy i działajmy dla
wspólnego dobra.

Zarząd Stowarzyszenia
na rzecz rozwoju Jamnicy
autor: Agnieszka Oleksy
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Mistrza Pięknego Czytania

25 kwietnia 2017 roku
w
Gminnej
Bibliotece
Publicznej w Kamionce Wielkiej odbył się Gminny Konkurs
Pięknego Czytania. Celem
konkursu jest promowanie
czytelnictwa wśród dzieci
i zachęcanie ich do odkrywania własnej aktywności
twórczej.
Do
konkursu
przystąpiło
21
uczestników

z 7 szkół podstawowych,
z terenu gminy Kamionka
Wielka.
Komisja w składzie:
- Maria Sosin- przewodnicząca,
- Teresa Trojan – członek,
- Zofia Pawłowska – członek,
- Irena Kłębczyk- członek,

w kategorii klas I:
I miejsce – Patryk Karwala,
II miejsce – Franciszek
Leonow,
III miejsce – Kamil Kruczek,
w kategorii klas II:
I miejsce – Patrycja Świerk,
II miejsce – Szymon Kłębczyk,
III miejsce – Łukasz Kruczek,

wyłoniła laureatów:
w kategorii klas III:

I miejsce – Justyna Kmak,
II miejsce – Martyna Dadał,
III miejsce – Anna Glińska.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do udziału
w konkursie.

A.Z.

Fot. Archiwum GBP

„Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny”
Już po raz piętnasty w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Kamionce Wielkiej odbył się
Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
o tytuł „Mistrza Ortografii”, dla uczniów
szkół podstawowych z terenu naszej
gminy, w kategorii klas IV–VI. Do rywalizacji stanęło 18 uczestników, którzy zmagali
się z tekstem naszpikowanym ortograficznymi i inter¬punkcyjnymi pułapkami. Tekst
dyktanda przygotowała i podyktowała

pani dyrektor Anna Ziobrowska. Prace
konkursowe sprawdzała komisja złożona
z nauczycieli polonistów.
Tegorocznymi laureatami i Gminnymi
Mistrzami Ortografii zostali: Jolanta Ziobrowska (SP Jamnica) i Łukasz Rymanowicz (SP Królowa Górna), tytuł Wicemistrza zdobył Patryk Janus (SP Królowa
Górna), a III miejsce ex aequo wywalczyły:
Gabriela Biskupska (SP Mszalnica) i Kata-

rzyna Trojan (SP nr 1 Kamionka Wielka).
Nagrody i dyplomy wręczyła pani Krystyna Skrzypiec, dyrektor Zespołu
Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych
w Kamionce Wielkiej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
okolicznościowe dyplomy i upominki.

A.Z.
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Tańczyć - ale jak?

Wszystkie zabawy połączone
z tańcem są podejmowane u dzieci
spontanicznie – dlatego należy te reakcje rozwijać. Taniec sprzyja rozwojowi
wszechstronnej sprawności ruchowej
u dzieci w każdym wieku. Kształtuje
także pozytywne cechy charakteru
takie jak: odwaga, cierpliwość, wytrwałość, odporność na trud i zmęczenie.
Dziecko nabywa umiejętności współpracy
w grupie, akceptacji innych dzieci i samego
siebie poprzez pokonywanie nowo odkrytych barier. Wspomnieć należy, że taniec
usprawnia pamięć, spostrzegawczość,
orientację oraz inteligencję twórczą
i ruchową. Ćwiczenia taneczne rozwijają

także refleks, koordynację ruchową, uczą
dyscypliny.
Dlatego, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Stowarzyszenie
Kulturalne „Z tradycją w przyszłość”
działające w Kamionce Wielkiej realizuje
projekt pn. „Tańczyć ale jak?”. W wyniku
naboru, 15 osobowa grupa młodych ludzi
z terenu gmin: Grybów, Kamionka Wielka
i Nawojowa ma okazję poznać elementy
tańca nowoczesnego. Warsztaty dla
dzieci odbywają się raz w tygodniu w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce
Wielkiej, a prowadzone są przez młodą
ale jednocześnie bardzo kompetentną
instruktorkę tańca. Warsztaty te, to nie

lada wyzwanie. Są one bardzo dynamiczne i wymagają dużej dawki energii.
Ogromny nacisk kładziony jest na rozwój
ogólnej sprawności fizycznej. To dzięki
niej młodzi tancerze mogą pochwalić się
umiejętnością opanowania coraz bardziej
widowiskowych elementów choreografii
tanecznych, podczas których nie zabraknie również pokazów akrobatycznych.
Efekty tego projektu będzie
można zobaczyć już podczas wakacyjnych imprez kulturalnych.

Tekst i fot.: G..M.
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Sport

W dniu 10 maja 2017r. odbył się
już po raz czwarty w Nawojowej Czwórbój Lekkoatletyczny
Szkół Podstawowych z terenu
Gminy Kamionka Wielka.
Obiekt w Nawojowej, na którym gościliśmy
dzięki uprzejmości Władz
Gminy Nawojowa (bezpłatne
udostępnienie) oraz naszej
Gminy (zapewniony transport),
wywarł ogromne wrażenie
na wszystkich, począwszy
od nauczycieli, a skończywszy na dzieciach. Zawodnicy
co trochę bili rekordy personalne przezwyciężając własne
bariery fizyczne i psychiczne.
W skład czwórboju wchodziło:
- bieg na 60 m
 - rzut piłeczką palantową,
 - skok w dal,
- bieg długodystansowy

- 600m dziewczęta, 1000m
chłopcy.
Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Wyniki dziewcząt:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej – 841 pkt.
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej – 744
pkt.
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamionce Wielkiej – 737 pkt.
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Mszalnicy – 720 pkt.
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Jamnicy – 695 pkt.
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Mystkowie – 537 pkt.

Indywidualnie najlepszy wynik
osiągnęła Natalia Ferenc ze
SP nr 2 w Kamionce Wielkiej
uzyskując 224 pkt. Drugie
miejsce zajęła Katarzyna
Trojan ze SP nr 1 w Kamionce
Wielkiej uzyskując 205 pkt.
Natomiast trzecie miejsce
otrzymała Kinga Tomera ze SP
w Królowej Górnej z 189 pkt.
Wyniki chłopców :
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej- 848 pkt.
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Mszalnicy - 729 pkt.
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamionce Wielkiej - 651 pkt.
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej – 606
pkt.
V miejsce – Szkoła Podsta-

wowa w Jamnicy – 559 pkt.
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Mystkowie – 460 pkt.
Indywidualnie najlepszy wynik
osiągnął Piotr Homoncik ze
SP nr 1 w Kamionce Wielkiej
uzyskując 232 pkt. Drugie
miejsce zajął Patryk Janus ze
SP w Królowej Górnej uzyskując 209 pkt, natomiast
trzecie, miejsce otrzymał
Filip Ziobrowski ze SP nr 2
w Kamionce Wielkiej z 204
pkt.
Dziękujemy Szkole Podstawowej w Jamnicy za współorganizację zawodów.

R.O-S.
Fot. autora
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I miejsce „Mystkowian”
28 i 29 kwietnia w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej już
po raz dziewiąty odbył się Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny „Zagłębie
i Sąsiedzi”. Przez dwa dni swój dorobek
artystyczny zaprezentowały zespoły
dziecięce i dorosłe. I miejsce w kategorii
Zespołów Autentycznych zdobył Zespół
Regionalny Mystkowianie z Mystkowa.
W ostatni weekend kwietnia
na deskach Pałacu Kultury Zagłębia
w Dąbrowej Górniczej, muzykę, taniec,
śpiew oraz całą paletę strojów ludowych
zaprezentowało 28 zespołów dziecięcych i 58 dorosłych. W sumie w festiwalu
wzięła udział rekordowa ilość wykonawców - aż 1000 artystów ludowych. Można
było podziwiać grupy dziecięce i dorosłe
w kategoriach: zespoły taneczne, kapele
ludowe i zespoły śpiewu grupowego.
Rada artystyczna w składzie: Marek

Piotrowski (przewodniczący, etnomuzykolog), Wiesława Hazuka (choreograf) i
Janusz Chojecki (choreograf) po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych, w kategorii Zespołów Autentycznych postanowiła przyznać I miejsce
Zespołowi Regionalnemu Mystkowianie
z Mystkowa.
- To dla nas wielka motywacja
do dalszej pracy – komentował sukces
choreograf zespołu Patryk Rutkowski
zaraz po ogłoszeniu wyników. - Jesteśmy
dumni, że wśród tylu wspaniałych wykonawców, prezentacja mystkowskiego
folkloru zdobyła uznanie w oczach jury.
Mocno wierzę, że dalsze poszukiwanie
naszych korzeni będzie procentowało nie
tylko coraz to bardziej ciekawymi widowiskami, ale przede wszystkim zwiększeniem naszej lokalnej tożsamości. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że w ubiegłym
roku Patryk Rutkowski po konsultacji

z etnologami, zrekonstruował mystkowski strój, a przy pomocy najstarszych
członków Mystkowian: Benedykta Poręby
i Władysławy Janus zapisał utwory, które
dawniej były wykonywane w Mystkowie.
ZR Mystkowianie powstał w 2014 roku.
Zespół działa przy Wiejskim Domu Kultury
w Mystkowie pod patronatem Gminnego
Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej
oraz Stowarzyszenia Mystkowianie. Kierownikiem zespołu jest Benedykt Poręba,
choreografem Patryk Rutkowski, a kierownikiem muzycznym Tomasz Kulak.
Próby odbywają się w każdy wtorek
o godzinie dwudziestej.
Zapraszamy!

Kamil Wiatr

Fot. Archiwum zespołu
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Lachoskie godonie

Zakończyły się powiatowe eliminacje konkursu „Lachoskie godonie” w Niskowej. Do rywalizacji przystąpiło 29 gawędziarzy w trzech kategoriach wiekowych. Jury w składzie: dr
Zenon Szewczyk, Maria Brylak – Załuska (etnograf) i Monika
Kurzeja (MCK „Sokół”), oceniło wszystkich uczestników i przyznało regulaminowe miejsca.
Wśród nagrodzonych dominowali reprezentanci gminy
Kamionka Wielka. W kategorii dziecięcej I miejsce zdobyła Julita
Nakielska z Mystkowa, a dwa III miejsca ex-aequo otrzymali:
Aleksandra Kiełbasa i Kamil Kiełbasa - z Mszalnicy.
W kategorii młodzieżowej II miejscem nagrodzono Dominika

Palmy z Boguszy

Siedlarza, III miejsce otrzymał Dawid Rola - obydwaj z Boguszy.
W kategorii dorosłej I miejsce zdobył Damian Michalik z Mszalnicy i on będzie reprezentował gminę Kamionka Wielka w „Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej.
Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli: SK-T „Sądeczanin” oraz Stowarzyszenie Lachów Sądeckich z.s. w Niskowej.
Cieszy fakt, że mowa naszych ojców znajduje tak wielu
kontynuatorów, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Tekst i fot: Kogo

W Niedzielę Palmową przed kościołem pw. Najświętszego Zbawiciela w Boguszy odbył się konkurs palm wielkanocnych, w którym wzięło
udział 13 uczestników. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców
do podtrzymania tradycji ludowej, rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży
potrzeby pielęgnowania kultury i zwyczajów, ale również rozwijanie pomysłowości w ozdabianiu palm wielkanocnych. Wysokość palm była dowolna,
a do wykonania można było użyć następujących materiałów: bibuły różnokolorowe, rośliny żywe i suche (bazie, gałązki, trzciny, trawy) oraz patyk lub
kij. Sztuczne kwiaty i ozdoby były zabronione.
Komisja w składzie: ks. Józef Nowak, Stanisław Poręba i Jan Głód
po obejrzeniu prac przyznała trzy nagrody rzeczowe w postaci książek.
Gustaw Gawlik zaprezentował 9-metrową palmę wykonaną przez rodzinę
Gawlików, a w nagrodę otrzymał „Ewangelię w obrazach”. Palmę rodziny
Rolów pokazała Natalia Rola. Jury przyznało za tę pracę interesującą
książkę pt. „Święty pośród świętych”. Kolejna nagroda trafiła do rodziny
Motyków. Piękny album „Skarby katedr i kościołów”, za wykonanie palmy
wielkanocnej, odebrał Kamil Motyka. Książki ufundował Gminny Ośrodek
Kultury w Kamionce Wielkiej.

Teks i fot.:R.K.
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Konkurs recytatorski
Sztuka recytacji jest wartością samą
w sobie, ale też istotnym elementem
kształtowania pozytywnych uczuć i
budzenia zainteresowania kulturą. Kontakt z literaturą uczy młodego człowieka
tego, co najpiękniejsze i najwartościowsze w życiu.
Gminny Konkurs Recytatorski organizowany przez Ośrodek Kultury ma już
swoją tradycję, w tym roku odbył się po
raz 27. Pod koniec kwietnia br. na scenie
GOK zaprezentowało się 33 recytatorów
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych,
z terenu naszej gminy. Uczestnicy zaprezentowali po 1 utworze z prozy i poezji.
Poziom konkursu był bardzo wyrównany,
dlatego też komisja miała trudny wybór
z wyłonieniem najlepszych. Szczególnie recytacje najmłodszych uczestników
zasługiwały na najwyższą pochwałę. Oto

nasi laureaci:
w kategorii I-III:
I miejsce otrzymała Agnieszka Poręba ze
Szkoły Podstawowej w Boguszy,
dwa równorzędne II miejsca otrzymały:
Katarzyna Kowalska ze Szkoły Podstawowej w Jamnicy i Karolina Kruczek ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamionce
Wielkiej,
III miejsce zdobyła Wiktoria Baran ze
Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej.
W kategorii II ( klasy IV-VI):
trzy równorzędne I miejsca zdobyli:
Anna Migacz ze Szkoły Podstawowej
w Jamnicy, Szymon Koziak ze Szkoły
Podstawowej w Boguszy oraz Oliwia
Ślipek ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Kamionce Wielkiej,
II miejsce otrzymała Nikola Ząber ze
Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej,

III miejsce zdobyła Zofia Jaworska ze
Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej.
W kategorii III (Gimnazja):
I miejsce zdobyła Karolina Sekuła GP
w Królowej Górnej,
dwa równorzędne II miejsca przyznano dla Weroniki Poremby z GP nr 2
w Kamionce Wielkiej i Dominika Siedlarza z Gimnazjum w Królowej Górnej,
III miejsca otrzymała: Klaudia Michalik
z GP w Królowej Górnej.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy a opiekunom
i wychowawcom dziękujemy za rzetelne przygotowanie dzieci i młodzież do
konkursu.

Natalia Janus

